Ce se poate observa pe teren în luna august – repere
Romanii au înlocuit numele lunii a șasea din calendarul lor, numită sextilis, cu
augustus, în onoarea împăratului Octavian August, adăugându-i încă o zi, pentru a nu fi cu
nimic mai prejos decât iulie, dedicată celuilalt cezar. Numele popular la români este gustar.
Plante:
În luna august domnește vara, cca. 46 % dintre plante fiind acum în floare. Printre cele
cu flori albe care înfloresc acuma sunt Spiranthes spirales și troscotul-japonez (Reynoutria
japonica), o plantă invazivă care din păcate este cultivată ornamental în Transilvania. La
Valea Vinului din județul Bistrița-Năsăud, spre exemplu, Reynoutria japonica formează
colonii compacte. De asemenea, în luna august le regăsim înflorite pe următoarele plante cu
flori albe: săgeata-apelor (Sagittaria sagittifolia), limbarița (Alisma plantago-aquatica),
pungulița (Thlaspi arvense), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), Hutchinsia alpina,
ciucușoara sau albița (Berteroa incana), lilicelele (Iberis amara), Cochlearia officinalis
pyrenaica, ridichea-sălbatică (Raphanus raphanistrum), năsturelul (Nasturtium officinale),
frigurelele (Cardaminopsis arenosa), sânzâienele (Galium mollugo), Galium palustre, Galium
boreale, Galium sylvaticum, lipicioasa (Galium aparine), Galium rotundifolium, tilișca
(Circaea alpina), liliuța (Anthericum ramosum), steregoaia (Veratrum album), nufărul-alb
(Nymphea alba), Ranunculus fluitans, clintița (Ranunculus circinatus), oițele (Anemone
narcissiflora), Silene rupestris, gușa-porumbelului (Silene vulgaris), Silene nutans,
Gypsophila repens, Arenaria serpyllifolia, hrana-vacii (Spergula arvensis), Cerastium
alpinum, Cerastium holosteoides, săpunarița sau odogaciul (Saponaria officinalis), rocoina
(Stellaria media), iarba-moale (Stellaria holostea), plescaița (Myosoton aquaticum sau
Stellaria aquatica), pleșcaița (Cucubalus bacifer), grășătoarea (Sagina nodosa), Chimaphila
umbellata, ruginarea (Andromeda polifolia), argințica (Dryas octopetala), roua-cerului
(Drosera rotundifolia și Drosera anglica sau Drosera longifolia), șopârlaița-albă (Parnassia
palustris), iarba-surzilor (Saxifraga paniculata), Saxifraga stellaris, Saxifraga rotundifolia,
măciulia (Thesium bavarum), Linnaea borealis, cupa-vacii (Convolvulus sepium sau
Calystegia sepium), zârna (Solanum nigrum), ciumăfaia (Datura stramonium), iarba-fiarelor
(Vincetoxicum officinale sau Vincetoxicum hirundinaria), Pseudorchis albida sau
Gymngardenia albida sau și Leucorchis albida, Goodyera repens, mlăștinița (Epipactis
palustris), urzica-moartă (Lamium album), cătușnica (Nepeta cataria), busuiocul (Ocimum
basilicum), sulfina-albă (Melilotus albus), luntricica (Oxytropis campestris), silurul
(Euphrasia officinalis), coada-smeului (Calla palustris), iarba-roșie sau ardeiul-broaștei
(Polygonum persicaria), iarba-roșie (Polygonum lapathifolium), iarba-șopârlelor (Polygonum
viviparum), trifoiul-alb-târâtor (Trifolium repens), Trifolium hybridum, Dorycnium
germanicum, Orlaya grandiflora, cucuta (Conium maculatum), dornicul (Falcaria vulgaris),
mărărașul (Oenanthe aquatica), morcovul (Daucus carota), Peucedanum ostruthium,
piciorul-caprei (Aegopodium podagraria), petrinjeii-de-câmp-mari (Pimpinella major),
petrinjeii-de-câmp (Pimpinella saxifraga), cosițelul (Berula erecta), brânca-ursului
(Heracleum sphondylium), cucuta-de-apă (Cicuta virosa), Torilis japonica sau Torilis rubella,
angelina-sălbatică (Angelica sylvestris), morcoveanca (Pleurospermum austriacum),
zmeoaica (Laserpitium latifolium), Laserpitium siler sau Siler montanum, chimin-porcesc
(Peucedenum palustre), Crithmum maritimum, ștevia (Astrantia major), cervana (Lycopus
europaeus), romanița-de-câmp (Anthemis arvensis), Anthemis austriaca, Tanacetum
corymbosum sau Chrysanthemum corymbosum, spilcuțele (Tanacetum parthenicum sau
Chrysanthemum parthenicum), busuiocul-sălbatic (Galinsoga parviflora), margaretele
(Leucanthemum vulgare sau Chrysanthemum leucanthemum), Chrysanthemum atratum,
bătrânișul (Conyza canadensis), bunghișorul (Erigeron annuus sau Stenactis annua), bănuțeii
(Bellis perennis), coada-șoricelului (Achillea millefolium), rotoțelele-albe (Achillea ptarmica),

turta (Carlina acaulis), albumița, floarea-de-colți, floarea-de-stâncă sau floarea-reginei
(Leontopodium alpinum).
