STUDII DE ETNOBOTANICĂ ÎN COMUNA NEREJU,
JUDETUL
VRANCEA
'
Ana Condrea

Urmând Valea Putnei până la Grumaz, iar de aici, valea Zăbalei, după 85
km de la Focşani, se ajunge la Nereju, una dintre cele mai mari comune din
depresiunea Vrancei, şi una din cele mai pitoreşti aşezări montane ale judeţului.
Este străjuită de înălţimile Lapoşului ( 1 250 m) şi a Zboinei Frumoase
( 1 657 m), spre sud, de Monteoru ( 1 330 m), pentru ca departe, spre răsărit,
valea să se închidă cu înălţimile Măgurii Odobeştilor şi ale Dealului Deleanu.
Poienile întinse care marchează trecerea de la aşezările permanente din satele
Sahastru, Brădăcesti,
Chiricari, hi zona "odăilor" , dau acestor locuri un farmec
'
deosebit, dar si
o notă de "vechime" nezdruncinată.
'
Atestat documentar la începutul secolului al XVIII-lea, vechimea sa este
mult mai mare, fiind susţinută pe plan etnoistoric de sociologii Dimitrie Gusti şi
H.H.Stahl, care au întreprins aici o amplă cercetare în perioada dinaintea celui
de-al doilea război mondial. Se vorbeşte despre o individualizare a acestei zone
(a Ţării Vrancei), din care fac parte şi comuna Nereju, individualizare ce a rezultat
dintr-o evoluţie îndelungată în condiţiile unei autarhii economice şi autonomii
social-politice şi administrative de veacuri.
Îndeletnicirile localnicilor rămân si
astăzi activitătile
forestiere, cresterea
,
,
,
animalelor şi meşteşugurile legate, în special, de aceste două ocupaţii de bază,
prelucrarea lemnului şi prelucrarea produselor animale. Se păstrează aici portul
popular tradiţional, elemente de tehnică ţărănească din partea locului, cum ar fi
"
si
încă multe alte activităti' casnice si
'
,
'
"herăstraiele de altădată, războaie de tesut
obiceiuri, şi este de înţeles păstrarea acestora până în zilele noastre, deoarece,
aşa cum afirmă H.H. Stahl, această zonă a fost "puternic apărată şi aproape
complet izolată faţă de marile drumuri de tranzit ale ţării" Această situaţie a
determinat ca localnicii să-şi rezolve multiplele probleme din domeniul vieţii
materiale si
spirituale, apelând la cunostinte
din vechime transmise din generatie
,
,
,
'
în generaţie.
Folosirea coloranţilor vegetali în vopsirea textilelor, vindecarea bolilor cu
plante de leac, utilizarea plantelor în diferite credinţe şi practici magice, erau
probleme existenţiale pe care omul trebuia să le cunoască sau dacă nu să apeleze
la persoane ,,specializate" în aceste practici.
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Când botanistul Valer Butură a întreprins, în prima jumătate a secolului,
un amplu studiu etnobotanic în toate provinciile româneşti, a ales ca din ţinutul
Vrancei, acest studiu să-I facă la Nereju. Ca un fapt deosebit, aminteşte în acest
studiu că exista pe atunci o bătrână, Ioana Stoienoaie, care cunoştea sute de
specii de plante de leac, cu utilizările lor.
Actualul studiu etnobotanic efectuat în comuna Nereju, după aproximativ
şapte decenii, îşi propune să consemneze, ceea ce a mai rămas din utilizarea
plantelor, în alte scopuri decât cel alimentar, de către oamenii acestor locuri,
unde civilizaţia a pătruns greu şi nu întotdeauna în cel mai fericit mod.
Informaţiile le-am cules din discuţiile purtate cu peste 20 de persoane,
dintre care amintesc pe: Maria N.Bulete de 82 de ani, Vulcan Safta 65 de ani,
Marinescu Simioana 70 de ani, Adumitri Ioana 59 de ani, Chichiur Voica de 58
de ani, Bratu Panainte 46 de ani, Crăciun Floarea 67 de ani, Mărioara Radu 46
de ani, Badiu Clementa 7 1 de ani, Niculescu Maria 70 de ani, Solomon Anica
50 de ani.
Pentru a identifica plantele după denumirile populare cunoscute în zonă
am folosit determinatoare cu planşe color, uneori era suficientă descrierea lor,
multe femei aveau plantele uscate iar pentru altele am mers în poiană sau în
pădure pentru a le vedea şi recunoaşte.
Bogatul material cules a fost prelucrat astfel încât fiecare plantă este
consemnată cu una sau mai multe retete de utilizare .
Urmează lista plantelor cunoscute şi utilizate în comună:
1 . Afin - VACCINIUM MYRTILLUS L. - Din frunze si fructe se face
ceai pentru rinichi şi pentru diabet. În amestec cu tulpini de coada şoricelului Achillea millefolium L., ceaiul din frunze şi fructe de afin este bun pentru ulcer
şi gastrită. Fructele consumate ca atare sau sirop, dulceaţă, vindecă boli de
vedere.
2. Alior, laptele câinelui - EUPHORBIA CYPARISSIAS L. Se foloseşte în
tratarea negilor. Vacile care mănâncă alior pierd laptele.
3. Aloe - ALOE SP. - Frunza zdrobită se pune pe tăieturi, răni, pentru a
grăbi vindecarea.
4. Anason - PIMPINELLA ANISUM L. Ceaiul din sămânţă se dă copiilor
mici pentru colici. Tot seminţele se pun în ţuică pentru a-i da aromă.
5. Andrisoaică, muscată creată - PELARGONIUM RADULA (CAV)L
HERIT. Frunzele se pun în dulceaţă pentru a-i da un gust plăcut, iar ceaiul din
frunze se dă copiilor mici, pentru colici.
6. Anghinare - CYNARA SCOLYMUS L. Ceaiul din planta întreagă se
.
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foloseste în tratarea bolilor de ficat dar si la colite.
7. Arin negru - ALNUS GLUTINOSA (L.) GARTN şi Arin alb - ALNUS
INCANA L.
Coaja de arin negru şi arin alb se foloseşte pentru vopsitul lânii în negru.
Se amestecă de obicei cu frunze de nuc, cu sovârf, coji de ceapă şi droghiţă.
Coaja de arin, cea verde, (cea neagră de deasupra se dă jos) împreună cu coaja
de goldan - PRUNUS DOMESTICA, şi cu coajă de stejar - QUERCUS SP., se
fierb bine şi cu această fiertură se fac băi pentru boli lumeşti.
8. Arginţică de grădină sau de casă sau armurar - SILYBUM MARIANUM
(L) Gartn. Planta cu totul este folosită sub formă de ceai pentru toate bolile.
Deasemeni sământa de argintică pusă în tuică si descântată se bea, de trei ori pe
zi, pentru apucătură (boli provocate de farmece).
9. Arginţica de pădure - CHRYSOSPLENIUM ALTERNIFOLIUM L. Din
toată planta se face un ceai, care după ce este descântat se dă câte puţin, câteva
zile la rând, celor care li se dădea "argintuf ' şi le ieşeau bube, pe tot corpul. in
acest timp nu se mănâncă şu nu se bea acru, nu se bea apă rece şi nici nu se
spală pe mâini, picioare, corp cu apă rece, pentru că-I ia frigurile.
1 O. Bobomic - VERONICA BECCABUNGA L. Fiertura plantei este
folosită pentru a scălda copii, pentru răceli şi pentru strâns.
1 1 . Bostan - CUCURBITA PEPO L. Din "maţe" de bostan (conţinutul
împreună cu seminţe) amestecate cu tărâţe de grâu, se face legătură pentru
amigdalită. Cu fiertura din vrej de bostan se fac băi copiilor bolnăvicioşi.
1 2. Boz - SAMBUCUS EBULUS L. Cu rădăcina de boz macerată în gaz,
se fricţionau locurile dureroase în reumatism. Si fiertura plantei întregi se folosea
tot pentru reumatism, sub formă de băi. Porcii care aveau viermi intestinali se
priponeau în apropierea unei tufe de boz care era culcată la pământ, pe rând, în
cele patru zări, apoi se punea o piatră peste ea, timp în care se spunea un
descântec. În câteva zile porcul elimina viermii.
1 3 . Bujor alb - PAEONIA OFFICINALIS L. Cu fiertura din flori se tăceau
spălături pentru poala albă şi alte boli femeieşti.
14. Buruiană de argint - Lysimachia vulgaris L. - Planta cu totul plămădită
în ţuică se dă celor bolnavi "de argint" sau de "apucătură de argint" (le-au fost
tăcute farmece şi li s-a dat argint)
15. Buruiană cu cinci degete - POTENTILLA RECTA L. - Planta întreagă
se pisează, se fierbe în lapte şi se bea pentru năduf (�stm).
1 6. Busuioc - OCINUM BASILICUM L. Se iau trei fire de busuioc, sare
furată din drobul de sare de la oi, o mână de paie din muşuroiul de furnici, se
'

