
Ce se poate observa pe teren în luna iunie - repere 

Lună dedicată de calendarul roman lui Junius Brutus, prim consul al Romei. Popular 

se cheamă cireșar. E sub semnul solstițiului de vară, la 21 iunie fiind cea mai lungă zi din an.  

 

Ciuperci comestibile:  

 

Drelele (Auricularia mesenterica), buretele-de-soc sau urechea-Iudei, urechiuşele 

(Auricularia auricula), urechea-nucului sau păstrăvul, păstrăvul-de-nuc, ciuperca-păstrăv, 

buretele-păstrăv (Polyporus squamosus), bureţii-galbeni sau gălbinelele, urechea-caprei, ciga-

mică, ciuciuleţii, gălbiorii, bureţii-gălbiori, urechiuşele (Cantharellus cibarius; a nu se 

confunda cu Omphalotus olearius), păstrăvul-scailor (Pleurotus eryngii), păstrăvul-de-fag sau 

păstrăvul, buretele-negru, găinuşa-pădurii, păstrăvul-cerbului, negrişorii, bureţii-de-fag, 

păstrăvul-vânăt (Pleorotus ostreatus; apare mai rar vara), Hygrocybe conica, usturoiaşii 

(Mariasmus alliaceus), bureţii-de-rouă sau ciocârlia, bureciorii, bureţii-de-pajişte, ghebele-de-

luncă (Mariasmus oreades;  poate fi confundată cu Inocybe fastigiata), cocârţii sau bureciorii, 

usturoiaşii (Mariasmus scorodonius), pâlnia-brumată (Laccaria amethystina), Laccaria 

laccata, pâlnioara (Clitocybe infunibuliformis), Clitocybe gibba, ghebele sau ghebele-de-

rădăcină, opinticii, halimaşul (Armillariella mellea), Collybia dryophila, ghebele-de-stejar 

(Collybia fusipes), buretele-de-mai sau nicoretele, buretele-de-spin, ciuperca-lui-Sf.-Gheorghe 

(Calocybe gambosa), Melanoleuca evenosa, Melanoleuca brevipes, Melanoleuca melaleuca, 

Melanoleuca grammopodia, nicoretele sau sălcioara, nicoreţii, buretele-de-muşchi (Clitopilus 

prunulus), cucii (Amanita rubescens), Volvariella bombycina, Volvariella speciosa, ciuperca-

de-paie (Volvariella volvacea), buretele-cerbilor sau popincii, ciuperca-cerbilor (Pluteus 

cervinus), Pluteus pellitus, Pluteus salicinus, Pluteus atromarginatus, Pluteus leoninus, 

Pluteus curtissi, ciuperca-de-cultură sau ciuperca-de-strat-albă, crem sau brună, ciuperca-de-

bălegar, champignonul (Agaricus bisporus), ciuperca-albă-termofilă (Agaricus bitorquis), 

ciuperca-de-câmp sau ciuperca-de-branişte, ciuperca, ciuperca-oilor (Agaricus arvensis), 

ciuperca-albă sau ciuperca-de-bălegar, ciuperca-de-gunoi, ciuperca, nane, ciuperca-de-câmp 

(Agaricus campestris), ciuperca-de-pădure (Agaricus silvicola și Agaricus vaporarius), 

buretele-cu-perucă sau bureţii-popenchi, căciula-şarpelui (Coprinus comatus), popenchii sau 

buretele-de-cerneală (Coprinus atramentarius), bureciorii-de-rouă sau buretele-de-rouă 

(Coprinus micaceus), Agrocybe aegerita, Agrocybe praecox, popincii sau gheba-ciobanilor 

(Pholiota mutabilis), bureţii-de-prun (Rhodophyllus prunuloides), turta-vacii sau văcuţele 

(Boletus luteus), mânătarca (Boletus pinicola), Boletus appendiculatus, mânătarca (Boletus 

reticulatus), pitoaşca (Boletus granulatus), pitărcuţa (Boletus aurantiacus), buretele-cu-

picior-roşu (Boletus erytropus), Boletus fechtneri, hribul-murg (Boletus badius), chitarca sau 

pitarca-de-mesteacăn, pitarca, buretele-de-mesteacăn, mitarca-grasă, buretele-călugăresc 

(Boletus scaber), Boletus aeruginascens, Boletus crocipodius, Boletus rubellus, Russula 

paludosa, pâinişoara (Russula alutacea), Russula nauseosa, gogoaşe sau prăhaiţa-neagră, 

zburătoarea-cenuşie (Bovista nigrescens), urechea-babei sau urechiuşa, urechiuşi (Aleuria 

aurantia), urechiuşa (Peziza badia), zbârciogul sau ciuciuleţii, ciuciuletele, pupii, 

ciuciuletele-de-mai (Morchella esculenta), ciuciuletele-gras (Morchella crassipes)... 

 

Ciuperci toxice: 

 

 Inocybe patouillardi, Inocybe fastigiata, ciuperca-pieptănuşului (Entoloma lividum), 

buretele-bălos sau băloşelul (Russula foetens), Agaricus semilanceatus, gheba-pucioasă 

(Hypholoma fasciculare), bureţii-porceşti (Paxillus involutus), Rhodophyllus staurosporus...  

 

Plante cu flori: 



 Circa 60 % din speciile spontane sunt acum în floare. Dintre plantele cu flori albe care 

încep să înflorească în această lună amintim: săgeata-apei (Sagittaria sagittifolia), limbarița 

(Alisma plantago-aquatica sau Alisma plantago), iarba-broaștelor (Hydrocharis morsus-

ranae), ciucușoara (Berteroa incanana sau Farsetia inca), Asperula cynanchica, Galium 

boreale, Galium sylvaticum, lipicioasa sau turița (Galium aparine), sânzienele (Galium 

rotundifolium), măciulia (Thesium alpinum și Thesium bavarum), tilișca (Circaea alpina și 

Circaea lutetiana), liliuța (Anthericum ramosum), steregoaia (Veratrum album), nufărul-alb 

(Nymphaea alba), Ranunculus fluitans sau Batrachium fluitans, sisineii-de-munte (Pulsatilla 

alba), hrana-vacii (Spergula arvensis), săpunarița sau odogaciul (Saponaria officinalis), iarba-

moale (Stellaria holostea), Stellaria alsine sau Stellaria uliginosa, plescaița (Myosoton 

aquaticum sau Malachium aquaticum sau și Stellaria aquatica), grășătoarea (Sagina nodosa), 

mutătoarea (Bryonia alba), perișorul (Pyrola rotundifolia și Pyrola minor), luminoasa (Pyrola 

secunda sau Orthilia secunda sau și Ramischia secunda), crețușca (Filipendula ulmaria sau 

Spiraea ulmaria), iarba-faptului sau oloisa (Sedum album), Saxifraga stellaris, Saxifraga 

rotundifolia, inuțul-de-câmp (Linum catharticum), gronovul (Linnaea borealis), cupa-vacii 

(Calystegia sepium sau Concolvulus sepium), zârna (Solanum nigrum), ciumăfaia sau 

bolundarița sau și laurul (Datura stramonium), Pseudochoris albida sau Gymnadenia albida 

sau și Leuchorchis albida), mlăștinița (Epipactis palustris), cătușnica (Nepeta cataria), 

busuiocul (Ocimum basilicum), sulfina-albă sau molotrul (Melilotus albus), trifoiul (Trifolium 

ornithopodioides sau Trigonella ornithopodioides), iarba-șopârlelor (Polygonum viviparium), 

cucuta sau bucinișul (Conium maculatum), mărărașul (Oenanthe aquatica), aluna-de-pământ 

(Oenanthe fistulosa), morcovul (Daucus carota), piciorul-caprei (Aegopodium podagraria), 

pătrunjeii-de-câmp (Pimpinella major), brânca-ursului sau crucea-pământului (Heracleum 

sphondylium), hațmațuchiul-măgarului (Torilis japonica sau Torilis anthriscus), brioala sau 

mărarul-ursului (Ligusticum mutellina), baraboii (Chaerophyllum bulbosum), Chaerophyllum 

aureum, morcoveanca (Pleurospermum austriacum), Laserpitium siler, sânișoara (Sanicula 

europaea), Tanacetum corymbosum sau Chrysanthemum corymbosum, ochiul-boului sau 

margarete (Leucanthemum vulgare sau Chrysanthemum leucanthemum), bunghișorul 

(Erigeron annuus sau Stenactis annua), coada-șoricelului (Achillea millefolium)... Dintre 

plantele cu flori albe pe care le regăsim înflorite în iunie numim aici: foarfeca-bălții 

(Stratiotes aloides), urda-vacii sau hrenița (Cardaria draba sau Lepidium draba), iarba-roșie 

sau buruiana-viermelui (Thlaspi arvense), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastroris), 

lilicele sau pelinul-bun (Iberis amara), ridichea-sălbatică (Raphanus raphanistrum), hreanul 

(Armoracia rusticana sau Armoracia lapathifolia), gâscărița (Arabis hirsuta), turiceaua 

