
PLANTELE MEDICINALE DIN ,FLORA SPONTANA 
A iMPREJURIMILOR ORAŞULUI SF. GHEORGHE 

ŞI UTILIZAREA LOR 

GUŢIU AURELIA 

Plantele medicinale contribuie la formarea minunatului covor vegetal, 
i;z:vor de frumuseţi şi bogăţii naturale, valorificarea lor începînd din timpuri 
străvechi. Plantele medicinale constituie o însemnată bogăţie naturală a 
ţării noastre, fiind recunoscute şi apreciate şi în străinătate. Datorită eli
mei relativ blînde, feluritului, formelor de relief, abundenţei cursurilor .ele 
apă, ţara noastră are o floră bogată şi variată. Prin colectarea plantelor 
medicinale din flora spontană se obţin anual mari cantităţi de materie 
brută medkamentoasă. Ţara noastră deţine un loc important în comerţul 
internaţional cu plante medicinale, exportînd peste 150 de sortimente în 
30 ţări europene şi afro-asiatice. In faza actuală de ocrotire a sănătăţii 
şi avintului cu care se dezvoltă în ţara noastră sectorul de plante medi
cinale, problema valorificării datelor din medicina populară prezintă un 
interes deosebit. Pentru întreţinerea vieţii omul primitiv îşi procura hrana 
din mediul înconjurător. Aceste alimente erau formate în general din ve
getale şi carnea animalelor vînate. În lupta pentru existenţă, omul era 
adeseori rănit sau se îmbolnăvea. Ca şi animalele el se retrăgea în peş
teri căutîndu-şi alinarea suferinţelor în buruienile pe care le mînca. Despre 
utilizarea plantelor medicinale ne-au rămas date de ],a sumerieni, popor 
ce a trăit între Tigru şi Eufrat, din Asia cu 6.000 ani î.e.n. După ei urmează 
babilonienii de la care arheologii au scos la iveală 2200 tăb],iţe de lut 
vechi dintre care 33 reprezintă un adevărat dicţionar al plantelor medi
cinale. In Egipt plantele medicinale erau mult preţuite, fapt dovedit de 
papirusurile vechi d� mii de ani, care cuprind numeroase reţete de plante 
medicinale. Romanii se inspiră din medicina greacă. Arabii elaborează 
primele forme de medicamente din plante e:a: siropuri, ape aromatice, 
forme ce se păstrează pînă în zilele noastre. In China medicina populară 
are o veche tradiţie. La noi în ţară plantele medicinale au fost cunoscute 
din timpuri îndepărtate. Dacii şi sciţii aveau cunoştinţe despre folosirea 
plantelor medicinale; Dacă strămoşii noştri utilizau plantele medicinale pe 
baza ·tradiţiei, astăzi folosirea lor este fundamentată ştiinţific prin cerce
tări chimice, biologice şi clinice, fiind puse la dispoziţia celor suferinzi 
sub formă de extracte, tincturi, siropuri, cea·iuri sau alte forme farmaceu-
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tice, de o înaltă valoare terapeutică. În scopuri medicinale se recol•tează 
următoarele părţi (organe) de plante medicinale: mugurii, coaja, frunzele, 
florile, iarba (planta întreagă fără rădăcini), fructele, seminţele, rădăcinile 
şi rizomii. 

ENUMERAREA ŞI DESCRIEREA PLANTELOR MEDICINALE 

În urma deplasărilor pe teren efectuate în anul 1980, din totalul plan
telor colectate am găsit un număr de 21 plante medicinale. Prezentarea a 
fost făcută după bot. sist. (1. Pop). 
1. CALTHA LAET A SN et KY - cal cea ·oal·u,l·ui 

FAM. RANUNCULACEAE 
Răspîndire: (,re,şte î,n locuri'le cu e�ces de umiditate. A fo,st col•ectată în 
cupr insul rezervaţiei Reci (27.05.1980). 
Produsul brut: Se ·recoltează părţile a·eriene care au efect di,uretk, 'l·axativ 
şi sedativ. 
2. RANUNCULUS ACRIS L. - pidorul ·co•coşului 

FiAJM. RANUNCULACEAE 
Răspîndire: Creşte pnin fineţe umede, lunci . Am colectot- o la Reci (27.05. 
1980), l'îngă lac. Conţine •anemonina şi proto-,anemonina. Se f.o·lo·se·a ca şi 

