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Prefață 
 

 Această carte, intitulată sugestiv ”Trăistuța cu plante de leac din 

Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei)” reprezintă o 

culegere de informații, o analiză și o interpretare inovativă a cunoștințelor 

tradiționale de utilizare a plantelor medicinale din comunitățile montane 

limitrofe Parcului Național Munții Rodnei. 

 Volumul prezintă o abordare interdiscpliinară (lingvistică, 

folclor, etnologie, mitologie, religie, medicină, mediu culinar) a 

cunoștințelor de folosire locală a plantelor medicinale, culinare, 

tinctoriale, raportată la utilizarea universală și la scară istorică. 

 Cunoașterea utilizării plantelor din jurul nostru, ca medicamente 

naturale constituie un avantaj pentru comunitate și o alternativă sănătoasă 

la tratarea unor boli. Existența unei arii protejate în apropierea 

comunităților din Munții Rodnei constituie un beneficiu considerabil, 

aceasta fiind un sanctuar natural care oferă gratuit resurse naturale 

valorificabile și conferă un mod de viață sănătos. 

 Acest material cuprinde informații colectate prin aplicarea unor 

chestionare în rândul comunităților limitrofe Munților Rodnei prin care 

s-au inventariat și analizat speciile de plante medicinale utilizate, tipul de 

folosire, rețete de colectare, conservare și preparare a plantelor, 

superstiții și legende legate de aceste plante. Astfel au fost selectate 12 

plante medicinale comune ce sunt folosite la nivel local și regional. 

 Elaborarea acestui material s-a realizat în cadrul proiectului ”Să 

învățăm de la plante” derulat prin Programul Operațional Capital Uman 

(POCU) – ”Mini-proiecte de practică individuale” și implementat de 

Școala Gimnazialӑ ”Artemiu Publiu Alexi” Sângeorz-Băi. 
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1. Descrierea Parcului Național Munții Rodnei 

(Rezervație a Biosferei) 
 

Parcul Național Munții Rodnei este al doilea parc național din 

țară, având o suprafață de 47.202 ha. Importanța acestei arii protejate se 

datorează atât geologiei și geomorfologiei munților, cât și prezenței a 

numeroase specii de faună și floră, endemite și relicte glaciare. 

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei (APNMR) s-a 

înfiinţat în luna mai, anul 2004. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

în calitate de autoritate publică centrală care răspunde de mediu, a 

încredinţat pe bază de contract de administrare Regiei Naţionale a 

Pădurilor-Romsilva, pentru o perioadă de 10 ani, respectiv 2014-2024. 

1.1 Localizare 

 

Munții Rodnei, care etalează cele mai înalte altitudini din Carpații 

Orientali (Vf. Pietrosu Mare – 2.303 m, Vf. Inău 2.279 m, Vf. Inăuţ 2.222 

m), sunt localizați în partea de nord a României. Fiind cuprinși în cadrul 

grupei nordice, cunoscută și sub denumirea de Carpații Maramureșului și 

ai Bucovinei, acești munți domină peisajul, cele mai mari diferențe de 

nivel înregistrându-se față de Depresiunea Maramureșului, situată la nord 

(fig. 1). 

Din punct de vedere administrativ, parcul național se întinde în 

județele Maramureș și Bistrița-Năsăud. Parcul Naţional Munţii Rodnei 

nu include întregul lanţ al Munţilor Rodnei, ci doar o parte a acestuia. De 

la Vest la Est, pe o lungime a crestei principale de aproximativ 55 km (de 

la Pasul Şetref până la Pasul Rotunda), iar de la Nord la Sud, pe o lungime 

de 25 km, de la Pasul Prislop până în localitatea Valea Vinului - judeţul 
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Bistriţa-Năsăud. Din punct de vedere administrativ, suprafaţa parcului se 

întinde pe raza judeţelor: Bistriţa-Năsăud circa 80% şi Maramureş cu 

circa 20%, fiind înconjurat de o "salbă" de 17 comune limitrofe. 

 
 

Fig. 1 Localizarea Parcului Național Munții Rodnei 

(www.parcrodna.ro)  

 

  

http://www.parcrodna.ro/
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1.2 Istoricul ariei naturale protejate 

 

Parcul Național Munții Rodnei s-a înființat în anul 1932 prin 

Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 1949/1932, reconfirmat prin Legea 

nr. 137/1995 și prin Legea nr. 5/2000 și este arie protejată de interes 

național și internațional, fiind încadrat conform clasificării IUCN. în 

categoria a II-a - Parc Național - Rezervație a Biosferei. 

Parcul Național Munții Rodnei este al doilea parc național din 

țară, având o suprafață de 47.202 ha, din care 3.300 hectare au fost 

declarate Rezervație a Biosferei în anul 1979.  

Majoritatea localităților situate în vecinătatea parcului sunt 

atestate documentar din secolele XIII-XV: Rodna, Moisei, Năsăud, 

Borșa, Rebra etc. Din punct de vedere etnografic se diferențiază două 

zone: Maramureșul la nord și Năsăudul la sud, zone ce conservă tradiții, 

obiceiuri străvechi și elemente de arhitectură tradițională. 

În partea de sud a parcului se găsesc izvoare minerale cu 

proprietăți terapeutice (stațiunea Sângeorz-Băi). Țara Maramureșului 

este renumită prin arta lemnului, vorbindu-se pe drept cuvânt de 

"civilizația lemnului": biserici de lemn, porți maramureșene, unelte de 

lemn etc. Folclorul și portul popular sunt de o frumusețe aparte. În zonele 

limitrofe ale parcului se practică transhumanța, ce confirmă sorgintea 

pastorală a poporului român. 

Preocupările privind protejarea naturii, a florei şi faunei sălbatice 

au existat încă din perioada interbelică, şi au culminat în anul 1932, când 

183 hectare de gol alpin din zona Pietrosu Mare au fost declarate 

Rezervaţie a Biosferei.  
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Datorită importanţei şi frumuseţii particulare a cununei de pădure 

din jurul acesteia, în anul 1962 rezervaţia s-a extins la 2.700 ha, iar în 

anul 1977 aceasta a ajuns la 3.300 ha. 

Momentul de referinţă în evoluţia acestei arii naturale protejate o 

constituie atribuirea statutului cel mai important, respectiv declararea 

acestei suprafeţe de 3300 ha ca Rezervaţie a Biosferei la Paris, în anul 

1979, de către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi 

Cultură - Programul Omul şi Biosfera (MAB-UNESCO).  

Această recunoaştere internaţională precum şi preocupările 

continue ale specialiştilor români (silvicultori, biologi, botanişti, 

entomologi, geografi, pedologi, ornitologi) au consolidat nucleul 

viitorului Parc Naţional Munţii Rodnei. 

Renumitul botanist rodnean Florian Porcius şi-a adus o 

importantă contribuţie la cunoaşterea florei locale, constituind un pas 

important spre identificarea zonei ca fiind deosebit de importantă pentru 

conservarea biodiversităţii. 

Ulterior au fost centralizate suprafeţele de păşuni şi păduri din 

masivul Munţilor Rodnei, care prezentau interes ştiinţific şi constituiau o 

resursă excepţională de biodiversitate, reprezentativă pentru zona 

Carpaţilor Orientali.  

Aceste date statistice au stat la baza Studiului de Fundamentare 

întocmit de cercetători şi specialişti din cadrul Institutului de Cercetări 

Biologice Cluj şi Bucureşti în perioada 1980-1985, care ulterior a fost 

aprobat de autoritatea publică centrală responsabilă pentru mediu. 

Aceştia au fost „paşii" care au dus în final la înfiinţarea Parcul 

Naţional Munţii Rodnei, o arie naturală protejată desemnată prin OM nr. 

7/1990 şi confirmată prin Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului 
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de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III a - zone protejate - 

cu statutul de parc naţional, pentru conservarea biodiversităţii şi a 

peisajului, protecţia speciilor rare şi valoroase, pentru promovarea şi 

încurajarea turismului, conştientizarea şi educarea publicului în spiritul 

ocrotirii naturii şi a valorilor sale, în suprafaţa totală de 47 152 ha, fiind 

al doilea ca mărime în categoria parcurilor naţionale din ţară. 

Un deosebit eveniment, ce a contribuit la îmbunătăţirea 

managementului Rezervaţiei Biosferei, a fost organizat în vara 2010, 

respectiv simpozionul aniversar "Paşi spre viitorul Rezervaţiei Biosferei 

Munţii Rodnei" organizat în cadrul proiectului "Parcul Naţional Munţii 

Rodnei - 20 ani de existenţă" finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat 

Miercurea Ciuc, care a reunit reprezentanţi ai comunităţilor locale, 

Comitetului MaB UNESCO, Academia Română, ONG-uri, profesori, 

identificând o serie de obiective şi priorităţi în managementul Rezervaţiei 

Biosferei. 

Conform clasificării Uniunii Internaţionale pentru Conservarea 

Naturii (IUCN), fondată în anul 1948, Parcul Naţional Munţii Rodnei 

este încadrat în categoria a II-a, parc naţional - arie pentru conservarea 

ecosistemelor şi pentru recreere. 

În anul 2007, parcul a fost desemnat Sit Natura 2000 (SCI - sit de 

importanţă comunitară şi SPA - sit de importanţă avifaunistică) pe o 

suprafaţă de 47 923 ha (la suprafaţa sitului s-a adăugat pe lângă cele 47 

152 ha şi căldarea glaciară Gagi din partea Estică, în suprafaţă de 771 

ha). 

Începând din data de 19 noiembrie 2014, APNMR a luat în 

administrare și situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții 

Rodnei (suprafața ROSCI0125 Munții Rodnei este de 47 939 ha, 

depășește suprafața PNMR cu  737 ha) și ROSPA0085 Munții Rodnei 
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(suprafața ROSPA0085 Munții Rodnei este de 54 819 ha, care depășește 

suprafața PNMR cu 7 617 ha). 

Parcul Național Munții Rodnei este o arie protejată importantă, 

contribuind la conservarea biodiversităţii lanţului Carpatic, bogaţie 

inestimabilă la nivel european şi global, fapt subliniat şi de către 

Convenţia Carpatică, a cărei stat membru este şi România.  

Această convenţie semnată în 2007 reprezintă un parteneriat între 

7 ţări carpatice: Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi 

Ungaria şi promovează colaborarea între organizaţii guvernamentale şi 

neguvernamentale, institute de specialitate, factori de decizie, organizaţii 

de specialitate, experţi şi finanţatori internaţionali cu scopul de a proteja 

biodiversitatea unică a Carpaţilor şi de a facilita dezvoltarea durabilă în 

zonă. Reprezentantul României este președintele acestei Convenții 

Carpatice, ales pentru o perioadă de 4 ani. 

 

1.3 Arii naturale protejate incluse în Parcul Național 

Munții Rodnei 

 

 În interiorul Parcului Național Munții Rodnei sunt incluse o serie 

de rezervații naturale preexistente: 

1) Rezervația mixtă „Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei"; 

2) Rezervația speologică „Peștera Cobășel"; 

3) Rezervația mixtă „Izvoarele Mihăiesei"; 

4) Rezervația naturală Izvorul Bătrâna; 

5) Rezervația mixtă Ineu-Lala; 

6) Rezervația mixtă Piatra Rea; 

7) Rezervația naturală Pietrosu Mare; 
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8) Rezervația botanică „Poiana cu Narcise din Masivul Saca". 

 

1.4 Clima 
 

Prin poziția geografică, acest masiv se află la contactul a două arii 

de influență: baltică și oceanică, cu diferențieri între versanții nordici și 

cei sudici. Regimul și repartiția elementelor climatice sunt supuse etajării 

determinate de diferența de altitudine între cota maximă de 2.303 m (Vf. 

Pietrosu Mare) și zonele periferice parcului, situate la circa 700 m 

altitudine (www.parcrodna.ro).  

Temperatura medie anuală a aerului scade odată cu altitudinea, 

fiind de 7-8 oC la poalele muntelui, respectiv negativă (-1,5 oC) la înălțimi 

de peste 2.200 m. În luna ianuarie temperatura medie a aerului este de -

30 oC la altitudini mici și -9 oC în zona somitală. În luna iulie temperatura 

medie a aerului variază între 7 0C (în zona crestei) și 18 0C (la baza 

munților). 

Precipitațiile depășesc valoarea de 1.200-1.300 mm/an. 

 

1.5 Hidrologia 

 

Munții Rodnei, prin masivitatea lor constituie un nod hidrografic, 

drenajul realizându-se spre patru colectori principali: Bistrița Aurie, 

Someșul Mare, Vișeu și Iza. 

http://www.parcrodna.ro/
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Sub limita crestei principale există circa 10 lacuri glaciare dintre 

care amintim: Iezerul Pietrosului, Tăurile Buhăescului, Lala Mare, Lala 

Mica și Lacul Știol. 

Resursele de apă sunt constituite din ape subterane şi ape de 

suprafaţă: reţeaua hidrografică şi lacurile. Dominanţa rocilor cristaline 

compacte determină cantonarea apelor freatice, mai ales în scoarţa de 

alterare, ceea ce nu permite asigurarea unor rezerve importante, fenomen 

compensat de cantitatea mare de precipitaţii. 

Apele freatice efilează sub formă de izvoare la baza 

grohotişurilor, scoarţelor de alterare şi a solurilor, având debite variabile, 

dependente de regimul precipitaţiilor. Sunt slab mineralizate (50–150 

mg/l) şi aparţin clasei bicarbonatate, grupa alcalină. Depozitele 

calcaroase cantonează acumulările de ape în golurile şi diaclazele acestor 

roci, generând izvoare cu variabilitate mare, cum sunt cele din bazinele 

superioare ale Izei, Rebrei, Telcişorului, Gersei, Strâmbei, dar şi cu debit 

constant ca cele de la Fântâna şi Izvorul Dragoş care alimentează cu apă 

potabilă oraşul Borşa, respectiv comuna Moisei. 

Sistemul Vişeului, ce drenează versantul nordic al Munţilor 

Rodnei, are numeroşi afluenţi ale căror izvoare se află în diverse circuri 

glaciare: Fântâna (izvoare în circul glaciar Izvorul Cailor, Piatra Rea şi 

Păltiniş), Negoiescu (izvoare în circurile Negoiescu Mare şi Negoiescu 

Mic), Repedea (izvoare în căldările Buhăiescu şi Izvorul Mare), Pietroasa 

(obârşia în căldarea Iezer şi Zănoaga Mare), Izvor (din căldarea Zănoaga 

Mică), Hotarului şi Izvorul Dragoş (izvoare în Căldările Livezi, Gropi şi 

Râpi).  

Sistemul Izei drenează partea de nord-vest a parcului prin 

izvoarele Izei. 
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Sistemul Someşul Mare drenează versanţii de sud-est, sud şi sud-

vest ai Munţilor Rodnei prin numeroşi afluenţi: Cobăşel (izvoare sub 

Ineuţ – Roşu), Baia (Valea Băilor, Valea Vinului), Anieşul Mare şi 

Anieşul Mic (de sub Nedeia Straja, Galaţi), Cormaia (sub vârful Cormaia 

şi Nedeia Straja), Rebra (izvoare sub vârful Obârşia Rebrii), Gersa 

(izvoare sub Piciorul Negru), Sălăuţa (cu afluentul Strâmba).  

Sistemul Bistriţei drenează sectorul nord-estic al Munţilor 

Rodnei. Izvoarele Bistriţei Aurii se află în căldarea Bistricioara, în Tăul 

Ştiol (Izvorul Bistriţei Aurii). Afluenţii cei mai importanţi sunt: Putredu, 

Tomnatecul Mare şi Mic, Bila, Lala și Rotunda. 

Lacurile constituie unul dintre elementele peisagistice 

caracteristice Munţilor Rodnei, fiind situate la altitudinea de 1800 – 1950 

m. Genetic se încadrează în categoria lacurilor glaciare cantonate în 

circurile sau văile foştilor gheţari cuaternari.  

Numărul lor este greu de apreciat, multe fiind temporare, 

Gâştescu a identificat în anul 1971, 67 lacuri. Adâncimea maximă este 

de 5,2 m în tăul mijlociu al Buhăiescului  (II). Dintre cele mai importante 

lacuri glaciare din munţii Rodnei se numără: Iezer (3.450 m2), Buhăiescu 

I (700 m2), Buhăiescu II (1.700 m2), Buhăiescu III (700 m2), Buhăiescu 

IV (1.100 m2), Repedea (790 m2), Negoiescu,  Ştiol (circa 6.000 m2), Lala 

Mică (1.550 m2), Lala Mare (5.631 m2), lacurile din căldarea 

Negoiescului (7), lacurile din căldarea Piatra Rea și altele.  

Majoritatea lacurilor se alimentează din izvoarele situate la baza 

depozitelor de grohotişuri, cu ape limpezi, potabile, cu mineralizare sub 

45 mg/l.  
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1.6 Geomorfologie 
 

Diferența de altitudine de mai mult de 1.600 m (între 600 m și 

2303 m) denotă existența unor condiții și forme variate. Din întregul lanț 

carpatic oriental, Munții Rodnei păstrează cel mai bine urmele 

glaciațiunii cuaternare, păstrându-se peisajul tipic al modelării glaciare 

cu întreaga gamă de forme rezultate din acțiunea ghețarilor montani, 

asociate cu resturi ale prelucrării anterioare și cu formele eroziunii 

postglaciare. Relieful galciar este bine reprezentat pe versantul nordic. 

Munții Rodnei se remarcă prin înălțime și masivitate, 

caracteristici determinate în primul rând de constituția geologică. 

Trecând de 2.200 m (Vf. Inău – 2.279 m, Vf. Inăuț – 2.222 m, Vf. 

Buhăescu Mare – 2.257 m, Pietrosu Mare – 2.303 m etc.), aceste vârfuri 

formează cea mai proeminentă unitate muntoasă din Carpații Răsăriteni. 

Aspectele geomorfologice și gruparea caracterelor de detaliu duc 

la diferențierea Munților Rodnei în 5 compartimente sau complexe 

morfologice, dispuse de la est la vest astfel: Inău, Omu-Gărgălau, Galaț-

Puzdrele, Pietrosu și Bătrâna. 

Compartimentul Inău cuprinde partea răsăriteană a masivului, 

reprezentând un nod orografic de unde se ramifică în toate direcțiile 

culmile muntoase: Culmea Tomnatecului și Piciorul Pleșcutei spre nord, 

Culmea Dosu Gajei - Nichitaș spre est, Piciorul Inăuț - Vf. Roșu-Cobășel 

spre sud-est, Muntele Curățel și Muntele Crăciunel spre sud-vest, 

separate între ele prin văi adânci. Este constituit din roci cristaline 

puternic metamorfozate (micasisturi, paragnaise cu amfibolite, șisturi 

sericitoase și calcare), în care sunt săpate circuri glaciare adânci cu lacuri, 

în parte acoperite de depozite glaciare și grohotișuri. Zona este dominată 

de Vf. Inău (2.279 m). 
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Compartimentul Omu-Gărgălău, din care se desprind: culmea 

Piatra Rea, culmea Știol și Piciorul Oancului, spre nord, Cișa-Coasta 

Netedă spre est, Coasta Tăului – Corongiș - Vf. Păltinișului, spre sud, se 

remarcă prin Vârfurile Gărgălău (2.159 m) și Omului (2.134 m). 

Compartimentul Galaț-Puzdrele, separat de cel anterior prin Șaua 

Galațului, se desfășoară spre vest până la Tarnița Bârsanului și reprezintă 

porțiunea centrală a crestei principale. Se caracterizează prin prezența 

șisturilor sericito-cloritoase, amfibolitelor și calcarelor în care apar 

câteva peșteri (Peștera Laptelui). Se remarcă îndeosebi vârfurile 

Puzdrelor (2.189 m) și Galațului (2.048 m). 

Compartimentul Pietrosu Mare, desfășurat între Tarnița 

Bârsanului în est și Tarnița Bătrânei în vest, cuprinde sectorul cel mai 

extins și mai înalt (Vf. Pietrosu Mare, 2.303 m). Este constituit din șisturi 

sericito-cloritoase, filite, cu benzi de amfibolite și calcare acoperite în cea 

mai mare parte de depozite glaciare și conuri de grohotiș.  

Este format din 3 ramuri principale: ramura dintre Rebra și 

Tarnița Bârsanului reprezintă o porțiune din creasta principală, cu 

numeroase vârfuri ce depășesc 2.000 m (Rebra – 2.119 m, Cormaia – 

2.033 m, Repedea – 2.074 m, Obârșia Rebrii – 2.052 m) și o ramură spre 

sud ce trece prin Vf. Țapului și Vf. Paltinului, cu apariții de calcare în 

care se dezvoltă peșteri (Peștera Zânelor); ramura cea mai înaltă se 

desprinde spre nord prin vârfurile: Buhăescu Mare (2.257 m) și Pietrosu 

Mare (2.303 m), de unde se ramifică Culmea Hotarului și Culmea Piatra 

Albă.  

Prezintă relieful glaciar cel mai bine dezvoltat, cu numeroase 

complexe glaciare. Ramura vestică pleacă din Rebra spre Tarnița 

Bătrânei, fiind alcătuită din roci cristaline (Vf. Gropilor – 2.063 m). 
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Complexul Bătrâna, situat în vestul culmii înalte, este alcătuit din 

formațiuni sedimentare cretacice (gresii, marno-argile, menilite, șisturi 

bituminoase, roci marno-grezoase și calcare). Păstrează bine suprafața de 

nivelare de 1.600 – 1.700 m (Platforma Bătrâna). Văile sunt dispuse 

radiar în jurul Vf. Bătrâna (1.710 m). Relieful este puternic fragmentat, 

cu apariția în zonele calcaroase a numeroase peșteri (Peștera Izvorul 

Albastru al Izei, Izbucul Izei). 

Se impun în relief bogăția formelor glaciare și crionivale, 

manifestări ale glaciațiunilor Mindel, Riss și Wurm, care au dus la 

instalarea unor ghețari de circ, de vale și de platou.  

Urmele acestora sunt prezente în jurul Pietrosului și a crestei 

principale. Se detașează între acestea complexele glaciare cu lacuri: 

Iezer, Buhăescu, Repedea, Negoiescu, Cimpoieșul, Cailor, Bistricioara, 

Putredu, Inău și Lala.  

Cea mai importantă caracteristică a circurilor glaciare o reprezintă 

etajarea microreliefului, în partea superioară se conturează pereți abrupți 

cu stânci, în parte dezgolite de vegetație, iar la baza acestor abrupturi se 

dezvoltă trene mari de grohotiș cu pantă mică. 

Văile glaciare au profilul longitudinal în trepte și cel transversal 

în forma literei „U", încep imediat de la pragurile glaciare, praguri ce 

apar și în aval. În timpul extensiunii maxime, limbile de ghețar au avut 

lungimi de 4-5 km și au coborât până la 1.100 m pe versantul nordic. Se 

păstrează bine morenele frontale pe Văile Pietroasa, Bistricioara, Putredu 

și Bila. 

Din diversitatea mare a formelor de relief se remarcă: vârfurile și 

crestele modelate prin procese criergice, versanții de gelifractie, râurile 

și torenții de pietre, marile de blocuri, trenele de grohotișuri, blocuri 

glisante, potcoavele nivale, terasetele de crioplantatie și solifluxiune, 
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culoarele de avalanșe, pâlniile și nișele de nivație, microdepresiunile 

nivale etc. 

Calcarele au o răspândire relativ redusă, dar se întâlnesc atât 

calcare cristaline cât și sedimentare. Cele cristaline apar intercalate în 

masa de șisturi cristaline și sunt prezente în Piatra Rea, Turnu Roșu (la 

nord de Pietrosu Mare), în Șaua dintre Vf. Repedea și Negoiasa, Vf. 

Corongiș, unde au aspect de corn de rinocer, Capul Beneșului și Vf. 

Laptele Mic. Ele se remarcă în relief prin abrupturi, alteori prin platouri. 

Apar forme exocarstice: lapiezuri (în pereții circului Izvorul Cailor, 

Piatra Rea), doline (Valea Bistricioara, Vf. Gărgălău). 

Endocarstul este reprezentat prin 80 de peșteri și avene, dintre 

care se remarcă: Peștera Cobășel (570 m), Grota Zânelor (4.269 m), 

Peștera Baia lui Schneider (791,5 m), Peștera Izvorul Albastru al Izei 

(2.500 m), Peștera Iza (365 m), Avenul cu Scara (117 m), Avenul Podu 

Pietrei Rele (208 m) etc. În vecinătatea parcului (sud-vest) se găsește 

complexul carstic Tăușoare (18 km dezvoltare) - Zalion. 

 

1.7 Geologie 

 

Altitudinea mare şi masivitatea Munţilor Rodnei sunt consecinţe 

ale alcătuirii petrografice şi ale condiţiilor tectonice. Munţii apar sub 

forma unui horst alcătuit din şisturi cristaline, delimitat de falii profunde: 

Dragoş–Vodă (la nord) şi Rodnei (la sud).  

Şisturile cristaline apar sub forma a 3 pânze (serii): 

mezometamorfică (de Bretila), epimetamorfică paleozoică (de Repedea) 

şi mezometamorfică (de Rebra). În partea sudică a Munţilor Rodnei apar 

roci vulcanice neogene sub forma unor măguri dispuse în lungul 

Someşului Mare. Rocile sedimentare de vârstă cretacică şi paleogenă 
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(marne, gresii conglomerate şi calcare) care înconjoară masivul au fost 

afectate de mişcările stirice şi imprimă reliefului câteva trăsături 

caracteristice. 

 Calcarele din jumătatea sudică a Munţilor Rodnei au permis 

instalarea unui relief carstic reprezentat prin câteva peşteri remarcabile: 

Izvorul Tăuşoarelor, Baia lui Schneider, Cobăşel. În zona nordică a 

parcului se află încă două sisteme carstice: Piatra Rea şi Bătrâna. 

 În concluzie, cea mai mare parte a Munţilor Rodnei este 

constituită din şisturi clorito-sericitoase, cuarţite şi micaşisturi, din care 

sunt formate majoritatea vârfurilor înalte: Pietrosu, Puzdrele, Laptele 

Mare, Ineu, Ineuţ, Roşu sunt constituite din micaşisturi de granit. 

Granițele (Negoiasa) se înscriu tot atât de bine în relief. Rocile vulcanice 

de tipul andezitelor şi dacitelor nu se impun marcant în relief, decât în 

afara perimetrului parcului. 

Masivul Suhard a apărut în urma marilor cutări ale scoarței 

terestre produse în era secundară, prezentîndu-se ca o prelungire sud-

estică a sâmburelui cristalin al Munților Rodnei. În lungul timp scurs de 

atunci, constituția geologică a suferit modificări continue. Nucleul 

masivului este format din roci cristaline, de altfel cele mai răspîndite din 

această unitate montană. 

 

1.8 Soluri 

 

Procesele pedogenetice s-au desfăşurat în masiv atât sub influenţa 

factorilor bioclimatici specifici diferitelor etaje de vegetaţie, cât şi sub 

influenţa directă a substratului litologic.  

Predominarea şisturilor cristaline şi metamorfice în substratul 

geologic a determinat evoluţia firească a solurilor zonale spre solurile 

oligobazice, acide, care în succesiune pe altitudine coincid în mare cu 

etajarea vegetaţiei.  
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 Astfel, solurile brune luvice (podzolite) se întâlnesc frecvent în 

etajele colinar şi submontan din ramura vestică şi sud-vestică a 

masivului, fie sub pajiştile mezofile de Agrostis capillaris (Dealul 

Ştefăniţei), fie sub pâlcurile de gorunete rămase nedefrişate (Rebrişoara).  

Aceste soluri au evoluat pe luturi, gresii şi şisturi bituminoase şi 

au o succesiune de orizonturi O – Ao – EI – EB – Bt – D, cu migrare 

activă de argilă. Sub aspect chimic se caracterizează printr-o reacţie acidă 

(pH între 4,95 – 5,10), un conţinut ridicat în materie organică (4,7%) şi 

sunt mediu saturate în baze (V = 68,4%).  

 Solurile automorfe zonale din etajul montan sunt brune acide şi 

negre acide, a căror extindere este indicată de pădurile de fag şi de fag în 

amestec cu molid şi brad.  

În etajul molidişurilor, cea mai mare extindere o au solurile brune 

feriiluviale, formate pe şisturi sericito-cloritoase, cu o textură lutoasă, 

puternic acide (pH = 3,8), bogate în materie organică, slab saturate în 

baze. Pe terenurile despădurite, pe măsură ce se instalează vegetaţia 

ierboasă, aceste soluri devin mai superficiale şi se îmbogăţesc în humus 

acid. 

 În etajul subalpin, sub fitocenozele de jneapăn se întâlnesc 

litosoluri organice, slab evoluate, care se dezvoltă pe roci cristaline, de 

regulă bolovănişuri şi pietrişuri consolidate, au o textură lutoasă, cu o 

reacţie puternic acidă şi un procent ridicat de materie organică. 

 Sub limita superioară a etajului subalpin şi în etajul alpin inferior, 

pe terenurile acoperite de tufărişuri scunde (Rhododendron, Vaccinium) 

şi pajişti primare de Carex curvula, Juncus trifidus şi Festuca airoides, 

se întâlnesc solurile humico-silicatice, superficiale, lutoase, puternic 

acide, bogate în substanţă organică şi foarte slab saturate în baze. Acest 

tip de sol reprezintă principalul pedoclimax complementar al pajiştilor 

alpine climatogene. 

Tot în grupa solurilor intrazonale se încadrează şi solurile 

turboase, dezvoltate pe terenurile cu exces de umiditate din preajma 
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izvoarelor şi a pâraielor subalpine, terenuri pe care se dezvoltă 

fitocenozele acidofile aparţinătoare clasei Scheuchzerio – Caricetea 

nigra. Pe luncile văilor intramontane se întâlnesc frecvent solurile 

aluviale şi aluvio – coluviale cu o vegetaţie naturală constituită îndeosebi 

de fitocenozele cu Alnus incana şi Salix purpurea.  

 

1.9 Flora și vegetația 
 

Pe baza literaturii de specialitate (Coldea, 1990), s-au identificat 

1.123 specii de fanerogame (plante cu flori). În urma analizei areal-

geografice a florei masivului s-a constatat o predominare a elementelor 

eurasiatice (36,7%), pe fondul cărora s-au interferat în diferite etape 

fitoistorice elementele circumpolare (12,7%), central-europene (8,1%) şi 

un contingent redus de elemente mediteraneene (4,6%) şi continentale 

(1,4%). 

În Munţii Rodnei se constată o diferenţiere a învelişului vegetal 

pe altitudine, în strânsă legătură cu factorii climatici şi edafici (Doniţă et. 

al., 1985). Aceste formaţiuni vegetale, bine individualizate fizionomic, 

caracterizează o anumită zonă montană şi sunt răspândite pe altitudine 

sub formă de „benzi” late de 300 – 500 m, alcătuind etajele şi subetajele 

de vegetaţie (Pignatti, 1980). Gh. Coldea enumeră în lucrarea „Munţii 

Rodnei – Studiu geobotanic” (1990), 74 asociaţii vegetale, din care 22 

sunt descrise pentru prima dată.  

Etajul montan este foarte bine reprezentat în masiv şi se extinde 

pe altitudine între 500 şi 1.500 m, cuprinzând aproape întreaga zonă 

forestieră. În cadrul acestui etaj se pot diferenţia sub aspect fizionomic şi 

pedoclimatic, pe baza formaţiunilor vegetale dominante, 3 subetaje, 

respectiv:  

a) Subetajul montan inferior (500 – 650 m), cu o vegetaţie 

caracteristică, constituită din goruneto-cărpinete şi făgeto-
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cărpinete, care se află în zona marginală sud-vestică a masivului. 

În locul fitocenozelor lemnoase se întâlnesc frecvent pajişti 

mezofile de Agrostis capillaris şi Festuca rubra; 

b) Subetajul montan mijlociu (650 – 1.100 m) se caracterizează atât 

prin prezenţa pădurilor pure de fag, grupate în asociaţiile 

Symphyto – Fagetum, Phyllitidi – Fagetum şi Hieracio rotundati 

– Luzulo – Fagetum, cât şi a pădurilor de amestec de fag cu brad 

(Pulmonario rubrae – Abieti – Fagetum) şi de fag cu molid 

(Leucanthemo waldsteinii – Piceio – Fagetum). Pe versanţii 

despăduriţi din acest subetaj s-au instalat fitocenozele mezofile 

ale asociaţiei Festuco rubrae – Agrostetum capillaris, constituind 

tipul predominant de pajişte din cadrul fâneţelor montane din 

zonă; 

c) Subetajul montan superior (1.100 – 1.500 m) este individualizat 

prin prezenţa exclusivă a pădurilor boreale de molid, grupate sub 

aspect geobotanic în asociaţiile Hieracio rotundati – Piceetum şi 

Leucanthemo waldsteinii – Piceetum, răspândite pe toată 

întinderea masivului. În zonele despădurite din acest subetaj se 

întâlnesc, în funcţie de factorii pedo-ecologici, fie fitocenozele 

mezotrofe ale asociaţiei Festuco rubrae – Agrostetum capillaris 

(Nichitaş), fie fitocenozele mezo-oligotrofe ale asociaţiei 

Scorzonero rosae – Festucetum nigricantis (Ştiol,  Galaţ, 

Puzdra). Toate aceste terenuri sunt folosite ca păşuni montane. 

Etajul subalpin începe să se contureze în masiv odată cu apariţia 

molidişurilor de limită (1.500 – 1.550 m) şi evidențiate prin tufărişurile 

de jneapăn, care urcă spre vârfurile înalte ale masivului, sub formă de 

pâlcuri, până la peste 2.000 m altitudine. Molidişurile de limită din cadrul 

asociaţiei Rhododendro myrtifolii – Piceetum urcă pe versanţii sudici şi 

vestici ai masivului până la 1.650 – 1.670 m (vârful Bătrâna – 1.670 m, 

valea Cormaia – 1.660 m,  valea Anieş – 1.650 m, vârful Corongiş – 

1.630 m), iar pe versanţii nordici şi estici până la 1.600 – 1.620 m 
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(Zănoaga de Jos – 1.620 m, Şaua Gajei – 1.620 m, valea Lala – 1.610 m). 

Limita superioară a molidişurilor este prefigurată în bazinele superioare 

ale văilor de Alnus viridis (Pulmonario filarszkyanae – Alnetum viridis), 

iar pe versanţii şi şeile masivului de cenozele asociaţiilor Campanulo 

abietinae – Juniperetum nanae şi Melampyro saxosi – Vaccinietum 

myrtilii. 

Etajul alpin al Munţilor Rodnei (2.100 – 2.300 m), caracterizat 

prin prezenţa pajiştilor primare din alianţa Caricion curvulae (Caricetum 

curvulae, Oreochloo – Juncetum trifidi) şi a unor tufărişuri scunde 

oligoterme din alianţa Cetrario – Loiselerion, este restrâns la o zonă 

îngustă, care apare doar pe vârfurile cele mai înalte din masiv (Inău, 

Galaţ, Anieş, Puzdra, Rebra, Pietrosu Mare). În afară de fitocenozele 

alpine menţionate, pot fi atribuite acestui etaj unele fitocenoze saxicole 

din alianţa Androsacion alpinae şi asociaţiile chionofile din alianţa 

Salicion herbaceae. 

În comparaţie cu masivele muntoase din Carpaţii Meridionali 

(Boşcaiu, 1971), în Munţii Rodnei etajul alpin se individualizează la 

altitudini mai coborâte cu circa 150 – 200 m, datorită poziţiei lor la o 

latitudine nordică mai mare cu două grade. 

 

 

1.10 Fauna 

 

Datorită diversităţii ecosistemelor, fauna este bine reprezentată, 

din datele colectate până în prezent există un inventar de circa 2.000 

specii, multe grupe de nevertebrate fiind încă necercetate în parc.  

Studiul nevertebratelor a scos în evidenţă o mare diversitate de 

specii, unele endemice, relictare. Remarcăm prezenţa a numeroase 

endemite carpatice, dintre acestea câteva fiind endemice pentru Munţii 

Rodnei: Romanosoma cavernicola, R. bîrtei, R. odici și altele. 
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 Fauna de enchitreide (nevertebrate din sol sau apă) din Munţii 

Rodnei, nevertebrate din sol participante la descompunerea detritusului 

organic şi implicit la formarea humusului, aerarea stratelor superficiale 

ale solului, menţinerea echilibrului hidric, structurarea solului, este 

reprezentată de 40 de specii inventariate până în prezent, dintre care mai 

rare sunt: Lumbricillus pagenstecheri, L. helgolandicus, Fridericia 

aurita, F. leydigi,  Enchytraeus buchholzi, Mesenchytraeus gaudens, 

Achaeta camerani, Marionina argentea, M. tubifera și altele. 

