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CONTRIBUŢII LA IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA

CANTITATIVA A PLANTELOR MEDICINALE

DIN FLORA SPONTANĂ A VERSANTULUI SUD-VESTIC

AL MUNŢILOR CODRU-MOMA

V. CALCANDI, I. LUNGEANU, MARIA PELEA, ENGLETINA PELEGRINO

în această lucrare sînt prezentate rezultatele obţinute în anul 1982

în cercetarea florei medicinale spontane din versantul sud-vestic al

Munţilor Codru-Moma (judeţul Arad). Sînt menţionate speciile iden-

tificate şi cantităţile de materie primă ce poate fi recoltată de 1a fie-

care specie, din localităţile în care ele se găsesc în cantitate mai mare.

In cadrul lucrărilor de cartare a bazinelor de plante medicinale din

flora spontană a ţării noastre, am cercetat în anul 1982 flora medici-

nală din versantul sud-vestic al Munţilor Codru-Moma.

Munţii Codru-Мота aLqătuiesc una din cele trei prelungiri ale

Munţilor Apuseni, ce pătrund în Cîmpia Grişurilor şi anume prelun-

girea centrală, celelalte fiind Munţii Pădurea Craiului şi Munţii Ză-

randului (1).

Sînt munţi bine conturaţi şi detaşaţi de celelalte masive ale Apu-

senilor, avînd aspectul unor insule înconjurate de depresiuni. Sînt for-

maţi din două masive, Munţii Codru şi Munţii Мота, separaţi între

ei prin două văi : Valea Briheni desparte versanţii nord-estici şi Valea

Moneasa desparte versanţii sud-vestici.

Munţii nu prezintă înălţimi mari, altitudinea maximă se întîlneşte

1a vîrful Pleşu, de 1.112 m. Cele mai mari înălţimi şi două treimi din

suprafaţa totală a masivului aparţin Munţilor Codru.

Versantul sud-ivestic al Munţilor Codru-Мота este străbătut de

numeroase ape curgătoare, toate făcînd parte din bazinul Crişului Negru

sau Crişului Alb. Cele mai multe au direcţia generală nord-est-sud-vest.

cu excepţia capătului sud-<estic al Munţilor Мота, unde apele au în

general direcţia nord-sud.

Clima acestor munţi este continental-moderată, cu specific de climă

de dealuri împădurite, cu cîteva zone mici de climă de munţi

miilocii.

Munţii Codru-Мота sînt acoperiţi în bună parte de păduri. Din-

tre arbori predomină fagul, oel mai adesea amestecat cu carpenul,
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aproape în camtităţi egale. Pădurile de stejar sînt rare. Dintre ceilalţi
arbori întîlnim izolat frasinul şi arţarul şi adesea grupe mai mari sau

mai mici de mesteacăn. în afară de plantaţii, răşinoasele se întîlnesc

numai ca arbori izolaţi. In schimb replantarea tăieturilor se face frec-

vent cu molid în zonele mai înalte şi cu coniferul Duglas în zonele

mai joase.

Tăieturile de păduri sînt foarte numeroase.

In cele recente se instalează din abundenţă murul şi urzica, mult

mai rar zmeurul. In tăieturile mai vechi, cînd arborii încep să se

ridice, întîlnim socul, socul roşu, bozul.

Poienile acoperite de ierburi şi provenite din zone păduroase, defri-

şate de multă vreme, le întîlnim mai ales pe versantul nord-estic, deci

în afara zonei cercetate de noi.

In sfîrşit, mai trebuie menţionată vegetaţiia din luncile rîurilor

mari, care cuprinde în special arbuşti, plante agăţătoare sau volubile

şi diferite specii ierboase.

Teritoriul cercetat de noi cuprinde versantul sud-vestic al Munţi-

lor Codru-Moma, care face parte din judeţul Arad. Deci limita nord-

estică şi nordică a teritoriului cartat corespunde în general cu graniţa
între judeţele Arad şi Bihor. Ea porneşte la nord-est de localitatea Ciun-

teşti, urmează Creasta Mare a Munţilor Codru pînă 1a Vîrful Izoiu,

apoi se îndreaptă spre est pînă 1a Vîrful Pîncoaia, coboară spre sud-est

pînă 1a sud de Vîrful Momuţa, apoi se îndreaptă spre est, trecând pe

1a sud de Izbucul de 1a Călugări, pînă 1a nord de Groşi.