.a :lte specii înrudite în medicina popul·ară contra frigurilor. Se pis·au frun
zele s•au Hori'le şi se leg·a.u lo încheietura mîinii, de se·aro pînă dimine,aţa 
sau mai mult, pînă cînd apărea o băşică despre •c·are se •spune·a că trage 
tot " ră•ul" af-ară. 
3. TROLL/US EUROPAEUS L.- bulbuci de mun.te 

F.AJM. RANUNCULACEAE 
Răspîndire: Plantă ierbo.asă, ce creşte prin ·fineţe şi tufişunile umede din 
zon·ele înalte. Am colectat-o în cuprinsul rezervoţiei de la Reci (6.06. 1980). 
HorN •e mari Q'lobubase, ga'lbene, se folo'se,a·u ·în Ma,rom ureş şi Ţara Oltului 
contna gă•lbinării. 
4. FRAGARIA VESCA L. - f.rag de pădure 

FAM. ROSACEAE 
Răspîndire: Specie răspîndită î·n aproalpe toate continentele. Este comună 
l·a noi mai •ales în pajişti , pădur i, tufitşuri, di·n dmpie pînă ·În zona sub
alpină. Atm coleda·t-·o în cupri•m:ul rezerv·aţiei de lia Red {27.05.1980) .. 

Produsul brut: Rizom ii (rhizoma frog•ari1ae) •conţin cantităţi €1preciabile de 
materii tanante (pînă l·a 10°/a). Pot fi utilizo ţi •În trat•amentul unor diaree. 
Frunz·ele mai ales în combin1aţii cu o!lte produse sint fo·losite în ceai 

·al·itmenta ,r . 

5. LOTUS CORNICULATUS L. - ghizdei 
FAM. FABACEAE 

Răspîndire: Spede comună, co•lecta.tă de pe o pă,şu:ne în a,proiPiere•a ora
şului Sf. Gheorghe (28.05.1980). 
Produsul brut: Flori'le golhene oare devin verzi prin uscare a·u fost utili�ate 
ca antis,pa'stice, ca·lmant pentru stările de ex:citiaţie nervo·asă, ovin:d efecte 
sedative în insomnii, stări de amcietate, .nef.inişte. 
6. TR/FOL/UM PRATENSE L. - tri.foi roşu 

FAM. FABAOEAE 
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Răspîndire: Se întîlneşte frecvent prin ·livezi, fineţe şi lo·curi neoultivote. Am 
colectat -o în cuprinsul comunei Reci de pe păşune (27.05.1980). 
Produsul brut: Se recolte·ază capitu.Je le fl om11e (F1Iores T rifolii) lo înrce:p'Utu'l 
înfloririi . Copitulele intră în compoziţi-a -unor ceaiuri eXipedo1r.ante şi diu� 
reti ce. 
7. LINUM FLAVUM L.- in sălbatic 

FAM. LINAC:EAE 
Răspîndire: P'J.antă :mediteranionă, răspîndită .în culturi. Am co·lectot - o la 
Reci (din reze rV'aţ ie) (6.06.1980). 
Produsul brut: În scopuri farmaceutice se follosesc sem inţele. U·leiul' de in 
are rol însemnat în met>aboiis·m şi contribuie lo prevenire·a mterosc!erozei. 

8. EUPHORBIA CYPARISSIAS L. - ali·or 
FA.M. EUPHORBIACEAE 

Răspîndire: Specie răspîndită în locuri rudertal·e şi cultivate, păşuni, Jo.curi 

uscate, p ietroase şi îmorite. Am col ectat-o în cuprinsul rezerv·aţiei de la 
Reci (27.05.1980). 
Produsul brut: -Rădăcinil·e erau indicate odini o,ară oa pu rgative şi emetice. 
9. MYOSOTlS ARVENSIS Hi/1- nu mă uit·a 

FAM. BORAGINACEAE 
Răspîndire : Spe.cie de locu ri uscate, s.emănături, pi>rlo1age. Am colectat-o 
în cuprinsul �rezeNaţiei Re.ci (27.05.1980). 
P7odusul brut: P.arteo ·aeri·ană bog-ată în tanini -şi săruri de caldu şi pot.a-siu 
a fost oitotă în trecut oa �avînd uti'lizări în afecţiun i ale aparatului re·spi
rator (catar cronic al căi'lor respiratorii, tuberculoză pulm onară cu tran
spiraţ·ii abundente). 
10. VERONICA CHAMAEDRYS L. - şopîrliţă 