(Arabis glabra sau Turritis glabra), lopățeaua sau pana-zburătorului  (Lunaria rediviva), 

năsturelul (Nasturtium officinale), frigurelele (Cardaminopsis arenosa), sânzâienele-albe 

(Galium mollugo), Galium palustre, Galium glaucum sau Asperula glauca, luminoasa 

(Clematis recta), clintița (Ranunculus circinatus sau Batrachium circinatum), Ranunculus 

trichophyllus, oițele sau omeluțele (Anemone narcissiflora), gușa-porumbelului (Sliene 

vulgaris sau Silene cucubalus sau și Silene inflata), lichitoarea-păsărească (Silene nutans), 

Gypsophila repens, studenița (Arenaria serpyllifolia), cornuțul (Cerastium arvense), struna-

cocoșului (Cerastium holosteoides sau Cerastium caespitosum), steluța (Stellaria nemorum), 

rocoina sau scânteuța (Stellaria media), merinana (Moehringia trinervia), ruginarea 

(Andromeda polifolia), laptele-stâncilor (Androsace lactea), Trientalis europaea, argințica 

(Dryas octopetala), aglica sau feriga-alba (Filipendula vulgaris sau Filipendula hexapetala), 

Potentilla rupestris, iarba-surzilor (Saxifraga paniculata sau Saxifraga aizoon), măciulia 

(Thesium rostratum), meiul-păsăresc sau grâușorul-vrabiei (Lithospermum officinale), iarba-

fiarelor sau brilioanca (Cynanchum vincetoxicum sau Vincetoxicum officinale), stupinița 

(Platanthera bifolia), dumbravnicul (Melittis melissophyllum), urzica-moartă (Lamium 

album), silurul (Euphrasia officinalis), foaia-grasă (Pinguicula alpina), coada-smeului (Calla 

palustris), barba-popii (Aruncus sylvestris sau Aruncus vulgaris sau și Aruncus dioicus), 

cărbunii sau cărbunarii (Phyteuma spicatum), trifoiul-alb (Trifolium repens și Trifolium 



montanum), trifoiul (Trifolium hybridum), rușinătoarea sau rușinea-fetei (Caucalis 

platycarpus sau Caucalis lappula sau și Caucalis daucoides), patlagina (Plantago media), 

pătlagina sau iarba-de-cale (Plantago major), romanița-de-câmp (Anthemis arvensis), 

mușețelul (Chamomilla recutita sau Matricaria chamomilla), busuiocul-sălbatic sau buruiana-

cătanelor sau și rocoina (Galinsoga parviflora sau Galinsoga quinqueradiata), spilcuțele 

(Tanacetum parthenium sau și Chrysanthemum parthenium), bănuțeii (Bellis perennis)... 

Iunie reprezintă ultima lună în care mai rămân în floare specii cu petale albe precum lăcrămița 

(Maianthemum bifolium), hrenița (Lepidium campestre), tășculița (Aethioneuma saxatile), 

gâscarița (Arabidopsis thaliana și Arabis turrita), râjnica (Cardamine hirsuta), stupitul-

cucului (Cardamine pratensis), usturoița (Alliaria petiolata sau Alliaria officinalis), vinarița 

(Galium odoratum sau Asperula odorata), coada-cocoșului sau pecetea-lui-Solomon 

(Polygonatum odoratum sau Polygonatum officinale și Poligonatum multiflorum dar și  

Polygonatum verticillatum), leurda (Allium ursinum), Anthericum liliago, lăcrimioarele sau 

mărgăritărelul (Convallaria majalis), oițele (Anemone sylvestris), dedițeii sau sisineii 

(Pulsatilla vernalis), rocoțeaua (Stellaria graminea), Spergula morisonii sau Spergula 

vernalis, Hottonia palustris, cinci-degete sau găinușele (Potentilla alba), fragii sau pomnițele 

(Fragaria vesca), căpșunii (Fragaria viridis), meiul-păsăresc (Lithospermum arvense), 

Platanthera chorantha sau Platanthera montana, buruiana-de-junghiuri (Cephalanthera 

longifolia), căpșunica (Cephalanthera alba sau Cephalanthera pallens sau Cephalanthera 

damasonianum sau și Cephalanthera grandiflora), trei-frați sau micșunelele-gălbioare (Viola 

rupestris), orbalțul sau iarba-tâlharului (Actaea spicata), Meum athamanticum – eventual în 

Munții Bucegi, după datele vechi, chimenul sau săcăreaua (Carum carvi), hașmaciuca sau 

bucinișul (Anthriscus sylvestris), asmățuiul-sălbatic (Chaerophyllum cicutaria sau 

Chaerophyllum hirsutum), odoleanul (Valeriana dioica), talpa-mâței, siminocul sau 

scânteiuțele-de-munte (Antennaria dioica)...   

Dintre plantele cu flori galbene care încep să înflorească în această lună enumerăm 

aici: macul-cornut-galben (Glaucium flavium), muștarul-de-câmp (Sinapis arvensis), boghița 

sau hreanul-sălbatic (Rorippa silvestris), brâncuța sau măcrișul-de-baltă (Rorippa palustris 

sau Rorippa islandica), Rapistrum rugosum, ruja sau iarba-tunului (Sedum rosea sau 

Rhodiola rosea), sclipeții sau iarba-faptului (Potentilla erecta), sânzâienele sau drăgaica 

(Galium verum), luminița (Oenothera biennis), steregoaia (Veratrum album) - bis, nufărul-

galben (Nuphar lutem), Ranunculus flammula și Ranunculus reptans, Ranunculus lingua, 

boglarii sau piciorul-cocoșului (Ranunculus sceleratus), Hypericum humisufusm, Hypericum 

montanum, iarba-osului (Helianthemum nummularium), Fumana procumbens, gălbinelele sau 

floarea-de-lungoare sau și băsacănul (Lysimachia vulgaris), rumeneala (Potentilla anglica sau 

Potentilla procumbens), cinci-degete sau iarba-degetelor (Potentilla reptans), buruiana-de-

cinci-degete sau buruiana-apucatului (Potentilla recta), scrintitoarea sau iarba-vătămăturii 

(Potentilla argentea), sclipeții (Potentilla aurea), iarba-de-șoaldină sau iarba-grasă (Sedum 

acre), Sedum reflexum sau Sedum rupestre, Sedum annuum, Saxifraga mutata, Saxifraga 

aizoides, Oxalis fontana sau Oxalis europaea sau și Oxalis stricta, Blackstonia perfoliata, 

lumânărica-peștilor sau floarea-fetelor (Verbascum nigrum), moșișoarele (Liparis loeselii), 

omagul (Aconitum vulparia), Impatiens parviflora – specie cultivată, sor-cu-frate sau 

miazănoapte (Melampyrum nemorosum), rechia sau prescurea (Reseda lutea), sulfina sau 

molotru-galben (Melilotus officinalis), lintea-pratului (Lathyrus pratensis), drobița sau 

grozama (Genista tinctoria), grozama-mare, sau lemnu-bobului sau și bobițel (Lembotropis 

nigricans sau Cytisus nigricans), culbeceasa sau lucerna-galbenă (Medicago falcata), unghia-

găii sau iarba-limbricilor (Astragalus glycyphyllos), cosacii (Astragalus cicer), luntricica 

(Oxytropis pilosa), daria (Pedicularis sceptrum-carolinum), degetarul sau iarba-degetului 

(Digitalis grandiflora sau Digitalis ambigua), linarița, bumbăcarița sau gălbenarea (Linaria 

vulgaris), otrățelul-de-apă sau otrățelul-bălților (Utricularia vulgaris), jaleșul-de-câmp sau 

cinstețul (Stachys recta), iarba-negeilor (Teucrium montanum), cânepița sau fața-mâței 

(Galeopsis speciosa sau Galeopsis grandiflora), rutișorul (Thalictrum lucidum), trifoiașul sau 



buruiana-de-mătrice (Trifolium campestre), trifoiul (Trifolium spadiceum), trifoiul-alb 

(Trifolium ochroleucon) – folosit pentru scurgeri albe, păstârnacul (Pastinaca sativa), Silaum 

silaus, urechea-iepurelui sau urechea-tătărească (Bupleurum falcatum), floarea-de-perină sau 

șoldea (Anthemis tinctoria), floarea-galbenă (Inula hirta), cioroiul sau avrămeasca (Inula 

salicina), arnica sau cujda (Arnica montana), cruciulița sau spălăcioasa (Senecio aquaticus și 

Senecio viscosus), potcapul-călugărului (Leontodon hispidus), susaiul-aspru (Sonchus asper), 

susaiul-moale (Sonchus oleraceus), zgrăbunțica sau salata-câinelui (Lapsana communis), 

Crepis paludosa, crestata (Aposeris foetida), rușulița (Hieracium auranticum), vulturica 

(Hieracium lachenalii sau Hieracium vulgatum sau și Hieracium argillaceum)... Dintre 

plantele cu flori galbene pe care le regăsim înflorite în iunie prezentăm aici pe: rostopasca 