Limita vestică şi sudică a teritoriului cartat o formează o linie con-

venţională care trece prin localităţile Ciunteşti, Mărăuşi, Botfei, Comă-

neşti, Archiş, Seliştea, Prunişor, Sebiş, Poiana şi Avram lancu.

Regiunea cercetată cuprinde zone muntoase şi mai ales deluroase.

Metodologia de lucru utilizată de noi pentru cartarea plantelor medi-

cinale este aceeaşi ca în lucrările noastre anterioare (2), iar rezultatele

sînt redate în ordinea sistematică a familiilor de plante, după Flora

R.S.R. (3). Cantităţile de materie primă uscată, exprimată în kilograme,
sînt date după fiecare localitate. în stabilirea acestor cantităţi, pe care

1c recomandăm a fi recoltate, am ţinut seama de protecţia naturii, mai

ales în cazul plantelor perene, de 1a care se recoltează rădăcinile sau

i izomii, distrugîndu-se astfel planta respectivă.

Plantele medicinale în ordine sistematică

Pilypodiaceae

Dryopteris jilix-max- (L.) Schott — = Rhizoma 650 kg. V. Mărăuş

(150); V. Botfei (100); V. Urviş (100); V. Beliu, cursul sup. (100);
V. Hăşmaş (50) ; V. Groşilor, cursul sup. (25) ; V. Bîrzeşti (50) ; V. Valea

Lungă, afl. al Monesei (25) ; V. Fînuri (Fumuri), afl.' al Rănuşei (50).

Betulaceae

Corylus avellana L. — Folium — 17.100 kg. V. Mărăuş (1000) ;

V. Botfei (2000) ; V. Urviş (5000) ; V. Beliu, cursul sup. (2000) ; V. Hăş-
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mas (100) ; V. Groşilor, cursul sup. (500) ; drumuri 1a nord de Prunişor

(100) ; Bazinul sup. al V. Moneasa (4000) ; Bazinul V. Rănuşa (400) ; Bazi-

nul V. Dezna (2000).

Betula pendula Roth — Folium — 15.600 kg. V. Botfei (10Ü0) ;

V. Beliu, cursul sup. (500) ; V. Hăşinaş (500) ; V. Groşilor, cursul sup.

(1000) ; V. Moneasa, spre izvoarele pîr. Şasa (10000) ; V. Corbului şi
V. Lugăului, afl. ai Deznei (100) ; Bazinul sup. al V. Aciua (Tăcăşele)

(2500).

Juglandaceae

Juglans regia L. — Folium = 2.800 kg. V. Botfei (500) ; V. Hăşmaş
(500) ; V. Archişel (700) ; V. Moneasa, de 1a confl. cu Valea Lungă pînă
1a Moneasa (100) ; Bazinul V. Dezna (1000).

Urticaceae

Urtica dioica L. — Folium — 13.700 kg. V. Mărăuş (500) ; V. Botfei

(5000) ; V. Urviş (250) ; V. Beliu, cursul sup. (1000) ;
V. Hăşmaş (300) ;

V. Archişel (25Ö) ; V. Groşilor, cursul sup. (2000) ; V. Bîrzeşti '(1000) ;

Bazinul sup. al V. Moneasa (650) ; V. Fînuri (Fumuri), afl. al Rănuşei

(250) ; Bazinul V. Dezna (1200) ; drum for. Poiana — V. Jgheabului —

V. Cicera — Avram lancu (50) ; Bazinul sup. al V. Aciua (Tăcăşele)

(1250).