'

,

,

'

'

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

Studii de etnobotanică in Comuna Nereju, judetul Vrancea

167

amestecă toate, se descântă şi se pune în buzunar sau chiar în mâncare celui
iubit pentru a-l face să te iubească.
Busuiocul este nelipsit la principalele ceremonii ale vieţii: botez, OlJată,
înmormântare, apoi în descântecele de dragoste, la diferite sărbători r�m an,
pentru a-ţi afla ursita: se pune sub pernă, se leagă la un par din gard, se dormea
cu crenguţe de busuioc în sân. Cu busuioc şi alte flori din grădină se merge la
biserică în vinerea Pastelui, se lasă busuiocul si florile în altar si în Duminica
Paştelui, la Învierea a doua se împart la lume şi sunt purtătoare de noroc, sănătate,
te feresc de rele.
1 7 . Brad - ABIES ALBA MILL. - Cu cetină de brad fiartă se fac băi
pentru reumatism. Din mugurii de brad se face sirop bun pentru tuse, boli de
plămâni şi pentru nervi.
1 8 . Brusture dulce, captalan - PETASITES HYBRIDUS (L.) G.M.
Împreună cu alte plante este folosit pentru tratarea cancerului. Sub formă de
legături rădăcina se foloseşte pentru dureri de mâini şi picioare.
1 9. Brustur - ARCTIUM LAPPA L. Pentru a trata sinuzita se foloseste
rădăcina tocată mărunt, pisată şi din aceasta se fac trei legături: una la frunte,
una la buric şi una la tălpi, timp în care se stă cu capul în abureală de floare de
tei.
20. Canceroaica - IRIS PSEUDACORUS L. 1 se mai spune plantă "de 9
"
boale Rizomul se rade si se plămădeste opt zile în vin sau tuică. Plămădită în
vin este bună pentru hemoragie şi se ia câte un păhărel mic de trei ori pe zi.
Plămădită în ţuică este bună pentru vătămătură dar mai ales este bună pentru
orice fel de cancer dar în primele faze. Pentru cancer se ia câte o ceşcuţă de
plămădeală, de trei ori pe zi, pe nemâncate timp de 1 O zile, se face pauză 1 O zile
şi se repetă de trei ori.
2 1 . Cartof - SOLANUM TUBEROSUM L. Cartoful (tubercul) este dat pe
răzătoare şi stors iar zeama se bea pentru boli de stomac, plămâni, pentru răceli
şi tuse. Din cartoful ras, amestecat cu tărâţe de grâu şi stropit cu ţuică se fac
legături la gât, pentru amigdalită sau la frunte pentru durere de cap.
22. Caşul popii, nalbă mică - MALVA PUSSILLA SM. Cu fiertura plantei
se fac băi pentru reumatism, durere de mijloc, de picioare; este bună şi pentru
spălat răni.
23. Cătina albă - HIPPOPHAE RHANOIDES L. Fructele coapte se
zdrobesc, se amestecă cu zahăr sau miere si cu tuică si se ia dimineata pe
nemâncate, câte o lingură şi sunt bune pentru tensiune şi pentru "toate bolile"
24. Ceapa - ALIUM CEPA L. - Ceaiul din coj i uscate de ceapă se dă
,

,

,

,

.

