STUDII

ETNQBOTANICE

IN COMUNA BlRSEŞTI

JUDEŢUL VRANCEA

ANA CONDR.l!:A

Cunoştinţel-e etnobotanice ale po porului român se î ncadrează într-un
bogat şi preţios tezaur tradiţional, de im port a nţă deosebită p entru stu
cfiul etnogenezei sale, al formării şi dezvoltării culturii ma teriale şi spi
Jituale. Prelucrarea şi î mbogăţirea cu n oş tinţe lor moştenite asupra lumii
vegetale au fost impuse de importanţa pe care au avut-o şi o au plantele
î n satisfacerea com pl e x elor cerinţe vitale.
lntrebuinţările, credinţele, obiceiuri l e , prac ticile magic.e etc., legate
de lumea plantelor , sint mo� t eni ri tradiţionale în cultura poporu lui ro
m ân . Păstrarea lor se leagă de continui ta tea milenară a oamenil or pe
teritoriul patriei, d-e puternica l or ancorare î n variatul şi bogatul ei
cadru geografic, de com plexitatea şi tră i n ici a nezdruncinată de vitregia
veacu rilor , a legăturilor stabilite intre oameni şi natură, oameni şi l umea
plante lor.
Studiile etnobotanice înt reprins e in romun:a Birseşti vin să com
pleteze studiile efectuate în anii precedenţi in alte comune ale judeţului
Vrancea, judeţ cu vechi şi puternice tradiţii popu l are, multe din acestea
păstrindu -se nealterate pînă-n zilele noastre.
Sat atestat documentar din anul 1 585, Bîrseştiul este situat în zona
Vrancei propri u -z ise , pe malul drept al riului Putna, la o distanţă de
6 7 km. de municipiul Focşani, cel mai mare centru urban al judeţului.
Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Birseşti este creşterea vite
lor şi arta manuală - sculptură, ţesături, cusături , ceramică.
Distanţa relativ mare pină la cen trele urbane. d rumuri le. pînă n u
de mult, inaccesibile, a u favorizat o anwnită izo l are a �.atelor d e m unte ,
local nicii fiind obligaţi să-şi satisfacă singW"i cerinţele de hrană , î mbră
căminte, sănătate etc., motiv pentru eat-e şi în comuna Birseşti s-a
descoperit o bogată tradiţie de fol os ire a pl ante l or atît în medicina popu
lară d t şi la o bţ in erea vopsel e-l or necesare ţesăturilor.
Dis.cuţii i e purtate cu un număr de nouă femei în vîrstă di n Bir
seşti au e v id en ţia t w·mătoarele plante folosite in tratarea unor.· boli şi
pentnt vopsirea ţesăturilor.
1 . Arin negru - A lnus glutinosa (L). Din scoarta de arin ameste
cată cu sovirv şi calaica11 se obţin ea , prin fi erber e, culoarea neagră. Se
mai amesteca cu mesteacăn şi se obţinea nuanţe de ne g·ru sau nuanţe de
roşu.
2. Armurar - Echinop..,, commutatu.s fiertura din t oată planta este
dată la aniiTUllele bolnave de mtU·ă (constipaţie).
A. Castan - Aesculus hippocastanus L. Pl ămădeala obţinută din
gaz în care au stat citeva s ă p tămîni castanele este folosi tă sub formă de
frecţii la combaterea durerilor reumatice.
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Castravcte
Cucumis sativus L. De la castr:weţii (fructele)
îngălbeniţi, păstraţi iarna, se foloseşte coaja opărită, împotriva durerilor
de măsele (se aplică pe obraz în dreptul măselei).
5. Cătina albă - Hippophae ramnoides L. Ceaiul din fructe este
utilizat împotriva diareei. La vopsitul ţesăturilor cu vopsele naturale
sau sintetice se fierb şi fructe de cătină în loc de oţet, pentru împie
trirea vopselei.
8. Cicoare - Cichorium intybus L� Floarea · plămădită în .ulei este
consumat pentru tusă (bulbul şi ze;:tma). Bulbul zdrobit, pentru ::;crîntitură.
Cojile uscate ale bulbului de ceapă se fierb şi fiertura este folosită la
vopsit în sablu şi galben.
7. Cfreş - Cerasus avium (L) Unch. Ceaiul din cozi de cireşe,.
neîndulcit se ia contra bolilor de rinichi.
8. Cicoare - Cichorium intybus L. Floarea plămădită în ulei es.te
bună pentru tratarea rănilor.
9. Coada şoricelului - Achillea millefolium L. Ceaiul din floare
se bea pentru dureri de stomac şi afectiuni ale ficatului.
10. Corn - Cornus mas L. Lemnul de corn verde se pune în foc şi
seva care se scurge la capăt se foloseşte pentru tratarea pecinginei._
Ceaiul de coarne e folosit împotriva diareei.
1 1 . Droghiţa - Genista tinctoria. Fiertura din flori bine î nflorite se
folosesc la vopsitul lînei în galben.
1 2 . Fierea pămîntului, ţintaur - Centaurium umbellatum Gilib.
Ceaiul din p3rtea aeriană a plantei se foloseşte in boli de ficat şi stomac.
· 1 3. Gălbinele - Calertdula officinalis L. Din partea aeriqnă se
prepară un ceai folosit împotriva bolilor de ficat.
..
14. Gutui - Cydonia oblonga Mall. Frunzele d!i! gutui se fierb .
pentru a obţine culoare bej.
.
1 5 . Holeră - Xantium spinosum. Partea aeriană se pisează, se
fierbe şi s e bea contra holerei.
.
7 . · Hrean - Armoracia rusticana (Lam) . . Rădăcina rasă ameste
-

