
Produsele accesorii ale pădurii
 Produsul principal al pădurii îl constituie lemnul, în afara acestuia, oamenii utilizează și alte 
resurse din pădure, îndeosebi cele de natură vegetală.  Acestea poartă denumirea de produse acce-
sorii ale pădurii, care se pot clasifica după diferite criterii, dintre care cel mai folosit este sectorul 
economic în care sunt utilizate. După acest criteriu se disting: 
 - produse folosite în industria alimentară și 
consumul alimentar direct: fructe de pădure, 
ciupercile comestibile, unele specii de semințe fores-
tiere;
 - produse folosite în industria farmaceutică și 
cosmetică: plante medicinale și aromatice, cetina;
 - produse folosite în industria chimică: produsele 
tanante (coaja de stejar, de salcie și de molid, conurile de 
molid), rășina;
 - materii prime pentru produse de artizanat, orna-
mentale și de uz gospodăresc: nuiele de răchită pentru 
împletituri, pomi de iarnă, cetină, ramuri de mesteacăn;
 - materii prime pentru lărgirea bazei furajere: 
semințe de arbori și arbuști, frunzare, cetină, ierburi și 
fânuri, plante melifere. 
 Fructele de pădure ocupă un loc important printre 
produsele accesorii ale pădurii. Cele mai răspândite sunt: 
afinele, zmeura, murele, măceșele, coarnele, fragii, 
merele și perele pădurețe. Din acestea se pot fabrica 
dulcețuri, gemuri, sucuri și băuturi alcoolice.
 Caracteristicile ciupercilor comestibile trebuie 
bine cunoscute, întrucât prin consumarea unora  otrăvi-
toare se produc îmbolnăviri grave. De la ciuperci se consumă aparatul fructifer, format din pălărie și 
picior. 
 Un criteriu de determinare a ciupercilor îl constituie culoarea exterioară. „Carnea” ciupercii 

este de obicei albă, dar prin rupere 
culoarea se poate schimba datorită 
oxidării, mirosul și gustul sunt 
caracteristice.     
  Cele mai răspândite și 
căutate ciuperci comestibile sunt: 
hribul, gălbiorul, gheaba, păstrăvul 
de fag, zbârciogul, ciuperca albă de 
pădure, râșcovul.
  Plantele medicinale sunt 
acele plante ale căror  părți, cum 
sunt florile, rădăcinile, frunzele, 
coaja, mugurii conțin principii 

active cu efect terapeutic. Plantele medicinale au fost folosite de popor, din cele mai vechi timpuri, 
în ameliorarea sau vindecarea unor boli. În zilele noastre, în cadrul terapiilor naturiste, acestea 
constituie o alternativă la medicamentele produse chimic.
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 Dintre părțile de arbore cu efecte terapeutice se menționează: mugurii de pin și plop negru, 
pentru fabricarea medicamentelor contra 
reumatismului; frunzele de mesteacăn, pentru 
ceaiuri diuretice și loțiuni contra căderii părului, 
florile de salcâm contra nevralgiilor; florile și 
bracteile de tei pentru ceaiuri contra durerilor de 
cap, amețelilor, scoarța de salcie folosită în 
vechime pentru fabricarea aspirinei etc.
 Rășina este o masa uscată sau solidificată, 
albicioasă sau gălbuie cu miros și gust caracteris-
tice, rezultată în urma contactului cu aerul a 
balsamului secretat natural sau prin rănire de 
către arborii de rășinoase. Balsamul rezultă ca un 
produs al metabolismului și se găsește în lemn (la 
molid, pin etc.) sau în coajă (la brad etc.). Din 
rășina se extrage terebentina, folosită la fabricar-
ea lacurilor, a vopselelor etc., și colofoniul, 
utilizat la prepararea săpunului, la producerea 
hârtiei etc. Pentru obținerea rășinii de la arbori 
se execută un ansamblu de operațiuni care se numește rezinaj. Rezinajul poate fi natural sau artifi-
cial.
 Nuielele se pot utiliza, prin împletire, pentru realizarea unor obiecte de uz casnic, cum sunt: 
coșurile, scaune, garduri, etc. Acestea  se pot recolta de la arbori în picioare sau din răchitării 
înființate în acest scop și se pot folosi cojite sau necojite. Speciile cele mai utilizate pentru împletirea 
coșurilor sunt speciile de salcie, pentru garduri se folosește alunul, etc. 

Dicționar:

Întrebări:

• cetină – ramură de rășinoase;
• nuia –  vergea lungă, subțire și flexibilă, obținută dintr-o tulpină 
sau dintr-o ramură tânără de arbore;
• bractee - organ membranos, avînd forma unei frunzișoare, care se 
află la baza florilor.

