STUDII DE ETNOBOTANICA IN COMUNA VIZAN
TEA JUDEŢUL VRANCEA
ANA COKDREA

Omul a ştiut din timpuri foarte vechi să se folosească de imen
o;ele resurse terapeutice ale plantelor. Armonia cu natura, existenţa într-o
coeziune organică au stat dealtfel la baza unei convieţuiri milenare.
Descoperirea şi răspîndirea plantelor utile, dezvoltarea tehnicilor de
prelucrare a variatelor produse vegetale, constituie un capitol important
din istoria ştiinţelor, din istoria omenirii, de aceea datele etnobotani ce
întregesc materialele arheologice şi documentele istorice.
Bogăţia cunoştinţelor, practicilor şi obiceiurilor, atît în legătură cu
plantele spontane cît şi în legătură cu cele cultivate trebuie atribuite
continuităţii poporului român în spaţiul carpato-dunărean, caracterul
mixt al ocupaţiilor sale, în cadrul cărora cultivarea plantelor s-a situat
pe primul plan, în toate timpurile.
Vechi şi bogate sînt cunoştinţele poporului asupra plantelor culti
vate şi spontane datorită multiplelor întrebuinţări ale acestora în trecut.
Importanţa unora a crescut în timp, iar a altora a scăzut odată cu dezvol
tarea industriei cum este cazul coloranţilor vegetali şi chiar a plantelor
medicinale.
Supraestimată sau hulită, redescopt>rită şi idilizată în diferite peri
oade ale timpului, etnoiatria, cum SC' mai numeşte medicina populară, şi-a
găsit în ultima vreme, locul cuvenit în cadrul medicinii şti inţifice inte
graliste, care se bazează pe o gîndire complexă biologică şi psihologică.
Judeţul Vrancea este unul din judeţt>le cu vechi şi puternice tradiţii
populare, multe din acestea păstrîndu-sc nealterate pînă-n zilele noastre.
Apare necesară, prin urmare, continuarea s tudiului de etnobotanică iniţiat
cu ani în urmă, acesta constituind şi un punct de plecare spre depistarea
de noi plante• ce vor îmbogăţi lista acC'stei resurse naturale care val ori
ficate mai intens poate contribui la dezvoltart'a industriei medicamentelor,
la reducerr•a importurilor.
Comu '1<t Vizantea Livezi este situată î n z o n n dt'luroasă a j udeţului
Vrancea l a uH i t u d i nca de 900 m., ] ;1 distari ţ<.J de 4 5 km. de centrul civic,
Focşani.
Atestat{\ cu aproximativ 400 de ani în u r m ă , comuna Vizantea, c u 
prinde cinci sate ; Livezile, Piscul Radului, Mestt'acănul, Vizantea Mă
năstircască şi Vizantea Rf1zăşească. Ocupaţi a localnicilor a fost dintot-
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deaun a şi este munca la pădure, la cîmp, pomicultura, creşterea vitelor
şi meşteşugurile.
Tradiţiile seculare ale locuitorilor acestei comune păstrate, in cea mai
mare parte pînă în zilele noastre au constituit unul din motivele orien
tării studiilor de etnobotanică în această parte a judeţului.
Discuţiile purtate cu femei în vîrstă ca : Cioancăş Zamfira, Ciocan
Diţa, Coman Magdalena, Bogiu Zamfira ş.a., au dus la intocmirea unei
liste cu 51 de plante medicinale şi plante folosite în vopsirea ţesăturilor.
Deascmeni am menţionat la fiecare modul de utilizare a acestora şi afec
ţiunile pentru care sînt folosite.
1. Arin negru - Anus glutinosa - fiertura din coajă de arin, la care
se adaugă calaican, se foloseşte la vopsirea ţesăturilor in negru.
2. Buruieni moi, rocoină - Stellaria medi a - din planta întreagă,
topită puţin la căldură, împreună cu tărîţe de grîu şi ulei, se face o legă
tură care se pune la gît pentru oreion. Se ţine regim, nu se mănîncă
sărat, acru şi se stă n umai la căldură.
3. Brad - Abies alba - din muguri tineri de brad se face un sirop
:::arc se recomandă în boli de plămîni ; 1 0 kg. de cucuruzi (conuri) de
brad cu apă cît cuprinde se fierb pînă rămîne 1 l de soluţie. Din această
soluţie se ia cîte 2 linguri pe zi pentru boli de plămîni.
4. Castan - Aesculus hipocastanus - castane şi nuci verzi, ţinute
mai mulţi ani în gaz se macerează şi produsul obţinut se foloseşte pentru
reumatism, sub formă de frecţii.
5. Cartof - Solanum tubf'rosum - tuberculii cruzi se taie felii, se
stropesc cu spirt sau rachiu şi se fac legături pentru amigdalită. Tuber
culii raşi se utilizează la tratarea arsurilor.
6. Ceapă - Allium cepa - bulbul de ceapă se topeşte puţin la căl
dură şi se pune pe bube, bătături. Foile uscate de ceapă fierte sînt uti
lizate la vopsirea ţesăturilor în galben sau portocaliu. Ceaiul din foi de
ceapă se foloseşte pentru tuse.
7. C i m bru - Satureja hortensis - ceaiul din partea aeriană a plantei
se foloseşte contra l im br ic i lor.
R. Circ" negru - CC'rasus avium - ceaiul din cozi de cireşe este folo
sit în bo l i de• ficat.

