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INTRODUCERE

Studiul actual privind unele specii spontane din Delta Dunării utilizate
ca plante legumicole şi medicinale a avut ca scop studierea zonei respective
atât din punct de vedere geologic, hidrologic, pedologie, faunistic ihtiologic şi
istoric cât şi din punct de vedere al inventarierii spectrului floristic cu
importanţă legumicolă şi medicinală, a determinării frecvenţei, abundenţei şi
densităţii acestor specii. Totodată s-a urmărit determinarea valorii
legumicole şi medicinale, compoziţiei chimice a plantelor legumicole şi
medicinale, cât şi stabilirea optimă a recoltării, prelucrării materiei prime şi
conservării plantelor din flora spontană a zonei aflate în studiu, cu valoare
legumicolă şi medicinală, cât şi aprecierea organoleptică.
Necesitatea acestui studiu a pornit de la stabilirea bogăţiei şi varietăţii
florei spontane legumicole şi medicinale cât şi poziţionarea geografică a
acesteia în vederea stabilirii prezenţei actuale a speciilor de plante
medicinale cât şi a celor legumicole, în zona studiată.
Cercetările actuale ale acestui studiu s-au efectuat în perioada 20032006 în cadrul deltei fluviale, în insula Sf. Gheorghe (delimitată între canalul
Sulina şi braţul Sf. Gheorghe - până la grindul Caraorman), în suprafaţa de
35.700 ha, într-una din subzonele sale - Uzlina care se află la numai 38 km
de Tulcea , fiind situată pe partea stângă a braţului Sf. Gheorghe, începând
de la km. 68. Uzlina este situată la o distanţă de 20 km de Mahmudia, pe
drum de apă, fiind o aşezare cu câteva case şi intrând în componenţa
comunei Murghiol, de care o despart doar 6 km pe apă.
în cadrul temei prezente au fost utilizate mai multe metode de
cercetare specifice fiecărui capitol în parte. Realizarea unui studiu complet
în cadrul căruia contribuţiile personale să fie semnificative s-a efectuat şi cu
sprijinul unor instituţii de cercetare, precum: Institutul de Cercetări EcoMuzeale -Tulcea, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice-Tulcea, Centrul de
Cercetări Plante Aromatice şi Medicinale „Stejarul"- Piatra Neamţ, etc.
în vederea stabilirii corelaţiei corecte între plante şi factorii de mediu,
au fost realizate anumite studii aprofundate.
Identificarea şi determinarea plantelor spontane şi legumicole a fost
realizată prin metoda studiului pe itinerar şi metoda transectelor (IVAN,
1979). Determinarea acestor specii s-a făcut conform determinatoarelor de
specialitate (DRĂGULESCU, 1991, 1992; CIOCÂRLAN, 1994; 1998, 2000;
CIOFU, 1994, 2003; FISCHER, 2002; POPESCU, 2001).
în cadrul metodei de cercetare - metoda studiului pe itinerar - s-au
efectuat deplasări în teren şi observaţii în patru trasee, care au acoperit
zona aflată în studiu. Deplasările în teren au fost efectuate în perioade
diferite de vegetaţie pentru a putea acoperi întreaga diversitate floristică,
repectiv din luna martie până în luna septembrie.
In vederea determinării potenţialului recoltabil s-a folosit procedeul
Braun - Blanquet, precizându-se speciile de interes legumicol şi medicinal
pe unitatea de suprafaţă (m ).
Aprecierea s-a făcut vizual, dat fiind faptul că această resursă nu are o
creştere uniformă cum este cazul pajiştilor sau culturilor agricole (unde
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extrapolarea se poate face la întreaga suprafaţă), întâlnindu-se pâlcuri
dispersate pe întreg teritoriul.
în urma acestor cercetări au fost identificate în zona aflată în studiu 10
specii de plante legumicole şi medicinale din totalul de 30 de plante
spontane de interes medicinal, identificate în teren. Acest număr mare de
specii medicinale reprezintă o diversitate bogată floristică în zona aflată în
studiu, având în vedere situaţia actuală a plantelor legumicole şi medicinale
din flora spontană a României.
Plantele studiate au fost analizate şi din punct de vedere al
caracterelor morfologice, în perioada maximă de vegetaţie, de unde a
rezultat că factorii pedoclimatici optimi au influenţat pozitiv flora spontană în
anul 2004, faţă de anul 2005, când aproape în toată perioada de vegetaţie a
speciilor a plouat. Aceste aspecte sunt detaliate în capitolul III.
Totodată, s-a stabilit situaţia actuală a valorii legumicole şi medicinale
a plantelor studiate, în urma unui studiu etnobotanic în zona Deltei Dunării.
Datele au fost colectate de la localnicii din zonă, fapt ce atestă lucrările
de specialitate unde amintesc despre rolul plantelor spontane în alimentaţia
omului şi în fitoterapie. Aceste sortimente culinare au fost îmbunătăţite cu
diferite adausuri culinare, la libera alegere.
Ca un rezultat al acestui aspect, este aprecirerea organoleptică, unde
au fost degustate trei reţete culinare, realizate pentru fiecare specie în parte,
în total au fost 30 de salate cu plantele spontane colectate din zona studiată,
cărora li s-au dat calificative (satisfăcător, bun, foarte bun) în cadrul unor
buletine de analiză stabilite. Au fost testate trei persoane alese aleatoriu, în
urma vizitării Muzeului Deltei Dunării.
în funcţie de perioada de recoltare a organelor vegetale utilizate în
alimentaţia omului cât şi în tratarea diferitelor afecţiuni, acestea au fost
colectate din teren, la fiecare plantă şi condiţionate şi conservate prin trei
metode, respectiv uscare (pentru medicina naturistă şi aromatizarea unor
sortimente culinare), congelare şi preambalarea la frig (pentru alimentaţia
omului, respectiv pentru supe, ciorbe - congelare şi restul sortimentelor
culinar (salate, piureuri, ciorbe, untul de verdeţuri, etc - menţinerea la frig în
cadrul unui spaţiu adecvat).
Aceste rezultate parţiale atestă faptul că zona Uzlina - Delta Dunării
este o zonă cu o floră bogată şi variată, date fiind condiţiile climatice şi
edafice prielnice din această zonă, poziţiei geografice acestui teritoriu, cât şi
a apei care este principalul factor moderator şi modelator.
La sfârşitul acestui studiu, ţin să aduc sincere mulţumiri tuturor celor
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