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Herba de San Xoán
[ Hypericum perforatum ]

A Herba de San Xoán tamén se chama
abeluria, abeloura, pericón, hipérico,
milfurada, espantademos e herba das
feridas.
Esta herba ten unha altura media duns
40 cm. Os pétalos da súa flor son de cor
amarela dourada, con pequenas tachas
negras nos seus bordos, o apelativo latino
perforatum provén dos buratiños -en
realidade son saquetas de óleo esencialpolos que pode verse a luz reflectida
en cada unha das follas desta
planta. Unha peculiaridade desta
herba é que, ao esmagar entre os dedos
algunha das súas follas, o zume alaranxado
deixa unha mancha na pel.
A crenza popular era que cando se
queimaba na casa espantaba os
demos. O refraneiro di que “a herba de
san Xoán limpa a cara de grans”.
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Fiúncho
[ Foeniculum vulgare ]

O fiúncho tamén se chama fiollo, ou
popularmente fioncho.
Esta planta pode medir ata 2 m,
pero acostuma ser de menor
dimensión, as follas son
coma fíos. O talo é brillante
e polo verán bota flores de
cor amarela umbeladas, é
dicir, con forma de paraugas.
Cando estas dan froito
chámanse popularmente
anises, xa que teñen
un forte cheiro a este.
Trátase dunha planta
apiácea perenne.
Esta planta corre
os malos espíritos e
utilízase contra o mal de
ollo. As follas empréganse
nos maios e son tan finas que,
por extensión, para referirse
a alguén delgado dise “estar
coma un fiúncho”. A orixe do nome
da capital das portuguesas illas da
Madeira (Funchal) débese a esta planta.
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Malva silvestre
[ Malva sylvestris ]

Esta planta debe o seu nome á cor das
súas flores.
Moi variable de tamaño, pode medir
entre os 20 e os 150 cm de alto. Está
moi ramificada, adoita ser erecta,
pero ás veces aparece prostrada.
Ten as follas grandes, de forma
palmeada, divididas en cinco lóbulos.
As flores presentan os pétalos de cor
rosa ou púrpura, atravesados por
finas veas máis escuras. A
malva ten unha floración
longa e persistente de
comezos da primavera ata
o outono. Presenta flores
brancas ou violetas claras,
de cinco pétalos.
Abondosa á beira dos ríos.
Moi presente no refraneiro
galego: “cun horto e
un malvar hai menciñas
para un fogar” “cun pozo e un malvar,
boticario do lugar” . A cultura popular
cre que a malva cura todo.
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Codeso
[ Adenocarpus lainzii ]

O codeso é, en realidade, unha xesta, ou sexa da
familia das Leguminosas. Tamén se chama cítiso
ou piorno. Os seus nomes comúns deron lugar a
moitísimos topónimos.
É un arbusto de ata 3 metros, moi ramificado.
As ramas xeralmente teñen cinco ángulos
aplanados como costelas, ás veces alados
lateralmente. As ramas son erectas, inclinadas
ou tombadas, verdes e sedosas de novas.
As flores son amarelas e o froito é unha
vaina pilosa. Florece de maio a xuño.
É unha planta tóxica para o gando.
Utilízase para varrer a casa, de
aí que se denomine tamén
escoba. Popularmente
purifica o fogar e bota fóra
os malos espíritos. Ademais
de como herba para a
noite de San Xoán, existe
a tradición de pedir un
desexo e anoar os seus
varelos para que se cumpra,
quizais derivado de que fose un
arbusto sagrado na antigüidade.
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Herba de Nosa Señora
[ Artemisia vulgaris ]

A herba de Nosa Señora tamén se
coñece como artemisa, e popularmente
coas variantes artemexón, artemixa,
artemixe, axenxo, herba de Santa
María, herba madroa, madroa.
Esta planta é unha herba
perenne cuxas follas
poden alcanzar ata os
longos 20 centímetros
de lonxitude e son de cor
verde escura. Pola contra,
as flores da artemisa son
moi pequeniñas e redondas,
con pétalos finos amarelos ou
vermellos.
É unha herba tóxica. Por este
motivo, hoxe en día, xa non se usan
tanto as propiedades
desta planta na
medicina e na
gastronomía
como se usaban
antes.
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Chopo
[ Verbascum simplex ]

Denomínase tamén chopo branco ou herba de
Seoane.
Trátase dunha planta de talo robusto e
redondo que adoita medrar en terreos baldíos
ou beiras de camiño.
Toda a planta está cuberta por pelos
algodonosos e brancos, moi visibles nas
follas grosas, anchas e alongadas.
Destacan as flores (entre xuño e
setembro) de tamaño grande e cor
amarela reunidas en espigas moi
compactas no extremo do talo.
As sementes empregábanse para
diluír nos ríos, empezoñando as augas
para pescar os peixes con
artes pouco nobres, de
onde procede o nome
“enverbascar”.
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Estalote
[ Digitalis purpurea ]