Plantele cu flori galbene care înfloresc în această lună sunt: coama-de-aur (Aster
linosyris), sânzâienele-de-grădină (Solidago canadensis), cârligioarele (Bidens cernua),
bătătornița (Senecio erucifolius) și Hieracium sabaudum. Rămân în floare rostopasca
(Chelidonium majus), voinicica (Sisymbrium sau Descurainia sophia), muștarul-de-câmp
(Sinapis arvensis), napii (Brassica napus), brăbinul (Bunias orientalis), puturoasa (Diplotaxis
tenuifolia), Erucastrum galicum, ridichea-sălbatică (Raphanus raphanistrum), Erysimum
cheiranthoides, boghița (Rorippa silvestris), brâncuța (Rorippa palustris sau Rorippa
islandica), Rapistrum rugosum, brâncuța (Sisymbrium officinale), ciucușoara (Alyssum
alyssoides sau Alyssum calycinum), ochelarița (Biscutella laevigata), Draba aizoides, ruja
(Sedum rosea sau Rhodiola rosea), sclipeții (Potentilla erecta), sânzâienele (Galium verum),
luminița (Oenothera biennis și Oenothera glazioviana sau O. erythrosepala), steregoaia
(Veratrum album), nufărul-galben (Nuphar lutea), Ranunculus flammula, Ranunculus
flammula reptans, Ranunculus lingua, floarea-de-leac (Ranunculus repens), boglarii
(Ranunculus sceleratus), piciorul-cocoșului (Ranunculus acris), Ranunculus montanus,
Hypericum humifusum, sunătoarea sau pojarnița (Hypericum perforatum), Hypericum
hirsutum, Hypericum montanum, iarba-osului (Helianthemum nummularium), Fumana
procumbens, gălbinelele (Lysimachia vulgaris), Lysimachia nemorum, gălbăjoarele sau
drețele (Lysimachia nummularia), plăcințelele (Geum reptans), cernețelul (Geum urbanum),
turița-mare (Agrimonia eupatoria), rumeneala (Potentilla anglica), cinci-degete (Potentilla
reptans), scrântitoarea (Potentilla argentea), sclipeții (Potentilla aurea), Sedum reflexum sau
Sedum rupestre, Saxifraga aizoides, Oxalis europaea sau Oxalis stricta sau Oxalis fontana,
ghințura-galbenă (Gentiana lutea), ghințura (Gentiana punctata), Blackstonia perfoliata sau
Chlora perfoliata, somnoroasa sau lumânărica-peștilor (Verbascum nigrum), coada-vacii
(Verbascum thapsus), coada-vacii (Verbascum densiflorum sau Verbascum thapsiforme),
omagul (Aconitum vulparia), viorelele-de-ogoare (Viola arvensis), trei-frați-pătați (Viola
tricolor), viorelele-galbene (Viola biflora), rechia (Reseda lutea), vătămătoarea (Anthyllis
vulneraria), ghizdeiul (Lotus corniculatus), sulfina-galbenă (Melilotus officinalis), linteapratului (Lathyrus pratensis), drobița (Genista tinctoria), bobițelul sau lemnul-bobului
(Cytisus nigricans sau Lembotropis nigricans), lucerna-galbenă (Medicago falcata), coșacii
(Astragalus cicer), slăbănogul (Impatiens noli-tangere), Impatiens parviflora, Melampyrum
pratense, sor-cu-frate (Melampyrum nemorosum), grâul-prepeliței sau miazănoaptea
(Melampyrum arvense), avrămeasa (Kickxia elatine), clocoticiul (Rhinanthus minor), daria
(Pedicularis sceptrum-carolinum), degețelul-galben (Digitalis grandiflora sau Digitalis
ambigua), linarița (Linaria vulgaris), otrățelul (Utricularia vulgaris), tămâița-de-câmp (Ajuga
chamaepitys), jaleșul-de-câmp (Stachys recta), sugărelul (Teucrium montanum), iarbaunsuroasă (Teucrium scorodonium), cinstețul sau coceanul-căpresc (Salvia glutinosa),
cânepița (Galeopsis speciosa), rutișorul (Thalictrum minus), laptele-cucului (Euphorbia
helioscopia), Euphorbia paralias, trifoiul-mărunt (Medicago lupulina), Trifolium dubuim sau
Trifolium minus, trifoiașul (Trifolium campestre), Trifolium spadiceum, mărarul (Anethum
graveolens), păstârnacul (Pastinaca sativa), cosițelul (Sium latifolium), Silaum silaus,
urechea-iepurelui (Bupleurum falcatum), siminocul (Helichrysum arenarium), splinuța
(Solidago virgaurea), vetricele (Tanacetum vulgare sau Chrysanthemum vulgare),
Chamomilla suaveolens sau și Matricaria suaveolens sau Matricaria discoidea, punga-babei
(Pulicaria dysenterica), floarea-de-perină (Anthemis tinctoria), cioroiul (Inula salicina),
solovârvarița (Inula britannica), dentița (Bidens tripartita), cujda (Doronicum grandiflorum),
Senecio doronicum, iarba-carelor (Senecio aquaticus), spălăcioasa (Senecio vernalis), Senecio
viscosus, cruciulița (Senecio vulgaris), amărăciunea sau băsacănul (Senecio fuchsii), iarbacarelor (Senecio erraticus), capul-călugărului (Leontodon autumnalis), Leontodon hispidus,
buruiana-porcească (Hypochoeris radicata), susaiul (Sonchus arvensis), susaiul-aspru
(Sonchus asper), niloceaua sau crăstăvalul (Cirsium oleraceum), scăișorul sau turta (Carlina

vulgaris), zgrăbunțica sau salata-câinelui (Lapsana communis), amăruța (Picris hieracioides),
iarba-găinii (Picris echioides sau Helminthotheca echioides), Crepis paludosa, sălățica
(Aposeris foetida), vulturica (Hieracium pilosella), rușulița (Hieracium aurantiacum),
Hieracium villosum, vulturica (Hieracium lachenalii), Hieracium murorum sau Hieracium
sylvaticum, plutica (Nymphoides peltata sau Limnanthemum nymphoides).
Tufe de Solidago canadensis  planta exotică invadatoare numită mai sus , sunt
foarte prezente și vizibile pe marginea drumurilor din județul Mureș.