.

.

'

t

,

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

'

168

Ana Condrea

pentru tuse, iar ceapa coaptă şi amestecată cu ceară de albine se pune la buboaie
sau atunci când coace degetul. Pentru vătămătură ceapa se "topeşte" puţin pe
vatră, se zdrobeşte, se stropeşte cu oţet şi se pune pe burtă. Tot pentru greaţă,
aplecătură, diaree se face o legătură care se pune pe burtă din ceapă zdrobită,
leuştean - LEVISTICUM OFFICINALE KOCH, pelin - A RTEMISIA
ABSINTHIUM L., brustur amar - ARCTIUM LAPPA L., se pisează toate se
amestecă cu cenuşă de le� cât ai lua cu trei degete, de trei ori. Legătura din
ceapă zdrobită şi sare este bună pentru scrântitură.
25. Cicoare - CICHORIUM INTYBUS L. Ceaiul din toată planta este bun
pentru boli de inimă. Frunzele şi florile sunt puse pe răni sau tăieturi, pentru a
grăbi vindecarea.
26. Cimbru ciobanului - THYMUS SERPYLLUM TRIES. Împreună cu
tulpini de talpa gâştei şi muguri de pin, se face ceai şi se bea câte o ceşcuţă de
trei ori pe zi, pentru năduf. Ceaiul de cimbru se mai bea pentru colită şi pentru
răceli, dureri de gât, guturai, boli de plămâni.
27. Cimbru de grădină - SATUREJA HORTENSIS L. Ceaiul din partea
aeriană a plantei se dă copiilor mici pentru colici iar adulţilor pentru dureri de
stomac şi pentru colite.
28. Cireş amar - CERASUS AVIUM (L) MINCH. Ceaiul din cozi de cireşe,
singur sau împr�ună cu mătase de porumb se foloseşte pentru boli de rinichi.
Dulceaţa din cireşe amare este bună pentru ficat şi stomac.
29. Ciuboţica cucului - PRIMULLA OFFICINALIS (L.) HILL. Ceaiul din
inflorescenţă şi rădăcină este bun pentru boli de inimă, boli de piept, năduşeli,
pentru linişte.
30. Coacăze roşii, pomuşoară - RIBES RUBRUM L. Ceaiul din frunze
este bun pentru boli de ochi, iar fructele proaspete se mănâncă tot pentru o
vedere mai bună, la fel si dulceata si vinul din coacăze.
3 1 . Coada calului - EQUISETUM ARVENSE L. Ceaiul din tulpini este
bun pentru boli de rinichi. Fiertura din coada calului, gălbenele, coada şoricelului
şi rostopască se foloseşte la spălături pentru cancer de uter şi ovare. Ceaiul din
aceste plante are aceleaşi utilizări.
.
32. Coada soricelului - ACHILLEA MILLEFOLIUM L. Ceaiul din plantă
se foloseşte la spălat răni, bube pentru a se cicatriza mai repede. Tot pentru răni,
tăieturi se pun frunze zdrobite şi se leagă. Ceaiul din coada şoricelului sîngur
sau în combinaţie cu boabe de ienupăr Juniperus communis L., cozi de cireşe
amare, mătase de porumb (culeasă când este crudă), este bun pentru boli de
rinichi, ficat, stomac.
,
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3 3 . Coada racului - POTENTILLA ANSERINA L. Fiertura din planta
întreagă se foloseşte sub formă de băi pentru cancer genital sau pentru alte boli
de femei. Se poate asocia şi cu frunze de stejar şi frunze de nuc, în aceleaşi
scopuri.
34. Creţişoară - ALCHEMILLA VULGARIS L. Ceaiul din planta întreagă
este bun pentru dureri de ovare, câte 2-3 căni pe zi. Fiertura plantei, uneori
asociată şi cu flori de salcâm este folosită în aceleaşi scopuri, sub formă de
spălături.
35. Dinţii babei - BIDENS TRIPARTITUS L. Florile se fierb şi fiertura se ·
ţine în gură pentru a calma durerile de dinţi.
36. Droghiţă - GENISTA TINCTORIA L. Tulpinile sau numai florile se
utilizează pentru a vopsi lâna în nuanţe de galben-verde sau galben. În fiertura
plantei se mai adaugă borş sau piatra acră şi sare, pentru o mai bună fi xare a
culorii.
37. Fag - FAGUS SYLVATICA L.; Măr dulce - MALUS DOMESTICA
BORKN; Prun - PRUNUS DOMESTICA L.
Cu fiertura din frunze de fag se vopseşte lâna în culoarea bej ; dacă se
amestecă şi cu frunze de măr dulce şi coajă de prun se obţine culoarea roz.
3 8 . Gălbenele - CALENDULA OFFICINALIS L. Fiertura din planta
întreagă cu flori este folosită ca scăldătoare pentru copiii slabi şi care nu cresc.
Ceaiul din flori de gălbenele, rizom de canceroaică, rădăcină de lumânărică
neagră, inflorescenta de sofran, se bea, câte o cescută de trei ori pe zi, pentru
hepatită şi alte boli de ficat. Planta întreagă fiartă în vin este bună pentru poală
albă, câte o cescută de trei ori pe zi.
39. Ghebe - ARMILLARIELLA MELLEA VAHL. Ghebe opărite cu tărâţe
se pun la gât pentru a trata amigdalita.
40. Goldan, prun - PRUNUS DOMESTICA L. Cu fiertura din scoarţă de
prun se vopseşte lâna în nuanţe de roşu.
4 1 . Guşter - SCROPHULARIA NODOSA L. Planta întreagă se pisează,
se opăreşte şi se leagă la gât la porci când suflă greu, când horcăie, când sunt
răci ti.
42. Gutui - CYDONIA OBLONGA MOLL. Frunzele se folosesc, împreună
cu coji de ceapă, la vopsirea lânii în culoarea bej . Ceaiul din frunze şi gutuile
coapte sunt bune pentru tuse sau alte boli de plămâni.
43. Holeră - XANTHIUM SPINOSUM L. Ceaiul din planta întreagă este
bun pentru diaree şi în boli de ficat.
44. Hrean - ARMORACIA RUSTICANA (LAM) G.M.SCH. Cu rădăcina
'