 Fauna de lumbricide (Oligochete), nevertebrate cu rol în 

descompunerea resturilor organice şi formarea structurii solului, 

cuprinde 15 specii identificate până în prezent, dintre care unele sunt 

endemite carpatice: Allolobophora carpathica, A. dacica, iar altele cu o 

răspândire mai largă: Dendrobaena clujensis, Eisenia submontana, 

Octodrillus lissaenais, Fitzingeria platyura și altele. 

 Fauna de nematode din Munţii Rodnei cuprinde 55 specii 

identificate până în prezent, dintre care: Malenchus bryophilus, 

Mesodorylaimus bastiani, Metateratocephalus crassidens, Plectus 

longicaudatus, Wilsonema otophorum, Yspylonellus vexiliger și altele. 

 Fauna de colembole din Munţii Rodnei cuprinde 74 de specii 

identificate, majoritatea edafice şi câteva cavernicole, printre ele se 

numără: Tetrachanthella transylvanica (endemit transilvănean) şi specii 

cu areal mai larg: Onychiurus carpaticus, Folsomia manolachei, 

Neamura parva, Tetrodontophora bielanensis, Lepidocyrtus curvicollis, 

Tomocerus flavescens și altele. 

 Fauna de diplopode inventariate în Munţii Rodnei cuprinde 29 

specii identificate până în prezent, multe fiind endemite carpatice: 

Polydesmus tetranus rodnaensis, P. daday, Karpatophyllon polinskii, 

Leptoiulus baconiensis pruticus, L. corongisius, Unciger transsilvanicus, 

Chromatoiolus silvaticus, Glomeris prominens, Mastigophorophyllon 

serrulatum, M. penicilligerum; alte specii sunt endemice pentru Munţii 
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Rodnei: Polydesmus hamatus furculatus, Romanosoma cavernicola, R. 

bîrtei, R. odici. 

 Fauna de chilopode, nevertebrate cu rol important în protejarea 

pădurii, în număr de 36 specii identificate, prezintă elemente endemice 

pentru Munţii Rodnei: Clinopodes rodnaensis, Lithobius matici matici, 

L. silvivagus, L. luteus, Thracolithobius inexpectatus; endemite carpatice 

(relicte preglaciare): Lithobius cyrtopus, Monotarsobius burzenlandicus. 

 Fauna de ortoptere (cosași, lăcuste, greieri), insecte cu rol foarte 

important în ecosisteme, bază trofică pentru multe animale, este 

reprezentată prin 52 specii, dintre care 4 endemite carpatice: Isophya 

brevipennis, I. pienensis, Pholidoptera transsylvanica şi Miramella 

ebneri carpathica. 

 Fauna de lepidoptere, insuficient cercetată, prezintă 546 specii 

identificate, dintre care unele sunt de interes deosebit: Erebia sudetica 

rodnaensis, E. epiphron transsylvanica, E. pharte belaensis, Parnassius 

mnemosyne, Lycaena helle, L. alciphron, Zerynthia polyxena, Acherontia 

atropos, Pieris bryoniae carpathensis, Argynnis laodice, Coenonympha 

tullia, Psodos quadrifaria, Ocnogyna parasita. În anul 2005 s-a 

identificat o specie nouă pentru ţară (Apotomis infida) de către Vlad 

Dincă, Goia Marin. 

 Fauna de acarieni, insuficient studiată, cuprinde 41 specii 

identificate până în prezent, dintre care amintim: Neotrichoppia getica, 

Quadroppia quadricarinata, Medioppia globosa, Minuthozetes 

pseudofusiger, Multioppia ramuligera, Oribatella dudichi, Metabelba 

pulverulenta. 

 Fauna de coleoptere, insuficient cercetată, cuprinde 41 specii 

citate din Munţii Rodnei, dintre care unele foarte rare (Bembidion 

transsylvanicus), altele mai răspândite: Ampedus pomonae, Pidonia 

lucida, Saperda scalaris, Lepiura quadrifasciata, Rosalia alpina, 

Carabus zawadskii, Duvalius proceroides. 
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 Fauna de odonate cuprinde 27 specii, dintre care amintim: Lestes 

dryas, Coenagrion hylas, Ischnura elegans, Aeshna cyanea, 

Cordulegaster boltonii, Libellula quadrimaculata, Sympetrum 

sanguinăum, Pyrrhosoma nymphula. 

 Ihtiofauna, insuficient cunoscută, este reprezentată de 13 specii 

identificate până în prezent, dintre care un rol important îl au: Leuciscus 

souffia - cleanul dungat, Phoxinus phoxinus, Salmo trutta fario, Cottus 

gobio, Thymallus thymallus, iar dintre chişcari: Eudontomyzon danfordi. 

Unele dintre aceste specii se găsesc pe lista roşie a vertebratelor din 

România. 

 Fauna de amfibieni este reprezentată prin specii precum: Triturus 

alpestris (tritonul alpin), T. montandoni (tritonul carpatic), T. vulgaris 

(tritonul comun), T. cristatus (tritonul cu creastă), Salamandra 

salamandra (salamandra), Rana temporaria, Bufo bufo (broasca râioasă 

brună), Hyla arborea (brotăcelul). 

 Fauna de reptile, reprezentată prin 9 specii: Vipera berus - vipera 

de munte, Zootoca vivipara - șopârla de munte, Anguis fragilis - șarpele 

orb, Coronella austriaca, Natrix natrix - șarpele de casă.  

Avifauna, reprezentată prin 150 specii identificate până în 

prezent, cuprinde multe specii protejate la nivel naţional şi european: 

Aquila chrysaetos - acvila de munte, A. pomarina - acvila ţipătoare mică, 

Falco peregrinus - şoimul călător, F. tinnunculus - vânturel roşu, F. 

subbuteo - şoimul rândunelelor, Tetrao tetrix - cocoşul de mesteacăn, 

Tetrao urogallus - cocoşul de munte, Strix aluco, Strix uralensis, Bubo 

bubo - buhă, Glaucidium passerinum - ciuvică, Asio otus - ciuf de pădure, 

Aegolius funereus - minuniţă, Dendrocopus syriacus, D. leucotos, D. 

medius, Picoides tridactylus - ciocănitoare de munte, Ficedula albicollis, 

Lanius collurio, Dryocopus martius - ciocănitoare neagră. 

 Fauna de mamifere este diversificată dar insuficient cercetată, 

reprezentată prin 44 specii identificate până în prezent, majoritatea 

speciilor fiind protejate: Ursus arctos - ursul brun, Lutra lutra - vidra, 
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Mustela erminea - hermelină, M. nivalis - nevăstuică, M. putorius - 

dihorul, Martes martes - jderul de copac, M. foina - jderul de piatră, 

Meles meles - bursucul, Lynx lynx - râsul, Felis sylvestris - pisica 

sălbatică, Capreolus capreolus - căprioara, Cervus elaphus - cerbul, 

Rupicapra rupicapra - capra neagră, Canis lupus - lupul, Marmota 

marmota - marmota. 

  Dintre micromamifere, amintim: Sicista betulina - şoarecele 

vărgat, Microtus nivalis - şoarece de zăpadă, M. arvalis - şoarece berc, 

M. agrestis - şoarece de umbră, Dryomisnitedula - pârşul de copac, Glis 

glis - pârşul mare, Muscardinius avellanarius - pârşul de alun, Crocidura 

leucodon - chiţcan de câmp, Neomys fodiens - chiţcan de apă, N. 

anomalus - chiţcan mic de apă, Sorex minutus - chiţcan mic, Sorex 

araneus - chiţcan de ogor, Clethrionomys glareolus - şoarece scurmător, 

Pytimis subterraneus. 

 Chiropterele sunt puţin studiate în arealul Munţilor Rodnei. 

Dintre speciile citate în literatura de specialitate, în zonă au fost 

identificate până în prezent următoarele specii: Myotis myotis - liliacul 

comun, Myotis blythi - liliacul comun mic, Eptesicus serotinus - liliacul 

cu aripi late, Rhinolophus hipposideros - liliacul mic cu potcoavă, 

Nyctalus noctula - liliacul de amurg, Barbastella barbastellus - liliacul 

cârn. 
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1.11 Acces 

 

Linia ferată transcarpatică Salva-Vișeu (situată în vestul 

masivului), respectiv linia ferată Salva – Ilva Mică (situată în sudul 

masivului) înlesnesc accesul în Munții Rodnei prin intermediul 

localităților pe care le străbat: Telciu, Romuli (DN 17C), respectiv 

Năsăud, Rebrișoara, Ilva Mică (DN 17D). 

Căile ferate sunt dublate de drumuri care leagă Transilvania de 

Maramureș (prin Pasul Șetref), respectiv de Moldova (prin Pasul 

Rotunda). Accesul în masiv dinspre nord se face prin localitatea Borșa 

(DN 18). 

 

1.12 Obiective turistice 
 

Partea centrală, înaltă a Munților Rodnei oferă peisaje variate, de 

un real interes. Se diferențiază astfel 5 complexe morfologice: Inău 

(2.279 m), Omu-Gărgălău (2.134 m, 2.159 m), Galaț-Puzdrele (2.048 m, 

2.189 m), Pietrosu Mare (2.303 m), Bătrâna (1.710 m). 

Relieful se remarcă prin bogăția formelor glaciare și crionivale: 

lacuri, văi, circuri glaciare. O formă carstică deosebită este Peștera Izei 

(2,5 km) cu galerii și cascade spectaculoase. 

În Parcul Național Munții Rodnei se practică mai multe tipuri de 

turism, datorită evantaiului de comori peisagistice existente în perimetrul 

său.  

Turismul de recreere valorifică însușirile cadrului natural, astfel 

cei interesați pot să parcurgă trasee montane de o frumusețe inedită, să 

observe flora bogată cu multe specii rare sau endemice (de exemplu 

opaițul Munților Rodnei - Silene nivalis), să se bucure de priveliștea 
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lacurilor și caldărilor glaciare, să remarce elemente de faună deosebite, 

cum ar fi: capra neagră (Rupicapra rupicapra carpatica), cocoșul de 

munte (Tetrao urogallus), cocoșul de mesteacăn (Tetrao tetrix), marmota 

(Marmota marmota), cerbul carpatin (Cervus elaphus), căprioara 

(Capreolus capreolus) etc.  

Aici diversitatea florei, faunei și reliefului oferă turiștilor 

informații inedite despre ceea ce înseamnă frumos, totul părând a fi clădit 

anume spre a cuceri ochiul.  

Pe traseele turistice din Munții Rodnei, întâlnești o străveche 

ocupație românească păstoritul, care conferă peisajului un specific 

aparte. De asemenea, în Munții Rodnei există numeroase posibilități de 

practicare a sporturilor de iarnă - pe pârtiile amenajate din stațiunile 

Borșa și Valea Blaznei. 

Acest tip de turism antrenează în zonă cel mai mare număr de 

persoane, fiind practicat de toate categoriile de vârste, stabilind puntea 

între om și natură, oferindu-i acestuia posibilitatea de înlăturare a 

stresului cotidian, de regăsire a simțurilor umane.  

Turismul curativ/balnear sau de îngrijire a sănătății este o 

modalitate de fortificare a organismului uman, fiind practicat din cele mai 

vechi timpuri. Este un tip de turism născut din necesitățile oamenilor de 

a-și reface și trata sănătatea, căutând să valorifice efectele tămăduitoare 

ale apelor minerale.  

Astfel, pentru persoanele cu diverse afecțiuni, există posibilitatea 

unor cure cu ape minerale, cu veritabile calități terapeutice în stațiunea 

balneară Sîngeorz-Băi, precum și alte izvoare minerale cu efecte curative 

miraculoase, din localitățile limitrofe: Rodna, Romuli, Parva, Cormaia, 

Maieru, Anieș, Valea Vinului, Şant etc. 

Poate fi practicat în zonă datorită existenței a numeroase obiective 

care poartă pecetea spiritului creator al oamenilor acestor locuri, din cele 

mai vechi timpuri.  
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Este tipul de turism care asigură accesul celor interesați la 

impresionanta ladă de zestre, specifică locuitorilor zonelor 

Maramureșului și Năsăudului.  

Astfel, zona Maramureșului situată în partea de nord a Parcului 

este recunoscută prin arta lemnului (biserici și mănăstiri din lemn, porți 

tradiționale maramureșene, unelte din lemn etc.), obiceiuri și tradiții 

populare cu caracter arhaic, credințe populare ancestrale.  

Zona Năsăudului, situată în partea de sud a Parcului este 

recunoscută prin unicitatea portului popular, vestigii istorice (ruinele 

bazilicii dominicane din sec.al XIII-lea - Rodna), monumente și muzee, 

case memoriale (Liviu Rebreanu și George Coșbuc). 

Turism rural și agroturismul. Spațiul rural din localitățile 

limitrofe Parcului dispune de un potențial turistic deosebit. Parfumul 

vechilor tradiții din satele de munte transilvanene, conferă întregii zone 

un aer și o poezie aparte. În pensiunile turistice existente se pot petrece 

vacante de neuitat, în mijlocul naturii. Aici meniurile tradiționale și 

ospitalitatea gazdelor încântă totdeauna sufletul călătorului de 

pretutindeni. 

Ecoturismul este singura formă de turism responsabil în natură 

care respectă valorile acesteia și contribuie la menținerea ei neschimbată 

în timp.  

O componentă importantă ar trebui să o constituie ridicarea 

nivelului de trai al comunitaților locale implicate în activitățile turistice 

și să reprezinte în același timp o modalitate de reducere a presiunilor de 

tot felul pe care comunitățile locale le exercită asupra ariilor protejate. 

Scopul principal al parcului este conservarea biodiversității, dezvoltarea 

activităților turistice făcându-se de așa manieră încât să nu cotravină 

obiectivelor de conservare. 

Interesul crescut la nivel mondial pentru acest gen de activitate îl 

recomandă ca fiind o activitate de viitor pentru că un număr tot mai mare 

de turiști se orientează spre practicarea ecoturismului și doresc să se 
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implice în acțiuni de conservare a naturii, de apreciere și promovare a 

modului de viață tradițional, a obiceiurilor și tradițiilor locale valoroase. 

 

2. Cunoștințele tradiționale de utilizare a plantelor 

medicinale și culinare din flora spontană 
 

2.1 Istoricul utilizării plantelor medicinale 

 

În timpuri străvechi, pentru întreținerea vieții, omul primitiv își 

procura hrana din mediul înconjurător. Aceste alimente erau formate în 

general din vegetale și carnea animalelor vânate, dar, în lupta pentru 

existență, omul era adeseori rănit sau se îmbolnăvea și, ca și animalele, 

el se retrăgea în peșteri căutându-și alinarea suferințelor în buruienile pe 

care le mânca.  

Datorită judecății superioare a omului și a capacității de a-și aduce 

aminte, omul le-a reținut pe cele care-i aduceau alinarea și vindecarea și 

a transmis din generație în generație observațiile sale, la început prin viu 

grai, apoi prin desene și mai târziu prin scris. Astfel s-a format comoara 

de cunoștințe a medicinii populare, izvor de inspirație și cercetare a 

oamenilor de știință de-a lungul veacurilor. 

Începuturile farmaciei în România datează încă din negura 

vremurilor, din timpul geto-dacilor. Deși, au rămas puține informații din 

aceea perioadă, se știe, că dacii erau mari cunoscători ai plantelor și aveau 

o abordare holistică asupra sănătății. 

Puternica istorie orală, transmisă prin viu grai din generație în 

generație, a făcut ca tainele dacilor în domeniul plantelor medicinale să 

fie cunoscute, folosite și îmbunătățite. Astfel, România are una dintre 

cele mai puternice tradiții în fitoterapie din Europa. 
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Despre utilizarea plantelor medicinale ne-au rămas date de la 

sumerieni (popor care a trăit cu 6.000 de ani i.e.n), după care au urmat 

babilonienii și asirienii de la care s-au descoperit tăblițe de lut vechi de 

aproape 4.500 de ani ce reprezintă un adevărat dicționar al plantelor 

medicinale; mai apoi, în Egiptul antic, erau de asemenea prețuite, fapt 

dovedit de papirusurile vechi de mii de ani care cuprind numeroase rețete 

medicinale pe bază de plante (Bologa, 1964).  

Toate aceste cunoștinte au fost preluate de medicina greacă, 

reprezentată prin cel mai mare medic al antichității, Hippocrat, de la care 

ne-a rămas vestita lucrare “Corpus Hippocraticum” în care a descris nu 

mai puțin de 236 de plante medicinale (Bologa, 1964).  

Romanii se inspiră din medicina greacă, iar Pliniu cel Bătrân (24-

79 e.n.), în celebra sa opera “Historia naturalis”, introduce produsele 

animale și vegetale întrebuințate în diferite tratamente. Medicul Galen, 

născut în anul 130 e.n., a lăsat numeroase lucrări de medicină și farmacie 

care au stat la baza terapeuticii până în secolul al XIX-lea. 

Arabii elaborează primele forme de medicamente din plante cum 

ar fi: pilule, siropuri, cataplasme, ape aromatice precum, forme care se 

păstrează până în zilele noastre. Prescripțiile medicilor arabi fiind foarte 

complicate și depășind posibilitățile de preparare ale medicului curant fac 

să apară o nouă profesie, aceea de farmacist (Bologa, 1964). 

Paralel cu dezvoltarea medicinei în Asia și Europa, și independent 

de acestea, în China medicina populară are o veche tradiție. Cu 3.000 de 

ani î.e.n., împăratul Sen Nung era preocupat de studiul plantelor 

medicinale, fiind considerat întemeietorul medicinei chineze. Tot în 

China s-a descoperit o carte scrisă cu 2.600 de ani î.e.n., în care sunt 

descrise plantele medicinale cu întrebuințările lor. Plantele medicinale 

chineze apar pe piața Europei abia în anul 1517, când prima corabie 

portugheză sosește la Canton (Bologa, 1964). 

Și la noi în țară, plantele medicinale au fost cunoscute înca din 

timpuri străvechi. Dacii și sciții aveau cunoștințe despre folosirea 
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plantelor medicinale. Herodot (484-425 î.e.n.), considerat părintele 

istoriei, menționează obiceiul geto-dacilor de a folosi fumigații de cânepă 

pentru calmarea durerilor și producerea somnului. În anul 1578, apare la 

Cluj una dintre primele cărți de plante medicinale numită “Herbarium”. 

La începutul secolului al XIX-lea, apar o serie de lucrări în care 

se recomandă podbalul și năvalnicul pentru tuse, isopul în amestec cu 

oțet pentru dureri de dinți, fiertura de pelin pentru gargară și multe alte 

tratamente asemănătoare. 

Pentru foarte multă vreme, oamenii au crezut că “buruienile de 

leac” au puteri misterioase, ascunse, însoțind folosirea lor de vrăji și 

descântece. Treptat, oamenii de știință, studiind puterea vindecătoare a 

diferitelor plante folosite de popor, au dezvăluit “tainele” ascunse ale 

acestora arătând că pentru a obține substanțele medicamentoase din 

plante, se pot utiliza diferite procedee de preparare ca: infuzie, decocție, 

macerație, digestie etc., care în general se bazează pe extracția 

principiului sau a grupului de principii active, folosindu-se dizolvanți ca 

apa, vinul, alcoolul, oțetul, uleiul etc. Aceste soluții extractive se prepară 

prin acțiunea lichidului dizolvant fie asupra unei singure plante, fie 

asupra unui amestec din mai multe plante (Bologa, 1964). 

Leacurile erau cunoscute de fiecare femeie din sat și erau 

transmise natural, vecinilor sau celor din familie. 

Vastele cunoștințe despre plantele medicinale ale românilor au 

fost cuprinse mai târziu, începând cu secolul al XVI-lea în cărți precum 

„Folosirea plantelor de leac”, primul manuscris scris pe aceasta temă, 

„Psaltirea Scheiana“ (1515), „Herbarium de la Cluj“ (1587) sau 

„Sanitatis studium“, scrisă de Paul Kyr și publicată la Brașov în anul 

1551, cea mai veche carte medicală tipărită în țările române.  

Există o vastă tradiție în folosirea plantelor medicinale, la care a 

contribuit și diversitatea florei medicinale din România. Flora României 

cuprinde 3.600 de specii din care peste 360 de specii sunt utilizate în 

tratarea diverselor afecțiuni.  
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În medicina tradițională românească s-au respectat o serie de 

reguli importante legate de modul de culegere și de păstrare a plantelor 

(legate de ciclurile astronomice sau de cele biologice ale plantei), dar și 

principiul conform căruia, fiecare plantă indică boala la care este 

potrivită, prin formă, culoare sau alte aspecte. Este și motivul pentru care 

rezultatele terapiilor cu plante, a avut efecte benefice. 

Unele dintre plantele medicinale autohtone au fost folosite asiduu 

în medicina populară românească, iar puterea lor de vindecare le-a făcut 

să fie folosite pentru mai multe tipuri de afecțiuni.  

Tămăduitorul străvechi, chemat la căpătâiul bolnavului urmărea 

să descopere agentul cauzal al simptomelor pe care le constata, fiind 

convins că odată identificat, leacul putea să fie şi el lesne de găsit. 

Vindecătorul nu se străduia să afle numele bolii, ci căuta să desluşească 

pricina, motivul pentru a o înfrunta (Bilțiu, 2016).  

Exista o strânsă legătură între om și natură. Cel ce vrea să studieze 

bolnavul trebuia să procedeze în felul următor: să ia seama, mai întâi, la 

anotimpuri şi la felul cum pot să influenţeze (Bologa, 1964). 

Omul din popor s-a folosit în anumite cazuri de combinaţii 

complexe de leacuri pentru a trata cu ele mai multe boli. 

Studierea etnoiatriei dezvăluie experienţa omului din popor, 

vastele lui cunoştinţe, nu numai despre plantele de leac, ci cunoştea 

efectul medical curativ al numeroaselor elemente din natură: arbori, 

fructe, legume, zarzavaturi, pământul, săruri, ape minerale, cereale etc., 

dar şi substanţe chimice. Drept urmare, de-a lungul vremii, cunoştinţele 

şi experienţa lui bogată i-au facilitat descoperirea şi întrebuinţarea unui 

număr impresionant de leacuri, cu care a luptat împotriva tuturor felurilor 

de maladii. Este limpede că şi astăzi, cu tot progresul medicinii moderne, 

tratamentele naturiste coexistă cu medicamentele de uz curent (Bilțiu, 

2016). 

Pornind de la dihotomia sacru-profan există anumite paliere 

evidențiază cât de fragilă este granița care se instituie între sacru și 
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profan: denumirea științifică și denumirile regionale ale unor plante de 

leac; impactul acestora asupra savanților și asupra mentalului colectiv; 

perspectiva interdisciplinară (lingvistică, folclor, etnologie, mitologie, 

religie); relația care se instituie între plante și sărbători; 

antropomorfizarea; corelarea cu anumite categorii folclorice (legende, 

descântece); izotopiile (agrară, avimorfă, fitomorfă, gastronomică, 

dendromorfă, supraumană, umană, zoomorfă); funcțiile fundamentale și 

subsidiare; rolul taumaturgic (Răchișan, 2017). 

Anumite plante sunt colrelate cu sărbători întâlnite în calendarul 

popular: Dragobete (primele flori de primăvară), Sângeorz 

(lăcrimioarele, narcisele), Sântvasăi (aiul), Drăgaica/Sânzienele 

(sânzienele), Paști (floarea-Paștelui, vioreaua), Rusaliile (frunze de tei), 

Anul Nou (vâscul) etc.. 

În lumea satului românesc, femeile obişnuiesc să culeagă plante 

medicinale în pragul sau în zilele marilor sărbători. Florile, frunzele, 

seminţele, fructele, rădăcinile ori tulpinile acestora nu sunt culese la 

întâmplare, ci în anumite momente ale zilei sau ale nopţii, pentru a deveni 

adevărate elixir de sănătate.  

Plantele de leac sunt culese după credințe bine înțelenite în cultura 

satului, de exemplu în preajma echinocţiului de primăvară (Florii, Joi 

mari, Sfântu Gheorghe), a solstiţiului de vară (Todorusale, Ispas, 

Sânziene, Circovii de vară, Ilie Pălie, Foca) sau a echinocţiului de toamnă 

(Sfânta Maria Mare, Sfânta Maria Mică sau Ziua Crucii). Plantele sunt 

alese din locuri curate, fiind recoltate dimineaţa, devreme, înainte de a se 

ridica roua, la răsăritul soarelui, sau noaptea. 

Străbunii noștri aveau știința plantelor, a timpului în care se culeg 

frunzele, florile sau semințele, fiecare după numele și după leacul lor. 

Știau cum să le prepare și să le amestece, astfel că doctori vestiți din 

antichitate veneau pe teritoriul fostei Dacii să se documenteze în știința 

vindecării vechilor daci. 
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Multe dintre aceste plante de leac sunt considerate sfinte, fac 

obiectul unui cult de sorginte arhaică, așa cum este cazul mătrăgunei 

(Atropa belladona), dar intotdeauna acest cult are un scop bine precizat, 

urmărindu-se rezultate cu caracter magic, inclusiv în domeniul medicinei 

magice, al acelor descântece ce se împlinesc cu ajutorul anumitor ierburi. 

Evoluția îndelungată, uneori spectaculoasă, a cunoașterii 

științifice nu l-a determinat pe om să se îndepărteze de resursele native, 

de folosința imediată, pe care i le-a oferit dintotdeauna mediul ambiant 

(Robu&Milică, 2004). 

Este de presupus ca, din timpuri străvechi, omul, din instinct, din 

întâmplare sau din disperare, a incercat să-și aline unele suferințe cu 

produse ale naturii, printre acestea numărându-se și anumite plante. 

Unele dintre ele s-au dovedit a avea efect vindecător. Ca urmare, la 

inceput prin viu grai, mai apoi pe cale scrisă, cunoștințele dobândite s-au 

transmis până în prezent (Robu&Milică, 2004).  

Aceste ipoteze sunt atestate și de atitudinile asemănătoare 

manifestate instinctual de unele animale bolnave sau ale unor triburi 

actuale puțin evoluate, care utilizează plantele medicinale în scopuri 

tămăduitoare. Importanța plantelor medicinale în dezvoltarea umanității 

este dovedită de prezența lor în numeroase poezii, picturi, sculpturi, 

literatura beletristică etc. (Robu&Milică, 2004).  

Progresul științei și al tehnologiilor a permis ca plantele 

medicinale și aromatice utilizate empiric să fie supuse studiilor 

biochimice, descoperindu-se noi substanțe bioactive (Robu&Milică, 

2004).  

În prezent, în medicina populară a României sunt folosite circa 

870 de specii de plante. Aproximativ 200 sunt studiate din punct de 

vedere chimico-farmacodinamic, iar circa 100 de plante sunt utilizate 

curent în automedicație  

Pe masura ce știința cucerește tot mai mult teren, domeniul 

plantelor medicinale și aromatice este mai profund explorat. Astfel s-au 
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identificat și continuă să se identifice nu numai plantele spontane cu 

virtuți terapeutice, dar și zonele cele mai importante și mai bogate în 

asemenea specii, iar prin studii de laborator s-a precizat conținutul lor în 

principii active funcție de mediul biologic în care trăiesc (Robu&Milică, 

2004).  

Plantele medicinale sunt monumente și minuni ale naturii. 

Reîntoarcerea oamenilor spre tratamentele medicinale, spre practicile și 

terapiile naturiste nu e, nicidecum, răsfăţ, modă, moft sau tradiţionalism 

cu orice preţ, ci o necesitate și un incontestabil temei. Care temei nu poate 

fi altul decât sănătatea, în pace și în armonie, deplină și strălucitoare, cu 

natura (Mihăiescu, 2008). 

Plantele medicinale și-au recăpătat locul cuvenit între remediile 

curative ale lumii moderne. Pe lângă efectul direct pe care îl produc, ele 

sunt indicate în mai multe boli ca adjuvante, având în asociație cu alte 

diferite produse medicamentoase și acțiune sinergică (acțiune similară 

care se exercită în același sens prin adiție și potențare), (Temelie, 2006). 

Flora spontană este bogată în plante benefice sănătăţii. Plantele 

din flora spontană erau cunoscute şi apreciate cu ani în urmă de toate 

popoarele Pământului. Azi, ele sunt numite buruieni, iar cei mai mulţi 

oameni nu le mai cunosc aproape deloc.  

Plante aromatice și medicinale cuprind un număr foarte mare de 

plante ce aparțin unor familii botanice diferite, au durată de viață anuală, 

bienală sau multianuală și, în funcție de specie, sunt cultivate pentru 

consumul părților vegetative, al fructelor sau semințelor, caracterizate 

printr-un conținut remercabil de uleiuri eterice care le dau aromă și gustul 

specifice. 

Prezintă interes deosebit acele specii care se întrebuințează în arta 

culinară la condimentarea mâncărurilor sau în industria conservelor, a 

băuturilor alcoolice sau răcoritoare, în cofetărie, cosmetică, medicină 

(mărarul, pătrunjelul pentru frunze, cimbrul, cimbrișorul, asmățiul, 

busuiocul, cresonul, salvia, roinița, coriandru, chimenul, anasonul și 
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altele). Ca urmare a gamei largi de utilizări, se folosesc tot timpul anului, 

în stare proaspătă sau uscată. 

Omenirea a început să se hrănească acum sute de mii de ani cu 

ierburi, cu plante. Mult mai târziu au învățat primele ființe umane să 

vâneze, să pescuiască, dar pentru o bună bucată de timp doar verdele i-a 

ajutat să supraviețuiască. 

 

2.2 Acțiunea terapeutică a plantelor medicinale 
 

După acțiunea lor terapeutică, aceste amestecuri de plante 

medicinale au fost denumite: ceai pectoral, antibronșitic, diuretic, gastric, 

hepatic etc. Fiecare din aceste ceaiuri este alcătuit din flori, frunze, 

ierburi, rădăcini și fructe medicinale, care-și întregesc efectele 

vindecătoare. Formele sub care se pot folosi plantele ca tratamente 

naturiste sunt: 

 Infuzia (ceaiul) este forma cea mai obișnuită de extracție a 

substanțelor active din plantele medicinale și constă în 

menținerea plantei în apă clocotită timp de 15 minute. Într-un vas 

smălțuit sau din porțelan se pun 1-2 lingurițe din planta mărunțită, 

peste care se toarnă un sfert de litru de apă clocotită. Vasul se 

acoperă și se lasă 15 minute, amestecând din când în când. După 

trecerea acestui timp, ceaiul se strecoară și se îndulceste după 

gust. În diabet și în unele afecțiuni ale stomacului manifestate prin 

diaree, ceaiul se bea neîndulcit sau îndulcit cu zaharină. 

 Decoctul (fiertura) este operația prin care planta se amestecă cu 

cantitatea prescrisă de apă rece și se fierbe un timp anumit. 

Decoctul se strecoară fierbinte și se completează cu apă la 

volumul cerut. Se iau 1-2 lingurițe de plantă marunțită și se pun 

într-un vas smălțuit peste care se toarnă apă rece. Frunzele, florile 
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și planta întreagă se fierb 10-15 minute, iar cojile și rădăcinile se 

fierb 30-40 minute. În general, se prepară prin decocție numai 

ceaiurile din plantele al căror țesut este mai lemnos așa cum sunt 

rădăcinile și cojile. 

 Macerația (plămădeala la rece) se folosește la prepararea 

extractelor apoase, vinurilor, tincturilor și oțeturilor medicinale, 

deoarece uneori principiile active se extrag printr-o ședere mai 

îndelungată a plantelor în contact cu dizolvantul. Unele plante ca 

rădăcină de nalbă, semințele de in se prepară numai prin macerare 

cu apă rece, fără a se mai fierbe. 

 Digestia (plămădeala la cald) este tot o macerare a plantelor cu 

un dizolvant oarecare. Aceasta trebuie realizată la cald, la o 

temperatură de 40-60oC. În acest mod se prepară unele uleiuri 

medicinale, ca cele de sunătoare și mușețel. 

 Cataplasma (oblojeala) este un preparat de consistență moale, 

care se obține din planta măcinată, amestecată cu apă până ce se 

formează o pastă. Această pastă se pune între două bucăți de 

pânză și se aplică pe partea bolnavă. 

 

 

 

2.3 Preparate obținute din plante medicinale 

 

 Preparatele obținute din plante medicinale sunt: 

1) Tincturile medicinale se obțin prin tratarea plantelor mărunțite 

cu alcool de diferite concentrații. Ele sunt soluții extractive 

alcoolice, mai concentrate decât ceaiurile care se vor lua intern, 

cu picătura, în puțină apă sau pe zahăr. 
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2) Siropurile medicinale sunt soluții extractive apoase, la care se 

adaugă zahăr (cantitatea de zahăr trebuie să fie dublă față de 

cantitatea de lichid). 

3) Vinurile medicinale se prepară prin macerarea plantelor 

mărunțite, folosindu-se 30-50 g de plante pentru un litru de vin 

vechi. Macerarea se face la temperatura camerei timp de circa o 

săptămână, după care se strecoară și se storc plantele. 

4) Oțeturile medicinale se prepară prin macerarea plantelor 

mărunțite în oțet de vin, la temperatura camerei, timp de o 

săptămână, după care întregul conținut se strecoară prin pânză și 

se stoarce, iar lichidul obținut se completează cu oțet pâna la 

cantitatea inițială de la care s-a pornit. Oțetul medicinal se 

întrebuințează numai extern. 

5) Inhalația se poate obține din plante medicinale bogate în uleiuri 

volatile sau chiar din uleiuri volatile care se pun în vase de 

porțelan peste care se adaugă apă clocotită. Vaporii vor acționa 

atunci când pătrund prin inhalare în căile respiratorii. 

6) Băile fitoterapeutice sunt formele de utilizare a plantelor 

medicinale în uzul extern sub formă de băi. Pentru a putea face o 

astfel de baie, se pun într-un săculeț de pânză sau din tifon dublu 

plantele fragmentate. Acestea trebuie fierte în prealabil în 3-5 litri 

de apă care va fi adăugată la apa de baie (în cadă). 

7) Alifiile se pot prepara după următoarea rețetă: se încing 500 g 

untură (fără sare) în care se adaugă 4 mâini pline de plante 

mărunțite, care trebuie să sfârăie scurt, se amestecă, apoi se ia de 

pe foc amestecând continuu timp de câteva minute. Se acoperă și 

se lasă peste noapte, iar a doua zi se va încălzi ușor și se va 

strecura printr-o bucată de tifon. 
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3. Legendele plantelor de leac comune din Parcul 

Național Munții Rodnei și beneficiile acestora  
 

Din vasta diversitate de plante utilizate de comunitățile locale ale 

Munților Rodnei, o să descriem câteva dintre ele, precum și calitățile 

acestora. 

3.1 Păpădia (Taraxacum officinale)  

 

 
Fig. 2 Păpădia (Taraxacum officinale)  

 

Încă din antichitate, frunzele tinere de păpădie au fost consumate 

sub formă de salată mult apreciată pentru gustul deosebit, ușor amărui. 

Păpădia a fost menționată ca și medicament în lucrările medicilor arabi 

din secolele X și XI, care vorbeau despre ea ca despre un soi de andive, 

cu denumirea de Taraxcacon. În Țara Galilor este menționată în scrieri 

medicale ce datează din secolul XIII. În antichitate, rădăcinile și frunzele 

de păpădie erau folosite pentru a trata afecțiunile ficatului. 

Nativii americani fierbeau planta și beau conținutul pentru a trata 

bolile de rinichi, hematoamele, boli de piele, arsurile și deranjamentele 

stomacului. Chinezii foloseau păpădia pentru tratarea problemelor 

stomacale, apendicita, precum și pentru probleme ale sânilor, cum ar fi 
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inflamațiile sau lipsa laptelui. În Europa era folosită pentru tratarea 

febrei, problemelor oculare, diabet și diaree. 

Păpădia este o plantă originară din Grecia şi a fost numită 

Taraxacum officinale, adică „Remediu oficial pentru boli”. Această 

plantă întâlnită în România are puterea de a vindeca atât de multe boli, 

încât ar putea înlocui cu succes orice medicament modern. Întreaga 

plantă are efecte curative datorită compuşilor care se întâlnesc atât 

petalele, tulpina şi rădăcina. Păpădia este o sursă importantă de potasiu, 

sodiu, calciu, fosfor şi fier. 

