STUDII ETNOBATANICE lN COMUNA VRlNCIOAIA
A. CONDREA fi A. RENEA

Legat strîns de · natura înconjurâtoare, depinzind de ea, omul a
câutat �i a învâtat sâ foloseascâ proprietâtile multor plante în tratarea
bolilor, izbutind sâ acumuleze în acest sens o anumitâ experientâ, trans
misa de-a lungul mileniilor. Plantele medicinale au constituit una clin
�ele mai importante preocupâri ale omului, de la inceputul existen
tei sa.le.
Vechiul proverb spaniol ,Cu o grâdinâ �i o fintînâ ai remedii pentru
un intreg ora�" , vine sâ aminteascâ cercetâtorilor cît de bogat �i de
aproape este tezaurul oferit de naturâ, tezaur care nu a�teaptâ decît
sâ fie cunoscut �i folosit rational, in slujba omului.
Cine nu �tie câ medicina popularâ, întemeiatâ pe traditii plurimi
lenare, este inca o realitate vie la poporul român, mai mult, poate,
ca la alte popoare · clin Europa. Leacurile ,bâbe�ti" sint intrebuintate
în mod curent la ora�e �i sate �i nu este sat unde sâ nu se gâseascâ
femei sau bâ.rbati, mai mult sau mai putin specializati in aplicarea unui
numâr de buruieni de leac.
Prezentul studiu de etnobotanica, efectuat in comuna Vrîncioaia,
'
constituie o continuare a unor studii întrepti nse în alte comune de pe
raza judetului, in anii preœdenti.
Ca �i zona geograficâ �i social-politicâ numitâ Vrancea, comuna
Vrincioaia se aflâ într-un gâvan subcarpatic, legat de ,regiunile cli n jur
printr-un uluc larg de comunicare, format de Valea Putnei. Fata de
re!?edinta j udetului, comuna se aflâ la o distanta de 66 km. Satele care
compun comuna sint : Vrincioaia, Bode�ti, Muncei, Plo�tina, Poiana,
Spin�ti.
DatéJ.e cuprinse i n 'lucrarea de fatâ sint rezultate in urma discuti
ilor purtate cu un numâr de 14 localnici, recunoscuti ca tâmaduitori ai
unor boli, cu ajutorul plantelor de leac.
Achillea millefolium L.
coada �oricelului. Ceaiul obtinut clin
partea aerianâ a plantei este folosit pentru dureri de stomac l?i dureri
abdominale.
-
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- ceapâ. Se utilizeazâ bulbul de ceapâ, copt in
impreunâ cu sâpun �i tuicâ, in tratarea bubelor �i sugelului.
Allium sativum L. - usturoi. Inlâtura durerea de mâsele aplicat
direct pe mâsea, iar incâlzit la foc pinâ se moaie, se folose!lte contra
durerilor de urechi.
Aloe arborescens Mill . - aloi. Sucul obtinut din partes aerianâ a
plantei se folose�te in tratarea rânilor �i arsurilor.

Allium cepa L.

spuzâ,

Anethum graveolens L. - mârar. Se utilizeazâ sâmîn1a sub forma
de ceai, pentru tratarea gâlbinârii �i contra insomniilor.
Anthyllis vulneraria L.

- tragnâ.

contra vâtâmâturii.

Ceaiul din floare

se

folose�te

Artemisia absinthium L. - pelin. Fiertura obpnutà din partea ae
rianâ a plantei (recoltatâ in perioada infloriri i ) se folose�te in spâlarea
rânil or, bubelor. Se mai utilizeazâ pentru combaterea insectelor parazite
pe animale, punindu-se pelin i n cantitate mare in incâperile acestora.
Atropa belladonna L.
màtragunà. Din partea aerianâ se obpne
o fierturâ utilizatâ în tratarea unor boil la porci.
-

·

Betula verrucosa Ehrh.
mesteacân. Fiertura obtinutà din frunze
de mesteacân impreunà cu frunze de nue �i luminâricâ se utilizeazâ
sub forma de bâi calde in tratarea reumatismului.
-

Calendula officinalis L.

cu flori de �ofran,
gâlbi nârii.

- gâlbenele. Florile de gâlbenele, împreunâ
folose!1te in tratarea

se fierb !1Ï ceaiul ob�inut se

Centaurium umbellatum

!?Î

Gilib.

-

fierea

pâmintului.