Plantele cu flori roșii, roz sau purpurii care înfloresc acuma sunt: brândușa-detoamnă (Colchicum autumnale), iarba-neagră sau mărtăloaga (Calluna vulgaris), dințura
(Odontites rubra). Rămân la vedere și în luna august frigurele (Cardaminopsis arenosa),
răsgoacele sau zburătoarea (Epilobium angustifolium sau Chamerion angustifolium), pufulița
(Epilobium tetragonum sau Epilobium adnatum, Epilobium hirsutum și Epilobium
montanum), ruja (Sedum rosea), răchițelele (Oxycoccus palustris sau Vaccinium oxycoccus),
Allium vienale, roșățeaua sau crinul-de-baltă (Butomus umbellatus), cocoșeii-de-câmp (Adonis
aestivalis), vălul-miresei (Gypsophila muralis), odogaciul sau săpunarița (Saponaria
officinalis), Petrorhagia saxifraga sau Tunica saxifraga sau și Kohlrauschia saxifraga ,
Spergularia rubra, Spergularia media sau Spergularia maritima, Spergularia salina sau
Spergularia marina, iarba-roșioară (Silene acaulis), garofița sau vâzdoaga (Dianthus
carthusianorum), garoafa (Dianthus deltoides), garoafa-de-munte (Dianthus superbus), nalbamare (Althaea officinalis), Malva moschata, cașul-popii (Malva neglecta), nalba (Malva
sylvestris), Malva alcea, scânteuţa sau iarba-de-păsări (Anagallis arvensis), șerparița (Glaux
maritima), ciclamenul (Cyclamen purpurascens sau Cyclamen europaeum), verdeața-iernii
(Chimaphila umbellata sau Pyrola umbellata), verzișoara-de-munte (Sempervivum
montanum), urechelnița (Sempervivum tectorum), iarba-grasă (Sedum telephium), Saxifraga
aizoides, ciocul-berzei (Geranium lucidum,
Geranium molle, Geranium dissectum),
năpraznica (Geranium robertianum), pliscul-cocorului (Erodium cicutarium), frigările
(Geranium palustre), Geranium sanguineum, priboiul (Geranium rotundifolium),) pliscarița
(Geranium pyrenaicum), volbura (Convolvulus arvensis), fierea-pământului (Centaurium
erythraea sau Centaurium minus sau și Centaurium umbellatum), miruța (Anchusa
officinalis), Epipogium aphyllum, Traunsteinera globosa sau Orchis globosa, sângelevoinicului (Nigritella nigra), fumarița (Fumaria officinalis), Lathyrus palustris, bobul-dețarină (Lathyrus sylvestris), oreșnița (Lathyrus tuberosus), coroniștea (Coronilla varia),
dulcișorul (Hedysarum hedysaroides), osu-iepurelui (Ononis spinosa), slăbănogul-deHimalaia (Impatiens glandulifera), răchitanul (Lythrum salicaria), grâul-prepeliței sau
miazănoapte (Melampyrum arvense), daria (Pedicularis rostratocapitata), degețelul-roșu
(Digitalis purpurea), sugel-puturos (Lamium purpureum), urzica-moartă (Lamium
maculatatum), Galeopsis bifida, fața-mâței (Galeopsis angustifolia), lungurica (Galeopsis
tetrarhit), talpa-gâștei (Leonorus cardiaca), crețișorul (Betonica officinalis sau Stachis
officinalis), apărătoarea (Clinopodium vulgare sau Satureja vulgaris sau și Calamintha
clinopodium), cimbrul (Satureja hortensis), busuiocul (Ocimum basilicum) - bis, cătușele
(Ballota nigra), bălbisa (Stachis palustris), sovârvul (Origanum vulgare), cătușnica (Nepeta
cataria), dumbățul (Teucrium chamaedrys), cimbrișorul (Thymus pulegioides sau Thymus
ovatus), Allium carinatum, aiul-sălbatic (Allium oleraceum), Allium vienale, ceapa-de-tuns
(Allium schoenoprasum), Allium rotundum, iarba-roșie sau ardeiul-broaștei (Polygonum
persicaria), iarba-roșie (Polygonum lapathifolium), buruiana-vermilor (Polygonum mite),
sălcuța sau troscotul-de-baltă (Polygonum amphibium), bria sau brioala (Ligusticum
mutellina), sângerica (Sanguisorba officinalis), Armeria maritima, trifoiul-roşu (Trifolium
pratense), trifoiul (Trifolium alpestre), Trifolium hybridum, papanașii (Trifolium arvense),
căpșunica (Trifolium fragiferum), odoleanul (Valeriana officinalis), torțelul (Cuscuta
europaea și Cuscuta epithymum), izma-proastă (Mentha arvensis), izma (Mentha longifolia),
izma-broaștei (Mentha aquatica), ciucurașii (Adenostyles alliariae), bănuțeii (Bellis

perennis), salata-iepurelui (Prenanthes purpurea), coada-șoricelului (Achillea millefolium)
bis, cânepa-codrului (Eupatorium cannabinum), brusturele-de-munte (Arctium tomentosum
sau Lappa tomentosa), albăstrița (Centaurea jacea), Centaurea pseudophrygia, sglăvocul
(Centaurea scabiosa), ochiul-boului sau steluțele (Erigeron alpinus), rușulița (Hieracium
aurantiacum), scaiul (Cirsium vulgare), captalanul (Cirsium rivulare sau Cirsium
salisburgense), Cirsium tuberosum sau Cirsium bulbosum, crăpușnicul (Cirsium helenioides
sau Cirsium heterophyllum), ciulinul (Carduus nutans), spinul (Carduus acanthoides),
pălămida (Carduus crispus), Carduus personata, pălămida-seacă (Cirsium arvense), scaiulmăgăresc (Onopordon acanthium), gălbinarea (Serratula tinctoria)...