Compoziție. Frunzele de păpădie au în compoziţie şi flavonoide, 

săruri de potasiu şi cumarine. În scop terapeutic, de la păpădie se folosesc 

frunzele care conţin vitaminele A, B, C, D şi H, luteina, betacaroten, 

elemente care ajută la pierderea în greutate.  

Rădăcina şi frunzele sunt bogate în fructoză şi insulină; conţin 

principii active (lactone sesquiterpenice), acizi fenolici şi steroli. 

Frunzele au în compoziţie şi flavonoide, săruri de potasiu şi cumarine. 

Florile de păpădie se rup cu mâna, dar se aleg în special florile 

intens colorate. Se culeg frunzele de păpădie, în special cele late, care se 

taie cu ajutorul unui cuțit exact de sub mijlocul rozetei. Rădăcina de 

păpădiese recoltează fie cu mâna, fie cu ajutorul unei lopeți. Cel mai 

indicat este ca recoltarea să se facă după ploaie, atunci când pământul 

este moale. 

Indicații terapeutice: 

 diuretic natural, potasiul îi conferă calități diuretice. Este un 

diuretic puternic, curăţă sângele şi sistemul digestiv, și ajută la 

eliminarea metalelor grele din ţesuturi. Rădăcinile de păpădie, 

spălate şi fierte în ceai, au efect diuretic, eliminând constipaţia, 
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transpiraţia abundentă, ajută la dizolvarea pietrelor la rinichi şi 

ceea ce este cel mai important subţiază sângele; 

 îmbunătățește digestia și previne balonarea. Ceaiul de păpădie 

este un tratament natural pentru prevenirea constipației, dar și 

fermentația intestinală. Astfel, consumat cu regularitate, ceaiul 

ajută la prevenirea senzației de balonare ori de prea plin după 

masă; 

 reglează tensiunea arterială; 

 rol hepatoprotector. Păpădiile conţin foarte mult potasiu, iar 

acesta ajută la reglarea tensiunii arteriale. De asemenea, datorită 

efectului detoxifiant, preparatele cu păpădie favorizează secrețiile 

biliare și hepatice și ajută la îmbunătățirea funcției ficatului, 

precum și în cazul ficatului afectat de consumul de alcool; 

 tonic energizant pentru organism. Tulpinile de păpădie ajută la 

revitalizarea persoanelor obosite și care se îmbolnăvesc repede. 

Aceste tulpini, odată ajunse în stomac, îmbunătăţesc sucul gastric 

al stomacului, curăţându-l de substanţele care se depun de-a 

lungul timpului şi care îngreunează buna funcţionare. Tot aceste 

tulpini consumate pe o perioadă de 30–40 zile, primăvara, când 

sunt fragede şi zemoase, sunt un remediu invizibil pentru cei care 

suferă de artrită şi reumatism; 

 ajută la întărirea sistemului imunitar. Mai multe studii au arătat 

proprietățile antimicrobiene și antivirale ale păpădiei, astfel că 

planta poate contribui la capacitatea organismului de a lupta 

contra infecțiilor. Specialiștii spun încă că este nevoie de mai 

multe studii pentru a stabili concret cum poate fi utilizată această 

plantă din punc de vedere medicinal; 

 ceaiul de frunze de păpădie reduce simţitor stresul şi tratează 

inflamaţia ficatului. O cură de 10–14 zile, cu frunze de păpădie, 

puse în salată, cu tulpini, poate detoxifia ficatul mult mai repede; 

 efect antioxidant; 
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 efect detoxifiant;  

 proprietăți calmante;  

 proporietăți antiinflamatoare;  

 antireumatic; 

 hipoglicemiant;  

 proprietăți vitaminizante;  

 proprietăți tonice; 

 acțiune hipocolesterolemiantă; 

 stimulează organele digestive și secretorii, pentru o mai bună 

digestie a alimentelor; 

 remediu natural pentru prevenirea formării calculilor biliari; 

 tratarea dermatozelor de origine hepatică; 

 efect de purificare a sângelui și îmbogățire cu fier, păpădiile se 

folosesc tocate, trecute printr-o presă pentru a extrage din ele 

sucul, care trebuie băut imediat; 

 facilitează evacuarea materiilor fecale; 

 împiedică activ asimilarea nedorită a zahărului; 

 scăderea valorii colesterolului; 

 tratamentul cataractei (boală a ochilor); 

 degresant pentru păr gras. 

Utilizare. Păpădia poate fi consumată fie proaspătă, în salate sau 

o diversitate de alte preparate, fie sirop, infuzie, pulbere sau cataplasmă. 

Iată cum se utilizează: 

 Păpădia în salate - se folosesc frunzele de păpădie proaspete 

alături de frunze proaspete de spanac sau alte verdețuri. Salata se 

asezonează cu sare, piper și oțet balsamic, după gust. Salata poate 

fi consumată drept garnitură alături de un preparat din carne, 

pentru o dietă sănătoasă și echilibrată.  

 Siropul de păpădie se obține prin fierberea la foc mic a 500 de 

grame de flori de păpădie, cu 500 ml de apă și 100 de grame de 
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zahăr. Preparatul se ține pe foc până când capătă o consistență 

ușor vâscoasă, după care siropul se lasă la răcit pentru 24 de ore. 

După ce s-a răcit, se filtrează și se pune în sticle curate și 

sterilizate. 

 Infuzia de păpădie este un adjuvant natural în cura de detoxifiere 

a organismului, dar și în afecțiunile stomacale și protecția 

ficatului. Pentru infuzie vei avea nevoie de 250 ml de apă 

clocotită, 10 grame de frunze și flori uscate de păpădie. Infuzia se 

lasă acoperită pentru 10 minute, după care se filtrează și se lasă 

să se răcească. O cană ce ceai de păpădie poate fi îndulcit cu 

miere, în funcție de gust.  

 Cataplasma de păpădie este destinată strict utilizării externe și 

este indicată pentru tratarea eczemelor cutanate. Pentru a obține 

cataplasma este nevoie de zdrobirea florilor și frunzelor proaspete 

de păpădie. Preparatul obținut se pune peste zona afectată și se 

lasă să acționeze. 

 Dulceața din flori de păpădie. Florile pot fi folosite la 

prepararea dulceții. Pentru dulceață se adună circa 400 de flori de 

păpădie care se lasă în apă rece timp de o zi. După ce au fost bine 

spălate, florile se amestecă cu o lingură de sare de lămâie, sau 2 

lămâi tăiate mărunt, inclusiv coaja. Amestecul respectiv se toarnă 

într-un vas de 0,5 litri plin cu apă clocotită, după care se fierbe 

timp de 15 minute. Fiertura se strecoară, și se adaugă 1 kg zahăr 

și se fierbe până se obține o zeamă de dulceață asemănătoare ca 

densitate și gust cu mierea de albine. 

 Nectar. Într-un borcan de 3 litri se pun straturi alternative de flori 

de păpădie cu straturi de zahă, totul bine tasat până ce întreaga 

masă devine compactă și aerul este eliminat complet. Produsul 

astfel obținut se prezintă sub forma unui lichid brun, puțin amărui, 

plăcut la gust, asemănător zahărului ars. Din acest nectar se 
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consumă câte 1 linguriță pe zi sau ca adaos la ceai sau alte băuturi 

nealcoolice. 

 Vin din flori de păpădie. Florile proaspete de păpădie se aşează 

într-o sită şi se spală sub jetul de apă, după care se pun într-un vas 

înalt, emailat. Lămâia se curăţă de coajă, se stoarce, iar sucul şi 

coaja de lămâie se toarnă peste florile de păpădie. În continuare 

se toarnă 3 litri şi jumătate de apă. Vasul se pune pe foc mic, iar 

lichidul se lasă să fiarbă timp de câteva minute, apoi se trage de 

pe foc, se acoperă şi se lasă la infuzat timp de 24 de ore. A doua 

zi, într-un vas emailat, în jumătate de litru de apă se dizolvă 

zahărul. Se pune la fiert până când se transformă într-un sirop, iar 

apoi se toarnă peste infuzia din flori de păpădie. La final, în 

preparat se adaugă drojdia dizolvată în puţină apă caldă. 

Recipientul se acoperă cu un tifon şi se lasă la fermentat într-un 

loc întunecos şi călduros timp de 2 zile. Se strecoară, se toarnă 

într-un recipient din sticlă şi se acoperă cu un capac din plastic 

găurit în care se introduce un furtun pentru eliminarea dioxidului 

de carbon. Pentru continuarea procesului, vinul se lasă într-un loc 

întunecos. După o săptămână, lichidul ‘’se trage’’ din recipientul 

de sticlă, cu ajutorul unui furtun, pentru a nu agita depunerea de 

pe fundul vasului. Se păstrează în sticle de culoare închisă, bine 

astupate, care se mai lasă timp de 4–6 săptămâni, înainte ca vinul 

să fie consumat (https://topremediinaturiste.ro/vinul-de-papadie-

ne-ajuta-la-detoxifiere-bolile-de-ficat-si-ale-sistemului-

digestiv/).  

Legenda păpădiei. Se spune că atunci când a făcut lumea, 

Creatorul universului a trimis un înger pe pământ cu o misiune extrem de 

importantă: aceea de a întreba fiecare plantă de pe pământ cum își dorește 

să arate. Fiecare plantă a venit cu multe dorințe. Unele doreau să fie cât 

mai colorate, altele să emane cel mai frumos miros, altele să vindece 

https://topremediinaturiste.ro/vinul-de-papadie-ne-ajuta-la-detoxifiere-bolile-de-ficat-si-ale-sistemului-digestiv/
https://topremediinaturiste.ro/vinul-de-papadie-ne-ajuta-la-detoxifiere-bolile-de-ficat-si-ale-sistemului-digestiv/
https://topremediinaturiste.ro/vinul-de-papadie-ne-ajuta-la-detoxifiere-bolile-de-ficat-si-ale-sistemului-digestiv/


48 
 

oamenii, altele să locuiască în pustiu sau mai retrase, altele, din contră, 

în preajma oamenilor.  

Unele își doreau să fie delicate și micuțe, altele, deopotrivă, cât 

mai mari și mai vizibile. Mai târziu, la venirea nopții, și-a ridicat ochii 

spre cer și a văzut luna. Era atât de frumoasă, albă, rotundă, perfectă și 

lumina întunericul nopții. Păpadia a revenit asupra deciziei sale. Da, de 

data aceasta își dorea să arate ca luna. 

Dar studiind ea mai bine bolta cerească, a rămas profund 

impresionată de stele, iar sclipirile lor în vastitatea întunecată a cerului 

au cucerit-o iremediabil. I-au plăcut mult steluțele și și-a dorit să fie că 

ele. Răgazul său de gândire a trecut însă și a doua zi îngerul a venit să îi 

ceară răspunsul. Doar că păpădia noastră, dragă de ea, era tot nehotărâtă 

și nu știa ce să ceară. Îi plăceau atât de mult și stelele, și luna, și soarele 

încât nu se poate decide. Vroia să semene și cu soarele, și cu lună, și cu 

stelele. Dumnezeu însă, în marea sa bunătate, fiindu-i dragă această 

floare copilăroasă, bună și veselă, a hotărât să îi îndeplinească toate 

dorințele. De aceea, micuța floare ne încântă cu bănuțul ei galben auriu, 

rotund și frumos. Parcă este un adevărat soare. După aceea, păpădia 

devine albă, frumoasă și rotundă. Parcă este o mândră lună în miniatură. 

Iar dacă sufli peste ea, păpădia se împrăștie în toate zările, de zici că zeci 

de stele umplu văzduhul 

(https://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/24965/legenda-papadiei.html).  

 

3.2 Socul (Sambucus nigra)  

 

https://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/24965/legenda-papadiei.html
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Fig. 3 Socul (Sambucus nigra) 

 

Creşte sălbatic, pe pietrişuri, socul fiind un arbust înalt ce ajunge 

la 4-5 metri, uneori sub formă de tufă, cu frunze mari imparipenat – 

compuse şi flori al-gălbui sau numai albe. Scoarţa socului este crăpată, 

iar tulpinile sale fac cârtiţele să se depărteze din cauza mirosului său ce 

nu le place, la fel cum îndepărtează şi şoarecii. Planta are măduva albă, 

în mare cantitate în interiorul tulpinilor, în defavoarea părţii lemnoase. 

Înfloreşte în lunile mai-iunie şi iulie. Fructele au culoarea neagră şi din 

ele se poate prepara o gustoasă dulceaţă. Socul creşte în păduri, în 

luminişuri şi poieni, preferând terenurile pietroase din tufărişuri, în zone 

cu vegetaţie amestecată. 

Compoziție. Florile conţin ulei volatil, rutozid, compuşi aminici, 

glicozizi, substanţe glucidice, tanini, saponine, mucilagii iar fructele 

conţin antociani, vitaminele A şi C. Substanțele conținute de florile 

acestei plante: bioflavonoizii, colina, acizii grași omega-3 și omega-6, 

pectina și taninurile, sunt extrem de benefice pentru sănătate și tratează 

alergiile, tulburările respiratorii, sinuzita și tusea productivă. Florile 

folosite deseori la băuturi răcoritoare funcționează ca un agent 

expectorant. 
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Socul este o plantă medicinală cu o reputaţie legendară 

contradictorie. În antichitate se considera că printre ramurile de soc 

vieţuiesc spiritele, motiv pentru care acestea nu erau tăiate. La germani, 

socul era un arbust sacru, dedicat zeiţei Freya, iar olandezii considerau 

că ramurile socului adăpostesc un duh căruia îi cereau permisiunea, 

înainte de a le tăia. Altfel, duhul ar fi bântuit orice obiect fabricat din acel 

lemn de soc. 

 Mai multe legende medievale europene menţionează că Iuda, 

după ce l-a trădat pe Isus, s-a spânzurat de ramuri de soc. Legenda a fost 

preluată şi în tradiţia populară românească, ce consideră că locul de lângă 

soc „nu e curat”, şi nu se recomandă să se doarmă sau să se lege vitele 

sub soc. O legendă din India mărturiseşte că utilizarea continuă a socului 

garantează longevitatea, putând să vindece omul, în timp, de orice boală. 

Nu este de mirare că, până şi tradiţia noastră populară, acuză iniţiativa de 

a tăia acest arbust. S-a descoperit că această plantă era utilizată încă din 

epoca neolitică (anii 2.000 î.Hr.) în aşezările de pe lângă lacuri din 

Elveţia de astăzi. 

 De peste 4000 de ani, fitoterapeuţii s-au bazat pe florile de soc 

atunci când au au compus tratamente naturiste pentru a trata astmul şi 

alergiile. Azi, mulţi doctori și oameni de știință redescoperă secretele 

acestei plante şi efectele sale benefice asupra organismului. În mod 

tradiţional este folosită pentru  curele de detoxifiere a organismului. De 

asemenea, florile de soc pot ajuta la întărirea sistemului imunitar prin 

curăţarea ganglionilor limfatici. 

Numele Sambucus a apărut mai întâi în textele lui Pliniu şi ale 

altor scriitori din antichitate. Se presupune că provine din străvechiul 

cuvânt grecesc "sambuca" (un fel de harfă), un instrument muzical folosit 

şi de romani, confecţionat din lemnul acestui arbust. Această ipoteză 

poate fi totuşi contrazisă de faptul că "sambuca" era un instrument cu 
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coarde. În tradiţiile europene, din soc se făceau exclusiv instrumente de 

suflat, precum fluierul. Pliniu consemna credinţa rurală potrivit căreia 

fluierele cu cele mai ascuţite sunete, cu o tonalitate mai înaltă decât 

cântecul cocoşului, erau create din copăceii de soc. Ţăranii italieni 

meşteresc şi în prezent un fluier simplu, numit "sampogna," din ramurile 

acestora. 

Întrucât lemnul arbuştilor bătrâni de soc este alb, cu o granulaţie 

fină, compactă, uşor de tăiat şi de şlefuit, din el se meşteşugeau beţe 

pentru frigărui, cuie necesare cizmarilor, vârfuri ale undiţelor şi ace 

pentru împletirea plaselor de pescuit, piepteni şi chiar instrumente 

matematice. 

În floclorul anglo-saxon, socul reprezenta atât binele, cât şi răul. 

Dacă cineva îndrăznea să îl taie, era urmărit de ghinion sau de vrăjitoare. 

Cu toate astea, când era plantat lângă o fântână, ţinea departe cotoroanţele 

înfrăţite cu dracul. Ca să nu fie pândit de pericole, înainte să îi taie 

crengile, cineva putea să-i ceară ritual permisiunea vrăjitoarei Ellhorn. 

În acelaşi timp, nu era indicat să fie amplasat lângă intrarea în 

casă, fiindcă ori de câte ori se deschidea uşa, o vrăjitoare rea ţâşnea 

înlăuntru! Unii pretindeau, totuşi, că era de bun augur să fie plantat în 

apropierea uşii din spate a unei locuinţe, astfel încât să îndepărteze 

duhurile rele şi influenţele negative. 

Folclorul românesc mai menţionează socul ca o plantă care 

păstrează neştirbită fidelitatea. Dacă nu era voie să fie ars, în gospodăria 

ţărănească, lemnul de soc era folosit pentru a se face fluiere şi ţevi pentru 

războiul de ţesut, în timp ce fructele erau utilizate pentru vopsirea lânii 

în negru, iar scoarţa pentru galben. Ritualurile doftoroaielor din sate 

presupuneau şi folosirea ramurilor de soc – în cavitatea lor se şoptea 

numele bolilor de care trebuiau feriţi anumiţi oameni sau se rosteau 
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blesteme. Captive în soc, vorbele erau îngropate în pământ odată cu 

lemnul. 

Indicații terapeutice: 

 tratarea bolilor degenerative;  

 activarea sistemului imunitar; 

 calmează tusea și iritația căilor respiratorii, combaterea rinitei, 

laringitei, faringitei sau bronșitei, protejează împotriva virușilor 

gripali; 

 Datorită efectului său antiseptic, ceaiul de soc este recomandat 

pentru reglarea tranzitului intestinal, eliminarea bacteriilor 

dăunătoare; 

 Florile de soc ajută la scăderea trigliceridelor din sânge, precum 

și a nivelului de colesterol; 

 Fructele pot fi consumate și pentru ameliorarea constipației; 

 Prin efectul laxativ reglează tranzitul intestinal, inhibă apetitul și 

ajută la stimularea digestiei, fiind implicat în curele de slăbire; 

 Florile de soc se folosesc cu succes în curele de detoxifiere a 

organismului și înlăturarea problemelor renale, mai ales în cazul 

litiazei renale sau a nisipului la rinichi; 

 Având efect diuretic și sudorific contribuie la eliminarea apei și a 

toxinelor din organism, diminuează aspectul pielii de coajă de 

portocală; 

 eficient în afecțiunile reumatice și artrită, alină durerile de 

încheieturi, previne apariția varicelor; 

 Pentru uz extern, sub formă de compresii cu infuzii se pot folosi 

pentru tratarea acneei, gutei, degerăturilor, furuncule, abcese, 

conjunctivite; 

 trateaza răceala și gripa - ceaiul de soc este folosit cu succes 

împotriva răcelilor, gripelor sau a bronșitelor; 
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 Crește secreția glandelor mamare; Eliminarea chisturilor 

ovariene. 

Socul se poate utiliza sub formă de: 

 Ceaiul din flori de soc are un rol extrem de important în tratarea 

afecțiunilor vezicii urinare. Se prepară prin opărirea unei linguriţe 

de plantă uscată şi mărunţită, cu o cană (250 ml) de apă clocotită, 

lăsată la infuzat 10-15 minute;  

 Infuzia rece din flori de soc poate fi folosită pentru tratarea ochilor 

inflamați sau infectați;  

 Socata este o băutură dulce acrișoară, care conține flori de soc, 

zahăr și zeamă de lămâie. Se prepară din 12 ciorchini de flori 

tocate şi puse într-un borcan de 4-5 litri. Se adaugă sucul de la 2 

lămâi, 300 g de miere şi 3 l apă. Se lasă acoperit să fermenteze 

trei-patru zile, până când lichidul capătă miros pregnant de soc şi 

are un gust uşor înţepător; 

 Cataplasma cu flori de soc. O mână de flori mărunţite de soc se 

lasă timp de 1-2 ore să se înmoaie în apă caldă (40-50˚C). Se 

aplică apoi direct pe locul afectat, acoperindu-se cu un tifon. Se 

lasă timp de o oră;  

 Sirop din flori de soc. Ingrediente: 200 flori de soc (fără tulpini), 

750g zahăr, 2 lămâi, 1 litru apă. Se spală socul și lasă la scurs. Se 

stoarce sucul celor două lămăi. Se separă florile de tulpini și se 

pun într-un castron. Peste flori se adaugă sucul de lămâie 

împreună cu zahărul. Într-o crăticioară se pune apa la fiert. Atunci 

când apa atinge temperatura de fierbere, se transferă peste florile 

de soc și peste restul ingredientelor din castron. Se amestecă până 

ce zaharul se topește și se acoperă bolul cu folie alimentară și se 

lasă în frigider pentru 2 zile. După trecerea celor 2 zile, se 

strecoară socul de siropul format apoi se toarnă în sticle 

sterilizate; 
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 Dulceață din fructe de soc. Ingrediente: 1 kg fructe de soc, 1 kg 

zahăr, 100 ml apă, zeama de la o lămâie, 3 plicuri zahăr vanilat. 

Într-un vas se fierbe apa împreună cu zahărul până se transformă 

în sirop. Se adaugă fructele de soc, zahărul vanilat și zeama de 

lămâie. Se fierbe circa 45 minute; 

 Cidru. Se prepară la fel ca cidrul de măceș, folosind florile cu 

inflorescențe care au fost uscate. Se folosesc aproximativ 170 g 

de flori pentru 10 litri de cidru. Pentru aromatizare se mai adaugă 

cojile de la 2 lămâi și respectiv zeama de la 3 lămâi. Cidru de flori 

de soc este o băutură care are o aromă plăcută, mult gustată de 

unii amatori. Se poate prepara cu 280 g zahăr la litru când dorim 

un cidru licoros și respectiv cu 240 g la litru când dorim un cidru 

demi-sec; 

 Tinctură. Pentru a face tinctura de soc se culeg fructele care nu au 

ajuns complet la maturitate, care au o culoare rosie spre violet. În 

24 de ore de la recoltare, se separă bacele de codițe, se zdrobesc 

cu o furculiță până devin ca o pastă. Se pune într-un tifon curat și 

se stoarce cu mâna, prin presare pentru a obține cât mai mult suc 

din fructe. Se combină apoi în proporția 1:1 cu alcool – 1 pahar 

de suc amestecat cu 1 pahar de alcool alimentar, dublu rafinat. Se 

pune capacul, se învelește borcanul în punga de hârtie și se lasă la 

macerat pentru 4-6 săptămâni. Dupa această perioadă se strecoară 

tinctura și se toarnă într-o sticlă închisă la culoare și se păstrează 

la răcoare; 

 Suplimente alimentare; 

 Pulbere de soc. Este un preparat simplu de făcut, folosit în tratarea 

afecţiunilor cronice. În hipertensiune, stimulează puternic 

eliminarea surplusului de apă din organism şi are şi un efect 

vasodilatator. În plus, reduce colesterolul rău (LDL) şi 

trigliceridele din sânge, împiedicând depunerea lor pe artere. Mai 

mult, principiile active din florile de soc reduc inflamaţia căilor 
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respiratorii, ajută la eliminarea secreţiilor în exces, amplifică local 

capacitatea naturală de luptă a organismului împotriva infecţiei. 

De asemenea, au o acţiune interesantă de prevenire şi de 

combatere a excesului de mucus din organism, mai ales de pe 

căile respiratorii. Se obţine prin măcinarea fină cu râşniţa a 

florilor uscate de soc. Depozitarea pulberii se face în borcane de 

sticlă închise ermetic, în locuri întunecoase şi reci; 

 Vinul de soc. Ingrediente: 10 flori de soc uscate sau proaspete, 1 

kg zahăr brut, 1 lămâie zdrobită, 100 ml oţet de vin, 6 l apă 

2 linguri zahăr. Se toarnă apa într-o oală, se adaugă zahărul, se 

pune pe foc şi se amestecă până se dizolvă. Se așează într-un 

borcan de 10 litri florile de soc şi lămâia, apoi se răstoarnă siropul. 

Se acoperă gura borcanului cu un tifon curat şi se aşează o 

farfurie. Se ține la temperatura camerei 48 de ore, amestecând cu 

o lingură de lemn de 3-4 ori pe zi. Se strecaoră lichidul printr-un 

tifon în alt vas. Se caramelizează cele 2 linguri de zahăr şi se 

adaugă în el 3 linguri de apă, apoi se toarnă în vas, se amestecă 

bine şi se pune oţetul. Se omogenizează şi se strecoară vinul în 

sticle de 1 litru. Se astupă cu dopuri de plută şi se depozitează la 

rece; 

 Uleiul de flori de soc. Se pun într-un borcan cu filet 15 linguri de 

pulbere de flori de soc, peste care se adaugă jumătate de litru de 

ulei de floarea-soarelui sau de măsline. Se închide borcanul 

ermetic, se lasă florile să macereze două săptămâni, după care 

lichidul se filtrează, iar preparatul rezultat se pune într-o sticlă 

închisă la culoare. De regulă, se foloseşte ca soluţie de masaj, 

pentru persoanele cu pielea uscată; 

 Extractul din flori de soc este folosit pentru îmbunătățirea 

funcționării rinichilor, contribuind la eliminarea nisipului și la 

dizolvarea calculilor renali. 
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3.3 Urzica (Urtica dioica)  

 

 
Fig. 4 Urzica (Urtica dioica) 

 

Urzica a fost utilizată mai întâi pentru obținerea unor fire de 

țesătură și mai târziu în scopuri medicale. În morminte datând din epoca 

bronzului s-au găsit giulgiuri țesute din fire de urzică. Mai târziu, în 

timpul războaielor, țesăturile din bumbac au fost înlocuite cu țesături din 

fire de urzică.  

Grecii antici foloseau urzica ca tratament extern pentru 

mușcăturile de șarpe și înțepăturile de scorpion, respectiv ca tratament 

intern pentru tratarea intoxicațiilor cu plante.  

În zonele cu climat rece, soldații romani își puneau frunze de 

urzică pe piele (pentru că senzația de urticarie încălzea pielea), respectiv 

pentru atenuarea durerilor articulare. Primii medici naturaliști din Europa 

foloseau fumul urzicii uscate pentru tratarea astmului. 

Substanțele din rădăcină conțin steroli, cumarină, tanin, lignan și 

derivați ai fenilpropanului. Frunzele și tulpinile conțin flavonoide, 
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triterene, steroli, vitamine (B, C, K, U), carotinoide, amine (histamină, 

serotonină, colină) și substanțe minerale. 

Superstiţiile despre urzici, în general, în medicina populară, în 

special, sunt asociate cu forţa lor protectoare, cu înzestrarea lor de a 

vindeca şi a menţine sănătatea oamenilor. În decursul istoriei, urzicile au 

avut numeroase întrebuinţări. Au fost folosite pentru confecţionarea de 

pânzeturi până când au fost înlocuite de în, pentru preparea unor 

mâncăruri şi băuturi, ba chiar şi pentru producerea hârtiei. 

În Egiptul antic, erau utilizate pentru "flagelarea" sau "biciuirea" 

zonelor corpului afectate de artrită. Atât Hipocrate, cât şi Platonius, le 

recomandau ca remedii ale unor boli în textele lor medicale. Se făcea apel 

la urzici pentru tratarea problemelor urinare, menstruale, vindecarea 

sângerărilor, diareei, eczemelor, anemiei şi hemoroizilor. 

În Irlanda, se spune că dacă bei supă de urzici pe 1 mai, vei fi 

scutit de dureri reumatice timp de un an. La scoţieni, pentru a vindeca 

iritaţiile produse de urzici, se freca pielea cu ştevie. 

În Tirol, când se iscau fulgere pe cer, muntenii aruncau urzici pe 

foc pentru a se pune la adăpost. Într-o superstiţie românească, se 

recomanda ca în Vinerea Mare să nu mănânci nimic cu urzici şi oţet, 

întrucât Iisus ar fi fost bătut în această zi cu urzici şi i s-ar fi dat să bea 

oţet. 

Potrivit botanistei Catherine Oswald, pentru combaterea febrei, 

era de ajuns să smulgi rădăcina astfel de ierburi trei zile la rând, înainte 

de răsăritul soarelui. Într-o credinţă străveche din care s-a inspirat 

probabil aceasta, febra putea fi alungată dacă scoteai din pământ urzici 

cu tot cu rădăcini, în vreme ce rosteai repetat numele şi prenumelui 

persoane bolnave. 
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În Germania, exista credinţa că urzicile culese în zori aveau harul 

de a îndepărta spiritele rele din preajma vitelor. În secolul al X-lea, în 

Wessex, urzica era una din cele nouă ierburi sacre de aici. Tot pe 

tărâmurile britanice, se credea că urzicile şi "coada şoricelului" pe care le 

purtai asupra ta aveau darul să-ţi alunge temerile şi să izgonească 

duhurile rele. 

Indicații terapeutice: 

 Menține sănătatea căilor urinare. Urzica poate ajuta la eliminarea 

bacteriilor dăunătoare din tractul urinar, ceea ce poate fi un real 

ajutor în persoanelor care suferă de afecțiuni urinare, cum ar fi 

hiperplazia benignă de prostată, care provoacă o prostată mărită 

la bărbați. Acest lucru poate provoca durere sau alte probleme la 

urinare; 

 Urzica are efecte depurative, diuretice, antidiareice, fiind folosită 

în combaterea de indigestie, constipație ușoară, enterită și la 

diaree. Produsele obținute din urzică sunt folosite cu succes 

în bolile renale (calculoze, cisteite, nefrite, infecții, enurezis, 

retenție urinară) pentru favorizarea transportului de acid uric din 

țesuturi la nivelul sanguin cât și prentru eliminarea acidului uric 

prin urină, reduce procentul de uree și creatinină. Diminuează 

usturimile și durerile prin efectul bactericid; 

 Gestionează glicemia. Urzica a arătat unele efecte promițătoare 

asupra nivelului de glucoză din sânge. Poate ajuta pancreasul să 

producă sau să elibereze mai multă insulină. Într-un studiu2 din 

2013, extractul de frunze de urzică a scăzut glicemia și 

hemoglobina glicozilată (A1C) la un grup de persoane cu diabet 

de tip 2 care luau insulină, precum și medicamente pentru diabet, 

administrate pe cale orală; 

 Previne apariția afecțiunilor cronice. Urzica este bogată în 

substanțe chimice vegetale numite polifenoli. Acești compuși 
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puternici pot juca un rol în prevenirea și gestionarea bolilor 

cronice legate de inflamație, cum ar fi diabetul, obezitatea, 

cancerul și bolile de inimă. În special, polifenolii din extractul de 

urzică au arătat un potențial în tratarea cancerului de sân și 

cancerului de prostată, întocmai cum s-a demonstrat în cadrul 

unor studii3,4. Plantele precum urzica, conțin, de asemenea, 

antioxidanți puternici, care sunt substanțe care protejează corpul 

împotriva îmbătrânirii și deteriorării celulelor; 

 Remediu pentru inflamații, artrită și durere. Urzica a fost folosită 

de-a lungul timpului pentru a trata durerea, inclusiv cea a 

mușchilor, corelată, în special, cu artrita. Specialiștii sugerează că 

ceaiul de urzică poate reduce, de asemenea, inflamația și durerea 

asociate cu osteoartrita. Urzica are o varietate de compuși care 

pot reduce inflamația. Cercetările la om au demonstrat că 

aplicarea unei creme de urzică sau consumul de produse pe bază 

de urzică pare să amelioreze afecțiunile inflamatorii, cum ar fi 

artrita. Întocmai cum s-a dovedit într-un studiu5 efectuat cu 27 de 

participanți, aplicarea unei creme de urzică pe zonele afectate de 

artrită a redus semnificativ durerea, în comparație cu un tratament 

placebo (Randall, 2000); 

 Fluidifică sângele și îmbunătățește activitatea cardiacă. 

Tensiunea arterială ridicată este o problemă serioasă pentru 

sănătate, deoarece te expune riscului de boli de inimă și accidente 

vasculare cerebrale. Urzica a fost folosită în mod tradițional 

pentru tratarea tensiunii arteriale crescute, iar  cercetările 

efectuate7,8 ilustrează că această plantă poate ajuta la scăderea 

tensiunii arteriale prin stimularea producției de oxid nitric, care 

acționează ca un vasodilatator. Vasodilatatoarele relaxează 

mușchii vaselor de sânge. În plus, urzica are compuși care pot 

acționa ca blocante ale canalelor de calciu, care  relaxează inima 

prin reducerea forței contracțiilor. De asemenea, ceaiul de urizcă 
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scade nivelul tensiunii arteriale în timp ce crește apărarea 

antioxidantă a inimii; 

 Un diuretic natural. Urzica îți poate ajuta corpul să elimine 

excesul de sare și apă, care la rândul său ar putea scădea temporar 

tensiunea arterială, după cum arată și un studiu9 efectuat pe 

șobolani. Totodată, ceaiul de urzică are efect laxativ, curăță 

rinichii, tractul digestiv, reglează digestia și combate infecțiile la 

nivelul acestor organe. Poate combate diareea și stimulează 

metabolismul. Aceste efecte, împreună cu antioxidanții din 

compoziție, îl fac ideal și pentru curele de slăbire; 

 Rezultate benefice asupra pielii. Ceaiul de urzică  susține 

regenerarea tegumentelor, grăbește cicatrizarea și are efect 

antiseptic. Întocmai cum s-a demosntrat și într-un cadrul unor 

studii, aplicarea cremelor de urzică poate accelera vindecarea 

rănilor și arsurilor; 

 Întărește sistemul imunitar și oferă energie. Bogat în vitamine 

precum vitamina D, E şi K, lecitină și antioxidanți, ceaiul de 

urzică poate combate stresul și oboseala și te poate feri de boli. În 

plus, distruge bacteriile din organism. Totodată, planta de urzică 

conține mai mulți compuși care stimulează imunitatea, inclusiv 

flavonoide, carotenoide și vitaminele A și C. Acești antioxidanți 

ajută la protejarea celulelor împotriva daunelor care pot slăbi 

funcția imună. Cercetările arată că extractul de urzică întărește 

răspunsul imun, încurajând activitatea celulelor imune. Potrivit 

unui studiu din 2005, oamenii de știință au descoperit că urzica 

stimulează celulele T ale sistemului imunitar, fapt ce ajută la 

combaterea infecțiilor și a altor agenți patogeni, care cauzează 

boli. În plus, antioxidanții sunt molecule care îți protejează 

celulele împotriva daunelor provocate de radicalii liberi, ce sunt 

legate de îmbătrânire, precum și de cancer, dar și alte boli, care 

afectează organismul (Tahri et al., 2000); 
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 Elimină starea de anemie; 

 Intervine favorabil în diferite afecţiuni ale căilor respiratorii – 

bronşite, astm. În afecțiunile pulmonare, produșii activi continuți 

de urzică favorizează descongestionarea căilor respiratorii, 

fluidizarea, și eliminarea secrețiilor bronșice, reduce inflamarea 

mucoaselor, calmează accesele de tuse și durerile de piept. Urzica 

este eficientă și în tratarea rinitei alergice și a astmului alergic 

prin antihistaminicele și antiinflamatoarele conținute; 

 Acţionează asupra epiteliului renal mărind cantitatea de urină 

eliminată şi odată cu ea substanţele toxice din sânge; 

 Stimulează secreţia bilei, secreţia pancreatică, gastrică, 

intestinală şi a glandelor mamare; 

 Scade glucoza din sânge – efect hipoglicemiant; 

 Acţiune hemostatică, oprind sângerările. Vitamina K are efecte 

antihemoragice, urzica este folosită la oprirea sângerarilor ușoare; 

 Activează procesele fiziologice de formare a eritrocitelor, 

leucocitelor şi trombocitelor; 

 Fluidifică sângele şi secreţiile bronşice; 

 Urzica este folosită în medicina pentru proprietățile sale 

antialergice, antiinflamatoare, cicatrizante: în tratamente externe 

asupra rănilor supurande, arsuri, alergii dermatice, ulcere 

varicoase, gangrene, bătături, unghii casante. Înlatură dezvoltarea 

bacteriilor; 

 Provoacă scăderea temperaturii în stările febrile; 

 Remineralizează şi vitaminizează organismul. Urzica are 

proprietăți antianemice, remineralizante. Conținutul de siliciu, 

vitamina C și fier face ca urzica să fie un remediu foarte bun în 

tratarea anemiilor la copii și bătrâni. Curele de urzică sunt 

benefice și pentru întărirea organismului sportivilor de 

performanță. Urzica este un bun detoxifiant și ajută la eliminarea 

metalelor grele din corp prin acizii esențiali, vitaminele și 
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mineralele pe care le conține. Urzica revigorează și 

remineralizează organismul; 

 Combate diareea, tusea şi mătreaţa; 

 În bolile reumatice, guta, poliartroze, lumbago, preparatele din 

urzică se folosesc pe o perioadă îndelungată pentru a se beneficia 

de efectul curativ al flavonoidelor, conținutului de bor și de 

minerale. Se aplică pe locurile dureroase timp de o jumătate de 

oră o pastă din urzică fiartă ce calmează durerile; 

 În regenerarea părului și oprirea căderii acestuia, se folosesc 

infuzii din rădăcini sau din frunze crude. Infuzia de urzică tonifică 

pielea capului, elimină seboreea și mătreața. Împotriva căderii 

părului se bea ceai din urzici proaspete, primăvara sau se consumă 

în stare crudă, adăugându-se în salate; 

 Tratarea reumatismului, stomatitelor, a rănilor, grăbirea 

cicatrizărilor. 