'

'

'

,

'

'

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

170

Ana Condrea

macerată în gaz o săptămână se fricţionează locurile dureroase în reumatism.
Tot rădăcina macerată în otet este bună pentru a frictiona mâinile care amortesc.
Cu frunzele se înfăşoară partea corpului cu reumatism sau pe frunte în sinuzită
si răceli. Rădăcina se taie cubulete sau se rade pe răzătoare, se amestecă cu
zahăr şi se lasă la loc călduţ până lasă sirop. Din acesta se dă câte o jumătate de
linguriţă pentru copiii până în 1 O ani şi câte o linguriţă la cei mari, pentru a trata
tusea de orice fel.
45. Iarba ciutei - MELLITIS MELISSOPHYLLUM L. Ceaiul din toată
planta se dă pentru vătămătură şi pentru orice dureri abdominale. Este bun şi
pentru hernie.
46. Iarba înfrântului, sănişoară SANICULA EUROPAEA L. Ceaiul din
toată planta se dă pentru boli lumeşti. Plămădită în ţuică împreună cu sămânţa
de mac, alune pisate - CORYLUS AVELLANA L., sânziene galbene - GALIUM
VERUM L. - se dă bărbaţilor care se abţin de la femei. Dacă pe lângă acestea se
adaugă şi canceroaica - IRIS PSEUDACORUS L., plămădeala este foarte bună
pentru hernie.
47. Iarba mare - INULA HELENIUM .L. Pentru boli de plămâni, pentru
respiraţie şi tuse, năduşeală, răceli, se face următoarea reţetă: se rade 50 gr.
rădăcină de iarbă mare, se amestecă cu 400 gr. miere de albine, se ia câte o
linguriţă de 3 ori pe zi. Aceleaşi componente dar cu rădăcina fiartă se ia pentru
aceleaşi boli. Pentru boli de stomac şi ficat se amestecă 50 gr.rădăcină rasă de
iarbă mare cu 50 gr.rădăcină rasă de tătăneasă - SYMPHYTUM OFFICINALE
L. şi 1 kg de miere, se lasă la macerat 8 zile, apoi se ia câte · o linguriţă de 3 ori
pe zi. Rădăcina rasă este bună şi pentru reumatism, sub formă de legătură (nu se
pune direct pe piele).
48. Ienupăr, anapăr - JUNIPERUS COMMUNIS L. Ceaiul din boabe de
ienupăr, împreună cu cozi de cirese amare, inflorescente de coada soricelului
este folosit pentru boli de rinichi.
49. lzma broaştei, izmă proastă - MENTHA LONGIFOLIA (L.) HATH.
Planta pisată, cu ţuică este bună pentru scrântituri, lovituri, dureri reumatismale,
sub formă de legături la locurile dureroase.
50. Lămâi - CITRUS LIMON BURN. Lămâile întregi date prin maşina de
tocat şi amestecate cu miere de albine şi gălbenuş de ou ·Se iau, câte o linguriţă
de trei ori pe zi, înainte de masă, pentru boli de ficat dar şi pentru alte boli.
5 1 . Leurdă, usturoi de pădure - ALLIUM URSINUM L. Ceaiul din toată
planta se foloseşte singur sau împreună cu alte plante pentru tratarea cancerului.
Ceaiul mai este dat şi pentru viermi intestinali şi pentru curăţirea sângelui.
,
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52. Leuştean - LEVISTICUM OFFICINALE KOCH. Planta întreagă se