Din

frunze

flori Ise obti nJe un ceai folosit tn tratamentul unor boU de fioat.

Chelidonium majus L. - rostopascà. Sucul galben obtinut prin
ruperea !?i presarea plantei se fol�te pentru tratarea negilor � pen
tru unele boli ale pielii. Partea aerianâ a plantei, plâmâditâ cu tuicâ,
se folose!?te in acela�i scop. Ceai.ul obtinut din râdâcinile acestei plante
se folose!?te i n tratarea icterului.
Cichorium intybus L.

rkmâ a plantei
pentru ràcealâ.

se

-

folose�te

cicoare. Fiertura obtinutà din partea ae
pentru înlâturm-ea durerii de stomac !iÏ

Cornus mas L.
corn. Coarnele consumate ca atare cit �i œaiul
obtinut din acestea, în amestec cu porumbe (fructe de Prunus spfnosa)
se folosesc in tratarea diareei.
-

Centaurea jacea L.

a plantei este folositâ,
durerilor de picioare .

- cowag. Fiertura obtinutâ din partea aerianà
sub forma de bâi, in tratarea �i combaterea

Crataegus monogyna lacq. - pâducel. Ceaiul obtinut din flori se
folose!ïte in tratarea bolilor de inima. Ceaiul din fructe se consuma
pentru scâderea tensiunii. Ceaiul din coaja de pâducel este folosit in
intoxicatïi.
Dentaria bulbifera L. - brlncA. Fiertura obtinutâ din planta in
intregime se da la porcii bolnavi de brlncâ.

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Studii e tnobotanice-Vrîncioaia

471

ta di r�
Dryopteri.s filix-mas (L.) Schott. - fer:iga . . Fiert_u ra . obtinu

ah. De a<;emem
rizomu l plantei se folose� te împotr iva vienrulor mtestm
u-se compunînd
cap,
de
lor
dureri
fiertur a se mai folose�te �i împotriva
.
prese umede cu aceasta.
� Equisetum arvense L. - ruium �i Equisetum maxtm�m . La . .
utrhzat
l
ceamlll
rea
prepara
barba ursului. Ambel e se folosesc pentru
.
in tratarea bolilor de rinichi.
plantei , plâna
Radâci
.
râcu�or
.
Maxim
(L.)
ulmaria
dula
Filipen
turii.
·
madita in tuica se folose�te în tratarea herniei �i a vâtâmâ
de sîn
flori
n
i
d
fierturâ
o
face
Se
e.
Galium ve um L. - sinzien
i
�arpelu
ochiul
�i
lis)
offlcina
a
(Althae
mare
nalbâ
ziene frunze de
avînd
,
urii
speriet
(Ver nica chama edris L.), care se · folose!jte împotr iva
.

d

;

!?i efect calman t la copiii mici.
Gentiana lutea L. - ghintura f;ii Gentiana punctata Jacq. - ghin
turâ. Plamadeala cu tuicâ cît fii ceaiul obtinut din radâcina ambelor
plante se utilizeazâ în tratarea unor boli de i nimâ �?i împotriva diareeL
Geum urbanum L. - ridichoarâ. Ceaiul obtinut clin planta intreagâ
se folose�te pentru combaterea vâtamâturii.
Helleborus purpurascens W. et K. - spînz. Cu fiertura obtinutâ
cli n râdâcinâ se trateazâ dalacul la oi �i brînca l a porci.
Hippophae rhar:nnoides L. - câtinâ alba. Ceaiul obtinut clin fruc
tele plantei, împreunâ cu porumbe !?i coarne, trateazâ diareea.