Dintre plantele cu flori albastre, lila sau violet care înfloresc în luna august sunt
brândușa-de-toamnă (Colchicum autumnale) bis. Le regăsim în floare pe Cakile maritima
euxina, Sherardaria arvensis, Gentianella ciliata, ventrilica (Veronica officinalis și Veronica
persica sau Veronica byzantina), Veronica fruticans, Veronica aphylla, iarba-șarpelui
(Veronica latifolia), Veronica arvensis, șopârlița (Veronica serpyllifolia), băiețeii sau
buruienele-tunse (Veronica spicata sau Pseudolysimachia spicata), bobornicul (Veronica
beccabunga), Veronica anagallis-aquatica, Soldanella pusilla, scânteuţa sau iarba-de-păsări
(Anagallis arvensis) bis, ineața (Linum perenne), greghetinul sau ciocul-berzei (Geranium
pratense), cupele (Gentiana clusii), cupele-mari (Gentiana kochiana), ochincelele (Gentiana
verna sau Gentiana aestiva), Gentiana germanica sau Gentianella germanica, lumânărica
(Gentiana asclepiadea), ghințura sau ochinceaua (Gentiana cruciata), Gentiana pannonica,
ghințura (Gentiana pneumonanthe), Gentiana nivalis, fierea-pământului (Gentiana
urticulosa), volvaticul (Swertia perennis), limba-mielului (Borago officinalis), limba-boului
(Anchusa officinalis), ochiul-lupului (Anchusa arvensis sau Lycopsis arvensis), lesniciorul
(Solanum dulcamara), iarba-șarpelui sau viperina (Echium vulgare), nu-mă-uita (Myosotis
palustris), ochiul-șarpelui (Myosotis arvensis), ochi-de-șarpe sau ochiul-șarpelui
(Erithrichium nanum), bulbucii (Campanula trachelium), rânza (Campanula rapunculoides),
albăstrica (Campanula rotundifolia), clopoțeii (Campanula persicifolia), Campanula
cochleariifolia sau Campanula pussilla, ciucurele (Campanula glomerata), Campanula
scheuchzeri, floarea-Sfintei-Vineri (Legousia speculum-veneris), nemțișorul-de-câmp
(Consolida regalis sau Delphinium consolida), omagul (Aconitum napellus), Aconitum
variegatum paniculatum, tri-frați-pătați sau barba-împăratului (Viola tricolor), cosița (Vicia
hirsuta), măzăroiul-sălbatic sau năutul-iepurelui (Vicia sepium), măzărichea (Vicia cracca și
Vicia dumetorum), măzărichea-de-pădure (Vicia sylvatica), măzărichea-păroasă (Vicia
villosa), lucerna (Medicago sativa), chitulușul (Astragalus alpinus), luntricica (Oxytropis
campestris), Oxytropis halleri, Cymbalaria muralis sau Linaria cymbalaria , Microrrhinum
minus sau Chaenorrhinum minus, amăreala (Polygala vulgaris), iarba-șarpelui sau viperina
(Echium vulgare) – bis, floarea-miresei sau beteala-miresei (Cymbalaria muralis sau Linaria
cymbalaria), linarița-de-munte (Linaria alpina), bursuca (Bartsia alpina), avrămeasa (Kickxia
elatine), iarba-neagră sau busuiocul-negru sau și coroabele (Prunella grandiflora), busuioculsălbatic (Prunella vulgaris), jaleșul-sălbatic sau iarba-Sfântului-Ion (Salvia pratensis),
urechea-porcului (Salvia verticilata), cimbrul-mare-de-munte (Acinos alpina sau Calamintha
alpina), vinerița sau tămâița sau și frunza-de-sub-tufă (Ajuga reptans), Ajuga pyramidalis,
mirgăul (Scutellaria galericulata), levănțica (Lavandula angustifolia sau Lavandula
officinalis), izmușoară-de-câmp (Acinos arvensis sau Calamintha arvensis), cânepița
(Galeopsis speciosa) – bis, iarba-păduchilor sau bălbisa (Stachys sylvatica), sporiciul
(Verbena officinalis), scaiul-ciobanului (Dipsacus sylvestris), ruinul sau floarea-văduvelor
(Succisa pratensis), mușcatul-dracului sau ochiul-boului-vânăt (Knautia arvensis), mușcatuldracului sau verzoasa (Knautia silvatica), mușcatul-dracului sau tătăișa-albă (Scabiosa
columbaria), limba-peștelui (Limonium vulgare sau Statice limonium), Jasione montana,
izma-proastă (Mentha arvensis), izma (Mentha longifolia), izma-broaștei (Mentha aquatica),
pălămida (Cirsium arvense), vitrigonul (Eryngium maritimum), ochiul-boului (Aster alpinus),
bunghișorul (Erigeron annuus și Erigeron acris), rotungioarele sau iarba-orbalțului

(Homogyne alpina), albăstrițele sau vinețelele (Centaurea cyanus), Centaurea pseudophrygia,
Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Cicerbita alpina sau Mulgedium alpinum, cicoarea
(Cichorium intybus). În sudul țării, zona Drăgășanului, se remarcă în această perioadă
atârnătoarea sau ghețișoara sau și floarea-de-o-zi (Commelina communis), plantă ornamentală
originară din estul Asiei, invazivă prin locurile umbrite din grădini, Platycodon grandiflorum,
o plantă ornamentală adusă din Asia de Est.