dă prin maşina de tocat se amestecă cu oţet se strecoară şi cu acesta se fac frecţii
pentru friguri. Ş i fiert în oţet este bun tot pentru friguri. Ceaiul de frunze de
leuştean este bun pentru a trata aciditatea la stomac. Pentru greaţă, aplecătură se
pune o cataplasmă pe buric din leuştean, pelin, brusture amar (frunză) şi ceapă,
toate pisate şi amestecate cu cenuşă, cât ai lua cu trei degete.
53. Levăntica - LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. Din inflorescentă
se face ceai pentru insomnie şi se mai adaugă şi în ceaiurile pentru tuse.
54. Limba vecinei - PYLLITIS SCOLOPENDRIUM (L.) NEUM. Se face
ceai din o cană de apă şi o singură frunză (nu mai mult) şi descântat este bun
pentru toate boalele" Cu această plantă se face şi de dragoste" Într-o cană
"
"
de lapte se pun câteva bucăţele dintr-o frunză de limba vecinei, răsad (sămânţă)
de varză, cât ai lua cu trei degete, şi rumegat de vacă, se descântă şi se dă celui
ce i s-au făcut farmece şi are corpul plin de bube. Din această cană se ia în trei
zile la rând dimineaţa pe nemâncate.
55. LUMÂNĂRICA GALBENĂ - GENTIANA ASCLEPIADEA L. Ceaiul
din rădăcină se dă pentru copii care nu au poftă de mâncare, pentru oboseală
pentru dureri de cap, lungoare (febră tifoidă), hepatită.
56. Lumânărica neagră - GENTIANA PRAECOX A et J.KERN. O reţetă
mult folosită pentru a trata hepatita constă din: 5 rădăcini de lumânărică neagră
se fierb împreună cu o crenguţă (cât palma) de tisă - TAXUS BACCATA L. şi
trei flori de şofran - CARTHAMUS TINCTORIUS L. Dacă- plantele sunt verzi
se fierb 4-5 minute, dacă sunt uscate 1 0 minute. Din această băutură se �a de
3 ori pe zi, câte un pahar mic (de ţuică). În acest timp se ţine regim alimentar
timp de 6 săptămâni: cartofi copţi cu miere de albine, compot proaspăt de mere,
brânză de vaci din lapte prins nefiert şi totul Îară sare.
Tot lumânărica neagră se asociază şi cu gălbenele - CALENDULLA
OFFICINALIS L. şi rostopasca - CHELIDONIUM MAYUS, din care se prepară
ceai pentru vindecarea hepatitei. Un alt ceai tot pentru hepatită este din lumânărică
neagră şi crăiţe - TAGETES PATULA L.
57. Mac - PAPAVER SOMNIFERUM L. Cu sămânţa de mac se presară
uterul animalelor domestice (vaci, oi) sau chiar la femeile care suferă de cădere
de uter (iese uterul în afara corpului).
58. Măces - ROSA CANINA L. Ceaiul din fructe si siropul din fructe este
foarte bun pentru nervi, inimă şi pentru calmare. Se dă şi copiilor slabi şi care
nu cresc. Se face şi vin de măceşe care este foarte bun pentru toate."
"
59. Măr dulce - MALUS DOMESTICUS BORKIN . - coaja şi frunzele de
'

'

'

.
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măr împreună cu inflorescenţa de sovârv şi inflorescenţa de cimbru ciobanului
(THIMUS SP.) se fierb se adaugă oţet şi sare şi se vopseşte lână în nuanţe de
rosu.
60. Mărar - ANETHUM GRAVEOLENS L. Ceaiul din tulpini de mărar
este bun pentru colite cronice. Ceaiul din sămânţă este bun pentru boli de inimă.
6 1 . Mătrăguna - ATROPA BELLADONA L.; Castan porcesc - AESCULUS
HIPPOCASTANUS L.; Hrean - ARMORACIA RUSTICANA (LAM) GM;
Drăgaică - GALIUM VERUM L.; Pelin - ARTEMI SIA ABSINTHIUM L.; Ceapă
- ALLIUM CEPA L.; Usturoi - ALLIUM SATIVUM L.
Toate aceste p lante, tocate şi zdrobite se plămădesc cu gaz, cu spirt
medicinal sau cu rachiu tare, timp de 14 zile. În acest timp se agită vasul de mai
multe ori pe zi. Cu această plămădeală se fricţionează locurile dureroase în
reumatism, seara înainte de culcare.
62. Măsălar - HYOSCYAMUS MIGER L. Pentru dureri de măsele se
folosesc mai multe reţete. Se presară sămânţă de măselar pe j ar de lemn, se
acoperă cu o strachină de lut şi fumul gros se prinde de vas. Se toarnă apă
clocotită în strachină şi se stă cu gura deschisă în abur, acoperit pe cap cu un
prosop, până se calmează durerea. Se mai fac abureli cu fiertura plantei întregi
sau abureli cu fiertură de sămânţă. Fiertura de sămânţă se poate ţine şi în gură,
până trece durerea, dar cu mare atenţie să nu se înghită că este foarte otrăvitor.
63 . Mentă - MENTHA PIPERITA L. Ceaiul din planta culeasă când este
înflorită se foloseşte pentru colită şi pentru diaree. Este mult utilizat în combinaţie
cu alte plante pentru boli de stomac şi pentru răceli.
64. Mesteacăn - BETULA VERRUCOZA EHRN. Fiertura de scoartă este
bună la băi pentru reumatism.
65. Molid - PICEA EXCELSA LINK Din muguri de molid se face sirop
bun pentru boli de plămâni. Răşina de molid se foloseşte la prepararea unui
sirop: l kg zahăr se fierbe cu 1 1 apă şi când este legat şi încă este fierbinte se
adaugă l 00 g răşină. Sirpul este bun pentru regenerarea plămânilor şi în general
pentru toate bolile de plămâni. Se ia de 3 ori pe zi câte o lingură de sirop timp de
2-3 săptămâni.
66. Morcov - DAUCUS CAROTA L. Cei care au probleme cu vederea să
mănânce în l O zile, 5 kg morcov.
67. Musetel - MATRICHARIA CHAMOMILLA L. ceaiul din flori este
bun pentru spălat ochii când se înroşesc şi când se ,,încarca"" ochii. Cu ceai rece
se spală pe faţă pentru un ten curat (se foloseşte apă de ploaie). Părul blond se
spală tot cu ceai de muşeţel pentru a se păstra o culoare deschisă, frumoasă.
'

'

'