(Chelidonium majus), voinicica (Descurainia sophia sau Sisymbrium sophia), rapița sau 

napii-curecești (Brassica napus), rapița sau broazba (Brassica rapa sau Brassica campestris), 

muștarul-negru sau hroștile (Brassica nigra sau Sinapis nigra), brăbinul sau colțul-lupului 

(Bunias orientalis), puturoasa (Diplotaxis tenuifolia), Erucastrum gallicum, ridichea-sălbatică 

(Raphanus raphanistrum), Erysimum cheiranthoides, crușățeaua sau crucea-voinicului 

(Barbarea vulgaris), Conringia orientalis, brâncuța sau micsandrele-sălbatice (Sisymbrium 

officinale), ciucușoara (Alyssum alyssoides sau Alyssum calycinum), drobul (Neslia 

paniculata), ochelarița (Biscutella laevigata), Draba aizoides, Tofieldia calyculata, 

Ranunculus bulbosus, floarea-de-leac (Ranunculus repens), corniceii (Ranunculus arvensis), 

piciorul-cocoșului (Ranunculus acris), Ranunculus lanuginosus, gălbenelele-de-pădure 

(Ranunculus nemorosus), gălbenelele sau rărunchii (Ranunculus polyanthemos), Ranunculus 

montanus, bulbucii-de-munte (Trollius europaeus), urechea-ursului (Primula auricula), 

Lysimachia nemorum, drețele sau floarea-de-lungoare sau și banul-popii (Lysimachia 

nummularia), cerențelul (Geum urbanum), coada-racului (Potentilla anserina), Onosma 

taurica, pidosnicul (Cerinthe minor), blabornucul (Cypripedium calceolus), viorelele-de-

ogoare (Viola arvensis), trei-frați-pătați (Viola tricolor), viorelele-galbene (Viola biflora), 

vătămătoarea (Anthyllis vulneraria), ghizdeiul, sămătișea sau moartea-găinilor (Lotus 

corniculatus), lintea-galbenă sau lintea-sălbatică (Lathyrus aphaca), Genista germanica, 

Hippocrepis comosa, coroniștea (Coronilla coronata sau Coronilla montana), Melampyrum 

pratense, Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus minor, tămâița-de-câmp (Ajuga 

chamaepitys), gălbinița sau urzica-moartă-galbenă (Galeobdolon luteum sau Lamium 

galeobdolon), rutișorul sau somnoroasa (Thalictrum minus), aliorul sau laptele-cucului 

(Euphorbia helioscopia și Euphorbia paralias), trifoiul-mărunt (Medicago lupulina), trifoiul 

(Trifolium dubium), Chamomilla suaveolens sau Matricaria discoidea sau și Matricaria 

matricarioides, spălăcioasa sau cruciulița (Senecio vernalis), cruciulița sau iarba-stricătoare 

(Senecio vulgaris), barba-caprei (Tragopogon pratensis și Tragopogon dubius), păpădia 

(Taraxacum officinale), buruiana-porcească (Hypochoeris radicata), gălbenușul (Crepis 

tectorum), vulturica (Hieracium cymosum, Hieracium pilosella și Hieracium sylvaticum sau 

Hieracium murorum)... Există plante cu flori galbene pentru care iunie reprezintă ultima lor 

lună de înflorire, precum: drobușorul sau cardamonul (Isatis tinctoria), grozama (Genista 

sagittalis sau Chamaespartium sagittale), bărbușoara-de-munte sau turiceaua (Arabis turrita), 

lubițul sau gălbenușul-inului (Camelina sativa), smântânica sau iarba-crucii (Cruciata 

laevipes sau Galium cruciata sau și Cruciata chersonensis), Tulipa australis, stânjenii-pestriți 

sau stânjenii-de-pădure (Iris variegata), stânjenii-galbeni (Iris pseudacorus), calcea-calului 

(Caltha palustris), buruiana-de-nouă-daturi (Ranunculus auricomus), ciuboțica-cucului 

(Primula veris sau Primula officinalis), Potentilla tabernaemontani sau Potentilla 

neumanniana sau și Potentilla verna, Herminium monorchis, mărul-lupului sau cucurbețica 

(Aristolochia clematis), ghizdeiul-mare (Tetragonolobus maritimus sau Lotus siliquosus sau și 

Lotus maritimus), Chamaecytisus ratisbonensis sau Cytisus ratibonensis, Lysimachia 

thyrsiflora, aliorul sau laptele-câinelui (Euphorbia dulcis, Euphorbia seguieriana sau 

Euphorbia gerardiana și Euphorbia cyparissias), lucerna (Medicago minima), Scorzonera 

humilis, barba-lupului (Crepis biennis)... 



Dintre plantele cu flori roșii, roze sau purpurii care încep să înflorească în luna iunie 

enumerăm: pufulița (Epilobium hirsutum și Epilobium montanum), ruja (Rhodiola rosea sau 

Sedum rosea), răchițelele (Oxycoccus palustris sau Vaccinium oxycoccus), crinul-de-pădure 

(Lilium martagon), Allium vienale, crinul-roșu (Lilium bulbiferum), roșățeaua sau crinul-de-

baltă (Butomus umbellatus), ruscuța-primăvăratică (Adonis aestivalis), neghina (Agrostemma 

githago), vălul-miresei (Gypsophila muralis), săpunarița sau odogaciul (Saponaria officinalis) 

- bis, Petrorhagia saxifraga sau Tunica saxifraga sau și Kohlrauschia saxifraga, Silene 

gallica, iarba-roșioară (Silene acaulis), garoafele (Dianthus carthusianorum, Dianthus 

superbus și Dianthus armeria), garofițele (Dianthus deltoides), Malva moschata, cașul-popii 

(Malva neglecta), nalba (Malva sylvestris), Malva alcea, scânteiuța (Anagallis arvensis), 

ochiul-găinii (Primula minima), șapte-degete (Potentilla palustre sau Comarum palustre), 

verdeața-iernii (Chimaphila umbellata sau Pyrola umbellata), Saxifraga mutata, Saxifraga 

aizoides, frigările (Geranium palustre), Geranium sanguineum, volbura (Convolvulus 

arvensis), gladiolele (Gladiolus palustris), Anacamptis pyramidalis, Traunsteinera globosa 

sau Orchis globosa, sângele-voinicului (Nigritella nigra), Dactylorhiza fuchsii sau 

Dactylorhiza maculata, trifoiul (Trifolium ornithopodioides sau Trigonella ornithopodioides), 

orăștica (Lathyrus niger), oreșnița (Lathyrus tuberosus), coroniștea (Coronilla varia sau 

Securigera varia), osu-iepurelui (Ononis spinosa), răchitanul sau cârligățeaua (Lythrum 

salicaria), daria (Pedicularis rostrato-capitata) – menționată de autorii vechi, degețelul-roșu 

(Digitalis purpurea), Galeopsis bifida, fața-mâței (Galeopsis angustifolia), lungurica 

(Galeopsis tetrarhit), talpa-gâștii (Leonorus cardiaca), crețișorul (Betonica officinalis sau 

Stachys officinalis), busuiocul (Ocimum basilicum), bălbisa (Stachys palustris), cătușnica 

(Nepeta cataria), cimbrul sau cimbrișorul (Thymus pulegioides), Allium carinatum, Allium 

vienale, ceapa-de-tuns (Allium scoenoprasum), Allium rotundum, sălcuța sau troscotul-de-

baltă (Polygonum amphibium), bria sau brioala (Ligusticum mutellina), trifoiul-roșu 

(Trifolium pratense), Trifolium alpestre, papanașii (Trifolium arvense), Trifolium rubens, 

odoleanul (Valeriana officinalis), torțelul (Cuscuta europaea), ciucurașii (Adenostyles 

alliariae), coada-șoricelului sau strănutătoarea (Achillea millefolium), Centaurea jacea, 

Centaurea scabiosa, rușulița (Hieracium aurantiacum), crăpușnicul sau scaiul (Cirsium 

vulgare), Carduus acanthoides sau Carduus camporum, Carduus crispus, scaiul-măgăresc 

(Onopordum acanthium), armurariul (Silybum marianum)... Dintre plantele cu flori roșii, roze 

sau purpurii care continuă să fie înflorite în decursul lunii iunie prezentăm: macul-roșu-de-

câmp (Papaver rhoeas), macul-de-câmp (Papaver dubium), frigurele (Cardaminopsis 

arenosa), Spergularia rubra, Spergularia salina sau Spergularia marina, floarea-cucului 

(Lychnis flos-cuculi), lipicioasa (Lychnis viscaria sau Lychnis vulgaris), șerparița (Glaux 

maritima), ochii-broaștei (Primula farinosa), Saxifraga oppositifolia, ciocul-berzei 

(Geranium lucidum, Geranium molle și Geranium dissectum), năpraznica (Geranium 

robertianum), pliscul-cocorului (Erodium cicutarium), priboiul (Geranium rotundifolium), 

pliscarița (Geranium pyrenaicum), limba-boului-sălbatică (Anchusa officinalis), tătăneasa 

(Symphytum officinale), căpușnica (Cephalanthera rubra), Dactylorhiza incarnata sau Orchis 

incarnata, fumarița (Fumaria officinalis), măzărichea-de-primăvară (Vicia sativa), sparceta 