 Urzica se utilizează sub formă de: 

 Ceai: pentru o cană de ceai, se toarnă apă clocotindă peste 3 

lingurițe de urzică uscată iar amestecul se strecoară după 10 

minute. Ceaiul medical are o gamă foarte largă de utilizare, se 

folosește ca tonic general, detoxifiant, diuretic, dar are efecte 

benefice dovedite și în tratamentul cistitei, durerilor reumatice, 

gutei, afecțiunilor cutanate, căderii părului, hipertensiunii, 

gastritei. Primăvara, ceaiul de urzică se folosește în cadrul curelor 

pentru purificarea sângelui, deoarece „spală” rinichii și elimină 

nisipul și pietrele depuse, fiind foarte eficientă în terapia 

preventivă; 

 Baie: pielea cu imperfecțiuni se spală cu o baie de urzică. Baia se 

mai folosește și pentru tratarea hemoroizilor, compresele se 

folosesc pentru erupțiile cutanate. Tincturile de uz extern se 
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folosesc împotriva căderii părului și mătreței sau se pun în apă 

pentru o baie antireumatică; 

 Unguentul din frunzele de urzică are efecte benefice asupra pielii 

cu eczema; 

 Tinctura de urzică se prepară din rădăcini de urzică proaspete 

(recoltate primăvara sau toamna), bine spălate și tocate, peste care 

se toarnă alcool de 40 de grade, cât să le acopere. Se lasă la 

macerat 2 săptămâni la loc călduros și însorit. Preparatul se 

utilizează ca adjuvant în anemii, unele infecții dermatice, 

hemoroizi, mătreață, în detoxifierea corpului, sporirea tonusului 

și creșterea imunității. Cura cu tinctură de urzică are durata de 1-

3 luni, urmată cu o lună de pauză. Se administrează 15-30 de 

picături dizolvate în 150 ml de apă; 

 Ciorba de urzici;  

 Urzicile crude se folosesc în salata de urzici, fiind stropite cu 

otet/lămâie, în amestec cu păpădie, salată verde sau ca ingredient; 

 Sucul de urzici proaspete strivite în mojar sau tocate în blender, 

la care s-au adăugat 150 ml apă. Sucul de urzică poate fi consumat 

de la 2-3 lingurițe pânăa la ½ de pahar timp de 10 zile pentru 

efecte diuretice, în boli de rinichi, în tratarea leucoreei, anemiei, 

în hemoragii. În stare crudă, se folosesc contra durerilor de 

lumbago și sciatică. Buchetelele de urzici sunt atinse ușor de 

partea exterioară de-a lungul piciorului. Deși, pe moment, 

provoacă usturime și prurit, în timp, durerile se calmează; 

 Decoctul de urzici se obține din 2 lingurițe de pulbere din rădăcini 

uscate și 250 ml de apă, fierte 5 minute, apoi se lasă la infuzat. 

Decoctul se administrează cu uz intern, 1-2 căni pe zi, în tratarea 

hemoragiilor, bronșitelor, astmului bronșic, sciatică, guta, 

obezitate; 

 Infuzia de frunze poate fi preparată în uz extern pentru tratarea 

hemoroizilor, ulcerelor varicoase, în gargare contra stomatitelor. 
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Infuzia pentru uz extern se obține din 50 g de frunze peste care se 

toarnă 1 litru de apă clocotită și se acoperă. După 10 minute se 

filtrează și se foloșeste în spălături și comprese. Infuzia de urzică 

pentru uz intern se obține dintr-o lingură de frunze la o cană de 

apă clocotită și se bea de 2-3 ori/zi. Pentru calmarea durerilor de 

cap și a tulburărilor menstruale se beau câte 3-4 căni de infuzie 

de urzică/zi; 

 Pulberea de urzici uscate și macinate fin se administrează câte 

5g/zilnic, înainte de masă. Pulberea din rădăcină de urzică se 

foloșeste în eczeme, psoriazis, avitaminoză, litiază renală, 

administrându-se puțin umezită câte 1 linguriță de 3-4 ori/zi. Se 

macină cât mai fin cu rășnița electrică de cafea rădăcinile și partea 

aeriană a urzicii. Se depozitează pulberea astfel obținută în 

recipiente închise ermetic, în locuri întunecoase și reci. Se ia câte 

o linguriță de patru ori pe zi, timp de două luni, pentru a trata 

alergiile și câte o linguriță de șase ori pe zi, în caz de rinită acută; 

 Se poate obține și un săpun de casă îmbunătățit cu urzici cu rol 

cicatrizant și calmant reumatic; 

 Cataplasma din frunze proaspete de urzici zdrobite se aplică pe 

gangrene, zone afectate de ulcere, înțepături de insecte. Are rol 

antiinflamator și calmează durerea locală; 

 Vinul de urzici. Se aleg urzicile. Se spală și se întind într-un strat 

subțire să se usuce complet. Se taie mărunt și se pun într-un 

borcan de sticlă. Se toarnă peste ele vinul și se închide recipientul 

ermetic. Se lasă urzicile la macerat 8 zile. În această perioadă se 

agită borcanul de 2 ori pe zi. Este indicat ca preparatele 

medicinale (tinctura, uleiurile din plante, siropurile) să fie ținute 

în sticle închise la culoare (brune). Astfel preparatul va fi protejat 

de lumina soarelui și de oxidare. 
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3.4 Menta sălbatică (Mentha piperita)  
 

 
Fig. 5 Menta sălbatică (Mentha piperita) 

Potrivit legendei, Mintha era o foarte încântătoare nimfă pe care 

Persefona, geloasa soție a zeului Infernului, a transformat-o în plantă, ca 

să nu mai poată seduce zeii și muritorii decât prin parfumul ei. Legenda 

spune că nimfa Minthe s-a îndrăgostit de zeul Hades, stârnind gelozia 

Persephonei. Ca s-o scape de mânia soţiei sale, Hades a transformat-o pe 

nimfa Minthe într-o plantă parfumată, la fel de plăcută ca şi chipul ei. 

Hipocrat considera această plantă afrodisiacă și o utiliza în 

tratarea impotenței. Tot el interzicea consumul mentei de către soldați, 

deoarece, în opinia lui, această plantă era afrodisiacă și risca să-i 

deturneze de la îndatoririle militare.  

Pliniu o folosea ca analgezic. Spre deosebire de Hipocrat, Pliniu 

nu o recomandă tinerilor căsătoriți, întrucât, în opinia sa, menta risca să-

i descurajeze să procreeze. Știinta moderna i-a dat dreptate lui Hipocrat. 

Utilizată în medicina chineză ca antispasmodic și calmant, ea 

ocupă un loc aparte în toate tradițiile medicale ale Orientului, filipinezii 

mergând chiar până la a o numi pur și simplu „iarba bună". 
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Părțile aeriene ale mentei, recoltate în timpul înfloririi, conțin 0,3-

0,5% ulei volatil, iar frunzele 1-2% ulei volatil. Principala componentă a 

uleiului volatil de mentă este mentolul (până la 70%), precum și mentone, 

mentofuran, a-pinen, felandren, limonen etc. Frunzele lor conțin cantități 

apreciabile de acizi organici, vitamina C, săruri minerale, substanțe 

antibiotice și titan. 

Datorită substanţelor active de excepţie, menta are efect sedativ, 

dezinfectant, cicatrizant extern, antidiareic, combate transpiraţia, 

calmează durerile şi reglează tranzitul intestinal. Frunzele şi toate părţile 

plantei conţin ulei eteric, lipide, acizi fenolici, taninuri, amestec de 

parafine, flavonoide, glucide, enzime, alături de vitaminele C, D2 şi de 

numeroase săruri minerale precum potasiul, calciul, fosforul, magneziul,  

fierul, manganul, zincul, borul, cuprul şi  molibdenul. 

Izma, cum i se mai spune în popor, a fost descoperită în 

mormintele faraonilor egipteni, fiind socotită o plantă protectoare în 

călătoria pentru viaţa de dincolo. La festivaluri, grecii şi romanii stropeau 

podeaua cu mentă pentru a stimula apetitul şi pentru a parfuma aerul. 

Scriitorul roman Plinius, descria faptul că romanii şi grecii purtau 

coroane de mentă pe cap, în scopul de a preveni mahmureala.  

Conducătorii orientali foloseau menta ca un semn de prietenie şi 

dragoste. Marinarii utilizau planta împotriva răului de mare. În sens 

magic şi simbolic, în trecut, menta era folosită pentru a vindeca bolile 

sufletului, pentru a alunga spiritele rele, pentru curaj şi pentru a parfuma 

templele. 

India este cel mai mare producător de menta din lume. Cu peste 

173.000 de acri de mentă, India produce 15.000 de tone de ulei de mentă 

şi exportă 3.000 de tone de ulei de mentă pe an. Alti producători 

importanţi de mentă şi ulei de mentă sunt: China, Brazilia, Statele Unite 
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ale Americii şi Japonia. Principalii importatori mondiali de ulei de mentă 

sunt: Argentina, Brazilia şi Uniunea Europeană. India este cel mai mare 

consumator mondial de ulei de mentă, urmată de China, Uniunea 

Europeană şi Statele Unite ale Americii. 

În mentă se găseşte alcoolul perillyl, un fitonutrient numit 

monoterpen. Studiile medicale au demonstrat faptul că acest fitonutrient 

poate opri creşterea tumorilor pancreatice, mamare şi hepatice. De 

asemenea, protejează împotriva formării cancerului de colon, piele şi 

plămâni. 

Menta proaspătă este utilizată în special în bucătăria 

metiteraneană. În Africa de Nord şi în Orientul Mijlociu, adesea numită 

mentă marocană, se prepara ceai (în Maroc, ceaiul este oferit oaspeţilor 

ca un  semn de bun venit), tabbouleh, produse de patiserie cu miere, supe.  

În bucătăriile asiatice se utilizează la pregătirea rulourilor de 

primăvară şi în salate. Englezii consumă un sos de mentă la friptura de 

miel. În India este folosită în sosuri picante. În China se prepară o supă 

medicinală din frunze de mentă care purifică sângele şi are un puternic 

efect detoxifiant.  

În Caraibe, menta este asociată cu romul, ciocolata şi zmeura. 

Menta conţine între 44, 8 şi 83% mentol, dând senzaţia de prospeţime şi 

fiind răcoritoare. Frunzele de mentă proaspete sau uscate se folosesc în 

prepararea unor reţete de plăcinte, mâncăruri cu miel, supe, salate, sucuri, 

lichioruri şi diverse dulciuri (fursecuri, prăjituri, ciocolată, bomboane, 

creme, îngheţate). 

Menta este cunoscută din antichitate, fiind amintită în scrierile 

greceşti şi în cele latineşti, unde au fost menţionate însuşirile sale 

terapeutice. În "Papyrus Ebers" se arăta că menta a fost folosită în Egipt 

cu 1550 ani î.e.n. În Japonia s-a cultivat din vechime Menta arvensis var. 
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piperascens Mal. (menta japoneză). Japonia este prima ţară din lume care 

a exportat mentol. 

”Toată ziua freacă menta” este expresia pe care o atribuim unei 

persoane despre care ni se pare că nu face nimic, că este inutilă sau leneşă. 

Expresia, însă, îşi are rădăcinile în antichitate, când nobilii greci aveau 

obiceiul de a le cere servitorilor să frece mesele cu mentă, pentru a avea 

un miros plăcut atunci când servesc masa. 

Numai că de aici şi până la deprecierea înţelesului acestei expresii 

nu a mai fost decât un pas, pentru că unii dintre servitori, cei „certaţi cu 

munca”, preferau să stea toată ziua să frece mesele cu mentă, evitând 

astfel muncile mai grele. Frecatul mesei cu mentă era considerată o 

muncă uşoară, iar cei care încercau să se sustragă de la muncile grele 

preferau să se ocupe cu asta, toată ziua. Astfel că expresia a început să fie 

asociată cu lenea, cu sustragerea de la muncă. Astăzi, cu toate că originea 

ei este foarte puţin cunoscută, expresia „a freca menta” este asociată cu 

lenea, fuga de muncă sau de a trage chiulul. 

Indicațiile terapeutice: 

 Acnee - menta echilibrează nivelul ph-ului pielii, fapt ce inhibă 

producerea excesivă de uleiuri la nivelul pielii. Datorită 

proprietăților astringente, antiseptice ăi antiinflamatorii, 

compresele cu ceai de mentă diminuează aspectul de acnee, 

iritațiile la nivelul pielii, punctele negre și roșeața; 

 Dureri de cap - acționează ca un vasodilatator, determinând 

dilatarea vaselor de sânge îngustate (una dintre cele mai frecvente 

cauze care provoacă durerile de cap). În cazul migrenelor sau 

durerilor de cap, se masează zona fruntei și a tâmplelor cu o 

picatură de ulei volatil de mentă, iar pentru evitarea pielii 
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sensibile și iritațiilor, se diluează 3-4 piături de ulei de mentă în 

ulei de măsline; 

 Tulburări digestive - cum ar fi voma, diareea, crampele, 

meteorismul, dar și afecțiunile hepatobiliare, colecistopatii, 

calculi biliari sau patologii ale pancreasului sunt supuse efectului 

benefic al ceaiului de mentă. Mai întâi produce o ușoară anestezie 

a mucoasei tubului digestiv datorită conținutului de mentol, astfel 

are acțiune antiemetică (antivomitivă) și antiseptică (previne 

infecțiile ce duc la colite sau ulcer gastric). Ajuns la nivel 

duodenal, ceaiul de mentă stimulează secreția biliară și funcția 

hepatică și favorizează eliminarea sucurilor biliare în duoden, 

facilitând digestia. De asemenea, ceaiul de mentă acționează 

asupra calculilor biliari colesterolici, pe care îi dizolvă și este un 

bun detoxifiant hepatic datorită acizilor polifenolici și compușilor 

flavonoidici din frunze. Ceaiul de mentă are de asemenea efect 

carminatic, calmând durerile de burtă și favorizând eliminarea 

gazelor intestinale. Are o acțiune antifermentativă și 

dezinfectantă, fiind indicat în tratamentul diareei, colitei 

fermentative și toxiinfecțiilor alimentare; 

 Crampe menstruale - menta este cunoscută pentru efectul de 

relaxare pe care îl are asupra mușchilor contractați. Consumul de 

ceai de mentă în perioada menstruală produce ameliorarea 

durerilor; 

 Răceli și sinuzită - datorită proprietăților astringente, 

decongestionante și expectorante, ceaiul de mentă ameliorează 

gâtul iritat, tusea și eliberează căile respiratorii. Pentru tratarea 

astmului, congestiei nazale, răcelii și sinuzitei se consumă sau se 

inhalează vaporii produți de ceaiul de mentă. Se masează pieptul 

cu ulei de mentă și se consumă ceai, pentru a scăpa de tuse; 

 Stres și anxietate - uleiul de mentă, folosit în aromaterapie, ajută 

la alungarea anxietății, stresului și a migrenelor. În urma fierberii 

https://vegis.ro/gripa-si-raceala/
http://vegis.ro/cautaProduse.jsp?textul=sinuzita&button=Cauta
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frunzelor de mentă din ceai, sunt eliberați peste 12 compuși 

chimici instabili volatili, care inhibă centrii agresivității. În felul 

acesta aroma mentei binedispune, calmează și înviorează; 

 Datorită conţinutului de potasiu, ceaiul de mentă ţine sub control 

hipertensiunea arterială, fiind de mare folos bolnavilor 

hipertensivi. Totodată, această infuzie face minuni în lupta cu 

bolile de inimă. 

Utilizările mentei: 

 Mâncare: plantele de mentă culinare sunt deosebit de bune, ideale 

pentru salate, stropirea peste fructe, iar una dintre aceste idei 

delicioase este chiar combinaţia de busuioc sau coriandru pentru 

a face pesto de mentă. Utilizarea în gastronomie a frunzelor de 

mentă este destul de limitată la noi, dar în alte țări, acest 

condiment este frecvent folosit. Frunzele de mentă, în stare 

proaspătă sau uscată, se pot utiliza pentru condimentarea unor 

preparate din cartofi, sosuri, marinade, preparate din pește, salate, 

înghețată, cocktailuri, deserturi ș.a.; 

 Băuturi: Se pot congela câteva tăvi de gheaţă umplute cu ceai 

puternic de mentă, apoi se pot folosi cuburile de gheață pentru 

răcorirea băuturilor de vară. Se pot adăuga frunze de mentă, ceai 

cu gheață sau limonadă proaspătă; 

 Infuzia din mentă - revigorează sistemul nervos şi pune în mişcare 

sângele. Folosită în cure de trei-patru săptămâni, infuzia de mentă 

îmbunătăţeşte funcţia ficatului, secreţia bilei şi calmează colonul 

iritabil. Se prepară dintr-o linguriţă de mentă de grădină şi o cană 

cu apă, iar ceaiul se consumă cu înghiţituri mici. Prima ceașcă de 

infuzie se bea dimineaţa, înainte de micul dejun, iar a doua porţie 

trebuie băută după cină. Pentru un efect mai puternic, în infuzia 

de mentă se pot adăuga trei picături de ulei de mentă, la o cană de 
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cei. Infuzia se poate bea atât călduță, cât și rece, amestecată cu 

sirop de zmeură și cuburi de gheață; 

 Ceaiul de mentă cu lămâie - răcoritor și hidratant, ceaiul de mentă 

răcoreşte și hidratează foarte bine, oferind organismului energia 

de care are nevoie în zilele de vară, când canicula își spune 

cuvântul; 

 Siropul de mentă - este tonic şi scurtează perioada de 

convalescenţă după răceli şi viroze. Se prepară din frunze verzi 

de mentă, apă, zahăr și lămâie. Pentru început, se face un ceai 

concentrat de mentă, care se fierbe circa 20 de minute. Se lasă 

apoi 24 de ore la rece, se strecoară printr-un tifon dublu, 

storcându-se bine frunzele de mentă. Lichidul obținut se măsoară 

și se pune o cantitate egală de zahăr, fierbându-se până se leagă. 

Spre final, se poate adăuga sucul de lămâie. Siropul obținut se 

toarnă fierbinte în sticle și se depozitează în loc răcoros. Se 

folosește diluat cu apă minerală, având un efect deosebit pentru 

organism, în zilele toride ale verii; 

 Lichiorul de mentă - stimulează digestia și alungă neliniștea. 

Pentru prepararea lui, se folosesc 4 lingurițe de frunze de mentă, 

300 mg  miere de tei, un litru de apă, 4 cuişoare, coaja unei 

portocale, vanilie (un sfert de baton), 300 ml de ţuică de ţară sau 

200 ml alcool rafinat. Menta, împreună cu aromele se fierb în apă, 

la foc mic, timp de 30 de minute. Strecurăm lichidul şi, când se 

mai răceşte, adăugăm mierea. Lichidul se pune din nou pe foc și 

se mai dau câteva clocote, amestecându-se continuu cu o lingură 

de lemn, după care, se adaugă alcoolul. Se amestecă în continuare 

până la omogenizare, apoi lichiorul obținut se pune în sticle 

închise la culoare. Lichiorul de mentă se serveşte ca aperitiv la 

mesele festive. Curativ, se bea câte un păhărel de 50 ml, după 

cină; 
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 Energizant cu frunze de mentă - este foarte util în zilele cu un 

program mai încărcat. Se prepară din 250 ml lapte degresat, o 

lingură de pudră de cacao, o lingură de zahăr, 5-6 frunze de 

mentă. Într-o crăticioară de 500 ml, se toarnă laptele rece peste 

zahărul amestecat cu cacao. Compoziția se amestecă bine până se 

omogenizează, apoi vasul se pune la foc mic. Când preparatul 

începe să fiarbă, se adaugă menta presată în blender. Compoziția 

se toarnă apoi într-o cană, la care se adaugă câteva frunze de 

mentă, pentru o aromă mai intensă; 

 Uleiul de mentă - are un miros mentolat, este apos, limpede 

colorat, până la galben pal. Este extras din  plante întregi, chiar 

înainte de înflorire. Uleiul terapeutic, se obține prin amestecarea 

a 50 g mentă măcinată cu 200 ml ulei de floarea soarelui. Soluția 

se pune la bain-marie pentru 30 de minute, după care se pune la 

răcorit, pentru aproximativ 2-3 zile. Uleiul obținut se strecoară și 

e depozitează în recipiente sterile. Este eficient în atenuarea 

afecţiunilor sistemului digestiv: crampe stomacale, meteorism, 

indigestie, diaree şi greaţă și este mult folosit în reducerea 

simptomelor cauzate de febră, răceală şi gripă; 

 Tinctura de mentă - se obține prin amestecarea a 50 g plantă 

uscată și mărunțită cu 200 ml alcool alimentar. Preparatul se agită 

bine și se lasă la odihnit pentru aproximativ două săptămâni, dupa 

care se filtrează și se depozitează în recipiente sterile. Se consumă 

20-25 picături, înainte de masă; 

 Vinul de mentă - este un preparat medicinal și un aperitiv 

deosebit. Se poate obține ușor în casă astfel: 50 g mentă uscată și 

mărunțită se adaugă peste 1 litru vin alb sec. Amestecul se agită 

bine și se lasă la macerat pentru circa 10 zile. La final se strecoară 

prin tifon fin. Se depozitează în sticlă sterilă. Se consumă seara 

înainte de masă; 
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 Cataplasma de mentă - este indicată pentru tratarea ciupiturilor de 

insecte și a altor afecțiuni cutanate. Frunzele proaspete se 

zdrobesc și se așează direct pe zona afectată. Se acoperă cu fașă 

sterilă și se lasă să acționeze pentru 30 de minute. 

 

3.5 Cimbrișor de munte (Thymus serpyllum) 

 
Fig 6 Cimbrișor de munte (Thymus serpyllum) 

 

Cimbrișorul crește în zona montană, pe pajiști sau pășuni alpine, 

în locuri mai greu accesibile precum stâncăriile. Cimbrișorul crește 

spontan, pe coline, ogoare, în poieni cu sol uscat, în luminișuri de pădure 

și pe stâncile montane, din zona cu climă temperată a Europei, în Asia, 

Africa de Nord, Abisinia, America de Nord, dar și în Scandinavia și 

Islanda. Este o plantă vivace, un subarboret de talie mică (10-30 cm), cu 

ramuri culcate la pământ, care prind rădăcini. Din aceste ramuri cresc 

numeroase tulpini înalte de 7-10 cm, cilindrice, păroase, de culoare 

verde-roșiatică. 

 Cimbrişorul îşi are originea pe ţărmul mediteranean, fiind utilizat 

încă din vremea străvechii civilizaţii mesopotamiene. La noi a venit în 

secolul al XI-lea. Numele românesc cimbrişor este diminutivul derivat 

din cimbru. Originea latinescului Thymus se presupune că vine din 

grecescul thyo, ce înseamnă parfum. O altă interpretare a etimologiei sale 

ar fi grecescul thymos, adică curaj, forţă, putere. 
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În greacă, „rădăcina duhului”, *dheu-, a dat cele mai interesante 

cuvinte: thyo (θύω), a fumega, a scoate fum; a jertfi, thysia (θυσία) și 

thyma (θύμα), jertfă sau ardere, thymiao (θυμιάω), a tămâia și thymiama 

(θυμίαμα),tămâie, theos (θεός), zeul, divinitatea căreia i se ard/aduc 

jertfele, thanatos (θάνατος), moartea, văzută, poate, ca o descompunere, 

o împrăștiere a „pulberii” trupului și o exhalare a sufletului, thnitos 

(θνητός), muritorul și poate cel mai celebru dintre toate, thymos (θυμός), 

duhul sau totalitatea trăirilor interioare, a emoțiilor și a pornirilor, bune 

sau rele, sufletul, pathos-ul, curajul, teama, mânia, impetuozitatea, 

înflăcărarea, elanul vital, bucuria descătușată, dorința aprinsă și, nu în 

ultimul rând, tot ce se leagă de gândire și de inimă. 

Acest thymos, care însemna la Homer, deopotrivă sufletul/viața 

care se ridică ca un abur (este, de altfel, înrudit cu fumul) și iese din 

oasele celui mort, nebunia războinică și pornirile iraționale sau chiar 

gândirea însăși, este același cuvânt cu duhul din slavă. 

Judecând după familia de cuvinte „a duhului” în elină, 

cimbrișorul s-ar traduce astfel: iarba-jertfelor sau iarba-cu-parfum-de-

tămâie (vechii greci îl ardeau, în loc de tămâie, în templele zeilor, cum 

făceau și cu rosmarinul), buruiana-zeilor, iarba-duhului sau iarba-vieții. 

Toate aceste denumiri sunt legate, de fapt, de puterile lui tainice 

și de transformările subtile pe care le aduce în cei ce și-l fac un aliat 

nedespărțit. Numele grecesc al cimbrișorului ne arată ce influențe subtile 

are această iarbă a duhului asupra sufletului, asupra trupului și asupra 

minții. 

Trupul îl umple de viață, de vigoare și de forță. Inimii îi dăruiește 

curaj, bărbăție, însuflețire, înflăcărare, pathos și elan. Sufletului îi 

dăruiește măreție, noblețe și îl ajută să-și domine și să-și înfrâneze 

dorințele prea pătimașe, mânia aprinsă, instinctele și pornirile oarbe, 
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războinicia/agresivitatea, excesivitatea și, pe de altă parte, să-și 

descătușeze izvoarele iubirii și ale bucuriei. Cât privește mintea, o face 

vigilentă, adică veghetoare și trează, și o întărește în lupta cu încordarea 

și cu presiunea psihică.  

În Evul Mediu cimbrișorul trecea drept o iarbă a războinicului, 

dătătoare de curaj și de vitejie în luptă. O arată obiceiul cavalerilor și al 

cruciaților de a-și împodobi scuturile cu cimbrișor. Sau obiceiul 

domnițelor de a broda crenguțe de cimbrișor, înconjurate de albine, pe 

eșarfa dăruită cavalerului lor care pleca în cruciade, eșarfă care avea 

menirea de a-i da tărie și curaj. 

Tot în Evul Mediu cimbrișorul era unul din ingredientele 

celebrului magiun al sultanilor: padişah kuvvet macunu, un filtru de 

dragoste, dătător de putere, pe care turiştii veniţi la 

Istanbul/Constantinopol îl cumpără azi plini de speranță din prăvăliile de 

mirodenii. 

Una din puterile cele mai căutate ale cimbrişorului era aceea care 

stârnea beatitudinea iubirii. Firesc, cimbrișorul face parte din vechea 

familie a ierburilor Afroditei: salvie, cimbru, rosmarin, oregano 

(maghiran și sovârf), mentă, busuioc, melisă (roiniță) sau levănțică. 

În Vechea Romă, era nelipsit, alături de măghiran, verbină și flori 

de mirt, din renumitul ”poculum amatorium” sau Potirul Iubirii, un 

reputat filtru de dragoste ce ieșea, în mare taină, din mojarul 

descântătoarelor. 

Se folosește atât pentru condimentarea alimentelor cât și pentru 

prepararea unor ceaiuri în medicina naturistă. Are o acțiune diuretică și 

antiseptică intestinală, dar se recomandă ca stomahic-aromatic în tusea 

spastică, convulsivă și astmatică. 
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Cimbrișorul este o sursă de nectar pentru albine. Planta, cunoscută 

în popor sub denumirile de iarba mirositoare, tămâița, iarba cucului și 

chiar iarba Maicii Domnului, are proprietati curative deosebite. 

Remedii, parfumuri, balsamuri, unguente şi miruri în care au pus 

şi iarba-duhului au creat sumerienii, egiptenii, etruscii, grecii, romanii, 

arabii şi călugării europeni care le-au moştenit ştiinţa. 

Soldaţii romani, de pildă, se scăldau, înainte de luptă, în apa în 

care fierbeau cimbrişor, ca să capete curaj, vârtute şi războinicie. La fel 

făceau şi cruciaţii. 

Astăzi, o asemenea baie este binefăcătoare, odihnitoare şi 

întăritoare, ca să nu mai spunem că linişteşte durerile de muşchi şi 

reumatismele. Te scoli din ea nu plin de avânt războinic, ci plin de putere 

şi de poftă de viaţă. 

Iar masajul părţilor bolnave sau slăbite, cu 2-3 picături amestecate 

în două linguri de ulei de bază (preferabil de măsline sau de migdale) 

lucrează ca mâinile binecuvântate ale unui tămăduitor. 

Datorită calităților aromatice deosebite, mănunchiuri de cimbru și 

cimbrișor se atârnau în încăperile în care dormeau bolnavi, uleiul volatil 

având acțiuni dezinfectante, de foarte bună calitate. Mai târziu, uleiul 

volatil se impregna în câlți și se punea în recipiente perforate pentru a se 

evapora ușor și a-i feri pe aparținători de infecțiile cu care se confruntau 

rudele bolnave. 

Medicii aveau atârnată la piept o sferă și purtau cu ei un toiag 

prevăzut cu o măciulie în care se găseau aceiași câlți îmbibați într-un 

extract alcoolic sau cu ulei volatil pentru a se proteja. 

La rândul său, ceaiul de cimbrișor se administra împotriva 

cefaleelor, nevralgiilor, amețelilor și grețurilor, dar și în tratarea anemiei, 
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afecțiunilor hepatice, renale și urinare. Deoarece băile sunt tonice pentru 

sistemul nervos, Sebastian Kneipp utiliza cimbrișorul sub forma băilor 

întăritoare, compreselor și pernelor din plante sau preparând unguente 

antireumatice sau cu care trata paraliziile. 

În zona lașiului, cu planta se făceau „abureli” contra guturaiului 

și a durerilor de gât, iar pulberea se trăgea pe nas, ca tutunul, pentru 

oprirea epistaxisului. Decoctul de cimbrișor, simplu sau în amestec cu 

frunze de măr, sovârf sau gutui, servea la făcut oblojeli în sifilis. 

Micile frunze ale arbustului sunt extrem de apreciate și în 

bucătăriile internaționale. Vechii greci utilizau frunzele și tulpinile de 

cimbrișor pentru aromatizarea vinului. 

Florile sunt mici, purpurii, roz și ciclam și au caliciul cilindric-

campanulat cu cinci dinți, trei superiori, scurși, doi inferiori. În scop 

alimentar, botaniștii susțin că planta este utilizată de aproximativ 12.000 

de ani, în scop terapeutic din vremea civilizației mesopotamiene iar ca 

plantă meliferă, dintotdeauna. 

Planta se bucura de popularitate încă din antichitate: era utilizată 

în evul mediu de domnițe pentru a-și împodobi eșarfele; de slavi ca plantă 

de cult, cu puternice semnificații teologice; în medicina empirică fumul 

de cimbrișor trata insomnia, tusea și tuberculoza. 

Cimbrișorul de munte era folosit de egipteni în procedurile de 

îmbălsămare. Planta are proprietăți antiseptice, antiinflamatorii, 

antibacteriene, dezinfectante. Este o sursă de elemente active foarte 

importante pentru sănătate: potasiu, calciu, fier, seleniu și magneziu, 

vitamine A, B, K, E, C, betacaroten și acid folic, antioxidanți puternici, 

substanțe aromatice, taninuri. 
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Cimbrișorul de munte conține o substanță cu proprietăți naturale 

antibacteriene, expectorante și antiseptice. Ceaiul din cimbrișor de munte 

este foarte bun pentru plămâni și afecțiunile respiratorii. Recomandat este 

să se adauge și o linguriță de miere și puțină lămâie în ceai, astfel gust 

acestui preparat va fi și mai delicios. Acest ceai este bun pentru tuse, 

dureri de gât, răceli, guturai, inflamații și infecții ale tractului respirator 

și chiar pneumonie. 

Părțile aeriene ale acestei plante conțin substanțe amare, serpilină, 

ulei eteric, cimen, pimen, felandren, terpine, cariohilen, cardinen, mircen, 

terpinolen, saponine, compuși oxigenați, alcooli, ulei gras, glicozizi 

flavonici, acid cafeic și acid rozmarinic, tanin. 

Preparatele din cimbrișor au proprietăți diuretice, antiseptice 

intestinale, stomahic-aromatice antitusive, convulsive și antiastmatic, 

expectorante. Acționează ca antiseptic al căilor respiratorii. 

Pentru cimbrișor, trei acțiuni farmacologice sunt considerate mai 

importante, și anume: acțiunea antispastică, antitusivă și expectorantă, 

datorate în mare parte uleiului volatil (timolului și carvacrolului), dar și 

derivaților flavonici pe care produsul vegetal îi conține. 

Cunoscut ca fiind antibioticul săracului, cimbrișorul are 

numeroase beneficii asupra organismului. Conform celor spuse de 

cercetători: “Cimbrișorul de munte ucide 98% din celulele canceroase ale 

cancerului de sân.” Este recomandat consumul de ceai de cimbrișor în 

scop preventiv. 

Ceaiul de cimbrișor poate fi combinat și cu alte plante medicinale 

(mentă, urzică), pentru un efect și mai bun în caz de alergii, congestii 

nazale, răceli. Francezii îi spun: serpolet, thym sauvage sau farigoulette, 

iar englezii: wild thyme. 
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Popoarele antice întrebuințau cimbrișorul pentru împrospătarea 

aerului din încăperi, pentru condimentarea preparatelor culinare și pentru 

tratarea unei game variate de boli. În țările din Europa, părțile aeriene ale 

plantei era folosite pentru efectele lor antiseptice, antispasmodice, 

carminative, deodorante, diaforetice, dezinfectante, expectorante, 

sedative și tonice. 

Intern, cimbrișorul se utilizează ca bronhospasmolitic în 

tratamentul bronșitelor cronice și acute, în catarul căilor respiratorii 

superioare. După administrarea extractelor s-a constatat o mărire a 

secreției de mucus la nivel bronșic, dar și amplificarea mișcărilor ciliare 

care favorizează eliminarea secrețiilor. 

La baza acestui efect stă, pe de o parte, o acțiune reflexă 

manifestată (după ingerarea extractului) prin contactul cu mucoasa 

gastrică, iar pe de altă parte, acțiunea directă exercitată asupra mucoasei 

bronșice, știut fiind faptul că uleiurile volatile se elimină din organism și 

pe cale respiratorie. 

Acțiunea antispastică demonstrată de extractele de cimbrișor este 

imprimată de asocierea compuși fenolici/derivați flavonici; se pare că 

mecanismul de acțiune implică blocarea canalelor de calciu. 

În experimentele realizate pe șoareci a fost pusă în evidență și o 

acțiune analgezică şi antipiretică pentru extractele de Thymus. Timolul, 

în sine, dezvoltă și acțiune antihelmintică, antibacteriană și antifungică. 

Activitatea antibacteriană este de 25 de ori mai puternică decât a 

fenolului, dar, datorită slabei solubilități în apă a timolului, efectele 

nocive dezvoltate de acesta asupra țesuturilor sunt mult mai mici. 