Dintre plantele cu flori verzi, brune sau nesemnificative care înfloresc în luna august
sunt: brânca sau iarba-sărată (Salicornia europaea), stelița-vânătă (Aster amellus) și le
regăsim în floare pe: lipitoarea sau ciuma-apelor (Elodea canadensis), broscărița sau iarbașerpilor (Triglochin palustre), Triglochin maritimum, broasca-apei sau limba-apei
(Potamogeton pusillus, Potamogeton perfoliatus și Potamogeton pectinatus), Potamogeton
densus sau Groenlanda densa, broasca-apei (Potamogeton crispus), broscarița (Potamogeton
natans), Potamogeton alpinus, ața-de-mare (Ruppia maritima), iarba-de-mare (Zostera
marina), mătrița (Zannichellia palustris), inarița-mare (Najas marina), șovarul (Sparganium
erectum sau Sparganium ramosum), papura (Typha latifolia) bis, cosorul (Ceratophyllum
demersum și Ceratofillum submersum), aiul-sălbatic (Allium oleraceum), mlăștinițele
(Epipactis atrorubens sau Epipactis rubiginosa sau și Epipactis atropurpurea, Epipactis
helleborine sau Epipactis latifolia, Epipactis purpurata sau Epipactis sessilifolia sau și
Epipactis violacea, Epipactis palustris), buhaiul sau buhăieșul (Listera cordata), urzica-mare
(Urtica dioica), parachernița (Parietaria officinalis sau Parietaria erecta), știrul (Amaranthus
retroflexus), hameiul (Humulus lupulus), grășătoarea (Sagina procumbens), buruianasurpăturii (Scleranthus annuus), feciorica (Herniaria glabra), căprița (Atriplex litoralis),
loboda (Atriplex patula și Atriplex hastata sau Atriplex prosrata), iarba-de-sărătură (Suaeda
maritima), săricica (Salsola kali), spanacul-ciobanilor (Chenopodium bonus-henricus), loboda
sau spanacul-sălbatic (Chenopodium album), Chenopodium polyspermum, hrișca (Fagopyrum
esculentum sau Fagopyrum sagittatum), hrișca-urcătoare (Fallopia convolvulus sau
Polygonum convolvulus), măcrișelul (Oxyria digyna), troscotul (Polygonum aviculare),
buruiana-viermilor (Polygonum mite), piperul-bălții (Polygonum hidropiper), Rumex
maritimus, măcrișul-calului (Rumex obtusifolius și Rumex conglomeratus), dragaveiul (Rumex
crispus), măcrișul-mărunt (Rumex acetosella sau Acetosella vulgaris), trepădătoarea
(Mercurialis annua), aliorul sau laptele-cucului (Euphorbia helioscopia), laptele-câinelui
(Euphorbia peplus), Euphorbia paralias, Euphorbia exigua, Euphorbia humifusa sau
Chamaesyce humifusa, crețișoarele (Aphanes arvensis), crețișoara (Alchemilla vulgaris),
cebarea sau boabele-de-vătămătură (Sanguisorba minor), cornaciul (Trapa natans), coadamânzului (Hippuris vulgaris), penița sau mălura-bălții sau prâsnelul sau și brădișul-galben
(Myriophyllum spicatum și Myriophyllum verticillatum), ochiul-lupului (Nonea pulla),
mătrăguna (Atropa belladona), măselarița sau nebunarița (Hyoscyamus niger), păpălăul
(Physalis alkekengi), bubericul sau iarba-neagră (Scrophularia nodosa), iarba-neagră
(Scrophularia umbrosa), verigelul (Orobanche gracilis), drențele (Callitriche palustris),
chenarul-bălților (Littorella uniflora), pătlagina (Plantago major), pătlagina-îngustă
(Plantago lanceolata), Plantago maritima, Plantago coronopus, floarea-patului (Gnaphalium
sylvaticum sau Omalotheca sylvatica), Gnaphalium uliginosum sau Filaginella uliginosa,
flocoșelele (Filago arvensis), pelinarița sau pelinul-negru (Artemisia vulgaris)...
Gramineele și speciile asemănătoare lor pe care le regăsim în floare în luna august
sunt: papura (Typha latifolia), bucățelul (Agrostis canina), obsiga (Bromus erectus), păiușul
(Deschampsia flexuosa), trestia-de-câmp (Calamagrostis epigejos), trestioara (Calamagrostis
varia), păiușul (Festuca ovina și Festuca gigantea), flocoșica (Holcus mollis și Holcus
lanatus), hirușorul (Poa annua), firușca-șopârlelor (Poa alpina), orzul-pădureț (Elymus
europaeus sau Hordelimus europaeus), trestia sau stuful (Phragmites australis sau
Phragmites communis), iarba-albastră (Molinia caerulea), mana-de-ape (Glyceria maxima),
rourica (Glyceria fluitans), meișorul (Digitaria sanguinalis sau Panicum sanguinalis),

bărboasa (Bothriochloa ischaemum sau Andropogon ischaemum), mohorul, mohorul lat sau
mohorul înalt (Echinochloa crus-galli), Lolium multiflorum sau Lolium italicum, pirul-târâtor
(Agropyron repens sau Elymus repens), mohorul-verde (Setaria viridis), orzul-șoarecilor
(Hordeum murinum), timoftica (Phleum pratense), coada-vulpii (Alopecurus geniculatus),
poponetele (Alopecurus aequalis), Ammophila arenaria, perișorul (Elymus giganteus sau
Elymus arenarius sau și Leymus arenarius), pirul-de-mare (Elymus farctus sau Agropyron
junceum), bumbăcarița (Eriophorum scheuchzeri), Rhynchospora alba, pipiriguțul
(Eleocharis palustris și Eleocharis acicularis), rogozul sau șovarul (Bolboschoenus maritimus
sau Scirpus maritimus), țipirigul (Scirpoides holoschoenus sau Holoschoenus romanus sau și
Holoschoenus vulgaris), Isolepis setacea sau Scirpus setaceus, Blysmus compressus, rogozul
(Carex bohemica sau Carex cyperoides, Carex curvula, Carex flava, Carex firma, Carex
sempervirens, Carex ferruginea, pipirigul-american (Juncus tenuis), Juncus inflexus,
pipirigul-de-pădure (Juncus acutiflorus), speteaza (Juncus effusus), Juncus filiformis, părulporcului (Juncus trifidus), iarba-broaștei sau iarba-bivolului (Juncus bufonius), Juncus
bulbosus sau Juncus supinus, broscărița sau iarba-șerpilor (Triglochin palustre).