(Onobrychis viciifolia), miazănoaptea (Melampyrum arvense), pintenelul (Pedicularis 

palustris), rușinea-țigăncii (Lamium purpureum), urzica-moartă (Lamium maculatum), 

rutișorul (Thalictrum aquilegifolium), răculețul (Polygonum bistorta), Armeria maritima, 

Trifolium hybridum, odoleanul (Valeriana montana), pătlagina (Plantago media), bănuțeii 

(Bellis perennis) - bis, Cirsium rivulare sau Cirsium salisburgense, Cirsium tuberosum sau 

Cirsium bulbosum... Dintre plantele cu flori roșii, roze sau purpurii pentru care iunie 

reprezintă ultima lună a înfloririi lor, sunt: macul (Papaver argemone), tășculița (Aethionema 

saxatile), opaița-roșie (Silene dioica), bujorul (Paeonia officinalis), Hottonia palustris, 

călțunul-Doamnei (Geum rivale), mierea-ursului sau cuscrișorul (Pulmonaria mollis și 

Pulmonaria montana), Ophrys insectifera sau Ophrys muscifera, Ophrys holoserica sau 

Ophrys fuciflora sau și Ophrys arachuites, albina (Ophrys apifera), Gymnadenia conopsea, 



Dactylorhiza majalis sau Orchis latifolia sau și Orchis majalis, poroinicul (Orchis mascula, 

Orchis militaris, Orchis purpurea), Orchis ustulata, untul-vacii (Orchis morio), pribolnicul 

(Orchis simia), frăsinelul (Dictamus albus), Lathyrus linifolius sau Lathyrus montanus, 

seradela (Ornithopus perpusillus), asmățuiul-sălbatic (Chaerophyllum hirsutum sau 

Chaerophyllum cicutaria), Bupleurum longifolium, odolean (Valeriana dioica), cujucăreaua-

de-munte (Valeriana tripteris), paraipanul sau siminicul (Antennaria dioica), crăpușnicul 

(Cirsium palustre)... 

Plantele cu flori de culoare albastră, lila sau violet care își încep înflorirea în iunie: 

Sherdaria arvensis, Gentiana ciliata, ventrilică, strătorică (Veronica officinalis), Veronica 

fruticans, Veronica aphylla, Veronica teucrium, băieței (Veronica spicata sau 

Pseudolysimachia spicata), scânteiuța (Anaglais arvensis) - bis, ineața (Linum perenne), 

Linum usitatissimum – specie cultivată, greghetinul (Geranium pratense), Gentiana acaulis 

sau Gentiana kochiana sau și Gentiana excisa, Gentiana nivalis, Swertia perennis, scara-

Domnului (Polemonium caeruleum), limba-mielului (Borago officinalis), lipiciul (Lappula 

squarrosa sau Lappula echinata), zârna (Solanum dulcamara), iarba-șarpelui sau sudoarea-

calului (Echium vulgare), nu-m-uita (Myosotis alpestris), clopoței (Campanula 

rapunculoides, Campanula rapunculus, Campanula rotundifolia, Campanula persicifolia), 

ciucurele (Campanula glomerata), floarea-Sfintei-Vineri (Legousia speculum-veneris), 

omagul (Aconitum napellus sau Aconitum romanicum și Aconitum variegatum paniculatum), 

cosița (Vicia hirsuta), măzărichea (Vicia tetrasperma, Vicia cracca, Vicia cassubica, Vicia 

dumetorum), măzărichea-de-pădure (Vicia sylvatica), măzărichea-păroasă (Vicia villosa), 

lucerna (Medicago sativa), luntricica (Oxytropis halleri), pupezele (Lathyrus niger), iarba-

șarpelui sau sudoarea-calului (Echium vulgare) - bis, Chaenarrhinum minus sau 

Microrrhinum minus, Cymbalaria muralis sau Linaria cymbalaria, linarița-de-munte (Linaria 

alpina), bursuca (Bartsia alpina), Prunella grandiflora, busuiocul-de-câmp (Prunella 

vulgaris), urechea-porcului (Salvia verticillata), jaleșul-de-grădină (Salvia officinalis) – 

specie cultivată, cimbrul-mare-de-munte (Calamintha alpina), Scutellaria galericulata, 

izmușoara-de-câmp (Acinos arvensis sau Calamintha arvensis), Knautia dipsacifolia sau 

Knautia sylvatica, Jasione montana, albăstrica (Aster tripolium), bunghișorul (Erigeron annus 

și Erigeron acris), albăstrița sau vinețelele (Centaurea cyanus), Centaurea jacea, Centaurea 

scabiosa... Dintre plantele cu flori albastre, lila sau violet care continuă să rămână în floare 

sunt: lopățeaua (Lunaria rediviva), nopticoasa (Hesperis matronalis), curpenul-de-munte 

(Clematis alpina), șopârlița (Veronica arvensis, Veronica serpyllifolia, Veronica anagallis-

aquatica), ventrilica (Veronica persica), bobornicul (Veronica beccabunga), căldărușa 

(Aquilegia vulgaris) – specie cultivată, Soldanella pusilla, ghințura (Gentiana clusii, 

Gentiana utriculosa), ochincelele (Gentiana verna), limba-boului sau miruța (Anchusa 

officinalis), ochiul-lupului (Anchusa arvensis sau Lycopsis arvensis), limba-câinelui 

(Cynoglosum officinale), tătăneasa (Symphytum officinale), nu-mă-uita (Myosotis palustris 

sau Myosotis scorpioides, Myosotis sylvatica, Myosotis arvensis), clopoțeii (Campanula 

patula), garbița (Limodorum abortivum), nemțișorul-de-câmp (Consolida regalis sau 

Delphinium consolida), trei-frați-pătați (Viola tricolor), măzărichea-de-primăvară (Vicia 

sativa), măzăroiul-sălbatic (Vicia sepium), amăreala (Polygala vulgaris), foaia-grasă 

(Pinguicula vulgaris), coada-mielului (Verbascum phoeniceum), salvia-de-câmp (Salvia 

pratensis), vinețica (Ajuga reptans), bănica sau schinuța (Phyteuma orbiculare), rotunjoare 

(Homogyne alpina),... Există plante cu petalele de culoare albastră, lila sau violet, pentru care 

iunie reprezintă ultima lună în care mai rămân în floare, precum: colțișorul (Dentaria 

bulbifera), stupitul-cucului (Cardamine pratensis), Asperula arvensis, șopârlița (Veronica 

chamaedrys), sburătorul (Veronica austriaca), stânjenei (Iris sibirica), mierea-ursului sau 

cuscrișorul (Pulmonaria mollis sau Pulmonaria montana), mărgelușele (Lithospermum 

purpurocaeruleum), Viola riviviana, Viola mirabilis, Viola palustris, Viola rupestris, 

mănerei-de-pădure (Lathyrus linifolius sau Lathyrus montanus), amăreala (Polygala amara și 



Polygala comosa), sulimanul (Ajuga genevensis), rotunjoara sau silnicul (Glechoma 

hederacea), Scorzonera purpurea, lăptuca (Lactuca perennis)...      

Dintre plantele cu flori verzi, brune sau nesimnificative, care încep înflorirea în luna 

iunie numim: broscărița sau iarba-șerpilor (Triglochin palustre), Triglochin maritimum, 

broscărița (Potamogeton pusillus, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus, 

Potamogeton natans, Potamogeton alpinus), ața-de-mare (Ruppia maritima), iarba-de-mare 

(Zostera marina), inarița-mare (Najas marina), buzduganul (Sparganium emersum sau 

Sparganium simplex), mlăștinița (Epipactis helleborine sau Epipactis latifolia, Epipactis 

purpurata sau Epipactis sessilifolia sau și Epipactis violacea, Epipactis palustris),  buzișorul 

(Corallorhiza trifida), parachernița (Parietaria officinalis sau Parietaria erecta), urzica 

(Urtica dioica), feciorica (Herniaria glabra), spanacul-ciobanilor (Chenopodium bonus-

henricus), măcrișelul (Oxyria digyna), troscotul (Polygonum aviculare), măcrișul-calului 

(Rumex obtusifolius și Rumex conglomeratus), dragaveiul (Rumex crispus), aliorul, laptele-

câinelui sau laptele-cucului (Euphorbia exigua), Euphorbia humiphusa sau Chamaesyce 

humifusa, sugătoarea (Monotropa hypopitys), coada-mânzului (Hippuris vulgaris), lupoaia 

sau verigelul (Orobanche teucrii), chenarul-bălților (Littorella uniflora), pătlagina-mare 

(Plantago major)... Printre florile verzi, brune sau nemnificative care continuă să rămână în 

floare în iunie, amintim: ciuma-apelor (Elodea canadensis), Groenlandia densa sau 