Polygonaceae

Polygonum hydropiper L. — Herba =- 12.175 kg. V. Mârăuş (1000) :

V. Botfei (5000) ; V. Urviş (300) ; V. Hăşmaş (200) ; V. Archişel (1000) ;

V. Groşilor, cursul sup. (300) ; V. Bîrzeşti (1000) ; drumuri 1a nord de

Prunişor (25) ; drum pe V. Sauzaş şi ramificaţii (1000) ; Bazinul sup. al

V. Moneasa (600) ; V. Fînuri (Fumuri), afl. al Rănuşei (250) ; Bazinul

V. Dezna (100) ; Bazinul sup. al V. Aciua (Tăcăşele) (1400).

Hypericaceae

Hypericum perforatum L. — Herba = 550 kg. V. Urviş (200) ; Bazi-

nul sup. al V. Moneasa (125) ; V. Creţu, afl. al Rănuşei (25) ; Bazinul

V. Dezna (150) ; Drum for. Poiana — V. Jgheabului — V. Cicera —

Avram lancu (50).

Rosaceae

Crataegus monogyna Jacq. — Fructus = 600 kg. V. Hăşmaş (500) ;

V. Aciua (Tăcăşele), de 1a confl. cu pîr. Naneş pînă 1a Avram lanou (100) ;

Rubus L. species — Folium = 87.550 kg. (Diferite specii de mur)

V. Mărăuş (5000) ; V. Botfei (10.000) ; V. Urviş (10 000) ; V. Beliu, cursul

sup. (5000) ; V. Hăşmaş (1000) ; V. Archişel (2000) ; V. Groşilor, cursul

sup. (1000) ; V. Birzeşti (5000) ; drumuri 1a nord de Prunişor (5000) ;

drum for. pe V. Sauzaş şi ramificaţii (1300) ; Bazinul sup. al V. Moneasa
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(6550) ; Bazinul V. Rănuşa (5600) ; Bazinul V. Dezna (1500) ; drum for.

Poiana — V. Jgheabului — V. Cicera — Avram lancu (10000) ; Bazinul

sup. al V. Aciua (Tăcăşele) (18600).

Rosa species — Fructus = 2.100 kg. V. Archişel (2000) ; Păd. 1a

nord de Seliştea (100).

Leguminosae

Trifolium repens L. — Flores = 425 kg. V. Mărăuş (50) ; V. Urviş
(100) ; .V. Archişel (25) ; între Groşeni şi Archiş (100) ; Bazinul sup. al

V. Moneasa (100) ; V. Fînuri (Fumuri), afl. al Rănuşei (50).

Robinia pseudacacia L. — Flores = 2.125 kg. V. Botfei (500) ; V. Urviş

(500) ; V. Archişel (250) ; V. Groşilor, cursul sup. (500) ; drumuri 1a nord

de Promisor (200) ; drum for. pe V. Sauzaş (25) ; V. Deznei (50) ; V. Naneş,

afl. al V. 'Aciua (Tăcăşele) (100) ;

Lythraceae

Ly thrum salicaria L. — Herba = 350 kg. Drumuri 1a nord de Pruni-

şor (25) ; V. Rujii, afl. al Monesei (25) ; Bazinul V. Dezna (300).

Tiliaceae

Tuia tomentosa Mnch. — Flores = 500 kg. Bazinul V. Rănuşa (300) ;

Păd. 1a Dezna (200).

Rhamnaceae

Frangula alnus Mill. — (Rhamnus frangula L.) — Cortex
—

1850 kg.

V. Archişel (1000) ; între Hăşmaş şi Archiş (200); între Archiş şi Nermiş

(250) ; drumuri 1a nord de Prunişor (200) ; V. Rogozului, afl. al V. Aciua

(Tăcăşele) (200) ;

Cornaceae

Cornus mas L. — Fructus = 2000 kg. V. Archişel (2000) ;

Primulaceae

Lysimachia nummularia L. — Herba = 350 kg. V. Mărăuş (100) ;

V. Botfei (50) ; V. Urviş (25) ; V. Bîrzeşti (100) ; drum for. Poiana —

V. Jgheabului — V. Cicera — Avram lancu (25) ; Bazinul sup. al V. Aciua

(Tăcăşele) (50).