Dintre arbuștii care încep să înflorească în luna august amintim iedera-zânelor
(Hedera helix), iar printre cei aflați în floare sunt următorii: cătina-mică (Myricaria
germanica), cătina-roșie (Tamarix gallica), Rubus fruticosus, bășicoasa (Colutea
arborescens), Salix reticulata, tămâița (Daphne cneorum), iarba-neagră sau mărtăloaga
(Calluna vulgaris) bis, merișorul (Vaccinium vitis-idaea), Loiseleuria procumbens, Potentilla
fruticosa. Fructele tulichinei sau liliacului-de-pădure (Daphne mezereum) sunt dispersate de
păsări după această lună. Pentru Salix retusa august este ultima lună de înflorire. Teiul-pucios
(Tilia cordata sau Tilia parvifolia) și teiul (Tilia platyphyllos sau Tilia grandifolia) își
păstrează ultimile flori până spre mijlocul lunii. Continuă diseminarea semințelor de
mesteacăn (Betula pendula), cireș (Prunus avium sau Cerasus avium), salcâm (Robinia
pseudoacacia). Scorușul-păsăresc (Sorbus aucuparia) oferă fructe mierlelor, sturzilor și altor
păsări. La arborii de castan-porcesc (Aesculus hippocastanum) încep să li se îngălbenească
frunzele de pe la jumătatea lunii. Acest lucru se datorează larvei unei fluture numit moliaminieră-a-frunzelor-de-castan (Cameraria ohridella) semnalat în România din anul 1989.
Duglasul (Pseudotsuga menziesii) diseminează pe la sfârșitul lunii. Începe și maturizarea
fructelor de păducel (Crataegus monogyna), de soc (Sambucus nigra) și de călin (Viburnum
opulus).
Alte aspecte: Viziunea și percepția noastră asupra culorilor diferă de la o persoană la
alta. De asemenea, culorile florilor variază funcție de umbră și de lumină, gradul de
maturizare, tipul de sol, acid sau bazic. În final, florile sunt unele dintre cele mai frumoase
componente vii ale mediului înconjurător.
În luna august, către sfârșitul verii, lujerii anuali ai arborilor se lignifică și formează
muguri (cf. fr. aoûter, aoûtement).
În această perioadă se pot consuma următoarele părți de plante:
Frunzele tinere de urzică-mare (Urtica dioica), lobodă (Atriplex patula), lobodă sau
spanac-sălbatic (Chenopodium album), spanacul-ciobanilor (Chenopodium bonus-henricus),
știrul-aspru sau știrul-porcesc (Amaranthus retroflexus), măcrișel (Oxyria digyna), răculeț
(Polygonum bistorta), hrișcă-urcătoare (Polygonum convolvulus), piperul-bălții (Polygonum
hydropiper), măcrișul (Rumex acetosa), stegie (Rumex alpinus), nalbă (Malva sylvestris),
micșunele sau toporași (Viola odorata), hrean (Armoracia rusticana), muștar-negru (Brassica
nigra sau Sinapis nigra), Cakile maritima euxina - în Dobrogea, traista-ciobanului (Capsella
bursa-pastoris), hrenoasă (Lepidium latifolium), boghiță sau hrean-sălbatic (Rorippa
sylvestris), muștar-de-câmp (Sinapis arvensis sau Brassica arvensis), iarbă-roșie sau

buruiana-viermelui (Thlaspi arvense), rechia sau poala-Sfintei-Mării (Reseda lutea), struguriiursului (Arctostaphylos uvaursi), Sedum reflexum sau Sedum rupestre, crețișoară (Alchemilla
vulgaris), fragi (Fragaria vesca), cebărea (Sanguisorba minor), lucernă (Medicago sativa),
sulfină (Melilotus officinalis), trifoi-roșu (Trifolium pratense), pufuliță sau bisacăn
(Epilobium angustifolium), măcrișul-iepurelui (Oxalis acetosella), piciorul-caprei
(Aegopodium podagraria), angelină-sălbatică (Angelica sylvestris), chimen (Carum carvi),
molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (Foeniculum vulgare), crucea-pământului
(Heracleum sphondylium), păstârnac (Pastinaca sativa), Peucedanum ostruthium, limbamielului sau otrățel (Borago officinalis), plumânărică sau mierea-ursului (Pulmonaria
officinalis), tătăneasă (Symphytum officinale), urzică-moartă (Lamium album), levănțică
(Lavandula angustifolia), mătăcină sau roiniță sau și iarba-stupului (Melissa officinalis),
mentă-sălbatică (Mentha arvensis), cătușnică sau iarbă-flocoasă sau și iarba-mâței (Nepeta
cataria), sovârv (Origanum vulgare), bălbisă sau iarba-păduchilor sau și jale (Stachys
sylvatica), cimbrișor (Thymus serpyllum), pătlagină-mare (Plantago major), cărbuni sau
pușca-dracului (Phyteuma spicatum), crestată sau sălățică sau și salata-câinilor (Aposeris
foetida), susai-de-pădure (Mycelis muralis sau Lactuca muralis), susai (Sonchus oleraceus),
păpădie (Taraxacum officinale), bănuței sau părăluțe (Bellis perennis), scai-gălbinicios sau
nilocea sau și crăstăval (Cirsium oleraceum), captalan sau brusture (Petasites hybridus) –
pețiolul frunzelor, lemnul-Maicii-Domnului (Santolina chamaecyparissus), vetrice sau
călăpăr (Tanacetum vulgare) – cu prudență, planta fiind puțin toxică –, podbal sau gălbenele
(Tussilago farfara), Allium vineale...
Plantele, respectiv tijele tinere de paracherniță (Parietaria officinalis), rocoină
(Stellaria media), iarbă-grasă sau grașiță (Portulaca oleracea sylvestris), iarbă-sărată sau
brâncă (Salicornia europaea), năsturel (Nasturtium officinale), mătăcină sau roiniță sau și
iarba-stupului (Melissa officinalis), bălbisă, iarba-păduchilor sau jale (Stachys sylvatica),
bobornic (Veronica beccabunga), susai (Sonchus oleraceus), buruiana-cătanelor (Galinsoga
parviflora), trestie sau stuf (Phragmites australis)...
Rădăcinile (sau după caz, rizomii, tuberculii, bulbii) de ferigă-de-câmp (Pteridium
aquilinum), răculeț (Polygonum bistorta), hrean (Armoracia rusticana), traista-ciobanului
(Capsella bursa-pastoris), hrenoasă (Lepidium latifolium), cernețel sau rădichioară (Geum
urbanum), coada-racului sau argentină (Potentilla anserina), cărbuni (Phyteuma spicatum),
crestată sau sălățică sau și salata-câinilor (Apoeseris foetida), păpădie (Taraxacum officinale),
iarbă-mare (Inula helenium), pir-târâtor (Elymus repens), Allium vineale...