Potamogeton densus, broscărița (Potamogeton crispus), mătrița (Zannichellia palustris), 

obligeana (Acorus calamus), papucul-doamnei (Cyperipedium calceolus), Listera cordata, 

grășătoarea (Sagina ciliata sau Sagina apetala și Sagina procumbens), Scelerathus annuus, 

măcrișul-comun (Rumex acetosa), măcrișul-mărunt (Rumex acetosella), păduchernița 

(Lepidium ruderale), trepădătoarea (Mercurialis annua), aliorul, laptele-câinelui sau laptele-

cucului (Euphorbia helioscopia, Euphorbia peplus, Euphorbia paralias), crețișoarele 

(Aphanes arvensis), crețișoara (Alchemilla vulgaris), cebăreaua (Sanguisorba minor), ochiul-

lupului (Nonea pulla), limba-câinelui (Cynoglossum officinale), păpălăul (Physialis 

alkekengi), lupoaia sau verigelul (Orobanche gracilis), drențele (Callitriche palustris), 

pătlagina-cu-frunze-înguste (Plantago lanceolata), pătlagina (Plantago media și Plantago 

cornopus)... Plantele colorate în verde, brun ori nesemnificativ, pentru care iunie reprezintă 

ultima lună de înflorire, sunt: Scheuchzeria palustris, lintița (Lemna trisulca), Spirodela 

polyrhiza, dalacul (Paris quadrifolia), rodu-pământului (Arum maculatum), fluierătoarea, 

vița-neagră sau untu-pământului (Tamus communis), Coeloglossum viride, buhaiul (Listera 

ovata), Ophrys insectifera sau Ophrys muscifera, Ophrys holosericea sau Ophrys arachnites 

sau și Ophrys fuciflora, cuibușorul (Neottia nidus-avis), Himantoglossum hircinum, codițuca 

(Myosurus minimus), Lepidium perfoliatum, hrenița (Lepidium campestre), aliorul. Laptele-

câinelui sau laptele-cucului (Euphorbia dulcis), fetica (Valerianella locusta)...   

Graminele care încep să înflorească: bucățelul (Agrostis canina), păiușul sau firuța 

(Agrostis tenuis), Sieglingia decumbens sau Danthonia decumbens, obsiga sau iarba-vântului 

(Bromus sterilis), obsiga sau ovezica (Bromus tectorum), târsaca (Bromus inermis), iarba-

nisipului (Corynephorus canescens), obsiga sau grâul-sălbatic, (Brachypodium pinnatum), 

obsiga (Brachypodium sylvaticum), păiușul (Deschampsia cespitosa și Deschampsia 

flexuosa), trestia-de-câmp (Calamagrostis epigejos), stuhul-sălbatic (Calamagrostis varia sau 

Calamagrostis montana), păiușul-roșu (Festuca rubra), păiușul-de-livadă (Festuca pratensis), 

flocoșica (Holcus lanatus), iarba-deasă (Poa nemoralis), ovăsciorul (Arrhenatherum elatius), 

orzul-pădureț (Hordelymus europaeus sau Elymus europaeus), Phalaris arundiacea sau 

Typhoides arundiacea, iarba-albastră (Molinia caerulea), iarba-vântului (Apera spica venti), 

Koeleria pyramidata, mohorul-verde (Setaria viridis), Lolium multiflorum sau Lolium 

italicum, Agropyron repens, timoftica (Phleum pratense și Phleum phleoides), Ammophila 

arenaria – probabil pe litoralul Mării Negre, Agropyron junceum sau Elymus farctus, 

bumbăcarița (Eriophorum scheuchzeri), Rhynchospora alba, pipiriguțul (Eleocharis 

acicularis), rogozul sau șovarul (Bolboschoenus maritumus sau Scirpus maritumus), țipirigul 

(Scirpoides holoschoenus sau Holoschoeunus romanus sau și Holoschoenus vulgaris), 



Cladium mariscus, Blysmus compressus, pipirigul (Schoenoplectus lacustris sau Scirpus 

lacustris), Schoenoplectus tabernaemontani, rogozul (Carex remota, Carex ovalis sau Carex 

leporina, Carex pseudocyperus, Carex flava, Carex sempervirens), pipirigul-american 

(Juncus tenuis), speteaza (Juncus effusus), pipirigul (Juncus conglomeratus, Juncus gerardii, 

Juncus inflexus sau Juncus glaucus, Juncus filiformis), iarba-broaștei sau iarba-bivolului 

(Juncus bufonius), broscărița sau iarba-șerpilor (Triglochin palustre), Triglochin maritima... 

Gramineele care continuă să rămână în floare: țăpoșica (Nardus stricta), obsiga (Bromus 

erectus), păiușul (Festuca ovina), golomățul (Dactylis glomerata), firuța (Poa annua), 

firușca-șopârlelor (Poa alpina), merișorul (Milium effusum), colilia (Stipa pennata), orzul-

șoarecilor (Hordeum murinum), Hordeum marinum, coada-vulpii (Alopecurus pratensis), 

pipiriguțul (Eleocharis palustris), bumburezul (Schoenus nigricans), pipirigul (Scirpus 

sylvaticus), rogozul (Carex echinata sau Carex stellulata, Carex flacca, Carex hostiana, 

Carex sylvatica), obligeana (Acorus calamus)... Printre gramineele pentru care iunie 

reprezintă ultima lună cu floare numim: tremurătoarea (Briza media), mărgica (Melica 

uniflora, Melica nutans, Melica ciliata), firuța (Poa pratensis), șuvarul-de-munte (Poa 

trivialis), pieptănarița (Cynosurus cristatus), ovăsciorul-auriu (Trisetum flavescens), vițelarul 

(Anthoxanthum odoratum), bumbăcarița (Eriophorum latifolium), Schoenus ferrugineus, 

rogozul (Carex davalliana, Carex pauciflora, Carex chordorrhiza, Carex paniculata, Carex 

cansecens sau Carex curta, Carex brizoides, Carex gracilis sau Carex acuta, Carex nigra sau 

Carex goodenowii, Carex hirta, Carex rostrata, Carex vesicaria, Carex pendula, Carex 

pallescens, Carex panicea, Carex alba), hroștile (Luzula sylvatica), Scheuchzeria palustris... 

Dintre arborii și arbuștii care încep să înflorească acuma enumerăm: jneapănul 

(Pinus mugo sau Pinus montana), zâmbrul (Pinus cembra), castanul-bun (Castanea sativa), 

teiul-cu-frunză-mică sau teiul-pucios (Tilia cordata), teiul-cu-frunză-mare (Tilia 

platyphyllos), curpenul (Clematis vitalba), cătina-mică (Myricaria germanica), măceșul (Rosa 

arvensis, Rosa canina), măceșul-de-munte (Rosa pendulina), bășicoasa (Colutea 

arborescens), lemnul-câinesc (Ligustrum vulgare), Loiseleuria procumbens, Potentilla 

fruticosa – cultivată, provine din America-de-Nord, iarba-neagră sau mărtăloaga (Calluna 

vulgaris), Salix retusa, merișorul (Vaccinium vitis-idaea)... Arborii și arbuștii care continuă să 

rămână în floare în luna iunie: arinul-de-munte (Alnus viridis), cătina-roșie (Tamarix gallica) 

– specie cultivată, salcia (Salix alba), tămâița (Daphne cneorum), Ledum palustre – care se 

poate să fi dispărut din flora țării noastre, strugurii-ursului (Arctostaphylos uva-ursii)... Printre 

arborii și arbuștii pentru care iunie este ultima lună cu floare amintim: bradul (Abies alba), 

molidul (Picea abies), pinul-neted (Pinus strobus), scorușul-de-munte (Sorbus aucuparia), 

sorbul (Sorbus aria și Sorbus torminalis), paltinul sau paltinul-de-munte (Acer 

pseudoplatanus), jugastrul (Acer campestre), salcâmul sau acățul (Robinia pseudoacacia), 

ienupărul (Juniperus communis), carpenul (Carpinus betulus), dracila (Berberis vulgaris), 

Salix pentandra, păducelul (Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha sau Crataegus 

laevigata), zmeurul (Rubus idaeus), murul (Rubus caesius), drobul sau măturile (Sarothamnus 

scoparius sau Cytisus scoparius), frăsinelul (Dictammus albus), laurul (Ilex aquifolium), 

salba-moale (Euonymus europaeus), spinul-cerbului (Rhamnus catharticus), crușânul 

(Frangula alnus sau Rhamnus frangula), sângerelul (Cornus sanguinea), socul-negru 

(Sambucus nigra), bozul (Sambucus ebulus), dârmoxul (Viburnum lantana), călinul 

(Viburnum opulus), caprifoiul (Lonicera xylosteum, Lonicera nigra și Lonicera caprifolium), 

clocotișul (Staphylea pinnata), mesteacănul-pitic (Betula nana), Salix hastata, afinul 

(Vaccinum myrtillus), afinul-vânăt (Vaccicum uliginosum), arborele-pagodelor (Gingko 

biloba)...  