·

.

·

cată cu făină de porumb este aplicată pe burtă pentru avort. Frunzele
aplicate pe cap calmează durerile la fel ca şi rădăcina.

.

1 7. Iarb;;� mare. Inula helenium.
este bună peptru văt.ă.rnătură.

Planta toată plămădită în ţuică

1 8. Liliac - Syr.inga vulgaris. Flori de liliac plămădite cu gaz, în
gropate un an, sint folosite sub fonnă: de frecţii în locuri dureroa.Se.

19. Măceş -- Rasa canina L. Măceşele sint folosite la prepararea
unui ceai pentru poftă de mîncare, pentru îniărire.
.
20. Mentă, izmă ---' Mentha piperita . L. Ceaiul din mentă se dă
copiilor pentru diaree, dureri de burtă şi drept calmant.

2 1 . Măr pădureţ - Malus silvestris (L) Mill. Scoarţa de măr pă
dureţ se fierbe pentru obţinerea culorilor roşu, portocaliu. De asemenea
zeama de· mere fierte este folosită pentru împietrirea vopseselor sintetice.
22. Mojdrean - Fraxinus omus L. Scoarţa de mojdrean în ames
tec cu sovirv şi calaican se fierb pentru a obţine culoarea neagră.

23. Molid - Picea excelsa Link. Mugurii tineri de brad sint folosiţi
pentru prepararea unui sirop pentru tuse şi alte afecţiuni pulmonare .

..

24. Muşeţel - Matricaria chamomila. Ceaiul din flori se utilizează .
pe:1tl'U spăliitm·i ca dezinfectant $Î ţinut in gură pentru calmarea dure-
rilor de măsele.

4 72

www.cimec.ro

· 25. Mutătoare

-·

Bryonia alba, amestecată cu m ăm ăl igă şi ţuică

IMe o l egă tu ră care aplicată la ceafă calmează durerile de cap.