Ericaceae

Vaccinium myrtillus L. — Folium = 4300 kg. V. Hăşmaş (2000) ;

V. Groşilor, cursul sup. (2000) ; Culmea Bălătrucului, V. Şasa, afl. al

Monesei (300).

Solanaceae

Atropa belladonna L. — Folium — 330 kg. V. Archişel (30) ; V Bîr-

zeşti (200) ; V. Teuz, cursul sup. (100).



Scrophulariaceae

Verbasciun L. species — Flores — 95 kg. (V. phlomoides L., V. thap-

sijorme Schrad, V. tkapsus L.) V. Mărăuş (20) ; V. Archişel (50) ; V. Gro-

şilor, cursul sup. (25) ;

Digitalis grandiflora Mill.
— Folium = 475 kg. V. Urviş (50) ;

V. Beliu, cursul sup. (150) ; Bazinul sup. al V. Moneasa (100) ;
V.' Creţu,

afl. al Rănuşei (50) ; V. Corbului şi V. Lugăului, afl. ai Deznei (100) ;

V. Naneş, afl. al V. Aciua (Tăcăşele)'(2s).

Labiatae

Glecoma hederacea L. ssp. hirsuta (W. ct K.) F. Hermann — Herba

— 1075 kg. V. Botfei (500) ; V. Beliu, cursul sup. (50) ; V. Archişel (25) ;

V, Bîrzeşti (25) ; ramificaţie spre Igneşti şi apoi spre nord, de 1a drumul

for. de pe V. Sauzaş (50) ; V. Moneasa, de 1a confl. cu Valea Lungă pînă

1a Moneasa (25) ; V. Deznei (50) ; Bazinul sup. al V. Aciua (Tăcăşele) (350).

Lycopus europaeus L. — Herba = 425 kg. V. Hăşmaş (25) ; drumuri

1a nord de Prunişor (150) ; drum for. pe V. Sauzaş (50) ; Bazinul sup. al

V. Moneasa (75) ; V. Creţu, afl. al Rănuşei (25); V. Cetăţii, afl. al Dez-

nei (100) ;

Mentha longijolia (L.) Nathh. — Herba -= 6750 kg. V. Botfei (50) ;

Bazinul sup. al V. Moneasa (1600) ; Bazinul V. Rănuşa (400) ; Bazinul

V. Dezna (4700).

Plantaginaceae

Plantago major L. — Folium = 700 kg. V. Hăşmaş (100) ; drumuri 1a

nord de Prunişor (250) ; drum for. pe V. Sauzaş (50) ; Bazinul V. Rănuşa

(75) ; Bazinul V. Dezna (200) ; drum for. Poiana — V. Jgheabului —

V. Cioera — Avram lancu (25) ;

Gentianaceae

Gentiana asclepiadea L. — Rhizoma et radix = 1200 kg. V. Botfei

(250); V. Urviş (50); V. Beliu, cursul sup. (100); V. Hăşmaş (250); V. Gro-

şilor, cursul sup. (200) ; Bazinul sup. al V. Moneasa (275) ; Bazinul V.

Dezna (75).

Apocynaceae

Vinca minor L. — Herba = 300 kg. Păd. la nord de Seliştea (300).

Oleaceae

Fraxinus excelsior L. — Folium = 3250 kg. V. Urviş (1000); V. Beliu,

cursul sup. (1000) ; drumuri 1a nord de Prunişor (500) ; V. Rujii, afl. al

Monesei (50) ; V. Fînuri (Fumuri), afl. al Rănuşei (100) ; Bazinul

V. Dezna (600).
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Caprifoliaceae

Sambucus ebulus L. — Fructus — 1225 kg. V. Urviş (250) ; V. Beliu,

cursul sup. (150) ; V. Archişel (250) ; V. Groşilor, cursul sup. (150) ;

Bazinul sup. al V. Moneasa (i25) ; V. Creţu, afl. al Rănuşei (50) ; V. Cor-

bului şi V. Lugăului, afl. ai Deznei (250).