 

În luna iunie se pot consuma următoarele părți de plante: 

Frunzele tinere, respectiv acele proaspete de larice (Larix decidua), dracilă (Berberis 

vulgaris), urzică-mare (Urtica dioica), mesteacăn-pufos (Betula pubescens carpatica sau și 

Betula alba glutinosa), lobodă (Atriplex patula), lobodă sau spanacul-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), stegia (Rumex alpinus), tei-hibrid (Tilia × vulgaris), nalbă (Malva sylvestris), 

micșunele sau toporași (Viola odorata), usturoiță (Alliaria petiolata), hrean (Armoracia 

rusticana), muștar-negru (Brassica nigra sau Sinapis nigra), Cakile maritima euxina - în 

Dobrogea, traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), stupitul-cucului (Cardamine 

pratensis), urda-vacii (Cardaria draba sau Lepidium draba), puturoasă (Diplotaxis erucoides) 

– doar la Sulina, hrenoasă (Lepidium latifolium), ridiche-sălbatică (Raphanus raphanistrum), 

boghiță sau hrean-sălbatic (Rorippa sylvestris), muștar-de-câmp (Sinapis arvensis sau 

Brassica arvensis), brâncuță (Sisymbrium officinale), iarbă-roșie sau buruiana-viermelui 

(Thlaspi arvense), rechia sau poala-Sfintei-Mării (Reseda lutea), strugurii-ursului 

(Arctostaphylos uvaursi), Sedum reflexum sau Sedum rupestre, crețișoară (Alchemilla 

vulgaris), fragi (Fragaria vesca), cerențel, crânceș sau rădichioară (Geum urbanum), 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), morcov-sălbatic (Daucus carota), molotru sau săcăre-de-

grădină sau și fenicul (Foeniculum vulgare), crucea-pământului (Heracleum sphondylium), 

păstârnac (Pastinaca sativa), Peucedanum ostruthium, limba-mielului sau otrățel (Borago 

officinalis), plumânărică sau mierea-ursului (Pulmonaria officinalis), tătăneasă (Symphytum 

officinale), rotunjoară sau silnic (Glechoma hederacea), 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), bălbisă sau iarba-păduchilor sau și jale (Stachys sylvatica), cimbrișor 

(Thymus serpyllum), pătlagină-mare (Plantago major), clopoței (Campanula rapunculus), 

cărbuni sau pușca-dracului (Phyteuma spicatum), odolean, iarba-pisicii (Valeriana 

officinalis), crestată sau sălățică sau și salata-câinilor (Aposeris foetida), gălbenuși (Crepis 

capillaris), lăptucă (Lactuca serriola), zgrăbunțică sau salata-câinelui sau și iarba-zgaibei 

(Lapsana communis), susai-de-pădure (Mycelis muralis sau Lactuca muralis), salată-de-iarnă 

sau salsifis (Scorzonera hispanica), susai (Sonchus oleraceus), păpădie (Taraxacum 

officinale), țâța-caprei (Tragopogon pratensis), 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), 

armurariu (Silybum marianum), vetrice sau călăpăr (Tanacetum vulgare) – cu prudență, planta 

fiind puțin toxică –, podbal sau gălbenele (Tussilago farfara), Allium vineale...  

Plantele, respectiv tijele tinere, mugurii sau turiones de brad (Abies alba), molid 

(Picea abies), ienupăr (Juniperus communis), hamei sau homei (Humulus lupulus), 

paracherniță (Parietaria officinalis), cârmâz (Phytolacca americana), rocoină (Stellaria 

media), iarbă-grasă sau grașiță (Portulaca oleracea sylvestris), iarbă-sărată sau brâncă 

(Salicornia europaea), năsturel (Nasturtium officinale), pufuliță sau bisacăn (Epilobium 

angustifolium), angelină-sălbatică (Angelica sylvestris), molotru sau săcăre-de-grădină sau și 

fenicul (Foeniculum vulgare), crucea-pământului (Heracleum sphondylium), mătăcină sau 

roiniță sau și iarba-stupului (Melissa officinalis), bălbisă, iarba-păduchilor sau jale (Stachys 

sylvatica), bobornic (Veronica beccabunga), clopoței (Campanula rapunculus), susai 

(Sonchus oleraceus), păpădie (Taraxacum officinale), scaiul-oii (Arctium lappa), crăpușnic 

sau scai-lânos (Cirsium eriophorum), scai-gălbinicios sau nilocea sau și crăstăval (Cirsium 

oleraceum), buruiana-cătanelor (Galinsoga parviflora), captalan sau brusture (Petasites 

hybridus), armurariu (Silybum marianum), papură (Typha latifolia), fluierătoare sau viță-

neagră sau și untul-pământului (Tamus communis)...  



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), cerențel sau rădichioară (Geum 

urbanum) – cu precizarea că la Năsăud în această lună nu are nici un gust, coada-racului sau 

argentină (Potentilla anserina), cărbuni (Phyteuma spicatum), crestată sau sălățică sau și 

salata-câinilor (Apoeseris foetida), păpădie (Taraxacum officinale), țâța-caprei (Tragopogon 

pratensis), iarbă-mare (Inula helenium), pir-târâtor (Elymus repens), Allium vineale...  

 

Polenul de papură (Typha latifolia)... 

 

Florile de mac (Papaver rhoeas), tei-hibrid (Tilia × vulgaris), nalbă (Malva 

sylvestris), usturoiță (Alliaria petiolata), muștar-negru (Brassica nigra sau Sinapis nigra), 

traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), stupitul-cucului (Cardamine pratensis), urda-

vacii sau hreniță-surie (Cardaria draba sau Lepidium draba), ridiche-sălbatică (Raphanus 

raphanistrum), boghiță sau hrean-sălbatic (Rorippa sylvestris), rechia sau poala-Sfintei-Mării 

(Reseda lutea), griciorei (Primula vulgaris sau Primula acaulis), măceș (Rosa canina), 

crețușcă (Filipendula ulmaria), lucernă (Medicago sativa), sulfină (Melilotus officinalis), 

salcâm (Robinia pseudoacacia), trifoi-roșu (Trifolium pratense), pufuliță sau bisacăn 

(Epilobium angustifolium), crucea-pământului (Heracleum sphondylium), limba-mielului sau 

otrățel (Borago officinalis), plumânărică sau mierea-ursului (Pulmonaria officinalis), isop 

(Hyssopus officinalis), 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), jaleș (Salvia 

pratensis), cimbrișor (Thymus serpyllum), clopoței (Campanula rapunculus), soc-negru 

(Sambucus nigra), odolean, iarba-pisicii (Valeriana officinalis), răsfug (Chondrilla juncea), 

salată-de-iarnă (Scorzonera hispanica), 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), scai-gălbinicios sau nilocea sau și crăstăval 

(Cirsium oleraceum), margaretă (Leucanthemum vulgare), lemnul Maicii-Domnului 

(Santolina chamaeciparissus), armurariu (Silybum marianum), podbal sau gălbenele 

(Tussilago farfara), vetrice sau călăpăr (Tanacetum vulgare) – cu prudență, planta fiind puțin 

toxică – papură (Typha latifolia) – florile femele, Allium vineale – inclusiv bulbilii de la baza 

florilor... 

 

Fructele (bacele, conurile, semințele) de ienupăr (Juniperus communis), mac 

(Papaver rhoeas), nalbă (Malva sylvestris), usturoiță (Alliaria petiolata), muștar-negru 

(Brassica nigra sau Sinapis nigra), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), urda-vacii 

sau hreniță-surie (Cardaria draba sau Lepidium draba), ridiche-sălbatică (Raphanus 

raphanistrum), muștar-de-câmp (Sinapis arvensis sau Brassica arvensis), brâncuță 

(Sisymbrium officinale), iarbă-roșie sau buruiana-viermelui (Thlaspi arvense), strugurii-

ursului (Arctostaphylos uvaursi), agriș (Ribes uva-crispa), cireș-păsăresc (Prunus avium), 

lucernă (Medicago sativa), sulfină (Melilotus officinalis), cătină-albă (Hippophaë 

rhamnoides), arțar (Acer platanoides), măcrișul-iepurelui (Oxalis acetosella), Peucedanum 

ostruthium, Aegilops geniculata sau Aegilops ovata, odos (Avena fatua), rourică (Glyceria 

fluitans), orzul-șoarecilor (Hordeum murinum)... 