'
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Nou născutii se scaldă în ceai de musetel când au pielea înrosită.
68. Mutătoarea - BRYONIA ALBA L. Rădăcina rasă, crudă sau plămădită
în ţuică se pune sub formă de legături pentru reumatism. Rădăcina rasă se dădea,
amestecată cu oţet şi usturoi, vitelor bolnave.
69. Nalbă de poiană - LAVATERA THURINGIACA L. Ceaiul din flori
este folosit pentru tratarea astmului.
70. Nalbă mare - ALTHAEA OFFICINALIS L. Planta întreagă se fierbe şi
decoctul se dă pentru boli de plămâni, pentru răceală. Planta fiartă se pune pe
piept sub formă de legătură pentru tuse. Se poate asocia şi cu podbal şi cu
pătlagină, pentru bolile de plămâni. Pentru tuberculoză, se prepară o reţetă din:
5 ouă proaspete, Y2 kg miere proaspătă, jumătate kilogram unt, jumătate kilogram
zahăr, se bat toate la un loc, se dau într-un clocot, se răceşte şi se dă de trei ori pe
zi, câte o lingură, înainte de mese. Tratamentul este însoţit şi de regim alimentar:
brânză de vaci, ouă moi, unt, carne de pasăre şi vită, totul nesărat (fără carne de
porc, Iară fasole, Iară acreală). Acest regim şi reţeta de mai sus sunt bune pentru
toate bolile de plămâni, ca ajutătoare la tratamentul natural sau cu medicamente.
7 1 . Nuc - YUGLANS REGIA L. Nuci verzi zdrobite si macerate în tuică
sau gaz sunt bune pentru reumatism, se fac frecţii în locurile dureroase. Cojile
de nuci şi crucea de la miezul de nucă (foiţele lemnoase ce despart miezul) se
fierb şi ceaiul este bun pentru tuse. Frunza de nuc împreună cu lăstari de soc şi
tulpini de urzică, se fierb şi se spală pe cap pentru creşterea părului. Fiertura din
frunze, coji de nuci verzi se foloseşte pentru a închide culoarea părului.
Fiertura de frunze împreună cu coji de nuci verzi, este folosită la vopsit
textile în verde-maro, maro; dacă se pune calaican, se obţine culoarea neagră,
se mai pune si piatră acră ca să nu se ia culoarea. Se fac si combinatii cu alte
plante pentru a obţine diferite nuanţe, astfel se asociază nuc cu coajă de arin, cu
frunze de măr sau gutui.
72. Odolean, valeriană - VALERIANA OFFICINALIS L. Ceaiul din
rădăcină este bun pentru nervi, pentru inimă. Se asociază de obicei cu talpa
gâştei, păducel.
73. Palma Maicii Domnului - ORCHIS MACULATA L. Fiertura din planta
întreagă se ia pentru boli care nu se mai trec, boli datorate farmecilor. Se bea
mai multe zile la rând, însoţite de descântece.
74. Pata femeii - HIERACIUM MACULATUM L. Ceaiul din toată planta
este bun pentru a opri hemoragia sau pentru rânduri roşii" abundente.
"
75. Păducel - CRATAEGUS MONOGINA YACA. Ceaiul din flori se dă
pentru inimă, astm, sufocare şi pentru somn. Pentru nervi se face ceai împreună
,

'

,

'

'

.

'

'
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cu talpa gâştei şi odolean. Aici i se mai spune şi ,.pomul vieţii"
76. Păpădie - TARAXACUM OFFICINALE (L.) WEB . Rădăcina se
mănâncă crudă pentru diabet. Ceaiul din. frunze şi flori se ia tot pentru diabet,
dar şi pentru a micşora pofta de mâncare, pentru a slăbi. Ceaiul mai este bun şi
pentru astm.
77. Pătlagină - PLANTAGO MAJOR L. şi P.LANCEOLATA L. Pentru a
se vindeca bubele şi tăieturile se pun frunze mestecate în gură; frunze şi rădăcini
pisate se pun la scrântituri şi fracturi de mâini sau picioare, sub formă de legătură,
din toată planta se face ceai pentru boli de plămâni.
78. Pătrunjel - PETROSELINUM SATIVUM HOFFM. Rădăcina fiartă se
dă pentru gălbenare, dar şi în boli de rinichi. Frunzele se mănâncă atunci când
ai acreală la stomac. Cu rădăcina de pătrunjel şi tulpini de urzică se face o
fiertură bună pentru a spăla părul care nu creşte. Rădăcina crudă rasă, împreună
cu albuş de ou, se foloseşte la legă� pentru gâlci.
79. Pelin - ARTEMISIA ABSINTHIUM L. Pentru dureri de stomac si ficat
se mestecă în gură dimineaţa pe nemâncate sau se face ceai şi se bea. Cu fiertura
se spală răni şi tăieturi pentru dezinfecţie şi a grăbi cicatrizarea; deasemeni cu
fiertura se făc şi băi de şezut pentru afecţiuni genitale. Fiertura de pelin împreună
cu tulpini şi inflorescenţe de vetrice, este bună pentru a scăpa de viermi intestinali,
se face baie de sezut.
80. Perit, ventrilică - VERONICA OFFICINALIS. Fiertura din planta
întreagă se foloseşte la îmbăiat copii mici pentru a trata bube pe corp sau alte
boli de piele.
8 1 . Pir - AGROPYRON REPENS(L) PAL BEAUV. Rădăcina împreună
cu cozi de cireşe amare, mătase de porumb (verde) şi boabe de ienupăr se fierb
zece minute şi se ia pe flămânde, de trei ori pe zi câte un pahar (de vin) pentru
a trata boli de rinichi. Se ia tratamentul până la vindecare şi în tot acest timp se
bea ceai de musetel.
82. Poala Sfintei Mării, cătuşnică, iarba mâţei - NEPETA CATARIA L.
Ceaiul plantei se foloseşte pentru boli de plămâni şi pentru dureri de cap. Smocuri
mari de tulpini se folosesc la roit albinele.
83. Podbal - TUSSILAGO FARFARA L. Florile se folosesc sub formă de
ceai, pentru boli de plămâni.
84. Porumb - ZEA MAYS L. Mătasea de porumb, culeasă când aceasta
este verde, împreună cu rădăcina de boz, boabe de anapăr (ienupăr) şi cozi de
cireşe sunt folosite sub formă de ceai, pentru boli de rinichi, câte un pahar pe zi,
dar nu tot odată, ci de 5-6 ori pe zi. Este bun şi pentru piatră la rinichi.
'