Sambucus nigra L. — Flores = 4600 kg. V. Mârăuş (300) ; V. Botfei

(300) ; V. Bîrzeşti (200) ; drumuri 1a nord dt Prunişor (1000); drum for. pe

V. Archişel (500) ; V. Groşilor, cursul sup. (250) ; V. Bîrzeşti (250) ; dru-

muri 1a nord de Prunişor (50) ; Bazinul sup. al V. Moneasa (400) ; Bazi-

nul V. Rănuşa (600) ; Bazinul V. Dezna (250).

Compositae

Eupatorium cannabinum L — Herba = 5050 kg. V. Mărăuş (300) ;

V. Beliu, cursul sup. (300) ; V. Hăşmaş (500) ; V. Groşilor, cursul sup.

(300) ; V. Bîrzeşti (200) ; drumuri 1a nord de Prunişor (1000) ; drum for. pe

V. Sauzaş şi ramificaţii (450) ; Bazinul sup. al V. Moneasa (1000) ; Bazi

nul V. Rănuşa (400) ; Bazinul V. Dezna (600).

Achillea millefolium L. — Flores = 500 kg. V. Mărăuş (50); V. Archi-

şel (200) ; între Groşeni şi Archiş (100) ; Bazinul V. Dezna (150) ;

Tussilago farfara L. — Folium = 2450 kg. V. Mărăuş (50) ; V. Beliu,

cursul sup. (50) ; V. Hăşmaş (50) ; Bazinul sup. al V. Moneasa (1450) ;

Bazinul V. Rănuşa (350) ; V. Corbului şi V. Lugăului, afl. ai Deznei (500) ;

De 1a o serie de specii medicinale se pot recolta cantităţi mai mici

de materie primă (100—275 kg) : Asarum europaeum L., Rubus idaeus L.,

Prunus spinosa L., Geranium robertianum L., Hedera helix L., Primula

acaulis (L.) Grufb., Pulmonaria officinalis L., Origanum vulgare L., Aspe-
rula odorata L., Petasites hibridus (L.) G.M. Sch., Arctium lappa L.,
Cichorium intybus L., Hieracium pilosella L.

De asemenea se pot recolta cantităţi mai mari sau mai mici de mate-

rie primă din unele specii de plante utilizate în medicina populară : Pte-

ridium aquilinum (L.) Kühn (13.000 kg radix), Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

(16.000 kg cortex), Salix L. species, Clematis vitalba L.,Astragalus glycy-

phyllos L., Oxalis acetosella L., Aegopodium podagraria L., Prunella vul-

garis L., Salvia glutinosa L., Ligustrum vulgare L., Sambucus racemosa

L., Bellis perennis L., Bidens tripartita L.

Prescurtări utilizate în text : V = valea ; afl. = afluent, afluenţi ;

sup. = superior ; drum for. = drum forestier ; Bazinul sup. al Monesei

= partea bazinului situată în amonte de localitatea Moneasa ; Bazinul

sup. al V. Aciua (Tăcăşele) = partea bazinului situată în amonte de loca-

litatea Avram lancu.

Concluzii

Versantul sud-vestic al Munţilor Codru-Moma cuprinde o floră medi-

cinală spontană destul de bogată şi variată, din care se pot recolta can-

tităţi apreciabile de materie primă.



Exploatarea raţională a acestor plante medicinale, astfel încît să nu

fie distruse bazinele respective, poate aduce foloase reale pentru sănăta-

tea publică şi economia naţională.

ETUDES CONCERNANT L'IDENTIFICATION

ET L'ÉVALUATION DES PLANTES MÉDICINALE DE LA FLORE

SPONTANÉE DU VERSANT SUD-OUEST DES MONTAGNES

CODRU-MOMA

R с s um é

Cet ouvrage présente les résultats obtenus en 1982 dans les

recherches et la cartographie de la flore médicinale spontanée du ver-

sant Sud-Ouest des Montagnes Codru-Moma (Dep. Arad). Y sont men-

tionnées les espèces et les quantités de matière première qu'on peut

récolter de chaque espèce dans les localités où elles se trouvent.
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