O estalote, dedaleira ou estraloque. Os tóxicos
sanxoáns teñen outros moitos nomes segundo a
característica que se destaca: dedaleira e dixital
pola súa forma de alferga, estalote e estraloque por
podermos xogar a facelos estoupar e sanxoáns polo
seu uso neste solsticio. Recibe tamén os nomes
de abeluria, abrula, baloco, borleta, croque, dixital,
milicroque e sanxoán.
É unha planta herbácea bianual, da familia das
Escrofulariáceas. As follas son alternas, ovadas
e con dentes redondeados na marxe, con pelos
na cara inferior. As flores colgantes situadas na
parte terminal do talo forman un acio e son de cor
púrpura ou branca con manchas púrpuras escuras
no interior, teñen forma de tubo acampanado que
termina en cinco lóbulos amplos e redondeados
con catro estames.
Ademais da referencia ao San Xoán, comparte
coa anterior outra denominación, abeluria,
de orixe escura pero que podería
proceder dos nomes das dúas cores
que a forman (ou converxer con elas):
albo, “branco” e louro , “vermello”.
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Menta
[ Mentha Spp.]

Ten moitas denominacións populares, como
se corresponde a unha planta moi coñecida:
mentrastes, mentastro, matapulgas, mentoes,
mentón, mentrastes, puexo, ventastre.
É unha planta herbácea perenne con raíces que
se desenvolven intensamente no terreo. É un
xénero que ten un aspecto moi variable segundo
a especie. O talo da menta ten un longo variable
de 30 cm ata un metro, cunha coloración que
vai dos tons verdes aos violetas. As flores,
de cores branca ou púrpura, xorden en espigas
bilabiadas con catro lóbulos
desiguais.
É unha herba ben
coñecida no rural galego.
Empregábase para
calmar o proído das
estrugas fretando coas
follas a zona afectada,
xa que adoita medrar
achegada a estas,
por ter hábitats moi
semellantes. Tamén se
usaba nas pousadas de peregrinaxe
para escorrentar as pulgas nos leitos.
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Sabugueiro
[ Sambucus nigra ]

O sabugueiro ou bieiteiro, Sambucus nigra, é un
arbusto silvestre moi abundante e facilmente
identificable, sobre todo na primavera,
polas súas características flores brancas,
pequenas e moi olorosas.
É de tamaño medio,
caducifolio, moi ramificado.
Tronco con cortiza suberosa e
ramas con medula esbrancuxada
moi desenvolvida. As follas
dispóñense opostas, con 5
ou 7 folíolos.
Este arbusto sempre estivo
moi asociado ao mundo das
meigas. Considerado unha
planta máxica crese que o
sabugueiro protexe a casa ou
o lugar no que crece. Xa os antigos
celtas o utilizaban para preparar
pocións máxicas, e ademais a súa
madeira utilizábase para facer varas
máxicas. Actualmente, no mundo
de Harry Potter, descríbese a vara de
sabugueiro como un instrumento de gran
poder.
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Ameneiro
[ Alnus glutinosa ]

O ameneiro é unha árbore con numerosos nomes
populares: amieiro, ameneiro,
abeneiro, amieira, amineiro,
amineira, arche, aveneiro,
avineiro, pau do demo,
samoeiro, umeiro, etc. En
fin, en galego, ten moitos
nomes o que significa
que é moi coñecido pola
xente.
Ten o tronco moi recto. A
folla é redonda, tan longas como
anchas, lixeiramente serrada nas
beiras, non remata en pico nin ten a
forma de corazón na parte de abaixo
como a folla da abeleira, coa que
pode ser confundida. Ten unhas
venas moi remarcadas. A floración
é en febreiro ou marzo e a
frutificación no outono. O seu
froito é unha piña pequeniña.
Antigamente empregábase
para facer as zocas ou
madroñas, por ser a madeira
fácil de traballar, lixeira e
illante.
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A recollida das herbas de San Xoán
é unha tradición ligada á chegada
do verán e á entrada do solsticio
onde a noite é máis curta e o día
máis longo.
Tradicionalmente apáñanse un
conxunto herbas, que varían moito
dunhas zonas a outras da xeografía,
pero que, en calquera caso, son
especies comúns amplamente
coñecidas polas persoas das
sociedades agrícolas onde comeza
esta tradición. Son un mínimo de
sete herbas, polo que facemos
unha escolma das máis comúns e
habituais na zona teense.
Sete herbas ao resío da noite,
deixadas a macerar en auga
de sete fontes ás que se lle
atribúen propiedades máxicas e
purificadoras, esta é a tradición,
que se xongue á moito máis
coñecida de saltar por riba do lume.
Convidámosvos a pasear e
recoñecer estas herbas, apañalas
con agarimo e probar sorte co
meigallo.