Componentele volatile reprezintă la cimbrișor este de 0,8-2,5%, 

iar fenolii care ocupă un loc important în alcătuirea uleiului volatil sunt: 

timolul (30-70%) și carvacrolul (3-15%). În ulei au fost identificate și 
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monoterpene (β-cimen, γ-terpinen), alcooli (limonen, α-terpineol, tuian-

4-ol). Compoziția chimică a uleiului volatil depinde mult de originea 

produsului vegetal, de condițiile pedoclimatice, dar și de momentul când 

a fost recoltată din perioada de vegetație a plantei. Astfel, cantitatea de 

timol și γ-terpinen tinde să scadă spre sfârșitul perioadei de vegetație. 

Alte componente identificate sunt taninurile, acidul cafeic, 

flavonozidele, triterpenele (acid oleanolic, acid ursolic), rezinele, 

saponinele. A mai fost stabilită prezența derivaților flavonici, a acidului 

cafeic, a substanțelor amare și a taninurilor (peste 7%). 

Cimbrișorul de munte – beneficii: 

 Tratează infecțiile respiratorii, renale (cistite) și intestinale 

(colecistite);  

 Expectorant și antitusiv natural - ceaiul, pulberea și siropul de 

cimbrișor sunt foarte eficiente împotriva tusei uscate. Favorizează 

expectorația și acționează ca antiseptic asupra căilor respiratorii, 

prevenind suprainfectarea. Ajută la detensionarea arborelui 

bronșic și ușurează respirația. Este eficient în calmarea crizelor de 

astm, bronșite, gripă, tuse convulsivă și tuberculoază. Ajută în 

tratamentul tusei, sub formă de ceai sau sirop; 

 Ameliorează stările de balonare și colici. Calmează crampele 

intestinale. Substanțele din compoziția cimbrișorului ajută la 

relaxarea musculaturii netede și favorizează îndepărtarea 

crampelor. Ceaiul de cimbrișor este eficient pentru calmarea 

durerilor menstruale și a crampelor provocate de indigestie sau 

infecție intestinală; 

 Are efecte bune în caz de artrită reumatoidă, fibromialgie, lupus; 

 Stimulează memoria împreună cu menta și rozmarinul; 

 Scade hipertensiunea arterială; 

 Îmbunătățește sănătatea oaselor; 
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 Ajută la ameliorarea simptomelor în caz de bronșită și afecțiuni 

respiratorii; 

 Este recomandat pentru plămâni și creșterea rezistenței 

organismului; 

 Cimbrișorul are proprietăți antibacteriene, antiinflamatoare și 

antifungice; 

 Ajută la funcționarea corectă a ficatului. Îndepărtează toxinele 

acumulate la nivelul acestuia și favorizează secreția bilei; 

 Ameliorează durerile de cap și ajută la detensionare nervoasă. 

Elementele din compoziția cimbrișorului hrănesc celulele 

nervoase, ajută la tonifierea acestora. Acționează ca un sedativ 

natural și induce starea de relaxare; 

 Este un supliment alimentar eficient care ajută la îmbunătățirea 

memoriei; 

 Acționează ca un tonic asupra întregului organism. Îl energizează 

și îndepărtează stările de anxietate, tensiune nervoasă și 

musculară, ajută la calmarea și relaxarea totală. Curele cu 

preparate din cimbrișor sunt recomandate în perioadele de stres și 

surmenaj; 

 Ceaiul de cimbrișor este un bun stimulent al secreției lactate. 

Poate fi consumat de mămicile care alăptează. Oferă o aromă 

deosebită laptelui matern; 

 Ajută la eliminarea paraziților intestinali. Cimbrișorul conține 

cantități ridicate de uleiuri eterice, care ajută la eliminarea 

paraziților intestinali. Preparatele de cimbrișor sunt eficiente în 

combaterea ascaridiozei  și oxiurazei; 

 Preparatele din cimbrișor utilizate sub orice formă ajută la 

distrugerea stafilocolului și a streptocolului; 

 Boli ale aparatului digestiv - colici, meteorism, flatulență, 

balonări și stări spastice ale aparatului digestiv, dispepsii; 
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 Afecțiunile anusului și rectului - hemoroizi, fisură anală, prurit 

anal, rectită, anită; 

 Boli hepato-biliare - hepatite, colecistite, litiază biliară, colici 

biliare; 

 Boli ale aparatului cardio-vascular - insuficiențe cardiace, 

hipertensiune arterială, nevroză cardiacă; 

 Boli ale aparatului respirator - traheite, bronșite, astm bronșic, 

pneumonii; 

 Boli ale aparatului circulator periferic - fragilitate capilară; 

  Boli virale - răceală, gripă, guturai; 

 Boli ale aparatului uro-genital - cistite, pielite, colici renale; 

 Boli parazitare la nivelul tubului digestiv - viermi intestinali, 

oxiuri, tenie, giardia; 

 Bolile sistemului nervos central - insomnii, anxietate, nervozitate; 

 Pentru copii - diaree, flatulență, colici; 

 Bolile pielii și anexelor ei - dermatite, dermatoze, infecții 

stafilococice și streptococice, dermatită seboreică, eczeme, prurit, 

eriteme; 

 Afecțiuni alergice; 

  Boli neurologice - cefalee, migrenă, distonii neurovegetative; 

 Boli din sfera ORL - amigdalite, rinite, faringite, laringite; 

 Inapetență - Lipsa poftei de mâncare poate fi combătută prin folo-

sirea tincturii de Cimbru, câte 30 de picături, de 3 ori pe zi, sau cu 

3 ceșcuțe de vin din Cimbru, administrate cu 30 minute înainte de 

masă; 

 Băi vaginale - cimbrul alături de florile de lavandă, luate în 

cantități egale (2 linguri din fiecare, la 2 litri de apă) se recomandă 

pentru obținerea unor infuzii utilizate ca spălături vaginale în 

leucoreea funcțională sau înainte de aplicarea unor creme și ovule 

cu efect topic; 
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 Gargarisme - utile pentru igienizarea cavității bucale, în afte, 

gingivite, stomatite, abcese dentare; 

 Inhalațiile făcute cu infuzie de cimbru sunt recomandate în bolile 

aparatului respirator, bolile din sfera ORL sau bolile virale, 

precum răgușeala. Tehnica pentru inhalații este cea clasică: 2 

linguri de cimbru uscat și mărunțit groscior se pun într-un litru de 

apă dată în clocot. Se apleacă capul deasupra vasului și se acoperă 

cu un prosop, făcându-se timp de un minut exerciții de inspirație 

a vaporilor de apă bogați în ulei volatil; 

 Pensulații locale în afecțiunile pielii și în bolile alergice, cu 

tinctură, oțet sau ulei, seara; 

 Frecții locale cu oțet sau ulei de cimbru pentru combaterea 

reumatismului și a formelor febrile de gripă; 

 Îmbunătățește starea de spirit. 

 De la cimbrișorul de munte se recoltează partea aeriană a 

plantei, care apoi este folosită în preparatele medicinale, tradiționale: 

 Ceai - poate fi utilizat de toate persoanele pentru calmarea și 

tratarea afecțiunilor menționate mai sus. Ceaiul se obțne prin 

amestecarea frunzelor uscate de cimbrișor cu 250 ml apă 

clocotită. Soluția se lasă la infuzat pentru 10-15 minute. Se 

strecoară și se consumă simplu sau îndulcit cu miere de albine, 

când ajunge la temperatura corpului. Ceaiul de cimbrișor este 

recomandat în tratarea anemiei, afecțiunilor ficatului, rinichilor și 

vezicii urinare; 

 Siropul concentrat de cimbrișor - este eficient în calmarea crizelor 

astmatice, a afecțiunilor respiratorii și a alcoolismului. Siropul 

poate fi obținut prin amestecarea părților aeriene de cimbrișor 

(circa 200 g) cu miere de albine 400 ml, 500 ml apă și sucul 

proaspăt stors de la 2 lămâi. Ingredientele trebuie bine amestecate 

și lăsate la macerat pentru 14 zile. După această perioadă, siropul 
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se strecoară și se depozitează în sticluțe bine sigilate. Poate fi 

păstrat la temperatura camerei Altă rețetă: florile și tulpinile 

acestei plante, așezate într-un vas de sticlă, peste care se toarnă 

(în straturi) zahăr, se lasă să stea în loc însorit, timp de 20 de zile. 

Se filtrează apoi siropul rezultat, punându-se la foc mic, fără a-l 

lăsa să fiarbă. Acest sirop este un excelent medicament pentru 

cazurile de răceli și răgușeli; 

 Infuzia de cimbrișor se prepară dintr-un pumn de plante, peste 

care se toarnă un litru de apă clocotită și apoi se lasă la infuzat; 

 Uleiul de cimbrișor de munte este un preparat excelent pentru 

congestie și bronșită. Se amestecă uleiul de cimbrișor de munte 

cu ulei de măsline și se face un masaj în zona gâtului și a pieptului 

cu acest preparat, pentru ameliorarea simptomelor ce apar în caz 

de bronșită și congestie. În medicină, uleiul foarte concentrat de 

cimbrișor este folosit la prepararea rețetelor indicate în 

tratamentul gutei, reumatismului, sciaticii etc. Tot uleiul de 

cimbrișor este un întăritor al sistemului nervos, recomandat în 

tratarea durerilor de cap, migrenelor și a greței. Folosind uleiuri 

vegetale la prepararea remediilor din cimbru (ca și în cazul altor 

plante aromatice), obținem produse foarte bogate în principii 

active, prin faptul că uleiul esențial din părțile aeriene ale 

cimbrului este solubil în uleiurile vegetale. Mod de preparare: 10 

grame de cimbru uscat și mărunțit se fierb câteva minute 

împreună cu 100 ml ulei de floarea-soarelui pe baie de aburi, în 

flacoane de sticlă. Se lasă în repaus timp de două zile, după care 

se filtrează. Se păstrează la loc răcoros, ferit de lumină; 

 Tinctura de cimbrișor se prepară din 100-200 g de cimbrișor peste 

care se toarnă 500 ml de alcool și se lasă la macerat două 

săptămâni. După această perioadă, se filtrează și se depozitează 

în sticluțe mici, închise la culoare; 
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 Infuzia de cimbrișor de munte este bună și pentru spălarea feței, 

are efect tonifiant și relaxant asupra tenului. Se prepară din: 1 

linguriță de cimbru uscat și mărunțit se opărește cu 250 ml apă 

fiartă, se lasă 30 de minute în vas acoperit cu capac, după care se 

filtrează. Se îndulcește după gust, cu zahăr sau miere; 

 Băile cu cimbrişor au efect antireumatic. Ca terapie 

complementară, preparatele din cimbru ameliorează sau vindecă 

o mulțime de boli. Din punct de vedere medical, aromoterapia 

face parte din grupul terapiilor naturiste ce completează în mod 

pozitiv medicația alopată recomandată de medici. Se folosește 

200-250 g plantă, la o baie completă. Planta se pune în apă și se 

ține aproximativ 3 ore, după care se face baia obișnuită, în care se 

stă 15-20 de minute; 

 Condiment - cimbrișorul de munte reprezintă una dintre cele mai 

îndrăgite condimente sau mirodenii din gastronomie. Despre 

cimbrișor se spune că face carnea mai gustoasă, dă un gust bun și 

ușor picant sosurilor și mâncărurilor, de aceea este folosit în 

diferite preparate culinare din carne (de pasăre, vită, miel, pește); 

 Supa de cimbrişor - o masă obişnuită a ciobanilor şi a pustnicilor, 

vieţuitori în munţi, dar şi a călugărilor mult-postitori, este supa de 

cimbrişor: două crenguţe, proaspete sau uscate, se lasă câteva 

minute într-o cană cu apă fierbinte bine acoperită. Se „îndulceşte” 

cu puţin ulei de măsline şi se mănâncă cu pâine uscată; 

 Pulberea - părțile aeriene uscate ale cimbrului se mărunțesc fin cu 

ajutorul unei râșnițe de cafea. Pulberea rezultată se păstrează în 

recipiente bine închise, puse la întuneric, ferite de umezeală 

excesivă. Pulberea se folosește pentru condimentarea diferitelor 

preparate culinare de proveniență animală sau vegetală; 

 Vinul terapeutic - mod de preparare: 20 de grame cimbru uscat și 

mărunțit se pun la macerat, într-un litru de vin alb, timp de 10 

zile, agitându-se de 2-3 ori pe zi. Când perioada expiră, vinul se 
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filtrează, apoi se lasă la decantat 6 zile, separându-se partea 

limpede de reziduul depus la fundul vasului. Se va completa cu 

vin, până la 1 litru. Se pune la păstrat în sticle, de preferat de 200 

sau 250 ml. Termenul de valabilitate este de un an de zile, la 

temperatura camerei, dacă vinul folosit la preparare are 

concentrația alcoolică de cel puțin 11 grade. În cazul concentrației 

mai mici de 11 grade, vinul medicinal se va păstra la frigider; 

 Decoct - pentru uz extern se poate folosi fiertura de cimbrișor, 

care ajută la tonifierea firului de păr. Se prepară un decoct 

concentrat, cu care se spală pielea capului și părul. Favorizează 

creșterea podoabei capilare și previne căderea părului; 

 Oțet medicinal - mod de preparare: 20 de grame cimbru uscat și 

mărunțit se țin la macerat, timp de 10 zile, în 500 ml oțet, de 

preferat obținut din vin. Se agită de 2-3 ori, după care urmează 

filtrarea și conservarea în flacoane brune (Bosquet, 2014); 

 Săpun cu cimbrișor; 

 Pernițe - din planta culeasă și uscată 24 ore, se umple o perniță 

confecționată dintr-o bucată de pânză. Este extrem de relaxantă, 

dacă se aplică pe fața crispată de insomnii sau dureri. 

 

3.6 Șovârv sau oregano sălbatic (Origanum vulgare) 

 
Fig. 7 Șovârv (Origanum vulgare) 
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 În popor i se spune busuioc de pădure, datorită miresmei sale, 

care pe timp de vară, însorit, umple văzduhul de arome îmbătătoare.  

 Plantă răspândită în Carpați, Șovârvul era cunoscut și de daci, 

care îi spuneau ”budila”. Era folosit atât ca remediu de sănătate, cât și la 

vopsit. Faima lui era legată de faptul că vindeca "cel perit" (sifilisul) și 

aplicată pe "buba neagra" (frunze crude sau uscate și amestecate cu seu 

de oaie), o tămăduia în timp scurt. Tot de atunci s-a păstrat și obiceiul de 

a presăra planta între haine în lada de zestre, pentru parfum și protejarea 

de molii. Fiertura de șovârf se folosea și pentru igienizarea casei, 

stropindu-se cu ea podeaua de lut. 

 Plantă bogată în uleiuri eterice - timol, carvacrol, cimol - și 

săruri minerale, Șovârful are calități antibacteriene și antimicotice 

puternice. Este un antibiotic natural care crește imunitatea și energizează 

organismul. 

 Este cunoscută și utilizată din antichitate. Dioscoride folosea 

această plantă ca reglator al apetitului. În Evul Mediu, se folosea pentru 

alungarea demonilor și a vrăjitoarelor. Sfânta Hildegard o recomanda 

leproșilor. În China șovârful se utilizează de secole întregi în tratarea 

vărsăturilor, diareei, icterului și a eczemelor pruriginoase. În scrierile 

botanistului Méliusz Juhász Péter apare deja în secolul XVI ca busuiocul-

feciorilor, măghiran-sălbatic. 

 Oreganul, tipic zonelor calde din sudul Europei și nordul Africii, 

unde rar se ating temperaturi sub zero, crește în tufe mai mari, până la 80 

de cm. Are frunze ovale, ascuțite, aproape glabre (lipsite de perișori), 

ușor dințate ovate și flori purpurii, rar albe, reunite în spice cilindrice, 

formând corimbe paniculate la vârful tulpinilor. 

 Numele botanic, Origanum – ce se traduce prin ”bucuria 

munților”, este derivat din două cuvinte antice grecești: oros (munte) și 
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ganos (bucurie), pentru că era deseori întâlnit pe pantele stâncoase ale 

munților din Pelopones, iar limba greacă a fost una dintre limbile clasice 

ale civilizației europene. 

 Până să adoptăm denumirea de oregano, pe acesta îl numeam 

sovârv, un nume aproape dat uitării. Alte denumiri înregistrate de 

Zacharia Pantu în cartea sa ”Plantele cunoscute de poporul român” 

(1906): arigan (Maced.), dost, solovârc (Trans.), solovârf, solovârv 

(Trans.), sovârc (Trans., Brașov), șovârv, șovârf, sovovârv (Trans.). 

 Tradițional, la noi, a fost folosit pentru asezonarea mâncărurilor, 

supelor și sosurilor, având o aromă mai subtilă decât cea a mai bine 

cunoscutului oregano din prezent. 

 Numele popular de șovârv vine din slava veche, însemnând vârf 

uscat şi sub această formă compusă se regăseşte în majoritatea limbilor 

slave: сухо връх (bulgară), суво врx (sârbă), suhe vrhunac (croată), 

suché vrchol (slovacă), suha vrh (slovenă), suché vrchol (cehă). În 

prezent, la ei, ca şi la noi, numele oregano utilizat internaţional a luat 

încet încet locul vechii denumiri. Alte apelative româneşti, folosite mai 

mult regional, sunt: şovârf, șovârv, savur, majoran, milot, stropan, 

trifoişte, busuioc-de-pădure, busuiocul-feciorilor, măghiran-sălbatic, 

poala-Sfintei-Mării, broască, budeană, dost, ferăstău. 

 Hipocrate îl folosea acum 2.400 de ani ca antiseptic şi ca 

tratament în afecţiunile respiratorii şi stomacale. Chiar şi astăzi, o specie 

endemică din Creta, Origanum dictamnus, așa numitul oregano-de-

munte sau oregano-de-pietriș, este folosită local ca ceai pentru durerile 

în gât, dar și ca ingredient pentru mâncare. În prezent, ştim că șovârful 

(sau, dacă preferaţi, oregano) este bogat în flavonoide şi acid fenolic, 

antioxidanţi puternici. 
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 Uleiul de oregano este extras din frunze şi conţine carvacrol, 

timol şi borneol, flavonoide, acid rozmarinic, terpenoizi, steroli, vitamina 

A, vitamina C. Este considerat un medicament, dar poate fi utilizat în 

salate sau sosuri proaspete. Are efect antifungic şi antimicrobian. 

Acţionează eficient împotriva bacteriilor din genul Salmonella, 

Escherichia coli, dar şi Staphylococcus aureus si Klebsiella pneumoniae.  

 Cercetările efectuate in vitro au demonstrat că uleiul de oregano, 

datorită carvacrolului, blocheaza Candida albicans mult mai eficient 

decât antifungicele utilizate în mod obişnuit. S-a demonstrat şi efectul 

antiparazitar al uleiului, unele studii indicând că este mai puternic în 

blocarea paraziţilor Giardia decât medicamentul prescris. 

 Dar oregano este în primul rând popular pentru calităţile sale 

culinare. Se spune că un oregano de foarte bună calitate are o aromă 

suficient de intensă încât să îţi amorţească limba, însă acest lucru este 

posibil numai cu varietăţile cultivate în sudul continentului, pentru că 

vremea mai rece îi estompează aroma. 

 În Occident este cunoscut ca pizza herb, asta după ce, la sfârşitul 

celui de-al doilea război mondial, soldaţii americani s-au întors acasă cu 

acest condiment pe care îl întâlniseră pe pizza italiană. 

 Dar în Europa oregano, uscat sau proaspăt, este în special folosit 

la legume, carne şi peşte făcute pe grătar, pe grill sau la cuptor. În Turcia 

este condimentul preferat pentru mâncărurile de miel sau berbecuţ, iar în 

Grecia se pune în salata grecească sau în sos cu ulei de măsline şi usturoi 

sau lămâie, cu care sunt stropite fripturile sau peştele. Pâinea, lipiile sau 

chiflele cu oregano sunt o specialitate mediteraneană foarte apreciată 

peste tot în lume, la fel ca rețeta de gnocchi cu oregano. 
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 Frunzele proaspete, dar și florile de oregano, se pot consuma 

peste paste, în sandvișuri, salate și sosuri sau pot fi preparate sub formă 

de pesto, sau mâncăruri. 

 Principalul constituent al oregano-ului este uleiul esențial 

(maxim 4%) ce conține doi fenoli: carvacrolul și thymolul; mai mult, o 

varietate de monoterpene hydrocarbons (limonene, terpinene, ocimene, 

caryophyllene, ß-bisabolene și p-cymene) și alcool monoterpene 

(linalool, 4-terpineol). Planta mai conține: tanin, principii amare, 

antocianide, flavonoide, substanțe minerale etc. Semințele conțin uleiul 

esențial timol, cu efect rapid asupra organismului. 

 Ușor de confundat, măghiranul și oregano se pot înlocui adesea 

unul pe celălalt, în utilizare. Oregano are o aromă mai înțepătoare decât 

măghiranul, parfumul lui fiind mai intens. În cazul ambelor plante 

aromatice, cu cât mai fierbinte și uscată este clima în care se dezvoltă 

plantele, cu atât mai puternice le sunt aroma și gustul. Oregano este 

înrudit cu măghiranul (provenit din Asia Mică), având totuși gust și 

aroma diferite. 

 Înainte de hamei se foloseau frunze sau rămurele de oregano la 

fermentarea berei sau altor băuturi alcoolice similare, foarte populare în 

Anglia și Germania. Șovârvul este un bun condiment natural. 

Gospodinele de la țară nu cumpărau condimentele din magazine pentru 

că natura le oferea o gamă bogată de plante aromatice; ele foloseau 

oregano sălbatic pentru a pune la murat ciupercile, castraveții și pe post 

de condiment la preparatele din carne, pentru supe de legume, la salate, 

fripturi, ciorbe, pește și brânzeturi etc. 

 Șovârvul uscat se amestecă cu cimbru pentru condimentarea 

sosurilor. Poate fi combinat cu foi de dafin, piper negru sau semințe de 
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mărar. Bătrânii presărau șovârful peste cartofii prăjiți, pentru 

îmbunătățirea gustului. 

 Șovârvul se poate folosi cu succes, atât la aromatizarea 

uleiurilor, cât și a oțeturilor pentru salate. Aroma lui este foarte potrivită 

cu orice fel de brânzeturi și extrem de plăcută pentru fripturi, carne la 

grătar, sosuri pentru carne și paste. Adăugat la preparatele cu ouă le face 

mai apetisante și usor digerabile. Însușiri favorabile pentru digestie are 

oregano și sub formă de ceai, în special în gastrite hipoacide și alte boli 

de stomac. 

 Excelent este untul frecat cu frunze de oregano adăugat la 

rasolul de pește, orez cu scoici sau raci, soteuri de legume. Dintre acestea 

din urmă, se asociază cel mai bine cu broccoli și cu alte plante din grupa 

verzei, cu morcovi, dovlecei, linte, cartofi și tomate. 

 Șovârvul uscat este foarte important în gastronomie. Poate fi 

combinat cu frunze de laur, piper negru sau ienupăr. Această combinație 

este potrivită la ostropel. Oregano se combină armonios și cu lămâia, 

usturoiul, fiind delicios în sosuri cu vin și marinade, alături de carne sau 

pește gras și, foarte bine, cu măslinele, caperele și leușteanul. 

 Împreună cu busuiocul dă aroma caracteristică bucătăriei 

italiene, iar sosul pastelor va avea un gust deosebit dacă se adaugă 

oregano. Felul de mâncare cel mai bine asociat cu oregano este pizza, cea 

căreia îi datorează celebritatea și care l-a făcut universal cunoscut, alături 

de alte paste făinoase de tip italian – spaghete, macaroane etc. 

 În medicina tradiţională chineză, șovârvul era folosit ca remediu 

în tratamentul răcelii, al vomei, în stări febrile, dizenterie, icter şi 

malnutriţie la copii. Formele sub care era şi este încă utilizat includ: 

infuzii, decocturi, extracte fluide, suc proaspăt de presare sau chiar părţi 

din planta ca atare; de asemenea, șovârvul intră în compoziţia ceaiului 
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antibronşitic, a ceaiului sedativ, dar şi a unor produse pe bază de plante 

sub formă de tablete conţinând pulbere din plante. 

 În România ceaiul de șovârv se folosea sub formă de gargară 

pentru îndepărtarea halenei în afecţiuni parodontale. Femeile care se 

plângeau de fierbinţeală la picioare datorită mersului şi a statului 

prelungit pisau frunze de șovârv şi îşi făceau legături cu ele pentru 

răcorire. 

 Tot cu infuzia se făceau lăutori şi oblojeli împotriva asurzelii. 

Contra astmului şi gastritei se făcea ceai din planta întreagă şi se bea de 

3 ori pe zi înainte de mesele principale. Amestecat cu frunze de potbal, 

din șovârv se făcea o infuzie pentru bronşită, care se dădea însă şi contra 

diareii. 

 Dacă se fierbea sovârful în lapte dulce, cei care sufereau de 

hernie trebuiau să bea şi să se spele cu extractul respectiv până la 

vindecare. Șovârvul sub denumirea de oregano reprezintă unul dintre 

condimentele cele mai utilizate în gastronomie. 

 Produsul vegetal are o compoziţie chimică complexă din care 

fac parte: uleiul volatil (0,18- 0,45% în planta proaspătă şi 0,32-1,02% în 

produsul vegetal uscat), bogat în timol, carvacrol, p-cimen, g-terpinen; 

derivaţii flavonoidici (heterozide ale apigenolului, luteolinei, 

kemferolului; tilianină, catecol, naringenină, peonidină); acizi 

polifenolcarboxilici (dintre care cel mai important este acidul rozmarinic 

5%, urmat de acizii cafeic, vanilie, p-hidroxibenzoic, protocatehic şi 

siringic); taninuri (8%) şi depside (8%). 

 Alături de acestea, produsul vegetal mai conţine: principii 

amare, rezine, gume, antociani (peonidol şi malvidol) care imprimă 

coloraţia violacee, săruri minerale (calciu, potasiu, magneziu, zinc, 

cupru), vitamine (A, B3, B5, B6, C, E, β-caroten, luteină şi zeaxantină), 
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lipide (acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, fitosteroli), acizi organici, 

polizaharide şi aminoacizi. 

 Cercetări  efectuate în Marea Britanie au arătat că extractele de 

șovârv (Origanum vulgare) sunt mult mai active contra stafilococilor 

decât orice antibiotic cunoscut în prezent. Asta în condițiile în care 

studiile au fost făcute pe tulpini de stafilococi recoltate de la persoane cu 

infecții intraspitalicești, tulpini care sunt cele mai rezistente la 

tratamentele cu antibiotice de sinteză. 

 Oregano sau șovârvul, cred mediteraneenii, are puterea de a 

spori iubirea dintre soţi şi de a face ca încântarea şi desfătarea unuia de 

celălalt să fie fără sfârşit. De aceea în Grecia, chiar şi astăzi, mirii poartă 

cununi împletite din crenguţe proaspete de oregano, ca destinele să li se 

împletească toată viaţa şi să fie nedespărţiţi. 

 Firesc, şi el face parte din vechea familie a ierburilor Afroditei: 

maghiran,  rosmarin, cimbru, cimbrişor, mentă, busuioc, melisă (roiniţă) 

sau levănţică, Grecii şi romanii creau poţiuni, miruri şi balsamuri cu 

oregano ca să trezească iubirea adormită sau ca să vindece suferinţele 

îndrăgostiţilor neiubiţi. Sau, îl foloseau în talismane ca să se apere de 

vrăji şi de duhuri rele. Italienii şi astăzi mai aruncă măghiran sau oregano 

peste pragul casei sau îl poartă în săculeţi de pânză asupra lor, ca să ţină 

departe maleficii şi duhuri necurate. 

 O veche legendă, care se spune şi despre măghiran şi despre 

șovârv, povesteşte că un prinţ din Cipru, Amarakos, adică Prinţul 

Maghiran, căruia îi plăcea să creeze parfumuri noi şi încântătoare, era în 

căutarea esenţei desăvârşite. Dorea să descopere parfumul în stare să 

seducă şi să vrăjească pe oricine avea să-l miroasă. Dar, atunci când, în 

sfârşit, l-a găsit, a murit în extaz, savurîndu-i efluviile. Zeii, îndureraţi, l-



94 
 

au prefăcut în șovârv şi i-au dăruit copleşitoarea mireasmă a parfumului 

care tocmai îl ucisese. 

 O altă legendă spune că însăşi Afrodita le-a dăruit oamenilor, 

din grădina ei olimpiană, unde creştea din belşug, această iarbă cu 

miresme tari, ca să le aducă fericire şi o soartă bună. De aceea, oregano 

se mai numeşte şi „iarba fericirii”. 

 Șovârvul are o serie de beneficii precum: 

 Dereglări ginecologice. În denumirile populare din multe țări, 

șovârful se numește și „Poala Sfintei Marii”, „Iarba mamei” (în 

ucraineană – materinca). Vindecătorii de odinioară au lăsat 

indicații stricte despre folosirea lui. Se prescria în mod obligatoriu 

femeilor cu fibrom uterin, chisturi ovariene, leucoree, dar și extern, 

pentru spălături vaginale. Se spune că planta se numea „iarba 

mamei” ca să fie folosită numai de femei mature, care au copii. 

Fetelor și mai ales gravidelor le-a fost interzisă categoric folosirea 

ei, ca să nu se deregleze ciclul menstrual sau să nu fie provocat 

avortul; 

 Șovârvul este eficient în afecțiunile stomacale (colitele de 

fermentație, gastritele hipoacide, tulburările intestinale, dizenteria, 

diareea). Într-un pahar de apă clocotită se pun 2 lingurițe de plantă 

mărunțită (planta verde se toacă mărunt, iar cea uscată se râșnește). 

Se acoperă, se infuzează pentru 10 minute și apoi se strecoară. 

Înainte de fiecare masă, se iau 100 ml (4 linguri) de infuzie; 

 Șovârvul este indicat în afecțiunile tubului digestiv. Un vârf de cuțit 

din praf de șovârv se ține sub limbă timp de 10 minute, apoi se 

înghite cu puțină apă. Se beau 1-3 căni de infuzie sau apă în care se 

dizolvă sucul stors din planta verde (o lingură la un pahar de apă); 
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 În caz de colici renale, se administrează infuzie de șovârv. 2 

lingurițe de frunze uscate de șovârv se opăresc în 500 ml de apă. 

Se beau 3 căni de infuzie pe zi, înainte sau între mese; 

 Șovârvul este  recomandat în astm, bronșite, stări gripale, traheite 

și tuse convulsivă. Se amestecă 2 linguri de șovârv, 4 linguri de 

podbal și 4 linguri de fructe sau frunze (uscate) de fragi sau zmeură 

și 2 linguri de rădăcină de nalbă-mare. Se infuzează 4 lingurițe de 

amestec în 500 ml de apă fierbinte. Se beau câte 150 ml, de patru 

ori pe zi, între mese. Fiecare înghițitură se îine în gură 10 minute, 

înainte de a fi înghițită; 

 Sovârvul previne cancerul - antioxidanții din structura sovârvului 

nu luptă doar împotriva radicalilor liberi de oxigen, aceștia au o 

acțiune eficientă și în ceea ce privește prevenirea cancerului. 

Studiile au arătat că extractul acestei plante neutralizează în mod 

eficient celulele corupte, înainte de a se multiplica. Un alt test a 

arătat că carvacrolul, una dintre substanțele active din alcătuirea 

sovârvului a ajutat la diminuarea răspândirii celulelor canceroase 

în colon, prevenind în mod eficient metastazarea acestuia; 

 În stările gripale, se amestecă în cantități egale șovârv, muguri de 

pin, frunze de pătlăgină și frunze de podbal. O linguriță din acest 

amestec se infuzează în 250 ml de apă clocotită, timp de 30 minute. 

Se beau câte 200 ml de ceai, în fiecare zi, vreme de 1 săptămână; 

 Șovârvul are proprietăți antivirale - proprietățile importante 

antivirale ale acestei plante, cu un aport ridicat de ulei, sunt date de 

către efectul său de inhibare atât a microorganismelor cât și a unor 

tipuri de bacterii periculoase și virusuri de a crește. Șovârvul are un 

rol important în prevenția anumitor tipuri de infecții, fiind extrem 

de eficient. Această plantă are o acțiune complexă în tratarea gripei 

și a răcelilor comune datorită proprietăților sale antivirale. Un 

studiu a demonstrat faptul că șovârvul sau oregano s-a dovedit 
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extrem de eficient în tratarea anumitor afecțiuni ale tractului 

respirator cauzate de virusuri periculoase; 

 Șovârvul are afect sedativ, calmând sistemul nervos. Planta se 

fierbe în lapte dulce. Pentru a păstra și vitaminele din lapte și uleiul 

din plantă, se prepară un macerat la rece, din 2 linguri de șovârfv și 

400 ml lapte rece, care se bea în timpul zilei. În caz de nevroze, se 

fac băi sau frecții cu 50 g de plantă fiartă în 10 l de apă. Înainte de 

culcare, se face o baie totală sau locală, la temperatura corpului; 

 Șovârvul contribuie la reducerea inflamației în organism - 

compușii flavonoizi și fenolici din alcătuirea șovârvului sunt 

responsabili de reducerea inflamației din organism. Consumul 

acestei plante este corelat cu diminuarea durerilor provenite de la 

afecțiunile inflamatorii, cum ar fi durerile musculare sau 

articulare, iritarea pielii sau tusea seacă. Șovârvul este bogat în 

antioxidanți ce neutralizează radicalii liberi și reduc inflamația în 

mod eficient. Carvacrolul este un compus care s-a dovedit eficient 

în reducerea dimensiunilor sporite ale zonei inflamate cauzată de 

acumularea de lichide; 

 Șovârvul este o sursă bogată de antioxidanți - radicalii liberi de 

oxigen sunt substanțe extrem de agresive și de periculoase odată 

ajunse la nivelul corpului uman. Acestea sunt responsabile pentru 

provocarea stresului oxidativ care duce la distrugerea celulelor 

țesuturilor organismului uman, ceea ce crește riscul dezvoltării 

anumitor boli grave. Șovârvul are în componența lui o concentrație 

foarte mare de antioxidanți, substanțe care acționează eficient în 

vederea neutralizării radicalilor liberi și a acțiunii lor asupra 

organismului pentru a îmbunătăți starea de sănătate; 

 Șovârvul este un antiseptic natural - conține anumiți compuși care 

au proprietăți antibacteriene importante, fiind un antiseptic natural. 

Un studiu a arătat că extractul din această planta a blocat cu succes 

creșterea Escherichia coli și a Pseudomonas aeruginosa, două 
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lanțuri bacteriene care cauzează infecții grave în organism. Mai 

mult, proprietățile sale naturale antiseptice etichetează această 

planta drept fiind cea mai eficientă în prevenirea infecțiilor, fie că 

sunt de natură bacteriană, microbiană, fungică sau puternic virală; 

 Șovârvul are efecte în afecțiunile dermatologice. Frunzele crude 

sau uscate de șovârv, amestecate cu untură topită sau unt, se aplică 

pe arsuri, eczeme, răni și furuncule. De asemenea, șovârvul are 

acțiune tonică și asupra pielii, de aceea putem să preparăm o infuzie 

sau un macerat la rece, din 3 linguri de flori și frunze în 300 ml de 

apă și s-o folosim pentru comprese faciale. 

 Șovârvul se poate utiliza sub formă de: 

 Ceaiul de șovârv calmează spasmele căilor respiratorii, aducând 

ameliorare în tusea convulsivă, astm, bronșită și în inflamațiile 

traheei. De asemenea, acesta fluidifică secrețiile bronhice și ajută 

la expectorație; 

 Infuzia de șovârv se prepară din 15 g plantă mărunțită la 200 ml 

apă. Pentru a ușura expectorația, infuzia se poate prepara și astfel: 

dintr-un amestec de 10 g șovârv, 20 g frunze de potbal și 20 g de 

rădăcină de nalbă se iau 2 lingurițe, care se opăresc cu 1 pahar de 

apă clocotită. După 15-20 minute, infuzia se strecoară, se 

îndulceste cu miere de albine sau cu zahăr și se bea câte un sfert de 

pahar de 3-4 ori pe zi; 

 Ulei - datorită unui principiu amar pe care-l conține, cât și a uleiului 

volatil, șovârvul este întrebuințat în boli de stomac și pentru a mări 

pofta de mâncare, mai ales acolo unde se constată o diminuare a 

sucului gastric, declara Corneliu Constantinescu în cartea „Plante 

medicinale în apărarea sănătății”. Este nevoie de 2 pahare de 

plantă tocată mărunt și 500 ml ulei nerafinat. Planta se amestecă cu 

uleiul și apoi se adaugă într-un borcan de sticlă cu filet. Borcanul 

se păstrează la întuneric, la temperatura camerei, și se agită de mai 
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multe ori pe zi, apoi se strecoară. Peste produsul verde se toarnă 

250 ml de ulei, se închide capacul și se pune borcanul în apă 

fierbinte, se acoperă cu o pătură sau un prosop gros și se infuzează 

până la răcirea apei. Se stoarce bine prin tifon și se amestecă la un 

loc tot uleiul, care se păstrează la rece, în sticlă de culoare închisă. 