26. Nuc -- Iuglans regi a L. Ceaiul obţinut din cojile de nuci uscate
folosit î m potriv a tusei . Frunze de nuc î m preun ă cu r ădăci nă de
1 1 1 •·a n , fierte, sînt folosite sub fonnă de băi pen tru avort (in · fiertură
,., mat ·:=truncă, pe rînd, una cî te una, pietre bălţat€ care ard în foc).
IUn:r.n de nuc (am enţii masculi) plăm ăd ită cu gaz, se foloseşte pentru
' "'f'(H in locuri dureroase.
Cojile de nuc uscate fierte cu foi de ce apă , uscate, paie de grîu,
•> l n t fol osite pentru vopsirea ţesăturilor în culoare bej.
Coji de nuci verz i , f ierte, sînt folosite pentru a ·obţine culoarea
m.nron cu diferite nuanţe.
Rînză de nuc ( am en ţii ) - fiertura lor se fol oseşte ca adaos la
• u lor·ile si n te ti ce ,
pentru a obţine diferite nuanţe- de verde.
2 7 . Păducel - Crata€ gu s manogina· facq. Din flori se prepară un
·�ui folosit in bolile de ficat. Ceaiul'' din fructe e folosi t impotriva
• .,

•� Il'

dlareei .

In nări pentru o piirea hemoragiei.
29. Porumb - Zea mays L. Din mătase de porumb s e pr€pară u n

2 8 . Pelin - Artemisia absinthium L.

Frunzele

s trivi te

s e introduc

l't'ai folosit pentru afecţiu ni ale rinichilor. Fumul obţinut d e la m ă lai
pus pe jeratic este inhalat pentru tratarea tusei. Mălaiul prăjit, fierbinte
•·�te folosit sub formă de l egătură pentru dureri de şale. Mămăliga rece
' u gaz este folosită în tratarea răni l or sîngerînde.
Mă mălig a pripită unsă cu pă cură, a pl i cată pe burtă la copiii mici,
l m tează di anc•ea . Măm ăli ga pripită in foi de varză stropită cu ţui că ,
nplkată pe piept tratează tusea.

30.

Racuşor - Fi lipen dula nemOiia. Din partea aeriană a p lan t ei

11e face un ceai folosit contra diareei şi pl ămăd ită -cu ţuică pentru vătă

mătliră, colită.

3 1 . Salcîm - Robinia pseudacacia L. Fiertura din flori este folosită
c'On tra tusei, a durerilor de piept. Femeile folosesc fiertura sub fonnă
de spălături pentru poala albă.

32. Salcie - Salix alba L. Fiertura din coji de salcie ameste-Cată
cu tărîţe se foloseşte sub forma de l egătură pentru scrîntituri. Aceeaş i
fiertură e folosită la obţine re a culmii gri pentru v opsit .
33. Scaiul dracului, rostogol. Ceaiul din rădăcină este folosit im
potriva diareei.

34. Sovirv - Ori ganu m vulgare L. D in floare în amest ec cu frunze
de măr dulce, lut galben din sm îrc (se adaogă după ce se fierbe), calai
f'an şi se obţ i n e un maron roşcat, nuanţe de portocaliu sau roşu.

35. Spinz - Helleborus purpurascens. Rădăcina şi partea aeriană
in ţuică sau g az se pun în urechi, pe piept, la coadă la ani
malele bolnave.

plămădită

36. Sunătoare - Hypercum perforatum L. Ceaiul de flori se folo
seşte în diverse afecţiuni a le stomacului. Florile plă mădite în ul ei se
folosesc la ungerea rănilor, tăieturilor.