 

Medicinale: 

Se pot recolta, în decursul lunii iunie rădăcini (radix), iar după caz rizomi (rhizoma) 

bulbul (bulbus) sau tuberculii (tuber) de cârmâz (Phytolacca americana), răculeț 

(Plygonum bistorta), crețușcă (Filipendula ulmaria), cerențel (Geum urbanum), pufuliță 

(Epilobium hirsutum), amăreală (Polygala amara), leuștean (Levisticum officinale), pătrunjel 



(Petroselium hortense), cătină-mică (Myricaria germanica), cătină-roșie (Tamarix 

ramosissima), napi (Brassica napus), ridiche (Raphanus sativus), mutătoare (Bryonia alba), 

roibă (Rubia tinctorum), limba-boului (Anchusa officinalis), buberic (Scrophularia nodosa), 

cinsteț (Salvia glutinosa), vulturică (Hieracium pilosella), ceapă (Allium cepa), păpădie 

(Taraxacum officinale), ai-de-munte (Allium victorialis), sparanghel (Asparagus officinalis), 

poroinic (Dactylorhiza maculata) – specie ocrotită, pir (Agropyrum repens), ramuri tinere, 

lăstari, muguri de mesteacăn (Betula pendula), frunze (folium), cetină, ace și ramuri tinere 

de jneapăn (Pinus mugo), brad (Abies alba), curpen-de-pădure (Clematis vitalba), măcriș 

(Rumex acetosa), mesteacăn (Betula pendula), alun (Corylus avellana), dud-alb (Morus alba), 

dud-negru (Morus nigra), urzică (Urtica dioica), nuc (Juglans regia), coacăz-negru (Ribes 

nigrum), păducel (Crataegus monogyna), fragi (Fragaria vesca), moșmon (Mespilus 

germanica), păr (Pyrus sativa), mur (Rubus caesius), drobiță (Genista tinctoria), scumpie 

(Cotinus coggygria), castan-sălbatec (Aesculus hippocastanum) – fără pețiol, măcrișul-

iepurelui (Oxalis acetosella), ciocul-berzei (Erodium cicutarium), salbă-moale (Euonymus 

europea), iederă (Hedera helix), leuștean (Levisticum officinale), pătrunjel (Petroselium 

hortense), roua-cerului (Drosera rotundifolia), cătină-mică (Myricaria germanica), cătină-

roșie (Tamarix ramosissima), drobușor (Isatis tinctoria), brâncuță (Sisymbrium officinale), 

nalbă-mare (Althaea officinalis), nalbă-de-cultură (Malva glabra), cașul-popii (Malva 

neglecta), afin (Vaccinium myrtillus), trifoiște (Menyanthes trifoliata), frasin (Fraxinus 

excelsior), lemn-câinesc (Ligustrum vulgare), mătrăgună (Atropa bella-dona), ciumăfaie 

(Datura stramonium), limba-boului (Anchusa officinalis), limba-mielului (Borago officinalis), 

mierea-ursului (Pulmonaria officinalis), degetar (Digitalis grandiflora), degețel-roșu 

(Digitalis purpurea), pătlagină-îngustă (Plantago lanceolata), pătlagină (Plantago media), 

vineriță (Ajuga reptans), roiniță (Melissa officinalis), dumbravnic (Melittis melissophyllum), 

izma-broaștei (Mentha aquatica), izmă-bună (Mentha × piperita), jaleș-de-grădină (Salvia 

officinalis), lemnul-domnului (Artemisia abrotanum), anghinare (Cynara scolymus), brusture 

(Arctium lappa) – fără pețiol, păpădie (Taraxacum officinale), podbal (Tussilago farfara), 

vineriță (Ajuga reptans), lăcrimioară (Convallaria majalis), plante (herba) de cârcel 

(Ephedra distachya), calcea-calului (Caltha palustris), luminoasă (Clematis recta), mărul-

lupului (Aristolochia clematitis), mac-cornut sau mac-galben (Glaucium flavum), fumariță 

(Fumaria officinalis), floarea-cucului (Lychnis flos-cuculi), troscot (Polygonum aviculare), 

iarbă-de-șoldină (Sedum acre), turiță-mare (Agrimonia eupatoria), crețișoară (Alchemilla 

xanthochlora), crețușcă (Filipendula ulmaria), coada-racului (Potentilla anserina), cebare sau 

sorbestrea (Sanguisorba officinalis), ciumărea (Galega officinalis), sulfină (Melilotus 

officinalis), pufuliță (Epilobium hirsutum), pufuliță-cu-flori-mici (Epilobium parviflorum), 

răchitan (Lythrum salicaria), priboi (Geranium macrorrhizum), amăreală (Polygala amara), 

mărar (Anethum graveolens), cucută (Conium maculatum), sănișoară (Sanicula europaea), 

sunătoare (Hypericum perforatum), trei-frați-pătați (Viola tricolor), crușățea (Barbaraea 

vulgaris), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), năsturel (Nasturtium officinale), 

brâncuță (Sisymbrium officinale), scânteuță (Anagalis arvensis), drețe (Lysimachia 

nummularia), gălbinele (Lysimachia vulgaris), sânziene-albe (Galium mollugo), vinariță 

(Galium odoratum), sânziene-galbene (Galium verum), roibă (Rubia tinctorum), volbură 

(Convolvulus arvensis), limba-boului (Anchusa officinalis), iarba-șarpelui (Echium vulgare), 

limba-mielului (Borago officinalis), mei-păsăresc (Lithospermum officinale), mierea-ursului 

(Pulmonaria officinalis), silur (Euphrasia rostkoviana), buberic (Scrophularia nodosa), 

ventrilică (Veronica officinalis), sporici (Verbena officinalis), vineriță (Ajuga reptans), isop 

(Hyssopus officinalis), urzică-moartă albă (Lamium album), urzică-moartă (Lamium 

purpureum), talpa-gâștei (Leonorus cardiaca), cervană (Lycopus europaeus), izma-broaștei 

(Mentha aquatica), izmă-bună (Mentha × piperita), cătușnică (Nepeta cataria), busuioc-

sălbatic (Prunella vulgaris), cinsteț (Salvia glutinosa), iarba Sfântului-Ioan (Salvia sclarea), 

cimbru-de-grădină (Satureja hortensis), cimbrișor (Thymus serpylium), coada-șoricelului 

(Achillea millefolium), pelin-alb (Artemisia absinthium), schinel (Cnicus benedictus), 



vulturică (Hieracium pilosella), păpădie (Taraxacum officinale), holeră (Xanthium spinosum), 

flori (flores sau flos) de nemțișor-de-câmp (Consolida regalis), mac-roșu (Papaver rhoeas), 

crețușcă (Filipendula ulmaria), aglică (Filipendula vulgaris), drobiță (Genista tinctoria), 

sulfină (Melilotus officinalis), salcâm (Robinia pseudoacacia), trifoi-alb (Trifolium repens), 

trifoi-roșu (Trifolium pratense), bob (Vicia faba), ciocul-berzei (Erodium cicutarium), salbă-

moale (Euonymus europea), cătină-roșie (Tamarix ramosissima), drobușor (Isatis tinctoria), 

tei-pucios (Tilia cordata), tei-cu-frunză-mare (Tilia platyphyllos), tei-alb (Tilia tomentosa), 

nalbă-de-cultură (Malva glabra), nalbă-de-pădure (Malva sylvestris), lemn-câinesc 

(Ligustrum vulgare), soc (Sambucus nigra), limba-boului (Anchusa officinalis), limba-

mielului (Borago officinalis), vineriță (Ajuga reptans), urzică-moartă-albă (Lamium album), 

levănțică (Lavandula angustifolia), coada-șoricelului (Achillea millefolium), talpa-mâței 

(Antennaria dioica) – inflorescențele femele, arnică (Arnica montana), gălbenele (Calendula 

officinalis), mușețel (Chamomilla recutita), crin-alb (Lilium candidum), scoarță (cortex) de 

pe ramuri tinere, rădăcini și tulpini de castan (Castanea sativa), mesteacăn (Betula 

pendula), alun (Corylus avellana), scumpie (Cotinus coggygria), salbă-moale (Euonymus 

europea), cătină-mică (Myricaria germanica), cătină-roșie (Tamarix ramosissima), fructe 

(fructus) și semințe (semen) de cocăz-roșu (Ribes rubrum), agriș (Ribes uva-crispa), căpșuni 

(Fragaria moschata Duchesne), măr (Malus domestica sau Malus pumila), moșmon 

(Mespilus germanica), cireș (Prunus avium sau Cerasus avium), păr (Pyrus sativa), bob 

(Vicia faba), chimen (Carum carvi), cucută (Conium maculatum), pătrunjel (Petroselium 

hortense), anason (Pimpinella anisum), cătină-mică (Myricaria germanica), crușățea 

(Barbaraea vulgaris), brâncuță (Sisymbrium officinale), brândușă-de-toamnă (Colchicum 

autumnale), grâu (Triticum aestivum vulgare)... 

Insecte: 

 Larva fluturelui Proclossiana eunomia se transformă în crizalidă și către sfârșitul lunii 

iese în stadiul adult, depunându-și ouăle pe frunzele răculețului (Polygonum bistorta). Ouăle 

fluturelui Anthocharis cardamines devin omizi. Libelulele (Libellula depressa) zboară câte 

două, fiind agățate una de cealaltă. Din ouăle de libelulă  ies niște larve care vor trăi 1-2 ani în 

apă. Între frunzele răsucite ale plopului-negru (Populus nigra) se pot acuma găsi și observa 

larvele țigărarului (Byctiscus populi).  