Celuloza rămasă se păstrează în alt borcan și se folosește pentru 

aplicații externe în diferite afecțiuni. Potenţialul ridicat de activitate 

antimicrobiană, ca de altfel şi aroma picantă a șovârvului sunt 

determinate de componentele fenolice de tip carvacrol şi timol. Tot 

ele imprimă acţiunea antispastică la nivelul musculaturii netede şi 

sedativă asupra sistemului nervos central, in special asupra 

centrilor respiraţiei; produce o uşoară bronhodilataţie. Uleiul 

volatil de Origanum blochează in vitro aderarea virusului HSV1 la 

alte celule, reducându-i infectivitatea cu până la 99% chiar şi în 

cazul tulpinilor de virus herpetic rezistente la aciclovir. Uleiul 

volatil distruge învelişul lipidic viral, ceea ce nu le mai permite 

acestora să adere pe alte celule-gazdă; 

 Infuzie - în boli de stomac se iau 3-4 linguri pe zi înainte de masă. 

Se poate prepara o infuzie mai slabă, folosidu-se o liguriță de plantă 

la o ceașcă cu apă, din care se beau 2-3 ceaiuri pe zi; 

 Condiment alimentar - frunzele se consumă proaspete sau adăugate 

la diverse mâncăruri. Este unul dintre cele mai importante 

condimente în gastronomia mediteraneeană, unde este mai adesea 

folosit sub formă uscată la aromatizarea dressing-urilor pentru 

salată, a sosurilor pentru paste, a mâncărurilor de legume sau cu 

carne, în special la felurile picante alături de ardei, usturoi, ceapă 

etc.; 

 La noi, s-a folosit cu predilecție ca plantă tinctorială, din florile sale 

obținându-se o nuanță fadă de roșu sau purpuriu; 

 Băi aromate - extern, șovârvul se folosește ca antiseptic, sub formă 

de băi aromatice sau comprese în diferite boli de piele; 
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 Pulbere: se obține prin măcinarea părții aeriene a plantei - în 

afecțiunile tubului digestiv (gură, esofag, faringe). Un vârf de cuțit 

din praf de șovârv se ține sub limbă timp de 10 minute, apoi se 

înghite cu puțină apă; 

 Unguent - frunzele crude sau uscate de șovârv, amestecate cu 

untură topită sau unt, se aplică pe arsuri, eczeme, răni, furuncule; 

 Tinctura din amestec de 50 g de șovârv + 50 g de urzici uscate la 1 

litru de alcool de 70°; se macerează la soare 15 zile, se strecoară și 

se iau câte 2 linguri de macerat la 200 ml de apă, cu care se fac 

frecții pe cap pentru a combate mătreața, pentru stimularea creșterii 

părului și distrugerea păduchilor; 

 Cataplasme din frunze proaspete, strivite și puse într-un săculeț de 

tifon, plasat într-un vas cu vapori de apă; se aplică în dureri de 

reumatism, lumbago, torticolis (strâmbarea gâtului), traumatisme, 

dureri de cap și de măsele, pierderea auzului; 

 Inhalații cu aburi dintr-un decoct de șovârv în caz de guturai, 

traheo-bronșite, epidemii de gripă sau alte viroze respiratorii. 

 

3.7 Afinul de munte (Vaccinium myrtillus) 

 
Fig. 8 Afinul de munte (Vaccinium myrtillus) 

 Se pare că în antichitate, afinul nu era cunoscut de greci și 

romani, fructele lui devenind cunoscute abia după secolul al XII-lea, prin 
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scrierile stareței Hildegard von Bingen. Afinul se utilizează de mai bine 

de 1.000 de ani în medicina tradițională europeană, însă abia din secolului 

al XVI-lea utilizările lui sunt popularizate, fiind incluse în tratatele 

medicale din acea perioadă. 

 Datorită proprietăților lor astringente și antiseptice, fructele erau 

recomandate în diaree, dizenterie și dispepsie. Totodată, se administrau 

și în tratarea calculilor renali, tulburărilor biliare scorbutului, 

hemoroizilor, infecțiilor cavității bucale, tusei sau tuberculozei, iar 

infuziile din frunze erau prescrise în diabet. 

 În unele zone muntoase din țara noastră fructele uscate sau 

plămădite în rachiu se întrebuințau în mod curent în tratarea diareii. În 

unele părți se făceau turte din afin pulverizate și făină din sâmburi de 

măsline în tratamentul crampelor, durerilor de stomac sau al diareii. 

 Există și o rețetă în care frunzele verzi sau uscate, în amestec cu 

frunze de mesteacăn, ciumăfaie și traista ciobanului, se infuzau, extractul 

respectiv administrându-se în tratarea diabetului. 

 Pentru copii sugari care aveau diaree exista o rețetă care a rămas 

și astăzi un remediu casnic recunoscut: se amestecă brânză de vaci (100 

g) cu 3 lingurițe rase de pulbere de fructe uscate de afin, care se 

administrează peste zi copilului. Taninurile și polizaharidele din bace 

acționează ca dezinfectant la nivelul intestinului și, de regulă, după 2-3 

zile diareea dispare. 

 Fructele uscate sunt folosite și pentru a îndepărta halena la 

persoanele cu suferințe gastrointestinale; pentru aceasta, dimineața, pe 

nemâncate, se mestecă 1-2 lingurițe de fructe. 

 Afinele proaspete reprezintă un adjuvant eficient în susținerea 

tratamentului cu anti-diabetice orale la pacienții cu diabet de tip II, cu 
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condiția ca doza zilnică consumată să fie de cel puțin 200 g. Din fructele 

proaspete se prepară gemuri, siropuri, compoturi, băuturi alcoolice etc. 

 Un spectru larg de proprietăți farmacologice a fost descris 

pentru fructe, extracte din acestea și antocianii componenți. Aceste 

proprietăți au fost cercetate intens in vitro și in vivo, iar pentru unele 

dintre ele există și studii pe subiecți umani. 

 Ele includ în principal efecte antioxidante puternice, vasculare, 

antiinflamatoare, hipolipemiante, hipoglicemiante, chemopreventive, 

citoprotectoare. Antocianii ca atare și extractele din afine bogate în 

antociani (25-36%) sunt scavengeri potenți ai radicalilor liberi și inhibă 

peroxidarea lipidică în microzomii hepatici la șobolani. 

 De asemenea, antocianii (100 mM) oferă protecție față de 

procesele de fotooxidare la nivel retinian, prin prevenirea fotooxidării 

A2E, principalul pigment ocular de tip lipofuscină. Odată cu 

îmbătrânirea, acest pigment se acumulează în epiteliul retinian și joacă 

un rol major în patogeneza degenerării maculare. 

 Expunerea la lumină a lipofuscinelor generează oxigenul singlet 

care inițiază degenerarea epiteliului vizual. Totodată, antocianii pot 

preveni oxidarea vitaminei C prin capacitatea de chelatare a ionilor 

metalici (Fe și Cu) și ameliorează disfuncția mitocondrială indusă de 

stresul oxidativ. 

 Numeroase studii au raportat efectele benefice ale afinelor nu 

doar în degenerarea maculară, ci în multe alte afecțiuni oftalmologice 

(cataractă, glaucom, retinopatia diabetică) sau tulburări de vedere 

(miopie, hemeralopie). 

 Tocmai de aceea, în al doilea război mondial li se administrau 

extracte din afine piloților pentru creșterea acuității vizuale în timpul 
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misiunilor nocturne, fiind necesare ajustarea rapidă a vederii la întuneric 

și o restabilire rapidă a acuității vizuale după expunerea la lumina 

orbitoare a exploziilor. 

 Prin intermediul antocianilor, extractele de afine cresc rezistența 

capilară, întârzie evoluția miopiei și a opacifierii cristalinului, reduc 

anormalitățile retiniene, îmbunătățesc adaptarea ochiului la vederea 

nocturnă, cresc acuitatea vizuală. 

 Mecanismele implicate au la bază proprietățile antioxidante, 

calitățile angioprotectoare, abilitatea de creștere a integrității colagenului 

și favorizarea activării regenerării purpurei retiniene, componenta retinei 

responsabilă de ajustarea vederii la lumină și întuneric. 

 In vitro, extractele de afine au demonstrat abilitatea de a inhiba 

enzime proteolitice (elastaza) implicate în degradarea colagenului și a 

altor componente ale matriței extravasculare. De asemenea, antocianii 

cresc rezistența fibrelor de colagen la acțiunea colagenazei. 

 La pacienți cu tulburări vasculare periferice de diferite origini 

(insuficiență venoasă cronică, fragilitate capilară secundară bolilor 

hepatice, boala varicoasă), extractele de afine (480 mg/zi) au ameliorat 

simptomatologia clinică (edem, parestezie, senzație de presiune). 

 Acțiunea benefică apare prin îmbunătățirea microcirculației 

venoase, a drenajului limfatic și reducerea permeabilității vasculare. În 

plus, antocianii protejează pereții capilari printr-un mecanism care 

implică creșterea efectului de barieră a endoteliului vascular. Acest efect 

se obține prin stabilizarea fosfolipidelor membranare datorită stimulării 

biosintezei mucopolizaharidelor din țesutul conjunctiv și refacerea 

învelișului pericapilar. 
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 Tradițional frunzele de afin sunt utilizate ca hipoglicemiant. Se 

mai administrează preventiv și curativ în afecțiuni gastrointestinale, 

renale, respiratorii, cardiovasculare, dermatologice, reumatice, precum și 

pentru stimularea funcțiilor metabolice și ca depurativ. 

 În ceea ce privește acțiunea hipoglicemiantă, aceasta este 

atribuită primul rând sărurilor de crom. Numeroase experimente 

farmacologice au evidențiat faptul că diabetul de tip II se instalează în 

condițiile unei diete lipsite de săruri de crom. 

 În principal, au fost identificate 3-arabinozide, 3-glucozide și 3-

galactozide ale cianidolului, delfinidolului, malvidolului, peonidolului și 

petunidolului. Glicozidele cianidolului și delfinidolului reprezintă circa 

64% din totalul antocianilor. Alți constituenți importanți sunt 

flavonoidele (cvercitrina, izocvercitrina, hiperozida, astragalina), 

taninuri (până la 10%) și acizii fenolici (cafeic, clorogenic, ferulic, 

siringic, vanilic, p-cumaric, galic, p-hidroxibenzoic). În plus, afinele mai 

conțin acizi organici (3-7%) (citric, malic, ascorbic), triterpene (acizii 

ursolic și oleanolic), glucide, pectine, vitamine B. 

 Beneficiile afinelor sunt: 

 Reducerea riscului de diabet și obezitate - pot ajuta la reglarea 

nivelului de zahăr din sânge. Există studii realizate pe șoareci, 

potrivit cărora, sucul de afine poate reduce riscul de apariție a 

diabetului sau a obezității prin reglarea nivelului de adiponectină 

– un hormon ce determină reducerea greutății corporale și 

modificarea metabolismului energetic, dar și reglarea 

sensibilității la insulină; 

 Mențin sănătatea sistemului digestiv - acidul fenolic din 

compoziția afinelor are efect anti-inflamator la nivelul colonului 

și reglează metabolismul microbian. Studiile arată că afinele pot 
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reduce inflamarea și înmulțirea bacteriilor la nivelului tubului 

digestiv. De asemenea, frunzele de afin au proprietăți astringente 

datorită taninului. Au activitate antibacteriană și antidiareică; 

 Stimulează memoria și capacitatea de concentrare - conținutul de 

flavonoide din afine ajută la îmbunătățirea memoriei și a 

funcțiilor cognitive. În plus, consumul regulat de flavonoide 

reprezintă un real sprijin pentru încetinirea procesului de 

îmbătrânire; 

 Afinele au cea mai mare capacitate antioxidantă dintre toate 

fructele - afinele sunt foarte bogate în antioxidanți numiți 

antocianină, vitamina C, vitamine din complexul B, vitamina E, 

vitamina A, cupru (care întărește imunitatea și are rol 

antibacterian), seleniu, zinc, fier (promovează imunitatea prin 

creșterea hemoglobinei și a concentrației de oxigen din sânge) și 

stimulează astfel, sistemul imunitar și previne apariția infecțiilor; 

 Afinele neutralizează radicalii liberi care pot promova boala și 

îmbătrânirea în organism; 

 Afinele contribuie la diminuarea grăsimii din zona abdomenului; 

 Ajută la menținerea sănătății tractului urinar - dezvoltarea 

coloniilor de bacterii, precum b-coli de-a lungul pereților 

mucoasei din interiorul tractului urinar, sunt responsabile pentru 

această infecție care conduce la inflamație, senzație de arsură în 

tipul urinării și alte complicații. În acest caz, afinele pot fi 

surprinzător de benefice. Acestea conțin un compus format din 

polimeri mari, precum moleculele grele, care inhibă creșterea 

bacteriilor respective. Afinele au proprietăți antibiotice, care se 

adaugă la acest efect. Moleculele mari și grele spală practic aceste 

bacterii de pe pereții tractului urinar, prevenind declanșarea 

infecției; 

 Păstrează integritatea vederii - extractul de afine conține un nivel 

ridicat de compuși numiți antocianozide, care s-a dovedit în urma 

https://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/sistemul-imunitar-al-organismului-anticorpii_9086


105 
 

studiilor clinice că încetinesc pierderea vederii. Acești compuși 

pot preveni sau întârzia toate problemele legate de îmbătrânire, 

cum ar fi degenerescența maculară, cataracta, miopia și 

hipermetropia, uscăciunea ochilor și infecțiile, în special cele de 

la nivelul retinei, datorită propietăților antioxidative. Afinele 

conțin un grup special de antioxidanți numiți carotenoide (luteina, 

zeaxantina etc.), flavonoide (cum ar fi rutina, resveritrol, 

quercentina etc.), alte substanțe importante precum vitamina C, 

vitamina E și vitamina A, seleniu, zinc și fosfor, care sunt 

benefice și esențiale pentru sănătatea ochilor; 

 Mențin sănătatea creierului - aceste fructe mici conțin antociani, 

vitaminele A, complexul-B, C si E, zinc, sodiu, potasiu, cupru, 

magneziu, fosfor, mangan și pot preîntâmpina sau vindeca printre 

altele, apariția tulburărilor nevrotice, prin prevenirea degenerării 

sau distrugerii neuronilor, a celulelor creierului, ajutând la 

menținerea sănătății sistemului nervos central. Aceste fructe pot 

vindeca și afecțiuni grave precum boala Alzheimer. Ele 

contribuie la vindecarea celulelor deteriorate și țesuturilor 

neuronilor și, păstrează nealterată memoria pentru o perioadă 

lungă de timp. Cercetătorii au descoperit că dietele bogate în afine 

îmbunătățesc în mod semnificativ și capacitatea de învățare; 

 Afinele scad riscul dezvoltării bolilor de inimă - conținutul ridicat 

de fibre, antioxidanți puternici și abilitatea afinelor de a dizolva 

colesterolul rău, fac din aceste fructe un supliment alimentar ideal 

pentru vindecarea bolilor de inimă. Acestea întăresc și mușchii 

inimii. Într-un studiu efectuat recent, cercetătorii au descoperit că 

o cantitate moderată de vin alb conține 0,47 mmol de antioxidanți 

ai radicalilor liberi, vinul roșu 2,04 mmol, iar vinul obținut din 

afine conține 2,42 mmol din acești compuși protectivi; 

 Ajută în ameliorarea constipației și a digestiei - fibrele din afine 

țin la distanță constipația (prin consumul constant a unei cantități 
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însemnate), iar vitaminele, sodiul, cuprul, fructoza și acizii 

îmbunătățesc digestia; 

 Lupta împotriva cancerului - afinele s-au dovedit a fi de ajutor 

bolnavilor de cancer, deoarece conțin anumiți compuși, cum ar fi 

pterostilbene (excelent în remediul cancerului de colon și ficat) și 

acid aleagic, care în combinație cu antocianina și alți antioxidanți 

precum vitamina C și cupru, pot duce la prevenirea sau 

vindecarea cancerului. Studiile de laborator arată că acei compuși 

fenolici din afine pot inhiba proliferarea celulelor canceroase din 

colon și pot induce apoptoza (moartea programată a celulelor). A 

fost observată, de asemenea, o reducere semnificativă 

(aproximativ 34%) a riscului de cancer ovarian la femeile care au 

un aport crescut de luteolina (ce se găsește în citrice). 

Afinul se poate utiliza sub formă de: 

 Fructele de afin proaspete - au efecte miraculoase dacă sunt 

consumate proaspete, ca masă, desert sau ingrediente în diferite 

preparate; 

 Ceaiul de afine - fructele uscate de afin împreună cu frunzele, pot 

fi transformate în ceaiuri și băute pentru tratarea și prevenirea 

unor afecțiuni; 

 Infuzie din frunze de afin, care se obține din frunze, punând 2 

lingurițe la 500 ml apă clocotită; 

 Decoct din frunze; 

 Suc de afine. Fructele proaspăt culese pot fi stoarse și 

transformate în suc; 

 Decoct de afine- 100 g fructe la I Iitru de apă; 

 Ulei din semințe de afine; 

 Dulceață de afine - mod de preparare dulceață de afine: se curăță 

afinele de codiță, se spală cu apă rece și se scurg. Se așează într-

o cratiță un strat de afine, unul de zahăr și tot așa până se termină 
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și fructele și zahărul. De fiecare dată, peste fructe se stoarce și 

puțină zeamă de lămâie. Se lasă la rece de seara până dimineața. 

A două zi se fierbe la foc mic până se topește zahărul, amestecând 

continuu, și se adună spuma când se formează. Când dulceața 

începe să se lege, se pune în borcane cu filet și se lasă acoperite 

cu pături până se răcesc; 

 Tinctura de afine - organele mărunțite trebuie amestecate cu 

alcool. Amestecul trebuie lăsat la macerat pentru 2-3 săptămâni, 

după care poate fi utilizat; 

 Lichior de afine (afinată) - preparat ce are în compoziție alcool, 

zahăr și afine; 

 Măștile și cremele cu pulpă din afine, lasă tenul curat și luminos; 

 Vinul de afine - ingrediente: afine - 2 kg; apă - 1 l; zahăr - 0,5 kg; 

starter de vin - 50 ml (sau 2 g de drojdie de vin de cultură pură). 

Metoda de preparare: Se încălezesc boabele din baia de apă. Se 

pune pulpa în tifon, pliată în 3-4 straturi, se stoarce sucul prin el. 

Se diluează sucul cu apă fiartă, răcită la 25 de grade. Se adaugă 

0,3 kg zahăr granulat. Se pune într-o sticlă bine spălată de sticlă 

și instalați o garnitură de apă pe gât. După o săptămână, Se toarnă 

o jumătate de pahar de must printr-o paie, dizolvați 0,2 kg de 

zahăr în ea și turnați din nou sticla în sticlă. Procesul va fi lung, 

durează aproximativ o lună și jumătate. Dacă durează mai mult, 

mustul trebuie să fie turnat într-un alt recipient, având grijă să nu 

se scurgă sedimentul și să se lase deja în fermentație. După 

fermentare, băutura este turnată, eliberată din sediment, turnată 

într-un recipient curat, închisă și mutată într-o cameră mai 

răcoroasă (16-20 grade). Aici vinul va fi stabilit. Va dura de la 3 

luni la un an. Până când vinul este complet clarificat, acesta 

trebuie turnat o dată pe lună și jumătate, separându-se de 

sediment. Vinul finit este îmbuteliat. 
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3.8 Teiul (Tilia cordata) 

 
Fig. 9 Teiul (Tilia cordata) 

 În Europa și nu numai, nenumărate legende și superstiții sunt 

centrate în jurul pomului și a florilor de tei. În mod tradițional, lemnul de 

tei era folosit pentru sculptarea unor opere religioase, teiul fiind 

considerat, pe de altă parte, un copac al satelor și având un rol foarte 

important în lumea europeană timpurie.  

 Teiul era văzut drept sacru datorită preferinței pe care o au 

albinele față de florile lui și a calități mierii de tei, fiind numit uneori 

„arborele albinelor”. În unele regiuni, aura sacră a teiului era atât de mare, 

încât cei care îndrăzneau să taie un astfel de copac nu se puteau aștepta 

la altceva decât la pedeapsa cu moartea. 

 Măștile din sarcofagul lui Fayoum (perioada helenică din Egipt) 

era confecționate din lemn de tei, lucru ce mărturisește despre caracterul 

sacru al acestui arbore încă din vremurile antice. 

 Potrivit legendelor grecești, teiul era un simbol al dragostei 

conjugale și al soției perfecte, al simplității, inocenței și bunătății. În mod 

asemănător, în mitologia română, teiul era considerat o reprezentare a 

fidelității și iubirii conjugale. Potrivit lui Herodot, ghicitorii sciti își 
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făceau divinatiile cu o frunză de tei tăiată în trei părți răsucite apoi în jurul 

degetelor. 

 În mitologia greacă, nimfa Philyie a dat naștere, în urmă unei 

legături amoroase cu tatăl lui Zeus, unui copil monstruos și, pentru a o 

scapă de rușine, a fost transformată într-un tei. Într-un alt mit, se descrie 

cum Baucis și Philemon, un bătrân cuplu din Phrygia, a arătat ospitalitate 

față de zei și, drept urmare, a fost răsplătiți. Conform legendei grecești, 

Zeus și Hermes au luat formă umană și au pornit să viziteze pământul 

deghizați că niște sărmani călători. Atunci când au ajuns în Phrygia și au 

căutat un adăpost, au fost refuzați de toată lumea cu excepția lui Philemon 

și a soției lui, Baucis. Cuplul a împărțit puținele bucate și ultima picătură 

de vin cu cei doi străini. 

 La un moment dat, Baucis și Philemon și-au dat seama că 

oaspeții lor erau zei din cauza faptului va ulciorul lor de vin nu se golea 

niciodată iar băutură ordinară dinăuntrul lui se transformase într-o 

minunată licoare. Zeus și Herme și-au adus pe gazdele pe un deal înalt 

aflat deasupra Phrygiei, după care au trimis un potop distrugător asupra 

pământurilor înconjurătoare, pentru a-i pedepsi pe oamenii care fuseseră 

ingrați cu ei. Zeus a transformat casă în care fusese primit într-un templu 

și le-a făgăduit lui Baucis și Philemon că le va îndeplini două dorințe: de 

a servi că preot și preoteasa în templul sau și că, atunci când va veni 

timpul, va face în așa fel încât cei doi să moară împreună. Mulți ani mai 

târziu, când au ajuns la capătul zilelor, Baucis a fost transformată într-un 

tei, iar Philemon într-un stejar, ramurile celor doi arbori împletindu-se 

într-o stransoare de nedespărțit. 

 Germanii respectau teiul drept un copac „sacru” al 

îndrăgostiților, având capacitatea de a dărui fertilitate și prosperitate. În 

mitologia germanică precreștină, teiul era sacru, întrucât era asociat cu 

Freya, păzitoarea vieții, zeiță a norocului, dragostei și adevărului. Mai 
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mult decât atât, legendă spunea că teiul nu putea fi lovit de fulger întrucât 

Freya era soția lui Wodan, principalul zeu din panteonul germanic. 

 Adeseori, un tei încărcat de ani marca locul central de întâlnire 

a oamenilor din multe sate și comunități rurale. Sub un astfel de tei aveau 

loc consfătuirile de reinstalare a dreptății și păcii între oameni, crezându-

se că acest arbore are puterea de a aduce la lumina adevărul. Teiul a fost 

asociat cu judecățile chiar și după crestinizare, verdictele în unele regiuni 

germanice fiind date „sub tilia” (sub tei) până în perioada iluminismului. 

 În „Nibelungenlied” (Cântecul Nibelungilor), o epopee germană 

medievală bazată pe tradiția orală, rememorând evenimente petrecute în 

triburile germanice între secolele V și VI, Siegfried și-a câștigă 

invulnerabilitatea prin îmbăierea în sânge de dragon. În vreme ce se 

scaldă astfel, o frunză de tei s-a lipit de el, lăsând pe trupul lui un loc 

neatins de sângele de dragon, loc devenit singură lui zona vulnerabilă. 

 În folclorul din Polonia, se credea că teiul poate oferi protecție 

contra spiritelor rele și a fulgerelor. Acest copac era amplasat de obicei 

în față caselor, pentru a impedica răul să între în ele. De asemeni, teiul 

era un simbol al norocului, credinței, familiei și vieții fericite. Într-o 

legendă poloneză străveche se spune că nu este de bun augur să tăi un 

copac de tei, întrucât acest lucru va aduce ghinion și necazuri atât 

taietorului cât și familiei lui.  

 Tot în Polonia, teiul este asociat cu Fecioara Maria, despre care 

se spune că a fost adesea văzută printre ramurile acestui arbore. Chiar și 

în zilele noastre, în unele regiuni poloneze pot fi văzute mici capele la 

marginea drumului, adăpostite de crengile teilor. De vreme ce teii sunt 

favoriții Maicii Domnului, se crede că rugăciunile de sub coroana lor au 

mai mari șanse de a fi ascultate . 
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 În Estonia și Lituania, femeile aduceau sacrificii în față arborilor 

de tei, rugându-se să le fie dăruite fertilitate și liniște familială. 

 În lumea creștin-ortodoxă slavă, lemnul de tei era preferat mai 

ales pentru pictarea icoanelor. Două opere ale vestitului pictor Andrei 

Rubliov, „Sfânta Treime” și „Mântuitorul”, având drept suport lemnul de 

tei, pot fi admirate și astăzi în galeriile Tretiakov din Moscova. 

 În creștinism, teiul este un arbore sacru, grație, se pare , 

parfumului suav al florilor lui. În Evul Mediu din Europa occidentală, teii 

erau plantați în mod obișnuit în preajma bisericilor. Teiul este asociat cu 

Sfânta Walburga. Capela în care trăia această, în Bavaria, se spune că 

avea formă unui copac de tei și era înconjurată de o mulțime de astfel de 

arbori.Sfânta Walburga a devenit faimoasa după moartea ei, datorită 

vindecarilor realizate grație uleiului ce izvora în mod miraculos din 

mormântul ei.  

 În legendele populare se spune că apropierea ei față de tei era 

mult mai intimă, ea fiind uneori văzută zburând pe o matură făcută din 

crengile arborelui ei preferat. 

 În astrologia celtică, oamenii născuți sub semnul zodiei Teiului 

(11 martie – 17 martie) par a fi înclinați să accepte netulburați tot ce li se 

întâmplă în viață. Ei detestă luptele, lenea și pierderea de timp. Teii se 

referă la persoane ce fac adesea sacrificii pentru prietenii lor. Ele posedă 

multe talente, dar le lipsește tenacitatea de a face ca darurile lor înăscute 

să evolueze.  

 Nativii din zodia teiului pot fi uneori geloși și mustratori, dar 

sunt foarte loiali în dragoste. Oamenii „tei” iubesc viața, dar, în ciuda 

remarcilor celor din jur, nu încetează a se minuna de faptul că ideile și 

visurile lor sunt mult mai frumoase decât realitatea. Cu o imaginație 

foarte bogată, cei născuți în zodia teiului au tendința să privească lumea 
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prin niște ochelari roz-bonbon. De fapt, ei sunt adepții unui ideal pe care 

reușesc cu ușurință să îl transmită și altora ce au predispoziția de a vedea 

viața într-o manieră mult mai atrăgătoarea decât cruda realitate. 

 Considerat ca fiind arborele sfânt al creştinilor, teiul a pătruns 

adânc în imaginaţia poporului român, însoţindu-l atât în viaţa reală, cât 

şi pe tărâmul basmelor.  

 Nu este întâmplător că în coroana teiului Dumnezeu nu aruncă 

niciodată săgeţile trăsnetelor, explicaţia fiind dată de magnetismul diferit 

al teiului, faţă de cel al altor arbori.  

 Este ştiut că ţăranii, prinşi pe câmp de ploile repezi de vară, 

aleargă să se adăpostească sub un tei singuratic, evitând alţi arbori care 

ar atrage fulgerele. În plus, s-a mai constatat că umbra teiului nu provoacă 

răceli sau alte boli pulmonare, aşa cum se poate întâmpla cu persoanele 

care dorm la umbra nucului.  

 Acest arbore ne este atât de aproape de suflet nouă, românilor, 

încât ajunge să-i simţim mireasma şi deja putem să-i decodificăm singuri 

calităţile sale de medicament. Mireasma florilor de tei ne aduce pacea în 

suflet, ne face meditativi, ne îmblânzeşte inima, pregătind-o pentru 

marile împliniri ale verii. De calităţile terapeutice concrete ale acestui 

copac avem multă nevoie. 

 În mitologia Romei antice, teiul simboliza iubirea conjugală şi 

fidelitatea în cuplu, fiind în acelaşi timp şi arborele lui Venus (zeiţa 

iubirii) şi al Junonei (zeiţa înţelepciunii). Mai ales cuplurile tinere îşi 

împodobeau altarul casei cu ramuri de tei înflorite, pentru a beneficia de 

înţelepciune şi stabilitate în iubire. 

 Poetul latin Ovidiu, cel exilat pe ţărmul Pontului Euxin, afirma 

că, de sărbătoarea dedicată zeiţei fertilităţii, fecioarele se împodobeau cu 
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coroane de flori de tei. În folclorul polonez există şi acum credinţa că 

teiul plantat în faţa casei apără familia de spiritele rele, aduce noroc şi 

pace, ajută oamenii să nu-şi piardă credinţa în Dumnezeu şi să nu cedeze 

diferitelor ispite. Conform unei credinţe populare franceze, o căsătorie nu 

se mai destramă niciodată, dacă mirii treceau la nuntă pe sub doi tei cu 

coroanele împreunate. 

 Considerat ca fiind arborele sfânt al creştinilor, teiul a pătruns 

adânc în imaginaţia poporului român, însoţindu-l atât în viaţa reală, cât 

şi pe tărâmul basmelor. Nu este întâmplător că în coroana teiului 

Dumnezeu nu aruncă niciodată săgeţile trăsnetelor, explicaţia fiind dată 

de magnetismul diferit al teiului, faţă de cel al altor arbori. Este ştiut că 

ţăranii, prinşi pe câmp de ploile repezi de vară, aleargă să se adăpostească 

sub un tei singuratic, evitând alţi arbori care ar atrage fulgerele. În plus, 

s-a mai constatat că umbra teiului nu provoacă răceli sau alte boli 

pulmonare, aşa cum se poate întâmpla cu persoanele care dorm la umbra 

nucului.  

 La români, ramurile de tei înflorite sunt aduse acasă de Rusalii, 

după ce au fost sfinţite de preot la biserică, fiind ţinute la intrare ori, mai 

adesea, lângă icoane. Ele se păstrează toată vara, având darul de a alunga 

grindina şi furtunile distrugătoare, dar menţinând şi “seninul” din casă.  

 În creştinismul primitiv, lemnul de tei era considerat sfânt şi 

exista obligaţia ca statuetele Fecioarei Maria şi catapesmele să fie cioplite 

din lemn de tei (lignum sacrum). 

 În astrologie, teiul e asociat cu luna, miresmei sale fiindu-i 

atribuit un efect afrodisiac. În antichitate, asupra teiului erau transferate 

boli de către vindecători. Mulţi părinţi plantau un tei când li se năştea un 

copil, convinşi că astfel va fi ocrotit de boli. În caz că, totuşi, se 

îmbolnăveau, erau întinşi la umbra unui tei înflorit. 
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 În multe sate din Bucovina se împodobesc mormintele 

apropiaților cu ramuri de tei înflorite, pentru a le aduce pacea și 

împăcarea. Se crede că strămoșii îmbunați cu flori de tei veghează asupra 

celor vii și îi feresc de necazuri. 

 În multe situri arheologice din Elveția s-au descoperit veșminte 

imprimate cu extracte de tei. Obiceiul a fost păstrat și de popoarele slave, 

până în timpurile moderne. 

 Încă din evul mediu, cărbunele din lemn de tei era folosit în 

satele românești ca leac sigur contra ulcerului stomacal, a flatulenței, dar 

și a constipației. Se administrau 1-2 lingurițe de cărbune pisat, amestecat 

în lapte sau apă (Crăciun et al., 1992). 

 Florile și bracteele (numite impropriu frunzele mici) sunt 

utilizate datorită efectelor terapeutice date de un mucilagiu și un ulei 

volatil numit farnesol. Lemnul de tei (partea albă a scoarței – inima 

trunchiului unui copac, prin care trec apa și sărurile minerale) este 

cunoscut pentru proprietățile terapeutice date de o serie de compuși 

naturali: polifenoli, flavanoide, tanine, cumarine. 

 Teiul are ca beneficii: 

 Decoctul din coajă stimulează secreţia vezicii biliare şi eliminarea 

bilei, dizolvă calculii biliari şi renali, dizolvă excesul de acid uric, 

combate hepatita cronică, hipertensiunea arterială şi previne 

tulburările coronariene. Are rol esenţial în celulită, reumatism, 

lumbago, artrită, gută şi albunurie; 

 Răceală, gripă, tusea – sunt recomandate ceaiurile din flori de tei 

(se folosește și bracteea) deoarece au acțiune sudorifică și 

emolientă; 

 Insomnie – ceaiurile de tei au un bun efect calmant; 
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 Hipertensiune arterială – teiul are efect vasodilatator, calmează 

sistemul nervos central; 

 Elimina toxinele și surplusul de apă din organism – această plantă 

are proprietăți depurative; 

 Dureri de cap, migrene – ceaiul de tei are proprietăți analgezice 

și sedative foarte bune; 

 Anxietate – este recomandată pulberea de tei, câte 2 g de trei ori 

pe zi. Se face o cură de o lună și jumătate, apoi 14 zile pauză. 

Teiul diminuează stările de anxietate și hiperexcibilitate; 

 Menopauza – este indicată tinctura de tei. Se ia la prânz dar și 

seara câte 50 picături/ zi, o perioada de două luni. Această cură 

ajută la eliminarea stărilor anxioase, de iritabilitate, insomnie, 

hipertensiune care sunt asociate menopauzei; 

 Gastrita – arsurile gastrice sunt ameliorate cu ajutorul pulberii de 

tei. Este indicată o linguriță mică de pulbere, îainte de masă, de 

trei ori pe zi. De asemenea foarte eficient este și ceaiul de tei 

simplu, neîndulcit; 

 Colici abdominale – sunt indicate infuziile de flori de tei, câte o 

cană de trei ori pe zi, precum și compresele cu infuzie concentrată 

de tei (20 g la un pahar cu apă fierbinte) aplicate pe abdomen; 

 Artrita – infuzia de tei ameliorează durerile articulare și reduce 

inflamația. Se recomandă câte o cană de infuzie înainte de masă; 

 Hepatita de tip B sau de tip C – ceaiul de tei argintiu are 

proprietăți hepatoprotectoare. Se bea în fiecare zi, câte o cană de 

infunzie înainte de masă, o perioadă de o lună; 

 Tenul iritat – se aplică pe față comprese reci cu infuzie realizată 

din două lingurițe flori de tei și o linguriță flori de mușetel, la o 

cană cu apă fierbinte; 

 Riduri – decoctul de flori de tei este folosit drept loțiune tonică 

pentru catifelarea tenului și ameliorarea ridurilor; 
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 Cearcănele – pot fi estompate prin aplicarea de comprese cu 

infuzie de flori de tei, care se țin dimineața sau seara, timp de 15 

minute. 

Teiul de poate prepara astfel: 

 Pulberea. Se obţine prin măcinarea cu râşniţa electrică de cafea a 

plantei uscate, urmată eventual de o cernere prin sită pentru făina 

albă. O linguriţă rasă de pulbere (aproximativ 1,5 grame) se ţine 

vreme de câteva minute sub limbă, după care se înghite cu apă. 