9 . Coada şoricd u l u i

--

Achillea milefolium împreună cu sovîrf, su
fiert, fiertura con cen

nătoare, pi:itlagină, muşeţel, scîn teiuţă, se pun la
trată se fo l os e ş te pen tru boli ale pielii capu l u i .

10. Coada calulu i - Equisetum arvense, fiertura tulpinilor steri l E' se
bo l i de piept, astm , năduşeli.
1 1 . Coada mielului - Verbascum pho eni ce u m c! i n partea aeriană a
plantPi s e prepară ce a i folos i t în d i aree.
12. Cătina albă - Hippophae rhamnoides -- din fructe se face ceai
pcn lru d i aree Se <:< sociază şi porumbele. De<Jsemeni cea i u l este foarte
bogat în vitamine şi se ia ca întăritor al organ is m ului
13. Corn - Cornus mas
ceaiul din coa rn e se ia pentru boli de
s tomac, pentru d i a re e .
14. Dovleac -- Cucurbita pepo - m aţe l e de d o vle ac se apli ce'"\ s u b
formă de leg8turi"1 pentru opăreală cu apă. Din ce n u şa obţinută d i n co a d a
de bos tan arsă, a mes te ca tă cu miezul de nucă, tot ars (să m a i rămînă
folosc� lE' în

.

.