FAM. SCROPHULARIACE·AE 
Răspîndire: Srpede frecventă l·a ma,rginea pădurilor, pe păşuni, fineţe.· Am 
co'lectat-o în ·cuprinsul reze·rvaţiei Reci (6.06.1980). 
Produsul brut: Î:n scopuri f·armace·utice se utilizează planta intllea.gă. Se 
utiJ.illează ca stimulent şi digestiv. 
11. PLANTAGO MEDIA L. - pătlăgină 

FAM. PLANTAGINACEAE 
Răspîndire: Spec-ie răspîndită pe pajişti, l·ocuri ierbo,ase, l1a marginea.:dru
murilo.r. Am colectGt-o în apropierea oraiŞUIIui Sf. Gheorghe, de pe păşune 
(18.05.1980); 

' 

Produsul brut: Se recoltează frunze:le (foii-a pl-antagines), oare oonţine add 
oleanolic. Frunze·le intră în compoziţio cealiului antihronşiti <c 2, i·ar extradul 
pentru ,prepa ratul industri·al (sirop de pătlăg ină). 

· 

12. AJUGA GENEVENSIS L.- su'J.iman 
FAM. LAMIACEAE 

Răspîndire : Specie l-arg răspîndită în f.înoţ. Am colectat-o in ouprins·u'l re
zerv·aţiei Reci (27.05.1980). 
Produsul brut: Floa�r;ela cît şi p J ,anta întreagă sînt bog·ate in ta-nin. A �ost 
fo·losită 1În trecut oa ·a·stringent şi cicabriz·ant . 
"-' ' 

13. LAMIUM ALBUM L.- suge! a:lb 
FAM. LAMIACEAE 

12 - iALUT A XIV-XV 
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Răspîndire: Specie eurasiatică răspîndită la noi mai ales în regiunile de
luroase şi munto·ase în loc-uri umbro·ase, prin tufişuri, l·a margini de păduri, 
pe lîngă !Q'Ordurri. Am cole·ctat-o din jurul oraş·ului Sf. Gheorghe, de pe 
păşune (28.05.1980). 
Produsul brut: În scop �armaceutic se reooltează florile, respectiv corola cu 
staminel·e ooncrescute (Fiores l.amii ·albii) ce conţin substanţe mucHagi
no,a,se în tr;atomentul metror•agiilor, leucoreei şi a hipotrof.iHor de pro·st·ată , 
intrebuinţă1ri ·care nu au fost studiate e.>eperiment·al. În ·combinaţii cu alte 
dro9uri po•ate intra in compoziţi·a ceaiurilor pectorale. 
14. SALVIA PRATENSIS L.- J.a'les 

FAM. LABI.ATAE 

Răspîndire: Plontă ierboasă, comună, creşte pe co'l.ini oride, Hneţe şi pă
şuni uscate, pr.in poieni şi tufişuri. Conţine ulei eteric. Am colectat-o în 
apropierea oraşul·ui Sf. Gheorghe, de pe .păşune {28.05.1980). În medidna 
potpu'lară zeama groasă, rezultată din fierberea unei c·antităţi mai mari de 
tulpini florifere, ·amestecate cu spirt, se Î1ntrebuinţează c·a un9uent în caz•uri 
de ,s'lăbidune şi dureri de rpieioare. 
15. CAMPANULA PATULA L.- clopoţei 

FAM. CAMPANULACEAE 
Răspîndire: Plantă ierboasă ce creşte prin livezi şi poieni, pe marginea 
păduriilor. Am colectat-o la margine'a pădurii din Zagon (11.06. 1980). În 
medicina popul�ră deooctul se folosea în trecut contra durerHo:r interne 
şi ca hemostatic. 
16. CENTAUREA CYANUS L.- albăstre·le 

FAM. AST6RACEAE 
Răspîndire: P1lantă originală din sudu·l Europei. Este o buruiană comun<J 
prin semănături, mai ales în cele de grîu şi sec-ară. Am co'ledat-o din se
mănăt·ură la Reci (6.06.1980). 
Produsul brut: Florile marQ!inale (F·Iores Cyan.i) ,ca1re se •usu-că şi se pă·stre·ază 
ferite de lumină, i;ntră în compoziti·a ceaiului dimetic 2. 