'

'

'
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8 5 . Pufuliţă - EPILOB IUM HIRSUTUM L. E .MONTANUM L . ,
E.ROSEUM SCHREB. Tulpinile plantei sunt folosite sub formă de ceai pentru
ciroză, hepatită şi alte boli de ficat.
86. Răsug de oi, crin de pădure - LILIUM MARTAGON L. şi răsug de
vaci - CHONDRILLA JUNCEA L. Rădăcina de la aceste plante sunt date, cu
oţet şi usturoi, animalelor bolnave.
87. Rostopalniţă, rostopască - CHELIDONIUM MAJUS L. ,,Laptele" de
tul)>ină şi de la rădăcină este folosit pentru a scăpa de negi. Ceaiul din frunze se
dă pentru boli de ficat şi stomac. Cu fiertura de rostopască, pelin, coada şoricelului
şi flori de gălbenele se fac spălături pentru poală albă.
88. Salcie - SALIX ALBA L. - Lemnul de salcie putrezit şi pisat, împreună
cu frunze de salcie, se folosesc sub formă de legătură pentru reumatism.
89. Salcâm - ROBINIA PSEUDACACIA L. Fiertura din floare de salcâm
este bună pentru a trata poala albă, sub formă de băi. Ceaiul din frunze este bun
pentru diaree.
90. Scrântiţa - POTENTILLA ARGENTEA L. Planta întreagă se pisează
sau se opăreşte şi se pune, sub formă de legătură, la scrântituri.
9 1 . Sânziene galbene - GOLIUM MOLLUGO L. Fiertura plantelor este
bună pentru tratarea bubelor care "nu se mai trec" Tot fiertura este bună şi
pentru a trata boli lumeşti, sub formă de băi. Ceaiul de sânziene este folosit în
boli de ficat.
92. Soc - SAMBUCUS NIGRA L. Floarea de soc împreună cu frunze de
salcie şi frunze sau scoarţa de alun, se fierb şi se face abureală pentru gâlci. Se
stă cu gura deschisă, acoperit pe cap, iar picioarele ţinute în apă fierbinte. Se
repetă de 3-4 ori. Din floare se face ceai, sirop, vin foarte bun pentru tuse şi boli
de plămân.
93. Sovârf - ORIGANUM VULGARE L. Planta cu totul este fiartă si
sub
'
formă de spălături este bună pentru urticarie. Si
ceaiul se bea tot pentru urticarie
'
dar şi pentru ficat. Din 3 plante de sovârf şi 9 frunze de gutui se face ceai bun
pentru tuse. Din 3 plante de sovârf şi 3 de podbal (flori) se face ceai pe�tru toate
bolile de plămâni. Planta zdrobită se pune pe lovituri, sub formă de legătură.
Sovârful este mult folosit la vopsit, proaspăt sau uscat. Plantele se zdrobesc şi se
lasă mai multe zile în apă, până iese culoarea. Si
prin fierbere se scoate culoarea
'
si
se
colorează
lâna
în
nuante
de
rosu
si
galben.
De
cele mai multe ori se asociază
,
'
'
'
cu alte plante (arin, măr dulce, gutui) pentru a obţine mai multe culori şi nuanţe.
94. Sulfină albă - MELILOTUS ALBUS MEDIK. Sulfină galbenă 
MELILOTUS OFFICINALIS (L.) LAM. Fiertura din plantele întregi este folosită
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sub formă de băi şi spălături, pentru poală albă.
95. Sunătoare - HYPERICUM PERFORATUM L. Ceaiul din tulpini cu
flori se foloseşte fie singur, fie în reţete cu alte plante în tratarea unor boli de
ficat si
stomac. Florile macerate în ulei sunt folosite la arsuri.
'
96. Steregoaie
- VERATRUM ALBUM L. Se rade jumătate de rădăcină si
'
se amestecă cu untură, se prăjeşte şi după ce se ia de pe foc se pun 2-3 linguri de
pucioasă: Se răceşte, se strecoară şi se păstrează într-o cutie. Această alifie se
foloseşte pentru râie sau alte boli de piele. Cu fiertura de rădăcină se spălau
hainele contra păduchilor de corp sau se spălau pe cap, în acelaşi scop.
97. Sofran
- CARTHAMUS TINCTORIUS L. În combinatie
cu flori de
'
'
gălbenele, inflorescenţele de şofran se folosesc, sub . formă de ceai, în boli de
ficat. Tot inflorescenţele sunt bune la vopsit în roşu sau galben sau se pun
(fiertura) în aluatul de cozonac pentru a-i da o culoare frumoasă, gălbuie.
98. Talpa gâştei - LEONURUS CARDIACA L. Ceaiul din inflorescenţe
se ia pentru, nervi, pentru astm şi toate bolile de inimă. De obicei se asociază cu
odolean.
99. Tătăneasă - SYMPHYTUM OFFICINALE L. Rădăcina rasă şi plămădită
în ţuică este bună pentru boli de ficat, stomac şi rinichi. Se foloseşte singură sau
împreună cu plante ca iarba mare şi sunătoare. Rădăcina crudă, rasă se pune
sub formă de legătură la scrântituri, oase rupte, lovituri.
1 00. Tei - TILIA TOMENTOSA L. Florile se folosesc la ceaiuri de calmare,
tuse şi alte boli de plămân. Există obiceiul ca, de Duminica Teiului, să se pună
crengi de tei la poartă sau la uşă, pentru a alunga răul din curte sau din casă.
1 0 1 . Traista ciobanului - CAPSELLA BURSA PASTORIS (L.) MEDIK.
Ceaiul din toată planta se foloseşte sub formă de spălături pentru poală albă.
1 02. Trifoi alb - TRIFOLIUM REPENS L. si
trifoi rosu
T.PRATENSE L.
'
'
Ceaiul este bun pentru cei ce suferă de năduf. Fiertura plantelor se foloseşte
pentru a trata diferite boli lumeşti.
103. Turita
mare - AGRIMONIA EUPATORIA L. Se toarnă un litru de
'
apă clocotită peste trei tulpini înflorite; ceaiul obţinut se bea, câte puţin, până
trece diareea.
1 04. Turtă - CARLINA ACAULIS L. Planta este bună pentru durere de
mijloc, sub formă de ceai. Fiertura de rădăcină este bună şi pentru boli de
plămâni. Plămădită în rachiu planta întreagă este bună şi pentru vătămătură.
1 05. Ţigancă, crăiţe - TAGETES PATULA L. Ceaiul din flori se bea pentru
boli de ficat, singură dar mai ales împreună cu gălbenele, lumânărică galbenă şi
şofran.
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1 06. Ţintaură - CENTAURIUM UMBELATUM GILIB - Din cinci plante
şi un litru de apă clocotită se face ceai, care se bea pe nemâncate, câteva zile la