Se administrează pe stomacul gol, de trei-patru ori pe zi. Dozele 

maxime admise pentru pulberea de tei: copiii între 2 şi 4 ani vor 

lua maximum 2 grame pe zi, cei între 5 şi 9 ani vor lua maximum 

3 grame pe zi, în timp ce copiii între 10 şi 14 ani vor lua maximum 

6 grame pe zi. Persoanele peste 14 ani vor lua aceeaşi doză ca şi 

adulţii, care este de maximum 12 grame pe zi; 

 Infuzia fierbinte. Se foloseşte pentru a provoca sudoraţia, element 

foarte important în tratarea răcelilor, precum şi a unor boli care 

apar pe fondul intoxicării organismului. Se prepară simplu, prin 

opărirea a două linguriţe de flori mărunţite cu o cană de apă 

clocotită, după care se lasă un sfert de oră să infuzeze şi se 

filtrează. Se bea cât mai fierbinte posibil, aşa încât efectul 

sudorific să fie maxim. Infuzia combinată. Cum arată şi numele, 

ea combină extracţia la rece cu cea la cald, ajutând astfel la 

conservarea principiilor active. Se prepară astfel: 2-3 linguriţe de 

flori de tei mărunţite se lasă la înmuiat într-o jumătate de cană de 

apă, de seara până dimineaţa, când se filtrează; maceratul se pune 

deoparte, iar pulberea rămasă se opăreşte cu încă o jumătate de 

cană de apă fierbinte, se lasă la infuzat 20 minute, după care se 

lasă la răcit şi se filtrează; se combină cele două extracte; 

preparatul se bea înainte de masă, cu un sfert de oră. Doză – 3 

căni pe zi; 
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 Tinctura. Se umple pe jumătate un borcan cu pulbere de flori de 

tei, completându-se restul cu alcool de patruzeci de grade. După 

ce conţinutul a fost omogenizat prin amestecarea alcoolului cu 

planta, se închide borcanul ermetic şi se lasă la macerat vreme de 

opt zile. Lichidul se filtrează prin tifon şi se păstrează în sticluţe 

mici, închise la culoare; 

 Apa de tei. Plăcută la consumul zilnic, apa de tei se prepară din 

100 g de flori uscate, 30 ml de alcool şi 70 ml de apă. După diluare 

cu apă, în raport 1:9, se consumă câte un păhărel, de mai multe 

ori pe zi; 

 Se prepară un decoct din 40 g de alburn (lemnul moale dintre 

scoarţă şi măduvă) la un litru apă. Se fierbe până scade la jumătate 

şi se consumă zilnic, cald sau rece, înainte de mese, în cure de 15-

20 de zile, repetate de 2-4 ori pe an; 

 Băile terapeutice. Două mâini de flori de tei se lasă la înmuiat 

într-o oală cu 3-5 litri de apă călduţă, vreme de 12 ore (de 

dimineaţa până seara), după care se filtrează. Maceratul obţinut 

se pune deoparte, iar planta rămasă se mai opăreşte cu un litru de 

apă, vreme de 10 minute, şi apoi se filtrează. Se toarnă ambele 

preparate în cada de baie, peste apă fierbinte. De regulă, băile cu 

flori de tei se fac seara, deoarece au un efect somnifer destul de 

puternic, care nu este de natură să favorizeze activităţile zilnice; 

 Cearcănele se estompează dacă se aplică pe zona ochilor o 

compresă cu infuzie combinată cu flori de tei, dimineaţa şi seara, 

câte un sfert de oră; 

 Dureri articulare în artrită - un studiu de medicină experimentală, 

realizat în Mexic, în anul 2008, sub conducerea dr. A. L. 

Martinez, arată că administrarea infuziei combinate de tei reduce 

inflamația și mai ales durerile articulare. Acest efect s-ar datora, 

potrivit cercetătorilor, flavonoidelor conținute de florile de tei. Se 

țin cure cu o durată de 21 de zile, timp în care se consumă câte 
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trei căni de infuzie combinată de tei, cu un sfert de ora înainte de 

masă; 

 Adjuvant în limfom malign - un studiu recent argentinian indică 

o acțiune antitumorală a florilor de tei. Se recomandă 

administrarea a 2-3 căni de infuzie combinată pe zi. Are efecte de 

inhibare a multiplicării celulelor tumorale și induce 

autodistrugerea (apoptoza) acestora. Responsabil de acest efect ar 

fi o substanță (scopoletina) conținută de florile acestei specii de 

tei; 

 Uleiul bogat în grăsimi din bracteele plantei poate trata cu succes 

hemofilia, tulburările digestive de origine nervoasă, iritabilitatea, 

insomnia, răceala etc.; 

 Cărbunele de tei este un remediu eficient în prevenirea pierderilor 

menstruale abundente la femei, în intoxicații acute cu 

medicamente, substanțe chimice sau ciuperci, astm bronșic sau 

gută și în hipercolesterolemie. 

3.9 Sunătoarea sau pojarnița (Hypericum perforatum) 

 
Fig. 10 Sunătoarea (Hypericum perforatum) 

Sunătoarea este o plantă erbacee (plantele erbacee sunt cele care 

nu au o tulpină lemnoasă, ci una subțire, moale și, de regulă, verde) care 

crește în Europa, America, Australia, Noua Zeelandă și Asia de Est. 

Este o specie ierboasă, cu tulpina cu două muchii cu frunze opuse, 

flori galbene şi fructe sub formă de capsule, în care seminţele, la 
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maturitate, fac un mic zgomot la atingere sau scuturare, de unde şi 

denumirea de „sunătoare”. Frunzele şi învelişurile florale prezintă glande 

secretoare externe (apărând ca nişte puncte negre), iar în interior 

buzunare secretoare care, privite prin transparenţă, apar ca mici 

perforaţii. 

Aceasta poate fi recunoscută ușor grație florilor galbene, cu 5 

petale în formă de stea, care se desfac larg, a frunzelor verzi, în formă 

ovală, și a tulpinii care ajunge, în general, la 30 de centimetri înălțime. În 

unele cazuri, planta poate atinge și un metru, însă dezvoltarea sa depinde 

și de factorii de mediu. 

Legenda spune că sunătoarea a apărut acolo unde a curs sângele 

lui Ioan Botezătorul, când a fost decapitat. Diavolul se temea atât de mult 

de puterea sa, încât a înțepat frunzele, încercând să distrugă planta. 

 Printre compușii principali pe care îi conține sunătoarea se 

numără hipericina, un principiu activ despre care studiile au relevat că 

are proprietăți antiseptice, antivirale și antidepresive. De asemenea, 

sunătoarea este bogată și în hiperforina, o altă substanță cunoscută pentru 

proprietățile sale antidepresive, antibacteriene și calmante. 

De altfel, sunătoarea a fost inclusă în mai multe studii dedicate 

depresiei, iar rezultatele indică faptul că, în anumite doze, efectele sale 

pot fi similare cu cele ale medicamentelor antidepresive standard. 

Mai mult decât atât, sunătoarea este bogată în flavonoide, taninuri 

și catehină, principii active antioxidante cu rol important în apărarea 

organismului. În plus, aceasta conține acid clorogenic și uleiuri volatile, 

cu proprietăți calmante și antiinflamatoare, dar și saponine, cunoscute 

pentru calitățile lor antibacteriene. 
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Uleiului de sunătoare macerata se obține prin lăsarea florilor de 

sunătoare la macerat în ulei de floarea-soarelui sau de măsline, într-un 

loc însorit, pentru două-trei săptămâni. Uleiul de sunătoare este un 

remediu cu tradiție în zona Balcanilor, ajutând la ameliorarea rănilor și a 

leziunilor, datorită proprietăților antibacteriene.  

Medicul grec Pedanius Dioskoridés o menționează ca o plantă 

care oprește sângerarea menstruală și este puternic diuretică. Vinificația 

ar trebui să ajute la mușcăturile de șarpe. Fumul de sunătoare curăță aerul 

și era folosit pentru a răni spiritele rele. 

Dacii îi spuneau prodiarna, proziarn, din care au derivat numele 

pojaru, pojarn, pojar, pojarniţă. Este unul dintre remediile folosite contra 

tusei, în boli psihice patologice, boli de fiere, contra gălbinării, contra 

căderii părului, la tratarea bubelor dulci (eczemă infecţioasă la copii), 

răcelii, reumatismului, leucoreei etc. De exemplu, planta uscată şi 

sfărâmată se amesteca cu smântână şi se ungeau bubele dulci. Credinţa 

populară veche punea seva de culoarea sângelui şi cu acţiunea balsamică 

a florilor în legătură cu sângele şi rănile Mântuitorului. 

Numele de Hypericum este numele plantei de la Plinius cel Bătrân 

şi de Hipocrat. Acesta provine din grecescul  „hypericon”. Rădăcinile lui 

sunt cuvintele hyper (=deasupra), şi eikon (=imagine). Botaniştii din 

vremea lui Linnaeus, părintele botanicii moderne, au fost tentaţi să 

explice originea în diverse moduri. Unul, însemnând traducerea numelui 

grecesc prin „aproape deasupra duhurilor”, se referă la proprietăţile 

mistice atribuite plantei în Evul Mediu. 

De-a lungul timpului, sunătoarea a fost printre tratamentele 

dedicate unei game foarte largi de maladii, cu mult înainte ca depresia 

nervoasă să fie catalogată drept o boală în sine. Astfel, medicii antici 

Dioscoride, Galen (Grecia) şi Plinius (Roma), precum şi părintele 
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medicinei, Hipocrat, au administrat această plantă ca diuretic şi în scopul 

tratării rănilor şi a hemoroizilor, a bolilor de rinichi şi plămâni, a bolilor 

sistemului digestiv şi a melancoliei, dar şi ca tratament pentru probleme 

menstruale. În secolul XVI, Paracelsus, care a inaugurat era 

medicamentelor minerale, a folosit sunătoarea extern, pentru tratarea 

rănilor şi pentru a calma durerile resimţite în urma contuziilor. 

În Evul mediu, plantei i s-au conferit până şi proprietăţi mistice, 

fiind folosită ca talisman pentru protecţia faţă de demoni. Recoltarea 

plantei în epoca medievală însemna culegerea ei într-o anumită zi, de 

obicei o zi cu semnificaţii religioase. Se credea că recoltarea plantei în 

zile sfinte îi imprimă acesteia puteri mai mari. Ziua propice pentru 

recoltare era 24 iunie, ziua naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, care, de 

fapt, este, de cele mai multe ori, şi perioada de maximă înflorire a 

sunătoarei. Exista credinţa populară (păstrată şi în ziua de azi în unele 

zone rurale) că, dacă cineva pune sub pernă o rămurică de sunătoare în 

seara Sfântului Ioan, acesta însuşi va apărea în vis şi va binecuvânta acea 

persoană pentru tot anul următor. 

Binecunoscută în lumea anglofonă ca St. John’s Wort (Iarba 

Sfântului Ioan), sunătoarea a fost folosită de secole pentru tratarea 

diferitor stări maladive, fiind, alături de mușețel, mentă, cătină și 

gălbenele printre cele mai folosite plante medicinale. În tradiţia anglo-

saxonă, se considera că planta alungă spiritele rele şi păzeşte împotriva 

tentaţiilor diavolului. Multe legende sunt legate de numele englezesc al 

acestei plante. Unele dintre ele spun că Hypericum perforatum ar fi fost 

una dintre plantele preferate ale Sfântului Ioan Botezătorul. Altele 

compară punctele roşii de pe petalele florii cu sângele vărsat de Sfântul 

Ioan când i s-a tăiat capul, iar petele translucide de pe frunze cu lacrimile 

vărsate de El. 
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Având în vedere superstiţiile care înconjurau planta, medicii din 

mijlocul secolului XIX au abandonat sunătoarea ca plantă medicinală. 

Interesul pentru uzul său medicinal a fost menţinut de către practicanţii 

Eclectici ai medicinei din Statele Unite, care au găsit-o utilă în vindecări, 

în special în cazul laceraţiilor implicând leziuni nervoase şi, pe lângă 

aceasta, diuretică, astringentă, nervină, mediu sedativă. 

Sunătoarea este larg folosită şi acum în Europa ca plantă 

medicinală, în remedii de casă şi produse naturiste de tip industrial, de la 

ceaiuri și creme la tincturi și capsule. Un sondaj efectuat printre medici, 

în 1938, de către un medic german – Dr. Gerhard Madaus – a revelat 

faptul că tratamentele naturiste din sunătoare erau folosite în cazul 

anumitor stări nervoase şi în cazul unor probleme cauzate de „eforturi 

intelectuale excesive”; erau folosite, de asemenea, şi în cazul unor 

nevroze, oboseală generală şi insomnie. 

În prezent, sunătoarea este folosită în mod special pentru tratarea 

formelor uşoare de depresie (atât pe continentul american, cât şi în unele 

ţări din Europa), dar există şi studii îndreptate către evaluarea efectului 

său asupra altor afecţiuni, cum ar fi SIDA, diverse forme de cancer, 

alcoolism, epilepsie, psoriazis, artrită reumatoidă, ulcer, coşmaruri la 

copii etc. 

Dacă în tradiţia românească sunătoarea a fost folosită în principal 

în gastrite hiperacide, ulcer gastric, hepatite, colite, colecistite, 

dischinezie biliară, enterocolite cronice, arsuri, răni etc., cu toate acestea, 

şi în România, o atenţie din ce în ce mai mare – mai ales în ultimii ani – 

este dată sunătorii ca principal ingredient în remedii naturiste pentru 

ameliorarea simptomelor depresiei nervoase. 

Medicina populară îi acordă credit ca balsamic antiinflamator al 

căilor bronşice şi genito-urinare, ca antihemoragic, antihemoroidal, 
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antinevralgic, cicatrizant în tratamentul gingivitelor, arsurilor. Este 

folosită şi ca antidiareic (datorită conţinutului în taninuri), ca diuretic 

(datorită flavonoidelor), împotriva urinărilor nocturne, reumatismului şi 

gutei. 

Însuşirile terapeutice ale părţilor superioare ale plantei sunt 

asigurate de complexul de principii active pe care le conţine planta, unde 

componentul principal îl constituie hipericina, alături de o serie de 

izomeri, rezine, tanin, flavonozide (hiperozidă, cvercitozidă, rutozidă), 

acizi cafeic şi clorogenic, carotenoide provenite din petale, în special 

luteină, violaxantină, luteoxantină, cis-trollixantină, trollicrom. 

Ele diminuează sau înlătură spasmele sau contracturile 

involuntare ale muşchilor aflaţi în structura viscerală; taninurile asigură 

precipitarea proteinelor din lumenul intestinal, producând o acţiune 

hemostatică locală; favorizează procesul de epitelizare, grăbind 

vindecarea rănilor; determină o mărire a lumenului vascular, prin 

relaxarea musculaturii netede a vaselor, realizând o creştere a fluxului 

sanguin în teritoriul respectiv; provoacă scăderea tensiunii arteriale; 

favorizează diminuarea şi înlăturarea inflamaţiilor; favorizează secreţia 

de bilă; diminuează procesele inflamatorii hepatice cronice şi pe cele 

intestinale; au proprietatea de a distruge microorganismele ce se găsesc 

pe mucoasa gastrointestinală sau pe tegument; intern, acţionează eficient 

împotriva putrefacţiilor din intestinul gros; acţionează bacteriostatic, 

bactericid, antivirotic, antifungic; ameliorează sau înlătură stările 

depresive, fiind indicată în tratarea depresiilor simptomatice şi reactive, 

depresiilor nevrotice, distoniei vegetative, sindromului psihovegetativ, în 

enuresis, pavor nocturn la copii 

Beneficiile sunătoarei sunt: 
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 Grație proprietăților antiseptice, antiinflamatoare și antivirale, 

produsele din extract de sunătoare pot fi utilizate cu succes in 

ameliorarea problemelor digestive. Aceasta contribuie la 

eliminarea toxinelor din organism și la detoxifierea ficatului, 

reglează tranzitul intestinal și calmează durerile de stomac; 

 Sunătoarea ajută la ameliorarea stărilor depresive, fiind o soluție 

în perioadele de stres, irascibilitate, insomnie și agitație. Totodată, 

planta este recomandată și în atacuri de panică, având efect 

calmant; 

 Combate stările depresive, de anxietate sau de insomnie. 

Acționează ca și antidepresiv natural, deoarece contribuie la 

eliberarea serotoninei, hormonul fericirii. Ceaiul de sunătoare 

este utilizat și pe post de sedativ, fiind recomandat în tratarea 

anxietății și a depresiilor. Sunătoarea are efect calmant și ajută la 

dobândirea unei stări de relaxare, deoarece stimulează producția 

hormonului numit melatonină; 

 Încetineste deteriorarea funcțiilor cognitive (o echipă de cercetare 

din cadrul Universității din Madrid a publicat un studiu conform 

căruia antioxidanții din sunătoare reduc riscul apariției unor 

afecțiuni neurodegenerative); 

 Asigură funcționarea normală a sistemului hepato-biliar și 

sprijină detoxifierea ficatului. Elimină toxinele rămase la nivelul 

ficatului, devenind astfel adjuvant în detoxifierea organismului; 

 Reduce inflamațiile și durerile; 

 Ameliorează simptomele de gripă și răceală, grație proprietăților 

antivirale și antiseptice; 

 Ameliorează migrenele, datorită proprietăților calmante; 

 Ajută la vindecarea mai rapidă a rănilor, tăieturilor, plăgilor sau a 

eczemelor. Extractul de sunătoare este benefic și pentru sănătatea 

pielii, fiind cunoscut rolul de cicatrizant în cazul arsurilor sau 

a tăieturilor la nivel superficial; 

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090511181252.htm
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 Calmează senzațiile de usturime și de arsură de la nivelul pielii; 

 Atenuează durerile de stomac, previne și ameliorează problemele 

digestive. Ceaiul de sunătoare are un rol benefic în funcționarea 

sistemului digestiv, tratând cu succes afecțiuni precum ulcerul și 

unele tipuri de gastrite; 

 Având în componența sa o substanță terapeutică numită 

hipericină, ceaiul de sunătoare întărește sistemul imunitar și ne 

protejează de viruși, bacterii și alte microorganisme; 

 Sub formă de loțiuni sau simple comprese, are efect hidratant, 

ameliorând ridurile și tratând tenul iritat; 

 Un alt rol important al ceaiului de sunătoare este cel diuretic, prin 

stimularea eliminării apei din organism, care în plan secundar 

favorizează scăderea în greutate. Acest remediu natural ajută și la 

îmbunătățirea funcționării sistemului muscular, tratând entorsele 

și contuziile; 

 Compușii din ceaiul de sunătoare limitează oxigenarea celulelor 

maligne. Ca atare, putem considera că sunătoarea are chiar și 

efecte anticancerigene. 

Modul de administrare și utilizare a sunătoarei este: 

 Ceaiul de sunatoare este benefic în special seara, înainte de 

culcare, deoarece are efect calmant și combate stările de agitație 

și insomnia. De asemenea, acesta ameliorează durerile de stomac 

și asigură buna funcționare a sistemului digestiv; 

 Uleiul de sunătoare - poate fi folosit în cazul rănilor, al eczemelor 

sau al pielii uscate. Pentru a prepara uleiul de sunătoare, este 

necesară o cantitate de flori de sunătoare, cât să încapă într-un 

borcan mai mare, de circa un litru, peste care se toarnă ulei de 

măsline sau ulei de floarea-soarelui până se umple borcanul. Se 

lasă amestecul la macerat în borcanul închis, pentru două-trei 
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saptamani, într-un loc cald și însorit, apoi se filtrează uleiul de 

flori de sunătoare; 

 Tinctura de sunătoare este un alt produs care se obține din 

amestecul dintre plantă și alcool lăsat la rece. Aceasta este 

indicată atât pentru uz intern (pentru combaterea stărilor 

depresive și tensionate. În acest caz se pot dilua două lingurițe de 

tinctură în jumătate de pahar cu apă și se bea amestecul), cât și 

pentru uz extern (se aplică sub formă de comprese pentru 

menținerea sănătății pielii). Se pun două linguri de flori de 

sunătoare mărunțite în 100 de mililitri de alcool (de 50 de grade) 

și se lasă conținutul la macerat pentru aproape două săptămâni; 

 

 

 

3.10 Ciuboțica cucului (Primula veris) 

 
Fig. 11 Ciuboțica cucului (Primula veris) 

Termenul "primula" este diminutivul feminin latin pentru 

"primus", însemnând "primul". Cuvântul "veris" este genitivul latinesc 

pentru "ver" ("primăvară"). 
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În limbajul florilor, ciuboțica-cucului simbolizează drăgălășenia 

și grația cuceritoare. În Marea Britanie este numită și "cowslip" ori "cow 

dung" ("bălegarul vacii"), din cauza vechii credințe că apărea adeseori pe 

pajiștile unde pășteau vitele, deși acestea aveau o aversiune față de ea și 

refuzau să o mănânce. 

În mitologia norvegiană, floarea de Primula veris era un simbol 

reprezentativ al lui Freyja, zeița frumuseții, dragostei, fertilității și 

aurului, și se credea că prin intermediul acestei flori se putea ajunge la 

palatul său plin de bogății. Unii sunt de părere că, odată cu răspândirea 

creștinismului, atributele lui Freyja au fost transferate Maicii Domnului, 

planta ajungând să fie supranumită "Cheile Doamnei noastre" ("Our 

Lady's Keys"). De altfel, în Țara Galilor poartă denumirea de "dagrau 

Mair", cu semnificația "lacrimile Mariei". 

Din cauza asemănării florilor sale cu niște chei, joacă un rol 

principal într-o legendă foarte populară despre Sfântul Petru, paznicul 

porților raiului. Se spune că, într-o zi, acesta ar fi auzit că unii oameni se 

strecoară în paradis printr-o ușă secretă, fără a mai da socoteală pentru 

păcatele lor. S-a înfuriat atât de tare încât a scăpat din mâini cheile sale, 

care au căzut pe pământ și au dat naștere, pe dată, ca prin minune, florilor 

de ciuboțica-cucului. 

Într-o altă interesantă legendă englezească Primula veris era 

extrem de prețuită de zane, și florile sale erau folosite de unii muritori 

pentru a descoperi comorile ascunse ale acestora. De aici, o altă de 

numire a sa, "Fairycup" ("cupa zânelor"). 

În tradițiile din Anglia, florile de ciuboțica-cucului  sunt utilizate 

ca decorațiuni pentru nunți și pentru confecționarea ghirlandelor 

sărbătorii de Armindeni. În superstiții, se zicea că trilurile, cântecele 

privighetorii se puteau auzi mai ales în locurile pline cu flori de ciuboțica-
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cucului. Tulpinile de Primula veris foarte scurte anunțau o vară 

secetoasă. 

De asemeni, se credea că vremea nu se face cu adevărat caldă 

decât după uscarea florilor sale și că, în caz că acesteau ieșeau la iveală 

iarna, erau semn de moarte. În folclor, anterele roșii din caliciul 

ciuboticii-cucului erau întrebuințate pentru menținerea și chiar regăsirea 

frumuseții și tinereții. 

Această plantă a fost menționată de Pliniu cel Bătrân pentru 

calitățile vindecătoare ale florilor sale timpurii. Împreună cu alte specii 

din genul Primula, a fost pusă la loc de seamă în farmacia druizilor. În 

Evul Mediu, era la mare căutare de spițerii florentini. 

 

În medicina populară, ceaiul făcut din floarea de ciuboțica-

cucului era considerată a fi bun pentru insomnie, dureri de cap și 

tensiunea nervoasă, dureri de ochi, friguri, gâlci. 

În zilele noastre, s-a constatat că este o plantă de leac cu înzestrări 

antitusive, expectorante, emoliente, fluidifiante, sudorifice, hemostatice, 

antispatice, depurative, vermifuge, analgezice, anestezice, sedative, 

cicatrizante, tonifiante, antiseptice. 

Infuziile din florile de Primula veris sunt recomandate pentru 

buna funcționare a aparatului respirator, reumatism, răceală, pneumonie, 

bronșite, migrene, nevralgii, reglarea ritmului cardiac. Decoctul din 

acestea are efecte, se spune, pentru întărirea inimii și eliminarea pietrelor 

din rinichi, gripă, bronșită, tratarea hemoragiilor externe. 

Înfloreşte din martie până în mai şi este un simbol al primăverii, 

al speranţei şi al tinereţii. În mitologia nordică, este una din plantele 

iubite şi protejate de elfi şi sirene. În mitologia greacă este considerată o 
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plantă medicinală trimisă pamântenilor de zeii din Olimp. Planta 

deschide porţile către comorile cereşti. De la ea se folosesc, în scop 

terapeutic, florile, frunzele şi rădăcinile. Ceaiul din ciuboțica-cucului a 

fost utilizat de Hildegard von Bingen şi de Sebastian Kneipp împotriva 

gutei şi reumatismului. 

Rădăcina și rizomii plantei conțin saponozide triterpenice de tipul 

primulei, zaharuri, ulei volatil, acid primulinic, dar și amidon. Florile de 

ciuboțica cucului conțin saponozide și flavonoizi, în timp ce frunzele sunt 

bogate în vitamina C și carotenoizi. 

Acțiunea și proprietăți: 

 Calmantă. Rizomii, rădăcina, florile și frunzele au acţiune 

puternic expectorantă, antiseptică, antibiotică, antifungică, 

sedativă, fluidifiantă a secreţiilor bronhice, sudorifică, calmantă, 

cicatrizantă, hemostatică, emolientă şi uşor diuretică. Florile au 

acţiune sedativă, fiind recomandate în special pentru insomnie şi 

sindromul de hiperactivitate al copiilor. Pentru acidul 

primulinic, s-au evidenţiat efecte anestezice locale şi antiaritmice. 

Ciuboțica cucului este un remediu sedativ şi relaxant, indicat în 

stări de tensiune şi excitabilitate nervoasă. Florile conţin o 

cantitate mai mare de ulei volatil cunoscut sub denumirea 

“primula camfor”, care este indicat în insomnie şi tensiune 

nervoasă;  

 Sudorifică;  

 Cicatrizantă;  

 Sedativă. Derivații flavonoicii din flori sunt cei mai putemici din 

punct de vedere biochimic, acţionând antioxidant, antiinflamator 

şi antispasrnodic. Ei inhibă eliberarea histaminei şi acţionează 

pentru neutralizarea radicalilor liberi;  
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 Emolientă. Rădăcina are de asemenea o uşoară acţiune diuretică, 

antireumatică şi de reducere a coagulării sângelui. Rădăcina este 

un puternic expectorant, stimulând secreţia suplimentară de 

mucus, uşurând astfel eliminarea flegmei. Rădăcina are acţiune 

emolientă şi antipruriginoasă (afecțiuni dermatologice);  

 Antispastică;  

 Secretolitică. S-a observat că ciuboțica cucului are acţiune anti-

exudativă (probabil datorată tot saponozidelor) observată în 

edeme şi un efect hemolitic (efect utilizabil, pe cale externă, în 

contuzii);  

 Diaforetică;  

 Luptă împotriva insomniilor. Ceaiul poate fi o soluție naturală 

pentru combaterea simptomelor provocate de depresie sau 

insomnie. Are efect calmant și sedativ și, dacă este consumat 

înainte de somn, te poate ajuta să ai un somn mai liniștit și 

odihnitor; 

 Poate scădea tensiunea arterială. Potrivit studiilor efectuate de 

specialiști, ceaiul din planta medicinală poate fi un aliat de 

nădejde împotriva tensiunii arteriale. Este un tratament natural ce 

poate fi consumat pentru a preveni apariția unor boli 

cardiovasculare, dar și pentru a îmbunătăți sănătatea inimii; 

 Fluidifiant al secrețiilor bronșice. Proprietăţile antispasmodice şi 

antiinflmatoare ale florilor de ciuboțica cucului, le fac potenţial 

utile în tratamentul astmului şi altor tulburări alergice. Florile de 

ciuboțica cucului sunt de asemenea utilizate în tratamentul 

pojarului sau sub formă de unguent pentru calmarea arsurilor 

solare. Conţinutul bogat în saponine al rădăcinei este probabil 

răspunzător pentru capacitatea sa de a trata bronşita, stimulând 

secreţia traheo-bronşică; 

 Combate afecțiunile renale și cele ale vezicii urinare. Datorită 

efectului puternic depurativ, ceaiul de ciuboțica cucului este un 
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remediu natural excelent pentru a trata afecțiunile tractului urinar, 

dar și pentru a ajuta în recuperarea mai multor afecțiuni renale. 

Consumul regulat, în cantități moderate, poate ajuta la eliminarea 

mai rapidă a pietrelor din vezica urinară; 

 Poate ameliora simptomele provocate de infecțiile respiratorii. 

Planta medicinală are proprietăți calmante și expectorante, iar 

asta o face un remediu natural pentru a trata simptomele gripei și 

răcelii de sezon, dar și afecțiunile precum guturaiul; 

 Rizomii și florile au efect expectorant, anticonvulsivant, 

antimitotic, antibacterian și relaxant. Semințele au prezentat 

acțiune anti hipercolesterolemică; 

 Eficientă în tratarea bolilor renale, în special a pietrelor la rinichi, 

dacă rădăcina este fiartă, iar din decoct  se consumă câte 3 căni 

pe zi. Rădăcinile și rizomii conțin până la 10%  saponine 

triterpenice și glicozide fenolice, care joacă un rol în tratamentul 

tulburărilor renale și biliare, bronșitei sau bolilor 

gastrointestinale; 

 Efectul terapeutic de bază utilizat, în prezent, este expectorant și 

efectul secretolitic. Saponinele din floarea și din rădăcina 

Primulei, prin iritarea mucoasei gastrice, stimulează secreția 

glandelor salivare și a mucoasei respiratorii. Rădăcina este mai 

eficientă în influențarea funcției căilor respiratorii datorită 

conținutului mai mare de saponină. Rădăcina de Primula este 

folosită ca un expectorant în cazul răcelilor și inflamației căilor 

respiratorii. Saponinele stimulează mișcarea mucociliară 

permițând excreția mucusului din căile respiratorii. Pe lângă 

efectele mucofluidificante, expectorante și antitusive, primula are 

și un efect antiinflamator, diuretic și ușor sedativ; 

 Primula are flavonoide care au proprietăți citostatice puternice 

împotriva celulelor HL 60 chiar și la concentrații scăzute. 
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Ciuboțica cucului se administrează sub formă de: 

 Ceai - infuzia poate fi pregătită acasă dintr-o lingură de flori 

uscate și 250 ml de apă clocotită. Se lasă totul la infuzat pentru 

10 minute, se lasă să se răcească până ajunge la temperatura 

camerei, după care poate fi consumat pe durata zilei; 

 Sirop - se obține prin amestecarea rădăcinii proaspete de ciuboțica 

cucului cu miere. Ca proporții, sunt recomandate: 1 primulă/3 de 

miere. Amestecul se lasă la macerat timp de două săptămâni, după 

care poate fi consumat, deoarece este eficient în bolile 

respiratorii; 

 Decoct - se obține prin măcinarea rădăcinilor uscate de ciuboțica 

cucului și amestecul pulberei obținute cu 200 ml de apă rece. 

Decoctul poate fi utilizat pentru tratarea afecțiunilor intestinale, 

nervoase și gastrice; 

 Vinul se obţine astfel: se umple o sticlă de doi litri cu flori 

proaspete de ciuboţica cucului, fără a fi îndesate, peste care se 

adaugă vin natural, curat, până florile sunt acoperite. Se astupă 

sticlă cu un dop de plută şi se lasă să stea la soare timp de 14 zile. 

Este foarte eficient în afecţiunile cardiace.  
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3.11 Măceșul (Rosa canina) 

 
Fig. 11 Măceșul (Rosa canina) 

Măceșul, un arbust originar din Europa, vestul Asiei și nord-

vestul Africii, este asociat cu simboluri, superstiții speciale în aceste părți 

ale lumii, și se remarcă prin proprietăți medicinale ieșite din comun. 

Numele său științific, latinesc, Rosa canina (adică "trandafirul 

câinelui") este considerat a avea o semnificație de discreditare, indicând 

lipsa sa de valoare în comparație cu trandafirii cultivați în grădini, sau 

una extrasă din superstiția că rădăcina sa avea darul de a vindeca 

mușcătura unui câine turbat. Unii sunt de părere că la sursă acestei 

denumiri ar fi țepii cu formă de cârlig ai acestei plante, asemănători cu 

niște canini de câine. Rosa canina, numele botanic din limba latina, 

provine, de altfel, din numele popular dat de vechii greci acestui arbust: 

kynosbator, de la kyon, kynos = "caine" și batos = "spin, tufa cu spini". 

Particula rosa, pe de alta parte, are origine nedefinită – unii spun 

ca derivă din grecescul rhodon = "roz", iar alții susțin că vine din celticul 

rhood sau rhuud, care înseamnă "roșu", fiind în legătură cu faptul că 

fructele măceșului sunt de culoare roșie. În engleză, odinioară i se spunea 

eglantine: „with sweet musk-roses and with eglantine” (William 

Shakespeare – Visul unei nopți de vară). Astăzi, i se mai spune briar sau 

briar-rose (aluzie la faptul că este un arbust cu spini), cat-rose etc. 
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Măceșul este trandafirul stilizat din heraldica medievală 

europeană, floarea comitatului englez Hampshire și a comitatului 

irlandez Leitrim, supranumit "Comitatul trandafirului sălbatic", din cauza 

răspândirii consistente a măceșilor în această regiune. 

Cea dintâi semnificație înregistrată istoric a florii datează cu sute 

de ani în urmă, la Academia de Jocuri Florale (inspirată de sărbătoarea 

romană Floralia), fondată în 1323, unde poeților li se dăruia o crenguță 

cu flori de măceș, ca o răsplată pentru talentul lor literar, 

Măceșul reprezintă un simbol ambivalent, corelat fie cu durerea, 

fie cu plăcerea. Referința la durere se spune că derivă din conectarea 

acestei plante cu mușcăturile câinilor turbați, în vreme ce a doua și-ar 

avea rădăcinile în așa-zisele "desfătări trupești" din timpurile medievale. 

În zilele noastre, măceșul poartă înțelesul de așteptare a 

primăverii, întrucât este unul dintre primii arbuști care înfloresc odată cu 

dispariția iernii.  

În Evul Mediu, o floare de măceș amplasată la căpătâiul patului 

unei femei nobile, după ce curtenii cădeau pradă somnului, semnifica 

interesul amoros al regelui pentru aceasta. De îndată ce femeia primea 

acest mesaj, era instruită cum să se furiseze în camera regală, astfel încât 

să nu fie băgată în seamă de vreo cineva. 

Odată, se credea că orice plan pus la cale în raza auditivă a unui 

măceș era condamnat să o ia razna, să nu se îndeplinească. În decursul 

lunii iunie când, de obicei, măceșul este înflorit, era de rău augur să-ți 

apropii prea mult ochii de florile lui, deoarece, potrivit unei superstiții, 

puteau să-ți provoace orbirea. De asemeni, dacă îți loveai din greșeală o 

ureche de astfel de flori, riscai să ai o durere cumplită de urechi. 
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Măceșele sunt extrem de îmbelșugate în vitamina C, și conțin 

substanțial și vitaminele A, B1, B2, E, K, P. Atât fructele lor, cât și 

semințele lor sunt utilizate în medicină pentru tratarea mai multor boli, 

precum afecțiuni ale pielii, inflamatorii, hepatoxicitate, dereglări renale, 

diaree, dizenterie, hiperlipidemie, gută. Constitue un tonic de bază, 

potejeaza inima și vasele de sânge, îmbunătățesc imunitatea, sunt 

eficiente în încetinirea procesului îmbătrânirii. 

Oamenii cultivă măceșul pentru calitățile sale culinare, cosmetice 

și medicinale, dar uneori și pentru frumusețe, ca plantă ornamentală în 

grădini. Proprietățile sale medicinale erau cunoscute din timpul lui Pliniu 

cel Bătrân (secolul I d.H.), autor care vorbește despre acestea în multe 

locuri din scrierile sale. 

Petalele florilor de măceș, fructele și rădăcinile de măceș au fost 

folosite în medicina populară ca remedii în diferite afecțiuni. Măceșele 

previn o serie de boli, precum osteoartritele reumatoide, afecțiunile 

gastrice sau alte boli cronice. Sunt, de asemenea, diuretice și laxative, 

menținând și sănătatea rinichilor. Reduc setea și o serie de inflamații ale 

stomacului, ajutând totodată digestia. Reduc nivelul de colesterol. Reduc 

afecțiunile aparatului cardiovascular și reglează tensiunea arterială. 

Încetinesc migrarea celulelor canceroase în unele tipuri de cancer și 

proliferarea acestora. 