Florile de mac (Papaver rhoeas), spanacul-ciobanilor (Chenopodium bonushenricus), nalbă (Malva sylvestris), muștar-negru (Brassica nigra sau Sinapis nigra), traistaciobanului (Capsella bursa-pastoris), ridiche-sălbatică (Raphanus raphanistrum), boghiță sau
hrean-sălbatic (Rorippa sylvestris), rechia sau poala-Sfintei-Mării (Reseda lutea), crețușcă
(Filipendula ulmaria), lucernă (Medicago sativa), sulfină (Melilotus officinalis), trifoi-roșu
(Trifolium pratense), pufuliță sau bisacăn (Epilobium angustifolium), angelină-sălbatică
(Angelica sylvestris), molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (Foeniculum vulgare),
crucea-pământului (Heracleum sphondylium), limba-mielului sau otrățel (Borago officinalis),
plumânărică sau mierea-ursului (Pulmonaria officinalis), isop (Hyssopus officinalis), urzicămoartă (Lamium album), levănțică (Lavandula angustifolia), mătăcină sau roiniță sau și iarbastupului (Melissa officinalis), mentă-sălbatică (Mentha arvensis), cătușnică sau iarbă-flocoasă
sau și iarba-mâței (Nepeta cataria), sovârv (Origanum vulgare), cimbrișor (Thymus
serpyllum), clopoței (Campanula rapunculus), odolean, iarba-pisicii (Valeriana officinalis),
răsfug (Chondrilla juncea), păpădie (Taraxacum officinale), țâța-caprei (Tragopogon
pratensis), bănuței sau părăluțe (Bellis perenis), filimică (Calendula arvensis), mușețel
(Matricaria suaveolens sau Matricaria discoidea sau și Chamomilla suaveolens), crăpușnic

sau scai-lânos (Cirsium eriophorum) – atenție la înțepături în timpul culesului, scaigălbinicios sau nilocea sau și crăstăval (Cirsium oleraceum), margaretă (Leucanthemum
vulgare), lemnul-Maicii-Domnului (Santolina chamaecyparissus), armurariu (Silybum
marianum), podbal sau gălbenele (Tussilago farfara), vetrice sau călăpăr (Tanacetum
vulgare) – cu prudență, planta fiind puțin toxică...
Fructele (conurile, semințele) de ienupăr (Juniperus communis), mac (Papaver
rhoeas), lobodă sau spanacul-sălbatic (Chenopodium album), spanacul-ciobanilor
(Chenopodium bonus-henricus), știrul-aspru sau știrul-porcesc (Amaranthus retroflexus),
hrișcă-urcătoare (Polygonum convolvulus), piperul-bălții (Polygonum hydropiper), nalbă
(Malva sylvestris), muștar-negru (Brassica nigra sau Sinapis nigra), traista-ciobanului
(Capsella bursa-pastoris), hrenoasă (Lepidium latifolium), ridiche-sălbatică (Raphanus
raphanistrum), muștar-de-câmp (Sinapis arvensis sau Brassica arvensis), iarbă-roșie sau
buruiana-viermelui (Thlaspi arvense), strugurii-ursului (Arctostaphylos uvaursi), afin
(Vaccinium myrtillus), răchițele (Oxycoccus palustris sau Vaccinium oxycoccus), agriș (Ribes
uva-crispa), păr-sălbatic (Amelanchier ovalis), păducel (Crataegus laevigata), fragi (Fragaria
vesca), bob-de-țarină sau măzăriche (Lathyrus sylvestris), lucernă (Medicago sativa), sulfină
(Melilotus officinalis), măzărichea-de-primăvară (Vicia sativa nigra), cătină-albă (Hippophaë
rhamnoides), angelină-sălbatică (Angelica sylvestris), morcov-sălbatic (Daucus carota),
molotru sau săcăre-de-grădină sau și fenicul (Foeniculum vulgare), crucea-pământului
(Heracleum sphondylium), păstârnac (Pastinaca sativa), Peucedanum ostruthium, păpălău sau
gogoși (Physalis alkekengi), turiță (Galium apparine), soc-roșu (Sambucus racemosa), călin
(Viburnum opulus) – cu prudență, la maturitate, Aegilops geniculata sau Aegilops ovata, odos
(Avena fatua), meișor (Digitaria sanguinalis), pir-târâtor (Elymus repens), rourică (Glyceria
fluitans), orzul-șoarecilor (Hordeum murinum), mohor-verde (Setaria viridis)...
Insecte:
Până pe la sfârșitul lunii buburuzele (Coccinella septempunctata) se hrănesc cu pureci
de plante după care trec la nectarul florilor de vetrice (Tanacetum vulgare).
Pești :
Pescuitul este permis pentru toate speciile de pești din apele de șes, colinare și de
munte. În această lună sunt bune rezultatele la crap (Cyprinus carpio), somn (Silurus glanis),
șalău (Lucioperca lucioperca), avat (Aspius aspius), mreană (Barbus barbus), mai ales la
Dunăre.
Păsări:
Presura-galbenă (Emberiza citrinella) continuă să cânte și acuma, când majoritatea
păsărilor au amuțit, căutând grăunțe și boabe la sol. Berzele (Ciconia ciconia) și prigoriile
(Merops apiaster) încep din această lună să se întoarcă spre Sudul Africii. Grupuri de prigorii,
rar câte una singură, pot fi auzite și observate mai ales seara prin zonele însorite și deschise
din vestul orașului Drăgășani, prinzând insectele din zbor, la înălțime. În aceleași perimetre
formate din câmpuri, vii, pajiști, pășuni păscute, grădini și hududoaie, în posturi de observație
de pe stâlpi, apare la vedere cucuveaua (Athene noctua). La râul Olt, se poate observa uneori
printre păpurișuri, discretul, imobilul buhai-de-baltă (Botaurus stellaris).