Hyoscyamus niger L. - mâsâlaritâ. Se folose11te fiertura de frunze
care se tine în gurâ pentru înlâturarea durerilor de dinti .
Impatiens noli-tangere L. - slâbânog. Planta fi artâ este utilizata
ca oblojealâ pentru scrîntituri.
Iris pseudacorus L. - stînjenel galben . Ceaiul obti nut clin floare
se folosefite in tratamentul gâlbinârii.
Lathyrus tuberosus L. - scrîntitâ. Planta este fiartâ cu târîte de
griu dupa care se face o legâturâ care vindecâ scrîntiturile.
Linum usitatissimus L. - in. Saminta crudâ de in se folosefite pen
tru dureri de stomac, luînd cite o linguritâ de seminte atunci cind este
nevoie. Din sâminta mâcinatâ se fac comprese abdominale cu efect
calmant. De asemeni, sâmînta de in mâcinatâ se folosefite în legâturi,
pentru scrîntiturâ.
Malva pusilla Sm. - nalbâ midi. Ceaiul din frunze se folosefite
în calmarea durerilor abdominale �i in tratarea reumatismului. Frun
zele· proaspete se utilizeazâ drept cataplasme in inflamati i .
Mentha piperita Wirtg. - i zmâ bunâ. Ceaiul obtinut din frunze � i
flori este utilizat în tratarea durerilor de stomac l? i a diareei. Frunzele
proaspete fiÎ opârite se folosesc ca legâtura pentru retragerea umflâ
turilor.
Origanum vulgare L. - sovirf. Ceaiul din frunze fiÎ flori este
utilizat in afectiuni ale câilor respiratorii fiÎ tuse convulsivâ. Planta
cu totul se folosefite la prepararea ceaiului pentru tratarea i ntoxica
tiilor.
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Paris quadrifolia L. - râsug. Fiertura acestei plante se utilizeazâ
in tratarea unor boli la animale.
Petroselinum hortense Hoffm. - pâtn.mjel. Ceaiul obtinut din râ
dâcinâ se utilizea:t:â la oprirea hemoragiilor.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newn. - limba vecinii. Ceaiul de
f,runze se folose�te contra ,apucâturii" (mu�câturi veninoase). De ase
meni se mai utilizeazâ în tratarea bolilor de plâmîni.
Pinus silvestris L. - pin. Conurile de pin, împreunâ cu cele de
brad �i molid, sînt utilizate in prepararea ceaiului folosit în tratarea
unor boli pulmonare. Siropul preparat din crengute tinere de molid
� pin se utilizeazâ de asemeni pentru afectiuni pulmonare.
Plantago lanceolata L. - pâtlaginâ îngustâ. Frunzele proaspete sint
folosite drept cataplasme cu efect cicatrizant pentru râni. Se mai utili
zeazâ �i la vindecarea sugelului. .
Polypodium vulgare L. - feriguta. Ceaiul ob\inut din rizomul plan
tei este utilizat in boli de plâmini.
Pulmonaria officinalis L. - plâmina. Din frunze �i radacinâ este
preparat ceaiul care se utilizeazâ în tratamentw unor boli de plâmini
la om �i animale.
Robinia pseudacacia L. - salcîm. Se folose�te floarea pentru pre
pararea unei fierturi folositâ sub forma de spalâturi in unele afectiuni
ale aparatului genital.
Rumex patientia L. - �tevie de gradina. Se prepara ceai din râda
cina �i se folose�te în tratarea galbinârii.
Sambucus nigra L. - soc. Din floare �i scoarta ramurilor se pre
para ceai (fârâ zahar) folosit contra viermilor intestinali. D.easemeni
din flori se mai prepara ceai utilizat in boli de rinichi.
Spirogyra
mâtasea broa�tèi. Este utilizatâ sub forma de lega
tura in tratarea amigdalitei.
Tamus communis L. - untul pâmîntului. Radacina rasa �i plamâ
ditâ cu tuicâ se utilizeaza în tratamentul reumatismului .
Tanacetum balsamita L.
calapar. Se obtine o plamâdealâ din
frunze �i miere de albine, folositâ în combaterea dureril or de dinti . De
asemeni frunzele mai sint utilizate în cataplasme Ia umflâturi.
Thymus serpyllum Hal. - cimbrul ciobanului. Ceaiul ce se obtine
din planta întreagâ se folose�te contra durerilor abdominale �i de rinichi,
atit la om cît �i la animale.
Thypha latifolia L. - papurâ. Din rizomul de papurâ se prepara
o fierturâ folositâ, sub forma de bai fierbinti, în tratarea durerilor
de �le.
Tussilago farfara L. - podba.l. Râdâcina se fierbe împreunâ cu târite
de griu �i se face o legâturâ folositâ contra umflaturilor.
Ulmus laevis Pall. - velne�. lmpreunâ cu rizomul de ferigutà
(Polypodium vulgare) se folose�te scoartfl de ulm pentru obtinerea unei
fierturi folosite in tratarea ,lungorii" (febrâ tifoidâ).
Zea mays L. - porumb. Pentru tratarea ·unor boli de ochi se folo
se�te fiertura din mâtase de porumb1 sub forma de spâlâturi zilnice.
-

-
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