Potrivit autoarei Svetlana Konnikova, se pare că în Rusia, în urmă 

cu doar trei secole, măceșele erau mai valoroase decât aurul, datorită 

proprietăților lor curative. Puteau fi obținute doar în schimbul unor 

bunuri de mare valoare. Și se pare că la Kremlin erau păstrate cantități 

strategice de măceșe, care erau destinate în exclusivitate Țarului, acest 

fruct fiind considerat în epocă un „vindecător miraculos”. 
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Datorita proprietăților sale deosebite, măceșul era folosit pe scară 

largă, încă din antichitate, ca plantă medicinală, de către greci, romani, 

perși, arabi și chinezi. În legendele grecești apare chiar și sub apelativul 

de "sângele lui Adonis". Într-una dintre legendele care povestește despre 

dragostea Afroditei, zeița frumuseţii, dragostei, căsătoriei și a fertilității, 

pentru Adonis, măceșul apare într-o ipostază inedită. Marte, zeul 

războiului, care o dorea pe Afrodita pentru el, hotărăște să-l omoare pe 

frumosul Adonis. Cei doi încearcă să se salveze fugind, dar nimeresc într-

o tufă de măceșe. Afrodita, înțepându-se în spinii acestuia, lasă să-i cadă 

o picătură de ânge pe florile alb-roz de măceș, care s-au transformat 

atunci în minunate flori roșii și parfumate de trandafiri. 

Se povestește, de asemenea, că primele rozarii, primele șiraguri 

de mătănii ale călugărilor catolici, ar fi fost făcute din măceșe înșirate pe 

o ață, numele de rozariu venind astfel de la numele latinesc al măceșelor. 

În tradiția noastră populară, măceșul este una dintre principalele 

arme împotriva strigoilor, fie că este folosit ca țepușă pentru a le 

străpunge inima, fie că sunt puse crengi de măceș la poartă, la ușa 

grajdului sau la fereastră, pentru ca să nu poată veni strigoaicele să ia 

laptele vacilor sau chiar pe al proaspetelor mame.  

Culoarea lor roșie, extrem de vie, gustul dulce-acrișor, inviorător, 

inspiră sănătate chiar de la prima vedere, astfel că au atras atenția asupra 

lor încă din cele mai vechi timpuri. Despre efectele vindecătoare ale 

măceșelor există dovezi scrise deja în urmă cu mii de ani. Medicii din 

Grecia și din Roma antică, din India și din China le elogiază virtuțile 

terapeutice în tratate păstrate până în zilele noastre. La fel, beneficiile 

măceșelor sunt cunoscute și în tradiția noastră populară. 

În timpul celui de-al doilea război mondial erau culese, cu grijă, 

din fiecare tufă de pe marginea drumului și erau transformate în siropuri 
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sau în ceaiuri medicinale ce erau administrate bolnavilor din spitale, 

răniților și copiilor cu avitaminoza. Zeci de mii de oameni au beneficiat 

de binefacerile lor. 

Datorită proprietăților cosmetice, florile de măceș și uleiul extras 

din măceșe au fost utilizate și pe post de astringent, în loțiuni de piele, ca 

surse de antioxidanți și vitamina C (care e prezentă în cantități mari în 

această plantă – de 60 de ori mai multă decât în portocală). Acestea au 

efect astringent asupra pielii deoarece conțin o serie de flavonoizi, acizi, 

rășini, zaharuri, taninuri, ulei esențial, pectine, polifenoli, vitaminele A 

și E.  

Apa de măceș, preparată din petale proaspete, e cunoscută, și ea, 

din vremuri străvechi, pentru efectele sale cosmetice, fiind populară în 

întregul Orient. 

Dar măceșele conțin și alte vitamine de mare valoare pentru 

organismul nostru. Astfel, continutul de protovitamina A este de 20 de 

ori mai mare decât în mere, aportul de carotenoide cu beta carotene, 

licopen și izomeri ai rubixantinei, ca protovitamine A, reprezentând unul 

dintre principalele puncte forte ale măceșelor. În plus, găsim vitaminele 

B1, B2, B3, B5, K, P, PP, alfa și beta tocoferol (vitamina E), acid 

nicotinic (vitamina antipelagroasa).  

Măceșele reprezintă și un puternic mineralizant, prin conținutul 

de magneziu, calciu, fier, mangan, fosfor, potasiu, seleniu, sulf și zinc. 

Nu mai puțin important este conținutul lor de polifenoli, antociani, 

bioflavonoide, pectina, citrate, acid malic și acid citric, terpenoide, 

compuși glicozidici, glicozide ale beta-sitosteronului. Petalele florilor 

conțin ulei eteric, iar semințele conțin vitamina F și cantități mari de 

tocoferol (vitamian E), acizi grași esențiali-acid linolic, acid linoleic și 

acid arahidonic. În măceșe se mai găsesc lecitine și compuși terpenici, 
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precum betulina, licopen (izomer al carotenului), pigment care le 

imprimă culoarea roșie-portocalie. Nu trebuie să uităm însă ca măceșele 

reprezintă o sursă importantă de antioxidanți. 

Conform studiilor făcute de biochimiștii și de farmacistii români, 

considerate de referință la nivel mondial, cele mai bogate în vitamina C 

sunt măceșele culese de la o alttudine peste 800 m altitudine. Măceșele 

conțin 49% apă, 23% celuloză, 21% zaharuri, 3,6% proteine, 3,5% acizi, 

2,8% substanțe minerale.  

Beneficiile măceșelor: 

 Bogăția de substanțe antioxidante, acțiunea de potențare 

antivirală a interferonului le face deosebit de eficace pentru 

stimularea imunității, ele fiind extrem de utile și datorită rolului 

lor antiinflamator, regenerant, cicatrizant, preventiv tumoral; 

 Asigură o bună funcționare a organelor interne, a sistemului 

cardiovascular, au un efect antiimbătrânire, întăresc circulația 

periferică, în anemie accelerează producerea de globule roșii, 

combat astenia, reglează metabolismul calciului și stimulează 

fixarea lui în oase; 

 Măceșele au un efect antidiabetic, hipoglicemiant, de stabilizare 

a glicemiei, stimulează biosinteza colagenului, a hormonilor 

steroizi, reglează nivelul de catecholamină, reduc edemele; 

 Combaterea alcoolismului si tabagismului; 

 Un excelent tonic, antianemic, vitaminizant, mineralizant și 

revigorant, care crește rezistența organismului la efort și nu ar 

trebui să lipsească din alimentația zilnică a vârstnicilor, a celor 

slăbiți sau aflați în convalescență; 

 Datorită conținutului ridicat de acid ascorbic și dehidroascorbic, 

de vitamina C, joacă un rol deosebit de important în procesele de 

oxidoreducere și în respirația celulară; 
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 Datorită conțintului crescut de antociani, măcesele sunt 

recomandate și în diabetul de tip 2. Ele au un efect antidiabetic, 

hipoglicemiant, de stabilizare a glicemiei; 

 Măceșele reprezintă o armă eficace împotriva obezității; 

 Vitamina C, bioflavonoidele și vitaminele din complexul B 

previn ateroscleroza, ajută la adaptarea aparatului cardiovascular 

la condițiile de stres, măceșele previn puseele de hipertensiune. 

Datorită conținutului de acizi organici pectici reglează nivelul 

colesterolului. Datorită continutului de bioflavonoide și de 

vitamina C și P, măceșele sunt eficiente în combaterea fragilității 

capilare, întărind pereții vaselor de sânge, îmbunătățind 

permeabilitatea și elasticitatea acestora și îmbunătățind circulația 

periferică deficitară. Astfel, dispar și efectele de mâini și picioare 

reci. Măceșele reprezintă un adjuvant în cazul varicelor, a 

tromboflebitei, arteritei și a aterosclerozei, reprezentând și un 

vasodilatator arterial. Astfel, alături de fructele păducelului, 

măceșele sunt adevărate campioane în prevenirea cardiopatiei 

ischemice, a crizelor de anghină pectorală și infarct; 

 În cazul afecțiunilor gastro-intestinale măceșele reprezintă, de 

asemenea, un adjuvant de excepție. În primul rând, stimulează 

pofta de mâncare și digestia. Apoi, prezintă proprietăți 

astringente, antidiaretice, diuretice, dar și ușor laxative, fiind un 

excelent regulator al digestiei. Atât florile și frunzele, cât și 

fructele reprezintă inclusiv un adjuvant în caz de dizenterie. 

Măceșele sunt recomandate în caz de gastrite și chiar hemoragii 

stomacale, crampe, senzație de vomă, intoxicații, enterocolite, de 

inflamație intestinală, dar și pentru eliminarea viermilor 

intestinali, precum oxiuri, ascaroizi. Se utilizează fructele crude 

sau uscate și pulverizate, amestecate cu miere de albine (2 părți 

fructe şi 1 parte miere), care se consumă inainte de mese, pe 

stomacul gol, câte 2-3 lingurițe pe zi. În cazul intoxicațiilor 
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stomacale se prepară infuzii concentrate, decocturi, macerate la 

rece, vinuri tonice și pulberi. Contra constipației se administrează 

câte o jumătate de litru de infuzie de măceșe indulcită cu miere. 

Acizii pectici din compoziția măceșelor ajută la normalizarea 

florei intestinale și îmbunătățesc tranzitul intestinal, având un 

efect laxativ de intensitate medie; 

 Măceșele au însușirea de a mări secreția biliară și au o acțiune 

benefică în cazul diferitelor afecțiuni hepatice, în cazul litiazei și 

infecțiilor biliare, în cazul colecistitelor și a dischineziei biliare. 

În cazul colecistitei, a litiazei și a colicilor biliari se administrează 

câte un pahar din infuzia combinată de măceșe. Infuzia combinată 

de măceșe are efect antiinflamator biliar, impiedică formarea de 

calculi biliari și previne colicile. Studii preliminare arata că 

această cură cu infuzie combinată de măceșe ar putea avea ca 

efect și diminuarea în volum a calculilor biliari de mari 

dimensiuni; 

 Măceșele au un pronunțat efect diuretic, antiinflamator și calmant 

asupra mucoaselor tractului urinar, fiind utile în cazul inflamării 

căilor renale, în cazul insuficienței renale, a edemelor renale, în 

cazul pierderii involuntare de urină, în caz de cistite, pielonefrite, 

în cazul formării calculilor la nivelul rinichilor și a vezicii urinare. 

Aceste efecte se datorează semințelor de măces, care conțin 

substanțe cu un puternic efect diuretic și care protejează rinichii 

și vezica urinară de infecții, dar și pulpei măceșelor care mărește 

imunitatea organismului pe segmentul urinar; 

 Măceșele sunt utile și pentru oprirea hemoragiilor uterine, în caz 

de leucoree, gonoree, dismenoree, recomandându-se utilizarea 

infuziei sau tincturii de măceșe. În cazul hemoragiilor menstruale, 

se recomandă câte 6 linguri de pulbere de măceșe pe zi, prevenind 

astfel crampele, regularizând activitatea hormonală și 



141 
 

compensând pierderile de sânge care pot provoca anemie, vertij 

și stări de slăbiciune; 

 Măceșele conțin substanțe antioxidante și antiinflamatoare, care 

impiedică degradarea cartilagiilor din articulații, ajută la 

menținerea elasticității membrelor și a coloanei vertebrale, cresc 

rezistența organismului la frig și impiedică apariția crizelor de 

reumatism. Una dintre aceste substanțe active, galactolipida, a 

fost descoperită în măceșe de un grup de cercetători danezi. 

Aceasta prezintă un extraordinar efect antiinflamator asupra 

cartilagiilor dintre discurile coloanei vertebrale, astfel încât nu 

numai că reduce inflamația și durerea, dar îmbunătățeste și 

flexibilitatea coloanei vertebrale. În același timp, flavonoidele, 

vitaminele și alte substanțe antioxidante prezente în măceșe 

împiedică procesele degenerative de la nivelul țesuturilor 

articulare; 

 Măceșele sunt folosite cu succes și ăn cazul bolilor respiratorii. 

În primul rând, trebuie subliniat efectul pulberii de măceșe în 

cazul febrei, pe care nu o scade, dar ajută sistemul cardiovascular 

și pe cel nervos să reziste mai bine și accelerează vindecarea, 

asigurând și eliminarea unor toxine din corp. Infuziile, 

decocturile și tincturile și-au demonstrat eficacitatea în cazul 

gripelor, al răcelilor, răgușelii, rinosinuzitei, faringitei, astmului 

bronșic, pneumoniei și chiar a tuberculozei. Este de remarcat 

creșterea rezistenței la infecțiile pulmonare în general. Este 

cunoscut de mult timp efectul ceaiului de măceșe, care calmează 

tusea și revigorează orice organism vlăguit de febră. Consumate 

sub formă de ceai, sirop sau dulceață, măceșele cresc imunitatea. 

Măceșele se utilizează astfel: 

 Ceaiul de măceșe – cel mai simplu și cel mai utilizat preparat 

terapeutic. Ceaiul obținut din măceșe uscate și mărunțite, infuzate 
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în apă clocotită este foarte apreciat. În primul rând vitaminizează 

organimsul, în al doilea, ajută la hidratarea corespunzătoare a 

acestuia. Ceaiul de măceşe calmează tusea şi revigorează 

organismul; 

 Tinctură: este un preparat concentrat care oferă organismului cele 

mai pure substanțe extrase din fructele de trandafir. Tinctura 

obținută din măceșe zdrobite și îmbăiată în alcool din fructe 

trebuie consumată cu precauție, de preferat diluată în apă. 

Tinctura este indicată pentru afecțiunile renale și pentru întărirea 

vaselor sangvine; 

 Decoct: este un preparat concentrat care abundă în acizi esențiali 

și substanțe antiinflamatoare. Se obține prin amestecarea a 300 

ml apă rece și 30 g măceșe uscate. Soluția se pune pe foc, și se 

fierbe pentru 10 minute. După care se filtrează și se lasa la răcorit. 

Decoctul sau sucul de măceșe este un remediu bun pentru 

ameliorarea gripei și a răcelilor de sezon; 

 Pulberea de măceşe se utilizează în cazul febrei; infuziile, 

decocturile, sucul şi tincturile sunt un remediu bun în cazul 

gripelor, răcelilor, răguşelii,  faringitei, pneumoniei, astmului 

bronşic şi chiar a tuberculozei. Pulberea din măceșe, este un 

preparat ce se obține simplu prin măcinarea fină a boabelor bine 

uscate. Pulberea trebuie depozitată în spații uscate pentru a-și 

păstra proprietățle curative; 

 Cura de măceşe se recomandă mai ales în sezonul rece, asociată 

cu cătina, miere, propolis și polen; 

 Siropul din măceșe se obține prin amestecarea fructelor proaspete 

cu apă și zahăr. Preparatul trebuie fiert la foc încet până ce 

fructele își lasă în sosul format toate elementele nutritive; 

 Dulceața și marmelada din fructe de măceșe se recomandă 

bolnavilor aflați în convalescență. Semințele și perisorii se 

îndepărtează cu mănuși, cu masca la gură și nas pentru a nu 
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povoca iritații sau alergii. Din pulpa fructelor se prepară gemul, 

jeleul. Siropul de măceșe este foarte bun în osteoporoze, anemii, 

probleme cardiace. Siropul se obține din 250 g de măceșe uscate 

+1,5 l apă clocotită, puse la macerat 12 ore, apoi se filtrează și se 

adaugă 0,5 kg de zahăr, fierbându-se până se îngroașă. Se toarnă 

fierbinte în sticle, se închide ermetic și se sterilizează; 

 Lichiorul de măceșe se obține din 500 g de fructe proaspete, 

mărunțite în mixer+150 g zahăr sau miere, se lasă până se topește 

zahărul, apoi se adaugă 1 l de alcool de 40 de grade. Se lasă la 

macerat timp de 6 săptămâni, agitându-se din când în când. Se 

filtrează și se păstrează în sticle închise. Este un tonic și 

stimulator al funcțiilor vitale ale organismului; 

 Oțetul din vin de măceșe este mult folosit în scopuri terapeutice; 

 Vinul de măceșe se obține din 15 kg de măceșe coapte și zdrobite, 

50 l de apă, 50 g de drojdie de bere, 2,5 kg de miere. Se lasă la 

fermentat ca și vinul de struguri. Vinul de măceșe se trage în sticle 

doar atunci când fermentația s-a încheiat. După ce se învechește 

1-2 ani devine roșu-maroniu și este foarte concentrat în vitamina 

C. Din vinul obținut lăsat pe drojdie se poate obține oțet de 

măceșe până se ajunge la gustul acru și înțepător. Se filtrează. Se 

amestecă 100 ml de oțet la 900 ml de apă și se folosește în cure 

de câte 2 luni. Este benefic în tratarea răcelilor, în curele de 

slăbire, în scăderea nivelului colesterolului, în infecțiile la rinichi 

și ca tonic în oboselile cronice; 

 Maceratul de măceșe la rece este mai bogat în vitamine și se 

obține din 100 g de fructe lăsate într-un l litru de apă rece timp de 

12 ore. Se filtrează prin tifon și se beau câte 2-3 căni/zi. Este 

foarte bun în sezonul rece și se poate consuma cu adaos de miere, 

lămâie. Maceratul de măceșe se poate obține și prin fierbere 

pentru a avea un gust mai bun. În acest caz, preparatul se obține 
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din 400 g de fructe de măceșe fierte în apă clocotită cât să dea 

câteva clocote și lăsate la macerat 2-3 zile; 

 Uleiul esențial de măceș este folosit în aromoterapie pentru 

combaterea anxietății, stresului, problemelor circulatorii, 

tulburărilor provocate de menopauză. 

 

3.12 Coada-șoricelului (Achillea millefolium) 

 
Fig. 13 Coada șoricelului (Achillea millefolium) 

Despre coada-șoricelului se poate spune că este una dintre cele 

mai cunoscute plante folosite în scop medicinal. Are un gust amărui și 

poate fi întâlnită în medicina naturistă atât sub formă de ceai, cât și de 

tinctură sau siropuri. 

Coada-șoricelului este o plantă ierboasă, care are o tulpină de 20-

60 cm și frunzele împârțite în mai multe diviziuni și subdiviziuni, din 

care rezultă mai multe frunzulite, de unde și aspectul incretit caracteristic. 

Florile de coada-șoricelului sunt de culoare albă și sunt vizibile de la 

distanță mare, având un miros specific. Preparatele medicinale din plantă 

conțin în mare parte florile, dar în unele cazuri este recoltată toată partea 

aeriană, incluzând frunzele și tulpina. Mirosul este puternic aromat. 

Coada-șoricelului, a fost folosită tradițional pentru a încetini 

sângerările și a reduce durerea. De-a lungul istoriei, coada-șoricelului, a 
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fost folosită de războinicii care doreau să își calmeze durerile de pe 

câmpul de luptă. Primele relatări istorice în care apare coada-șoricelului 

sunt din Războiul Troian. Legenda greacă zice că Achile a folosit coada 

șoricelului pentru rănile sale, de aici denumirea latină „Achillea”. 

Numele latin al speciei, millefolium, descrie frunzele penate, păroase și 

înseamnă „o mie de frunze"". 

Coada șoricelului este cunoscută încă din antichitate, fiind 

folosită de medicii antici. Dioscoride o considera ca cel mai bun 

hemostatic, o utiliza pe diferite răni și în caz de ulcer. Hipocrate 

recomanda planta pentru băi de șezut în caz de hemoroizi sângerânzi. A 

fost considerată o plantă minune și de către celți, și colectată prin 

ceremonii rituale. 

Pentru gustul său picant, inițial dulce, cu un final ușor amar, 

frunzele sale au fost adăugate în mâncăruri încă din secolul al XVII-lea. 

În combinație cu ciumărea și lime, se fierbea bere din ea. Din flori se 

prepara un ceai foarte popular. Infuzia poate fi adăugată și la baie, unde 

aduce beneficii pielii și reîmprospătează mintea. Și reprezentanților 

regatului păsărilor le place să folosească această plantă pentru a-și 

construi cuiburile. Funcționează ca protecție împotriva paraziților și a 

altor dăunători. 

În folclorul din insulele Hebride (Scoţia) se credea că o frunză a 

acestei plante, ţinută peste ochi avea darul de a conferi o a doua vedere, 

magică, supranaturală. În multe regiuni din Europa, i se atribuia şi harul 

de a pune pe fugă spiritele rele. În Egtvet, Danemarca, în mormântul unei 

femei moarte la vârstă de 20 de ani, datând din Epoca Bronzului, a fost 

descoperită alături de bijuterii, având menirea de a proteja decedata de 

duhurile răuvoitoare de-a lungul călătoriei sale către lumea cealaltă. 
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În Wales, Anglia, această plantă avea proprietăţi contrare. Se 

spunea că aducea în casă un ghinion nemaipomenit, fiind din această 

pricina numită ”floarea morţii”. În ajunul zilei de 1 mai, fetele culegeau 

de pe un câmp nouă flori ale acestei plante şi rosteau descântecul: 

"Noapte bună frumoasă coada şoricelului, de trei ori mai bună dimineaţă 

să-ţi fie. Vino şi spune-mi mâine cine îmi va fi alesul" Florile erau aduse 

acasă, puse în ciorapul piciorului drept, care, la rândul sau, era aşezat sub 

pernă. Până spre dimineaţă fetele aveau şansa să-şi zărească în vis 

bărbatul sortit. 

Irlandezii o vedeau ca fiind auspicioasă şi era atârnată de aceştia 

în jurul caselor în ajunul sărbătorii mijlocului verii pentru a apăra 

familiile de boli în următorul an. La scoţieni era o plantă norocoasă şi era 

purtată ca amuletă pentru a izgoni forţele negative, de rău augur. 

În Evul Mediu, printre suedezi, era utilizată la producerea unui 

sortiment de bere. În secolul al XVII-lea, în bucătăriile din Europa 

occidentală, era gătită la fel ca şi spanacul. În unele superstiţii europene, 

era pusă în apa de baie pentru a asigura protecţia faţă de rău. Aruncată 

peste pragul casei, împiedică intrarea duhurilor rele. 

Pe tărâmurile chinezeşti, era o iarbă cu noroc. 52 de tulpini drepte, 

uscate de coada şoricelului erau întrebuinţate pentru divinaţie in I Ching, 

Cartea schimbărilor. În zilele noastre, acesteau au fost înlocuite cu 

monede. 

Corelată cu Aerul şi Venus, avea un rol deosebit în descântece şi 

ritualuri magice. Există credinţă că putea purta cuvintele prin văzduh la 

mare distanţă şi că avea capacitatea să atragă atenţia unor prieteni sau 

oameni iubiţi pierduţi prin lume. În ceaiuri avea, se zice, potenţialul de a 

creşte puterile psihice şi forţa de percepţie. Când i se ardeau frunzele ori 
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florile, dacă fumul se înălţa era un semn bun, iar dacă se cobora era un 

semn rău. 

Florile de coada şoricelului se puneau în săculeţi  ca şi talismane 

de dragoste. Agăţate deasupra patului nupţial asigurau menţinerea 

dragostei din cuplu pentru cel puţin şapte ani. Pe de altă parte, visele în 

care apăreau aceste flori sunt interpretate ca vestind pierderea 

iubitului/iubitei, despărţirea de el/ea. 

Într-o superstiţie occidentală, fetele aveau obiceiul de a merge sub 

lumina lunii pe un câmp plin de aceste ierbi, unde culegeau câteva flori 

cu ochii închişi. Dacă acestea rămâneau umede până dimineaţa, însemna 

că bărbatul de care se simţeau atrase urma să le îndrăgească. 

Coada şoricelului era cunoscută şi ca o plantă purificatoare. 

Ţinută în mână, se spunea că alungă frica. Pusă în săculeţi de mătase sau 

catifea, era purtată în împrejurări speciale, importante, pentru a conferi 

calm, seninătate. 

Efectul ei astringent este datorat taninului, substanță activă 

componentă a acestei plante. Florile conțin ulei esențial, compus din 

azulenă și lactonă achilleinică, cu efect antiinflamator, tanini, flavonoide 

antiinflamatori, alcaloizi, principii active, ca azulen, cineol etc. 

Conținutul mare de proazulen este o trăsătură ereditară care variază de la 

o plantă la alta, nefiind influențat de conținutul de ulei esențial. Soiurile 

cultivate și folosite în industrie au un conținut mediu de substanțe active 

(40-60% ulei esențial cu azulen). Conţine acid izovaleric, acid salicilic, 

asparagină, steroli, flavonoizi, tanini şi cumarină. 

Coada-şoricelului conţine 3-4% taninuri condensate şi 

hidrolizabile, 0,3 1,4% ulei esenţial format în special din linalol, borneol, 

camfor, betacaiyofilene, 1,8% cineol şi sesquiterpene lactonice compuse 

în special din guaianolide, achillină, leucodină, germacranolide, 
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flavonoide — în special apigenină, lutcolină, izorbamnetină; amino-acizi 

(alanină, histidină, leucină şi lizină), acizi graşi, acizi fenolici — în 

special acid cafeic şi  acid salicilic. 

Coada șoricelului mai conține vitamine (acid folic şi acid 

ascorbic), alcaloizi şi baze alcaloidice (achiceine, achilleine, betaine şi 

colină), alkane, poliacetilene, saponine, steroli, zaharuri şi cumarine. 

Florile conţin 0,2-0,5% ulei esenţial, iar frunzele, 0,02- 0,07%. 

Uleiul conţine sesquiterpene, mai ales azulenă, şi lactonă achilleinică, cu 

efect antiinflamator, tanini, flavonoidele antiinflamatorii, alcaloizii si alte 

principii active. 

Coada șoricelului are beneficii precum: 

 Este un excelent antiinflamator, folosită în tratamentul 

afecțiunilor genitale la femei, în caz de gingivită și la nivelul 

mucoaselor. Coada-șoricelului este un excelent remediu 

spasmolitic și antiinflamator.  Substanțele din compoziția ei 

contribuie la relaxarea musculaturii netede (viscerale), de 

exemplu în prezența durerilor menstruale sau în cazul crampelor 

abdominale care însoțesc colitele; 

 Este hemostatic, are efect astringent și cicatrizant. Reduce 

sângerările abundente și are rol în calmarea crampelor. Un studiu 

realizat pe animale a descoperit că, extractele de frunze de 

galbenă au prezentat proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, 

ambele ajutând la vindecarea rănilor. Ceaiul de coada-şoricelului 

are proprietăţi astringente ce ajută la tratarea secreţiilor nazale, 

sau a lăcrimării ochilor cauzate de mucegaiuri, polen sau praf. 

Împotriva răcelilor, gripei şi a febrei, ceaiul de coada soricelului 

favorizează transpiraţia şi duce la scăderea temperaturii. De 

asemenea este util în tratarea unor infecții uşoare; 
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 Îmbunătățirea circulației sanguine, combaterea problemelor 

circulatorii (vene varicoase și hemoroidale), prevenirea 

hemoragiilor; 

 Calmează durerile abdominale, se folosește în caz de balonare și 

ca adjuvant în digestiv. Coada-șoricelului a fost folosită de mult 

timp pentru a trata problemele digestive precum ulcerele și 

sindromul de colon iritabil (SCI), ale cărui simptome includ 

dureri de stomac, diaree, balonare și constipație. De fapt, această 

plantă conține mai multe flavonoide și alcaloizi, care sunt 

compuși vegetali cunoscuți pentru ameliorarea durerile și 

afecțiunile digestive. Date fiind proprietățile gastrice, coada-

șoricelului are capacitatea să favorizeze mecanismele digestive și 

să pună în mișcare funcția hepatică, implicată în ”curățarea” 

organismului de toxine; 

 Stimulează secreția biliară;  

 Este benefic în tratarea bolilor tractului urinar, și inflamații ale 

căilor respiratorii; 

 Reglator hormonal. Prezența flavonoidelor în compozitia plantei 

îi conferă acesteia puterea să echilibreze sistemul hormonal, care, 

într-o anumită măsură, își pune amprenta asupra simptomelor din 

faza premenstruală (slăbiciune, nervozitate, etc.); 

 Reglează tensiunea arterială. Tensiunea arterială ridicată poate fi 

de asemenea reglată cu ajutorul ceaiului de coada soricelului. 

Ceaiul de coada-șoricelului are rezultate pozitive şi pentru bolile 

cardiovasculare. La nivelul sistemului cardiovascular, acționează 

în sensul diminuării presiunii arteriale, cu efecte similare unui 

vasodilatator. În plus, este și un bronhodilatator. Dilatând 

musculatura bronhială, facilitează respirația; 

 Efecte reparatoare și regenerante, reprezentând un tratament 

eficace în cazul părului lipsit de rezistență și luciu, cu tendință de 

cădere și aspect nesănătos; 
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 Ceaiul de coada-șoricelului împiedică retenția de apă din 

organism, este un bun diuretic; 

 Accelerarea vindecării țesuturilor (leziuni, acnee), dezinfectarea 

și calmarea inflamațiilor, inclusiv a celor datorate expunerii 

solare, revigorarea epidermei. 

Se utilizează sub formă de: 

 Ceai din flori - pentru eliminarea crampelor stomacale se prepară 

un ceai mai ușor decât de obicei, adăugând, în loc de o lingură 

rasă de plantă, o linguriță rasă la 250 ml apă. Din acest ceai se bea 

câte o ceașcă înainte de masă de două ori pe zi, dimineața și seara, 

de două ori pe săptămână. După care se bea câte o ceașcă de ceai 

o dată pe săptămână timp de o lună. Pentru tratarea afecțiunilor 

biliare și ale ficatului se bea câte o ceașcă de ceai dimineața, pe 

nemâncate, în fiecare a doua zi timp de două săptămâni. În caz de 

menstruație abundentă și neregulată se bea câte o ceașcă de ceai 

dimineața, timp de 2-3 săptămâni înainte și în perioada ciclului 

menstrual. Cura cu ceai de coada șoricelului este un remediu 

naturist în cazul afecțiunilor ginecologice, infecții vaginale, se 

recomandă consumul a câte 3 cești de ceai zilnic, înainte de 

mesele principale; 

 Băi de șezut - în caz de hemoroizi sângerânzi se recomandă baie 

de șezut preparat din 2 linguri de plantă uscată și 2 litri de apă, 

care se adaugă la apa de baie. Se recomandă o astfel de baie timp 

de maxim 20 minute. Combate candidoza și nu perturbă flora 

vaginală. De asemenea baile locale se recomandă pentru tratarea 

tulburărilor hormonale, anexite, leucoree, prolaps uterin, 

incontinență urinară. La bărbați, băile de șezut cu infuzie de 

coada-șoricelului se folosesc în tratamentul edemelor de prostată, 

varicelor, hemoroizilor; 
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 În cazul afecțiunilor căilor respiratorii se folosește ca inhalație: la 

un litru de apă se adaugă o lingură de plantă uscată și se inhalează 

aburii. Tot în acest caz se poate consuma câte o ceașcă pe zi, timp 

de o săptămână; 

 Coada șoricelului poate fi folosită și în uz extern, frunzele 

proaspete mărunțite opresc imediat sângerarea la diferite răni 

minore. La răni mai mari se folosește ca comprese; 

 Tinctura din coada-șoricelului se face din flori proaspete, culese 

în zilele însorite, puse într-o sticlă, fără a fi presate. Peste flori se 

toarnă alcool de 40 grade cât să le acopere, se închid ermetic și se 

lasă la loc însorit timp de 2 săptămâni, agitându-se de câteva ori 

pe zi. Se filtrează, se pun în sticle închise la culoare, într-un loc 

întunecat și rece. Tinctura de coada-șoricelului se mai poate face 

din 10 linguri de pulbere de plantă peste care se adaugă 250 ml 

de alcool dublu rafinat alimentar. Se închide ermetic și se lasă la 

macerat 2 săptămâni, la căldură; 

 Alifie: se încălzesc 90 grame de unt nesărat, la care se adaugă 15 

grame de flori de coada șoricelului proaspete, 15 grame de frunze 

de zmeură tăiate mărunt, se lasă să sfârâie bine în grăsime, apoi 

se dă tigaia la o parte, lăsându-se la macerat până a doua zi, când 

se încălzește ușor, se strecoară prin tifon și se introduce în borcan 

uscat, care se păstrează la frigider. Se poate utiliza ca tratament 

pentru ochi, cremă de față, și la îngrijirea pielii. Unguentul cu 

flori de coada-șoricelului se folosește în tratarea hemoroizilor și 

a plăgilor. Se tratează rănile acute care se închid greu, varicele, 

mâinile crăpate, ulcerațiile; 

 Prin secolul al XVII-lea, frunzele tinere îmbogățeau prin aromele 

lor unele salate și brânzeturi proaspete. Sau mai serveau la 

ornarea farfuriilor și platourilor cu mâncare; 
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 Pulbere – planta se macină fin cu o râşniţă electrică. Se ia o 

linguriţă rasă de 4 ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se ţine sub 

limbă timp de 10-15 minute, după care se înghite cu apă; 

 Macerat la rece – se prepară dintr-o lingură cu plantă adăugată la 

250 ml de apă, se menţine timp de 6-8 ore la temperatura camerei, 

apoi se strecoară şi se bea pe stomacul gol. Se administrează 2-3 

căni cu macerat pe zi, cu 30 min. înainte de mese; 

 Sucul din coada-șoricelului se obține din 50 g de plantă proaspătă, 

spălată și 50 ml de apă. Se mixează, se storc prin robot sau prin 

tifon. În uz intern, în afecțiunile hepato-biliare (ciroze, hepatite) 

se iau câte 50 ml din acest suc/zi în doză unică, luată imediat după 

filtrare în cure de câte 60 de zile de tratatment și 20 de zile pauză. 

Sucul se ia în doze de 50 ml/zi pentru afecțiunile intestinale și 

pentru creșterea poftei de mâncare. În uz extern, sucul de plantă 

se aplică pe plăgi și grăbește cicatrizarea rănilor provocate de 

arsuri, bătături, eczeme, dermatite; 

 Cataplasma se face din planta proaspătă, mărunțită, lăsată 1-2 ore 

cu puțină apă caldă de 50 grade Celsius. Se pune direct pe rană și 

se învelește cu un tifon. Se ține o ora, apoi se îndepartează. Dacă 

se aplică o compresă cu tinctură de coada-șoricelului, diluată cu 

apă fiartă, se aplică pe rană și se ține 2 ore/zi, local; 

 Uleiul de coada-șoricelului se face din 5 linguri de flori proaspăt 

culese și mărunțite, puse într-un borcan, peste care se toarnă 250 

ml ulei de măsline sau alt tip de ulei presat la rece. Se pune la 

macerat într-un loc însorit și se filtrează, păstrându-se la rece. 

Este utilizat în tratarea arsurilor solare, opăririlor, arsurilor 

chimice, ajutând la cicatrizarea rapidă fără a lasa urme evidente. 

Uleiul de coada-șoricelului se aplică pe locul cu țesutul epitelial 

lezat de 3 ori/zi; 
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 Uleiul volatil de coada-șoricelului este obținut prin distilare în 

laborator. Este folosit în colecistită pentru efectul său 

antiinflamator și calmant, în cosmetică, în aromaterapie; 

 Vinul de coada-șoricelului - un litru de vin roșu bio sau organic 

și 50 g de plantă uscată. Cele două ingrediente se pun la fiert, iar 

când vinul dă în clocot, se mai lasă timp de 10 minute, la foc mic, 

după care se trage de pe foc și se lasă până când se răcește 

complet. Remediul se folosește doar extern, fără a fi strecurat, sub 

formă de cataplasme, pentru tratarea degerăturilor și a durerilor 

cauzate de bolile reumatismale; 

 Frunzele tinere se folosesc în alimentație ca ingredient în salate, 

supe de verdețuri sau drept condiment la prepararea chiftelelor de 

cartofi; 

 Lichior de coada-șoricelului. În antichitate se dădea războinicilor 

pentru că le conferea energie, forță și curaj. Lichiorul are 

proprietăți tonice și digestive. Ingrediente: 50 de plante de coada-

șoricelului fără rădăcină,1 litru de alcool de 95 grade, o jumătate 

de litru de apă și 400 grame zahăr. Plantele de coada-șoricelului 

se pun la macerat în alcool timp de o lună și se agită vasul din 

când în când. După ce a trecut acest timp, se fierbe apa și se 

adaugă zahărul amestecănd până la dizolvarea lui. Când siropul 

este cald, se adaugă peste macerat, se lasă 5 ore să se odihnească, 

se filtrează, se pune în sticle închise la culoare în loc întunecos și 

răcoros pentru încă o lună ca să se matureze și să se limpezească.   
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