rând,

pentru dureri de ficat şi dureri abdominale.

1 07. Usturoi - ALLIUM SATIVUM L. Usturoiul se dă copiilor c �re au

viermi intestinali pentru a-i elimina. Se mai foloseşte pentru boli de inimă, făcând
o cură de usturoi, o săptămână sau două. Când este eclipsă de lună sau de soare
se mânjesc uşile şi geamurile cu usturoi pentru ca vârcolacii să lase Luna şi
Soarele la locul lor. Tot la fel se face şi cu o seară înainte de Sf.Gheorghe pentru
ca strigoii să nu ia mana de la vaci.

1 08. Urechelnită
. - SEMPERVIVUM TECTORUM L. si
. iarba surzilor SAXIFRAGA AIZOON YACA. Frunzele groase ale acestor plante se storc, iar

sucul se picură în urechi, pentru a alina durerile. Pisate si
si
. amestecate cu otet
.
'
usturoi, se dau vacilor care pierd laptele.

109. Urzica - URTICA DIOICA L. Toată planta se striveşte, se opăreşte şi
se face legătura pentru scrântitură, pentru oase fracturate şi pentru reumatism.
Ceaiul de urzică este bun pentru diabet. Fiertura de urzică este bună pentru

spălat pe cap, pentru a întări părul. Ceaiul de urzică şi mâncarea de urzici sunt
bune pentru a curăţi sângele.

1 10. Varză - BRASSICA OLERACEA L. Frunzele din căpăţâna de varză
se moaie pe plită şi se înî
a.şoară picioarele, mâinile sau alte părţi ale corpului
degerate. Pentru a calma crizele de astm se pun frunze de varză pe piept. Cu
răsad de varză (sămânţa) se face un descântec pentru făcătură, vrăji, legat. Se ia

,.,răsaâ'
apoi se

de varză, cât ai lua cu trei degete se pune într-o ceşcuţă, se pisează,

toarnă

o lingură de apă călduţă. Se deschid toate uşile casei, dimineaţa

înainte de răsăritul soarelui si
se înghite băutura
. când luna este în descrestere
'
însoţită de un descântec, în trei dimineţe la rând.

1 1 1 . Ventricea, vetrice - CHRYSANTHEMUM VULGARE (L.) BERNH
- Cu tulpini şi frunze strivite se fac legături pentru scrântituri şi umflături la
articulaţii. Cu fiertura de ventricea şi pelin se fac spălături de şezut pentru viermi
intestinali. Plămădită în rachiu planta mai este folosită în dureri de stomac.

1 12. Viţa de vie - VITIS VINIFERA L. Lacrima de vie sau

,.plânsuf'

viei

(seva ce se scurge primăvara, după tăiatul corzilor) Se adună în sticle foarte

curate, se tine la rece si
la multe boli de ochi, picurând câte 2-3
' se foloseste
.
'
picături, de trei ori pe zi, până trece afecţiunea. Ceaiul din cârcei este bun pentru

diaree. Vmul amestecat cu miere de albine este bun pentru întărirea organismului

după boli grele.

1 13. Vâsc - VISCUM ALBUM L. Ceaiul din frunze era folosit ca hipotensiv
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şi în unele afecţiuni ale inimii. La sărbătorile de iarnă se prind buchete de vâsc
în grindă, pentru a aduce noroc.
1 1 4. Volbură - CONVOLVULUS ARVENSIS L. Frunzele se pun pe
buboaie, tăieturi, răni pentru a grăbi vindecarea.
1 1 5. Vulturică - HIERACIUM PILOSELLA L. Ceaiul din partea aeriană a
plantei se foloseşte în diaree sau alte dur�ri abdominale.
1 1 6. Zmeur - RUBUS IDAEUS L. Ceaiul din frunze este bun pentru toate.
Este bine să se pună câte două frunze de zmeur la toate ceaiurile pe care le ia
cineva bolnav, alături de plantele folosite pentru boala respectivă.
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REZUMAT
Lucrarea prezintă cadrul geografic, un scurt istoric al comunei, precum şi
ocupaţiile de bază ale localnicilor. Urmează motivaţia studiului, metoda de lucru
şi lista plantelor cu reţetele lor de utilizare.
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