�
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pu ţin ulei iri miez) măcinat şi acesta, la care se mai adaugă un grăunte
de piatră vîn�tă arsă şi puţin unt, se face un preparat pentru tratarea
bubelor dulci . .
1 5 . Fasole - Phaseolus vulgaris - din fasole cu bob n egru arsă,
oisută şi ames te ca tă cu unt se face o pastă pentru bube dulci .
16. Gutui - Cydonia oblonga - fiertura din frunze se foloseşte la
vopsirea ţesă turi l or în bej . Ceaiul din fructul şi sem inţe l e de gutuie este
' I t l : iz�t pen : ru tuse.
17. Gulie - Brassica napus - gulia rasă amestec ată cu corn ras se
aplică sub form ă de l eg ă t u r ă pentru arsuri cu foc.
18. Hrean - Armoracia rustican a - rădăcină de hrean î m preun ă cu
scoarţa de nuc şi flo a re de fîn se pun în apa clocoti tă şi se ţine cu pa r t f'a
din corp îngheţată sau deg€>rotă în aburii de la această clocoteaW.
Răd[1cina ra s ă amestecată cu miere de a l bi ne se i a p en t ru � pl i n ă �i
, .a p en tru §_p li nă miirită, de trei ori pc zi cîte o lingurii î n a i n te de m 2 S C1 .
19. Iarbă marp - l n u l a hcl en iu m - fiertur a de rădi'lcin;-1 e ste u U i
"�t:l sub formă de frccţii rîie şi pentru reumati s m .
20. I zm a broaştci - Mentha aq u at i ca - fiert ura din pl mta î n 1 rc'�'{;tl
c s ! .' folosit;'\ la vopsi rea ţcsr1turi lor în negru .
2 1 . Izm u bună - Men ta pi perita - ceaiul din p a rt ('a aeri<.m:1 a
pla n tei este u t i liz[l tă i n bol i de stomac şi pentru poftă de mincare.
22. Liliac - Syringa vulgaris - floarea de l i l i :1 c plăml'1di tă in gaz
:-> t' utilizoazf1 pentru reumatism sub formă de fr ec ţii.
23. L u m înă r i că - Verbascum phlomoides, fl ori de lu m înări că am es
teca te cu l ă star de mesteacăn, hrean, curpăn de roşii sub formă de fi e r
tură se fa c sp�lături pentru reu m a t ism .
. 24. i\1 ă s ă l ă r i ţă - Hyoscyamus n ige r - c e aiu l o bţ in u t din s �m î nţa
fi art�1 se ţ i n e în gură pentru în tăr i re a din ţ ilor şi pentru atcnuarea dure


rilor de m�1selc.

ă

ţ

25. Măr pttdureţ - Mal u :; sylvestris, s coar a se foloseşte
vopselci galbene u ti l i z a t la colorarea ţ esă t u rll o r .

la obţi ner ea

g. m i e re se am E:s tecă , �e lasă 4-5 zile la macerat şi ia cîte o lingu:·i1.
inaiatca de masă. Se bea î nt re mese ceai de sunătoare.
27. M uşcţ e l - Matricaria chamomilla, ceaiul din fl o ri se folo�e� tc
la spă lă turi in boli de o c h i . boli de gură, la spă l a t răni. Ceaiul din muţcţd

26. Morcov -

�ii sunătoare

28.

Daucus

c aro ta - un

sfert

de

kg .

mor.:ov ras

�i

200

este folosit pentru hemoroizi sub formă de spălături.
- rădăcina pisată şi fiartă es te uti
ă ă ă
linguri pe zi. Cu fiertura s e îac şi

Mutăto J re - Bryoni a alba
lint pen tru vă t m t u r , cîte două

fr,'cţii î n locuri dur ,-roilse .

29. Nuc - Iuglans regia - co j i l e de la nucile verzi şi s co ar ţa �t�
krb . iar fiertura se fo l m:c şte la vo ps irea ţesăturilor în verde şi maron.

Se a d a ugă şi
u sca tă se be a

calaican şi puţină sodă de rufe. Ce a iul

din co:,jă de n u :.: it

pentru tuse. - 1 l i tru sevă din rădăcină de nuc cu un pum n
de s are ş i un sfert de u lei se ţin tre i luni la întuneric şi cu acest preparat