37. Steregoaie - Veratrum album L. Rădăcina plantei se fierbe
şi cu acea<;ta se fac sp ă l ături impotriva rli€i.

38. Tei - Tilia cordata. Ceaiul din floare de tei este utili z at drept
calmant. Fiertura din flori de tei vopseşte ţesătura în bej.
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39. Trandafir de cîmp roşu - Rosa gallica L. Fiertura obţinută
din rădăcina de tt·andafir, cucuruzi de brad (conuri) - Abies alba, flori
de ruja albă Althaea rosea (L), este folosită pentru oprirea hemoragiei.
40. Un tul pămîntului
Tamus conununis L. Rizomul mărunţit şi
plămădit cu spirt, este folosit la frecţii contra reumatismului.
Referitor la studiul asupra plantelor folosite pentru obţinerea dife
ritelor vopsele utilizate de femei în arta ţesăturilor, menţionez că este
pdmul de acest gen efectuat de noi şi deci nu permite efectuarea de
comparaţii eu date din alte comw1e ale judeţului. ln comW1a Birseşti 1 1
plante sint utilizate în acest scop.
Comparînd lista plantelor medicinale folosite in comuna Bîrseşti
cu studiile etnobotanice intreptinse în comunele Vrînci-oaia, Herăstrău,
Vidra, Dălhăuţi, a pe rmi s să evidenţiem că recentul studiu a adus un
număr de patru plante necunoscute în celelalte comune ; este vorba de
trandafirul roşu de cimp - Ros.a gallica, ruja albă - Althaea rosea,
rostogol - Eringium campestre şi castan - Aesculus hyppocastanus.
Un număr de 8 plante sînt cunoscute şi cu alte utilizări decit in comu
nele celelalte.
Nu am găsit in literatura de specialitate menţionarea trandafirului
roşu de cîmp - Rosa gallica ca plantă medicinală cu acţiune �tatică.
Studiul etnobotanic î nceput va fi continuat şi in alte comune ale
judeţului Vrancea în vederea obţinerii unui studiu complet ce va putea
servi la confruntarea cu datele obţinute in alte zone ale ţării.
-

ETUDES

ETNOBOTANIQUF.S DANS LA COMMUNE
DEPARTEMENT DE VRANCEA

BlRSEŞTI,

Apres la motivation des etudes d'etnobotanique entrepris aujourd'hui dans
la Roumanie, l'ouvrage nous presente des aspects pa1·ticuliers du village de Bir.;eşti
(Departement de Vrancea) : Le cadre geographique, economique et bien sur etno
graphique.
La l i ste des plantes utilisee dans la medicine populaire est suivic par les
plan tes <:'mployees dans !'industrie paysanne des �olorants (ony presente le mode
cl'cmploie).
Le present ouvrage est insere par l'auteur dans la serie des etudes d'etnobo
ta!! i·que <:'fectues dans les autres villages du. departement.
BIBLIOGRAFIE

1 . BORZ A, AL., 1968, Dicţionar etnobotanic, Editura Academiei R.S.R.
2. BORZA, AL., 1921, Noutăţi etnobotanice rom4neşti : o farmacie băbească, în
Bulet. Grăd. Bot. Cluj. an 1. Cluj .
3. BOANCA, ELENA, Date etnobotanice din comuna Vidra, :judeţul Vrancea,
1965, Bocşani.
4 . BUTURA, V., 1 979, Enciclopedie de etnobotanică romănească, Editura ştiinţifică
şi enciclopedică, Bucureşti.
a. BUTURA, V., 1938, Plante cunoscute şi întrebuinţate de locuitorii citorva sate
romdneşti, in Bulet. Grăd. Bot. Cluj.
6 . CONDREA, ANA, 1980, Studii etnobotanice în satul Dălhăuţi, ;ud. Vrancea,
Studii şi comunicări, vol. III, Focşani.
7. CONDREA, ANA ; RENEA. AFRODITA, 1980. Studii etnobotanice în comuna
Vrincioaia, jud. Vrancea, Studii şi comunicări, vol. III, Focşani.
8. MORARIU, T., TODOR, 1., 1972, Botanică sistematică, Editura ştiinţifici, Bucu
reşti.
9. NAGLER, CAROL : BOANCA, ELENA, 1971, Aspecte de etnobotanică in comuna Herăstrău, ;ud. Vrancea, Focşani.
10. RADU, A. 1974, Botanică farmaceutică, Editura ştiinţifică, Bucureşti.

www.cimec.ro