Alte aspecte. Uliul-păsărar (Accipiter nisus): puii care au patru săptămâni, au învățat
să zboare și să sfâșie prada pe care părinții o aduc la cuib. Huhurezul-mic (Strix aluco): puii
sunt independenți și își caută un teritoriu neocupat, ajungând uneori și până la două sute de

kilometri față de locul în care s-au născut, pentru a realiza acest lucru, mortalitatea rămânând
în această perioadă foarte ridicată din această cauză. Cucul (Cuculus canorus): după o creștere
rapidă puiul învață să zboare părăsind cuibul, însă tot părinții adoptivi îi aduc insectele.
Astfel, când piuie ca să primească hrană atrage câteodată și prădătorii din jur. Ciocănitoareapestriță-mare (Dendrocopos major): caută insecte, apărându-și cu îndârjire teritoriul,
netolerând alți indivizi în zonă, nici măcar propriii pui. Gaița (Garrulus glandarius): mănâncă
acuma și insecte mari. Pițigoiul-mare (Parus major): indivizii s-au împrăștiat pentru a căuta
fiecare pe cont propriu insectele, în această privință fiind foarte activi. Țicleanul (Sitta
europaea): familiile se despart. Pănțărușul sau ochiuboului (Troglodytes troglodytes): puii în
vârstă de două-trei săptămâni părăsesc cuibul iar masculul se ocupă de ei câteva zile păzindui, procurându-le insecte și găsindu-le adăpost peste noapte. Muscarul-gulerat (Ficedula
albicollis): toți membrii familiei hoinăresc prin pădure căutând insecte fără încetare.
Măcăleandrul (Erithacus rubecula): familiile se separă iar indivizii năpârliți stau tăcuți prin
tufișuri, la fel ca la silvia-cu-cap-negru (Sylvia atricapilla) camuflată de frunziș. Mierla
(Turdus merula): apărarea teritoriului și cântecul încetează, căutarea hranei rămânând
preocuparea principală. Pitulicea-fluierătoare (Phylloscopus trochilus): hoinărește în afara
pădurii, prin grădini și livezi. Puii se recunosc acuma după abdomenul lor galben. Unele
grupuri migrează. Fâsa-de-pădure (Anthus trivialis): ambii părinți le aduc insecte puilor din
seria a doua, mai întâi apropiindu-se de cuib, așezându-se pe vârful unui arbore ca să
inspecteze de acolo împrejurimile. Graurul (Sturnus vulgaris): puii se strâng în stoluri din ce
în ce mai mari, care caută hrană diversă. Seara dorm împreună. Forfecuța (Loxia curvirostra):
consumă, când semințele coniferelor sunt prea puține, fructe de scoruș-păsăresc. Botgrosul
(Coccothraustes coccothraustes): se grupează la sursele de hrană precum cireșele la care, cu
ciocul lui puternic, le sparge sâmburii pentru a consuma doar miezul acestora. Cinteza
(Fringilla coelebs): familiile se separă, masculii nu mai cântă iar teritoriile rămân abandonate.
Porumbelul-gulerat (Columba palumbus): în perioada seceratului, atât adulții cât și puii, culeg
boabe de cereale de pe câmpuri. Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus): consumă multe fructe,
în principal afinele. Înghite, de asemenea, petricele – gastroliți – care, după ce ajung în gușă,
îl ajută la măcinarea alimentelor. Ierunca (Bonasa bonasia): când puii împlinesc trei
săptămâni se pot cațăra pe ramuri, având astfel refugii mai puțin acesibile pentru prădători.1
Altceva: Se vânează cioara-grivă (Corvus corone cornix), cioara-grivă-sudică (Corvus
corone sardonius), cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus), cioara-neagră (Corvus corone
corone), stăncuța (Corvus monedula), coțofana (Pica pica), ciocârlia-de-câmp (Alauda
arvensis), porumbelul-gulerat (Columba palumbus), porumbelul-de-scorbură (Columba
oenas), prepelița (Coturnix coturnix), turturica (Streptopelia turtur) guguștiucul (Streptopelia
decaocto) - aceste ultime 6 specii de mai sus începând cu data de 15 august.2
Mamifere:
Puiul liliacului-de-seară (Nyctalus noctula) învață repede: la sașe săptămâni poate
zbura și captura insecte, consumând zilnic o treime din greutatea sa, acumulând rezervele de
grăsime necesare în vederea hibernării. Noaptea puii liliacului-urecheat (Plectorus auritus)
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rămân în creșa coloniei, în timp ce părinții lor vânează. Se înghesuie unii în alții suspendați de
pereți, mamele recunoscându-i la întoarcere, pentru alăptare, doar după miros și strigăt.
Perioada de împerechere a jderului-de-copac (Martes martes) și a celui de piatră
(Martes foina) continuă. La fel la căprior (Capreolus capreolus), iepure (Lepus europaeus),
iepure-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus), nutrie (Myocastor coypus), bizam (Ondatra
zibethicus) și viezure (Meles meles). Zimbrul (Bison bonasus) se grupează și el în rezervații
pentru rut. Continuă fătările la iepuri, bizam și viezure.
Mistrețului (Sus scrofa) îi năpârlește coama în această lună, iar capra-neagră
(Rupicapra rupicapra) are acuma blană de culoare cenușie. După jumătatea lunii marmota
(Marmota marmota) adună iarbă pentru culcușul de iarnă.
Alte aspecte: Se vânează căpriorul (Capreolus capreolus) - însă numai exemplare
mascule, mistrețul (Sus scrofa), șacalul (Canis aureus), vulpea (Vulpes vulpes), viezurele
(Meles meles) - acesta din urmă cu începere de la15 august.3
Corolar: În decursul lunii august durata zilei scade la Năsăud (47° 17´ N, 24° 24´ E)
cu circa o oră și jumătate, astfel: cu 16 minute în prima săptămână - aceasta fiind incompletă,
cu 21 minute în săptămâna a doua, cu câte 22 minute în săptămâna a treia și a patra, cu 10
minute în săptămana a 5-a, de asemenea, incompletă.
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