17. CH.R/SANTHEMUM LEUCHANTHEMUM L.- margarete 
FAM. ASTERACE:AE 

Răspîndire: Specie răspîndită prin fineţe, păşuni, ,păduri. Am co,lect·at-o în 
cupri,ns·Uil lrezefVIa.ţii'lor Reci (27.05.1980). 

Produsul brut: Hoa1rea este .cunos·cută în medicina popu'loră pentru tăie
turi şi scăldăturii. 
18. MATR/CARIA CHAMOM/LLA L.- muşeţel 

F:AM. AST6RAOEAE 

Răspîndire: Pla·ntă ·Oirig·inară din sudul şi sud-estu'l Europei, răspîndită azi 
în a.pro,a;pe toate .contitnentele. La noi e comună în lo,curi insorite, mai 
umede, prin S'ate, ·lîngă g.arduri, drumUtri, l'anuri, pajişti. Am co·lectat-o în 
cupri'n1sul rez,ervraţiei Reci (6.06.1980). 

Produsul brut: Se recoltează inflorescenţa (flores chamom!ill'lae) ce conţi·ne 
ulei esenţi,al compus în ce·a mai more parte din sesquitelnpine alif�tke ca 
f.arnezon (C15H24) şi ddice ca: bis;abo'lo11 oadinen (C,sH24)(C,sH260). In tera
pe,utkă se uti'lize!ază Horile de ·muşeţel sub f.olimă de infuzii, extern in tra
tamentul conjuctivitei şi altor afecţiuni ofta'lmo'logke, sub formă de �o'rga-
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risme în fa:r·ingite sub formă de c-at·aplosmă s·au băi în un·el'e boii de pie·le. 
Prod u•sul intră în compoziţio ceaiului contra colicilor pentru copii, gostric, 
sudorific şi pentru g·arg.ară . 

19. IRIS PSEUDOCORUS L.- stî·njeni g,aJbeni 
FAM. IRIDACEtAE 

Răspîndire: P,loantă a·c�ati·că, frecventă prin bă1lţi, mloştini, pe lîngă ape line. 
Produsul brut: Rizormu:l plontei cu propr·ietăţi a stringente se f·olo·se�a fiert cu 

şofron contra gă11binării. 
20. ORCHIS MOR/O L.- untul vacii 

FAM. ORCHIDACEAE 

Răspîndire : Specie răspîndită în pajişti, ra rişui, margini de pădure, pe soiuri 
săroa,ce. Am colectat-o în .rezerv·aţi-a Reci (27.05.1980). 

Produsul brut: T uberculii avînd conţinut ridi1oat de mudlog·ii (40-50%), 
amidon (cea 30°/0), dextrine (15°/o), pentozan , săruri minerale, er·au fo,lo
siţi în Sipedal în Orient sub denu rn kea de ".Salep" era ·aMment reconstituant 
în stări de epuizare, conV'ales.cenţă, irit·aţii ale tubu'l ui dige·stiv s1au a!le căi1lor 

urin·are, ca .afrodi·sioc. 
21. ERIOPHORUM LATIFOL/UM 1-/oope - bumbă-ca,riţă 

FAM. CYPERA06AE 

Răspîndire: p,l,antă ierboasă ce creşte pnin Hneţele umede din z·onele 
înalte. Am co1lectot-o la Red în cuprinsul rezervaţiei (6.06.1980). În medi
cina populoră se fol.osoo Î·n f·elul următor. În u�nele .s·at·e puful, cu ajutorul 
că:rui1a sînt diseminate fructele, oare a sugerat numele popu,J·ar, se punea 
pe ră·ni după ce se prepara astfel: s·e a mesteca c·U a lbuş de ou, se turna 
peste el ulei de oînepă fi.ert cu U1lei de sîmburi de dovl·eac, la care se 
adăugta zeamă de f.urnid mari de pădure şi totul se frămî,nt'a pînă se ob
ţinea 'O turtiţă care se .aplioa pe răni. 

Summary 

The abject of this work is to present a short hi·storic ·of medicinal pJants, after f.ollow

ing to enumerate and describe its. 

To that 21 me,dicinal plants col.lected from Sfîntu Gheorghe town environs. 1. 
described the p l ·ace where are they well-known, the pl ·a•ce of co:llect ion, the port of plant 

wich .is used and the purpose for what are used this parts. 
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