• Ce fructe de pădure cunoașteți? 
• Care sunt ciupercile comestibile întâlnite în zona voastră?
• Ce obiecte de artizanat pot fi realizate din nuiele?

De reținut:
• Măceșele conțin cea mai mare cantitate de vitamina C în compara-
ție cu alte fructe. Acest conținut este cuprins între 100 și 4500 mili-
grame/100 grame substanță uscată, în comparație cu lămâia care conțin 50 
miligrame/100 grame.
• Afinele sunt fructele de pădure cu cea mai mare concentrație de 
antioxidanți. Afinele sporesc acuitatea vizuală, ameliorează vederea 
nocturnă și reduc riscul de apariție a unor boli ale ochilor. 
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Aplicații practice:

• Completați integrama numărul 10 - ARBUST. Pentru ca și alți elevi 
să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând doar creionul.

• Organizați o vizită pe traseul educațional din apropierea școlii 
pentru a putea identifica diferite categorii (fructe de pădure, ciuperci 
comestibile, nuiele, etc.) de produse 
accesorii ale pădurii, completând fișa 
de teren din Anexa 9.

• Culegeți acele produse acceso-
rii care vă vor fi de folos pentru 
aplicația de mai jos.
 Realizați o coroniță folosind 
produsele accesorii ale pădurii: cetină 
de brad, nuiele de salcie şi diverse alte 
elemente de natură vegetală, 
rămurele, crenguţe de măceşe, conuri 
de brad, ghinda, crenguţe de salcie cu 
mâţişori, etc. Începeți cu un cadru circular din nuielele de salcie, împletiți 
cetina în el, după care aplicați decorațiunile. Experiența dobândită vă va fi 
de folos cu ocazia sărbătorilor de iarnă!
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Ciuperci comestibile din pădurile Neamțului

 Hribul crește în luminișuri, aproape în toate pădurile, mai ales 
în cele de stejar. Pălăria este rotundă, globulară, ajungând până la un 
diametru de 20 centimetri. Culoarea ei este galbenă-cenușie atunci 
când ciuperca crește la locuri umede, umbrite, și brun-închis pe locuri 
uscate. Culoarea piciorului este mai deschisă decât a pălăriei. Carnea, 

albă, nu-și schimbă culoarea la rupere, are 
miros și gust plăcut.      
 
 Gălbiorul crește mai ales în pădurile de 
fag, dar și în pădurile de rășinoase, în grupuri, prin luminișuri. Pălăria, boltită 
în tinerețe, devine la maturitate o pâlnie cu marginile lobate sau ondulate, 
ajungând la un diametru de 2-9 centimetri. Culoarea generală a ciupercii 
este galbenă. Carnea este albă în interior, iar spre exterior galbenă – aurie, 
gustul piperat. 
 
 Gheaba crește în grupuri mari pe cioate și 

resturi lemnoase din pădurile de fag și rășinoase; când se instalează pe 
arborii vii, contribuie la uscarea acestora. Pălăria, boltită, devine convexă la 
maturitate. Culoarea generală este galbenă-maronie până la 

galbenă-cenușie, mai închisă spre centrul 
pălăriei. Carnea este albă, fragedă cu gust 
acrișor-amărui. 
 
 Păstrăvul de fag crește în tufe pe trunchiuri 
de fag bolnave și mai rar pe alte specii lemnoase, 
sub formă circulară, cu diametrul în centru de 5-15 centimetri, și margi-
nile răsfrânte, ușor ondulate. Culoarea este 
cenușie-negricioasă. Carnea este albă fragedă, 
cu miros de făină și gust plăcut. 
 
 Zbârciogul crește în grupuri izolate la mar-
ginea pădurii. Pălăria este în formă de căciulă, 
cu diametrul de 1,5-3 centimetri la bază și 
înălțimea de 3-7 centimetri; suprafața sa este 
zbârcită de culoare alburie în tinerețe, apoi 
galbenă cu nuanțe brun-roșcate. Carnea are 
gust și miros foarte plăcute. 
 
 Vinețica crește izolată sau în grupuri prin 
pădurile de foioase și de rășinoase, cât și prin pășuni. Pălăria, la început 
convexă și apoi plană și adâncită la mijloc, cu marginile răsucite și puțin 

striate, are diametrul de 4-9 centimetri. Pielița, galben-rozie până la roșu-brună, cu nuanțe mai 
închise la centru, se desprinde ușor de carne. Carnea albă este tare, casantă, cu miros plăcut și gust 
de miez de nucă. 
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