se unge pe mîini pe nt ru re u m a t i sm .
Se pun 500 g. r î nză d(; n u c ln i= ld m ă d i t cu 500 g. spirt ra fi n a t �:i
prcparatul obţinut se ung locurile dureroase de reumatism.
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30. Pelin - Artemisia absinthium - ceaiul din parte a af'rian5. a pbn
tei se foloseştE' în boli de ficat.
3 1 . Porumbar - Prunus spinosa - fructele de porumbar împreună
cu crucea de l a miezul de nucă se fierb şi fiertura se foloseşte pentru
diaree.
32. Porumb - din cenuş a obţinuE1 după arderea ciol'[llăilor de po
rumb se .face o leşie care împreună cu grăsime şi pucioas[\ tratează rîia.
Ceaiul din miitase de porumb, amestecat cu afine, sunătoare şi cozi de
cireşe se foloseşte pentru diabet. Ceaiul numai din mătase de porumb
este folosit pentru rinichi şi ficat şi pentru astm.
33. Prun goldan - Prunus insitiţia - fiertura de scoarţă se foloseşte
pentru vopsirca ţesC:iturilor in galben portocaliu.
34. Ridich e neagră -Raphanus sativus ssp. niger. Se scobeşte ridi
chea la mijloc, se pune zahăr, se las[\ un timp, iar zeama se bL'a pentru
tuse.
35. Rostopalniţă - Chelidonium maj us - ceaiul din rădăcini se uti
lizează în boli de ficat. Sucul galben al tulpinilor se foloseşte impotriva
pccinginilor, a negilor şi alte boli de piele.
3 o . Salcie - Salix alb a - scoarţa din salcie se fierbe şi cu aceasta
se vopsesc ţesMuri in culoarea gri.
37. Scrintiţă - Lathyrus sylvestris - planta întreagă se piscazl şi
cu ea se face o legătură pentru scrintituri.
38. Sinziene albe - Galium molluga - fic'rtura din parte::� acriană
a plantei se foloseşte pentru poală albă.
39. Scînteiuţă - Anagallis arvensis - ficrtura din partea aeriană a
plantei se foloseşte pentru oprirea hemoragiei, pentru poală albă, se mai
foloseşte la spălături pe cap pentru cojiţe.
40. Slăbănog - lmpatiens noli - tangere, fiertura din planta intrcagi:i
se foloseşte pentru reumatism, se fac băi şi masaje în locurile dureroase.
Decoctul plantei se mai foloseşte şi pentru poală albă.
4 1 . Sovîrf - Origanum vulgare - planta întreagă se fierbe şi cu
fiertura se vopsesc in roşu ţesături.
Planta cu totul se pune la fiert şi este bună pentru spălături.
42. Spinz - Helleborus purpurascens - rădăcina plămădită in ţutca
se bea contra limbricilor. Bucăţi din rădăcină de spînz se pune la ureche
sau la piept sub piele la animalele bolnave de dalac.
43. Sunătoare - Hypericum perforatum - floare a se foloseşte la
prepararea ceaiului pentru dureri de stomac, bol i de ficat, de rinichi.
Fiertura din flori de sunătoare se mai utilizează la vopsit ţesăturile în bej .
4. Soc -Sambucus racemos a - ceaiul din floare de soc este folosit
in boli de plămîni, pentru tuse. Deasemeni siropul din floare de soc se
recomandă bolnavilor de plămîni.
45. Sulfina - Melilotus officinalis - din floarea de sulfină se face
o fiertură tare, bună pentru poală albă.
46. Stejar - Quercus robur - ceaiul din scoarţă se foloseşte sub
formă de băi pentru tratarea reumatismului.
47. Tei - Tilia cordata - ceaiul din floare de tei este folosit pen tru
calmare.
Fiertura din floare de tei se foloseşte la vopsit ţesăturile in bej.
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48. Tintaur - Centaurium umbellatum - ceaiul din floare este
utilizat pentru boli de ficat, bol i de stomac, dureri de cap. Se ia cîte o
linguriţă de trei ori pe zi, însoţită de mîncare.
49. Urechelniţă - Sempervivum tectorum - sucul obţinut prin stri
virea plantei se pune în urechi pentru a trata diferite boli de urech i şi
pentru surzenie.
50. Usturoi - A llium sativum - căţel de usturoi înmuiat la căldură
se introduce în urechea care doare.
5 1 . Urzică - Urtica dioica - partea aeriană fiartă se foloseşte la
vopsirea lînei în galben sau vernil. Tot cu fiertura de urzici se spa1ă pe
cap pentru înhirirea rădăcinii părului. Primăvara devreme se folosesc tul
pinile tinere în alimentaţie pentru înnoirea sîngelui.
52. Varză - Brassica oleracea alba var. capitata - frunza de varză
se pune la răni, la buboaie sau la arsuri.
53. Podbal - Tussilago farfara L. Rădăcină se fierbe împreună cu
tărîţe de grîu şi se face o legătură folosită contra umflăturilor.
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