Pești: 

În luna iunie încep să-și depună icrele următoarele specii de pești: plevușca 

(Leucaspius delineatus), boișteanul sau crăietele (Phoxinus phoxinus) și somnul (Silurus 

glanis). Continuă reproducerea beldița (Alburnoides bipunctatus), morunașul (Vimba vimba) 

și  ghidrinul (Gasterosteus aculeatus). Totodată iunie este ultima lună de depunere a icrelor 

pentru chișcar-de-râu (Lampetra fluviatilis), chișcar-mic (Lampetra planeri), șip (Acipenser 

sturio), cegă (Acipenser ruthenus), babușcă (Rutilus rutilus sau Leuciscus rutilus), clean 

(Squalius cephalus sau Leuciscus cephalus), roșioară (Scardinius erythrophthalmus), porcușor 

(Gobio  gobio), porcușor-de-vad (Gobio uranoscopus), mreană (Barbus barbus), oblete-mare 

(Chalcalburnus chalcoides), batcă (Blicca bjoerkna), plătică (Abramis brama), sabiță 

(Pelecus cultratus), caracudă sau caras (Carassius carassius), țipar sau vârlan (Cobitis fossilis 

sau Misgurnus fossilis), șalău (Lucioperca lucioperca), iar uneori pentru lin (Tinca tinca) și 

oblete (Alburus alburus). 

La munte pescuitul este permis pentru toate speciile de salmonide. Lostrița și mihalțul 

sunt specii strict interzise. În a doua jumatate a lunii se deschide pescuitul și în apele naturale, 

colinare și de șes. Rezultate bune se obțin la crap (Cyprinus carpio), caras (Carassius 

auratus), plătică (Abramis brama), babușcă (Rutilus rutilus), scobar (Chondostroma nasus), 

dar și la răpitori – știucă (Esox lucius), biban (Perca fluviatilus), șalău (Lucioperca 



lucioperca), somn (Silurus glanis), avat (Aspius aspius). Luna iunie este una dintre cele mai 

bune perioade de pescuit ale anului. 

Reptile: 

Tritonul (Triturus vulgaris) părăsește uneori bălțile pentru a trăi în ascunzători 

răcoroase și umede. Broasca-de-lac (Rana esculenta) își depune ouăle, sub formă de grămadă 

gelatinoasă, pe fundul bălților, spre deosebire de alte broaște la care ouăle plutesc și sunt 

depuse mult mai repede.  

 

Păsări: 

 Cristelul-de-câmp (Crex crex) cântă prin pajiștile umede iar după jumătatea lunii 

depune ouăle. Primii pui de rândunică (Hirundo rustica) și de stârc (Ardea cinerea) încep să 

zboare dar sunt hrăniți în continuare de părinți. Puii cormoranului-mare (Phalacrocorax 

carbo) ies din cuib, iar ai corcodelului-moțat (Podiceps cristatus) încep să plonjeze. Presura-

galbenă (Emberiza citrinela) continuă să cânte. Frecventează culturile, desișurile și boscheții 

căutând semințe pe sol. În această perioadă pot fi observați și puii de lișiță (Fulica atra).  

 Alte aspecte specifice lunii iunie: Uliul-păsărar (Accipiter nissus): femela se ocupă de 

pui distribuindu-le bucăți de carne pe care nu sunt capabili să le sfâșie singuri. Huhurezul-mic 

(Strix aluco): puii explorează împrejurimile dar nu pot să zboare și sunt încă hrăniți de părinți. 

Cucul (Cuculus canorus): într-un cuib de măcăleandru (Erithacus rubecula) se recunoaște 

greu un ou de cuc, totuși acesta este puțin mai mare decât al părinților adoptivi. 

Ciocănitoarea-pestriță-mare (Dendrocopus major): femela depune ouăle în cuibul amenajat de 

mascul care asigură și cea mai mare parte a clocitului. Gaița (Garrulus glandarius): în 

decursul acestei luni puii părăsesc cuibul dar rămân tot cu părinții lor. Pițigoiul-mare (Parus 

major): femela clocește al doilea rând de ouă iar masculul îi aduce insecte. Țicleanul (Sitta 

europaea): puii cresc foarte încet, rămânând în cuib 24 de zile. Ambii părinți le aduc insecte 

și le curăță cuibul de excremente. Ochiuboului (Troglodytes troglodytes): masculul repară 

cuiburile goale – fiind poligam el construiește primăvara mai multe cuiburi – iar după prima 

pontă cucerește alte femele. Muscarul-gulerat (Ficedula albicollis): masculul și femela le 

aduc puilor care piuie înfometați insecte cu rândul. Măcăleandrul (Erithacus rubecula): dacă 

femela clocește din nou doar masculul singur va asigura hrana puilor din seria precedentă. 

Mierla (Turdus merula): se împerechează din nou pentru a doua pontă iar după ce ies puii 

părinții le aduc multe insecte. Silvia-cu-cap-negru (Sylvia atricapilla): după zece zile, în luna 

iunie, puii părăsesc cuibul și se ascund în tufișuri, fiind supravegheați de părinți. Pitulicea-

fluierătoare (Phylloscopus trochilus): ambii părinți hrănesc cu insecte puii primei serii care 

rămân ascunși în cuib. Fâsa-de-pădure (Anthus trivialis): masculul îi mai hrănește cu insecte 

pe puii care sunt pregătiți să-și părăsească cuibul. Graurul (Sturnus vulgaris): după ce puii 

primei serii devin autonomi, va fi depus un alt rând de ouă. Forfecuța (Loxia curvirostra): puii 

celei de-a doua ponte, aflați în „penele cele rele”, juvenile, se alătură stolurilor venite din 

nord, atunci când producția de semințe la molid este slabă, și de regulă nu se mai întorc. 

Botgrosul (Coccothraustes coccothraustes): părinții hrănesc puii cu insecte și larve de insecte. 

Cinteza (Fringilla coelebs): femela construiește alt cuib pentru a putea depune seria a doua de 

ouă. Masculul se ocupă de puii din prima serie. Aceștia, chiar dacă vor părăsi cuibul, trei 

săptămâni mai depind încă de adult. Porumbelul-gulerat (Columba palumbus): puii pleacă 

pentru ca părinții să se poată ocupa de poanta a doua. Beau apă precum adulții, aspirând-o 

fără ca să-și ridice capul. Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus): puii după ce au stat timp de 

trei săptămâni pe lângă mama lor pleacă, devenind astfel independeți. Ierunca (Bonasa 

bonasia): puii ies din ou aproape în același timp, sunt gălăgioși și se pun în mișcare.
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Se vânează cioara-grivă (Corvus corone cornix), cioara-grivă-sudică (Corvus corone 

sardonius), cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus), cioara-neagră (Corvus corone corone) 

și coțofana (Pica pica)
2
             

 

Mamifere: 

Liliecii nasc câte un singur pui, fiind alăptat timp de 4-6 săptămâni, până când începe 

să zboare și să vâneze insecte. La liliacul-de-seară (Nyctalus noctula) masculii și femelele se 

regrupează acuma în locuri diferențiate pe sexe. Adunate laolaltă în maternități, femelele 

gestante nasc. Puii de câteva zile se disting prin faptul că au pielea roză și fără păr, fiind fixați 

bine pe o mamelă. Liliacul-urecheat (Plecotus auritus) își ține corpul ridicat pe verticală spre 

a executa un zbor staționar, capturând insecte de pe frunze, în special omizile.  

În luna iunie le cad coarnele la cerbii de de 1-2 ani, Cervus elaphus. Mistreții (Sus 

scrofa) își continuă năpârlirea până pe la jumătatea lunii. Se nasc puii dihorului (Mustela 

putorius). Prin tufișuri se aude chițăitul chițcanului-de-pădure (Sorex araneus). Acuma se 

nasc iezii de căprior (Capreolus capreolus) capabili să umble și să sară după numai câteva 

ore. Au blana pătată cu alb, imitând astfel jocurile de umbre și de lumini ale vegetației 

arborescente din pădure. Totodată continuă năpârlirea adulților. La începutul lunii fată 

marmota (Marmota marmota). Încep fătările și la cerb-lopătar (Dama dama), capră-neagră 

(Rupicapra rupicapra), la această specie ținând până la jumătatea lunii. Continuă fătările la 

cerb-comun (Cervus elaphus), iepure (Lepus europaeus), râs (Lynx lynx), viezure (Meles 

meles), bizam (Ondatra zybethicus), dihor (Mustela putorius)...  

Iepurele (Lepus europaeus), bizamul (Ondatra zybethicus), viezurele (Meles meles) 

vor continua să se împerecheze.  

Capra-neagră (Rupicapra rupicapra) are în această lună o blană de culoare roșcată. 

Se vânează căpriorul (Capreolus capreolus) – exemplare mascule precum și căpriorii 

degenerați, pentru a nu participa la împerechere și vulpea (Vulpes vulpes)
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Alte aspecte: La Năsăud (47° 17’ N, 24° 24’ E) în prima săptămână, incompletă, 

socotită doar pe 4 zile, lumina câștigă 5 minute, în săptămâna a doua, 7 minute, în săptămâna 

a treia, 3 minute, după care în săptămâna a patra, post solstițiu, lumina scade cu 3 minute, iar 

în săptămâna a 5-a, incompletă, socotită doar pe 5 zile, lumina pierde în durată alte 3 minute. 

(Editare §: 06.2017) 

Precizare: La solstițiu de vară ziua are la Năsăud, o durată de 15 ore și 56 minute, iar 

noaptea 8 ore și 4 minute. Rotunjind putem spune că raportul lumină/întuneric este de 16 la 8. 
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