
Ghid pentru colectarea 

produselor nelemnoase

din situl Natura 2000 

ROSCI0263 Valea Ierii



Generale

 Obiectul proiectului

 Implementarea Planului de management al ariei naturale protejate ROSCI0263 Valea Ierii

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020

 Valoarea totală a finanțării: 3.344.286,32 lei

 Data începerii proiectului: 1 noiembrie 2017

 Data finalizării proiectului: 31 octombrie 2021

 Data semnării contractului de finanțare: 23.08.2017

 Limitele ariei protejate (AP)

 Suprafață AP – 6.289 ha

 Specii și habitate ocrotite





Specii care fac obiectul activității

Afin – Vaccinium 

myrtillus
Merișor – Vaccinium 

vitis-idaea

Zmeur – Rubus 

idaeus

Hrib – Boletus 

edulis

Gălbiori –

Cantharellus cibarius

Ghebe de rădăcină – Armillaria mellea



Specii de evitat

Buretele viperei – Amanita phalloides Muscariță – Amanita muscariaBurete pestriț – Amanita pantherina



Măsuri generale pentru protecția AP

 Nu arunca gunoaiele în locuri neamenajate. Dacă ai de aruncat ambalaje de 

plastic, sticlă sau carton, încearcă să le aduci cu tine până la primul loc 

amenajat pentru colectarea deșeurilor. 

 Deplasarea în pădure trebuie să se producă fără prea mult zgomot. Nu e 

nevoie să țipi sau să fluieri, animalele deja te-au simțit, în cele mai multe 

cazuri, de la o distanță mare.

 Nu culege toate fructele sau corpurile fructifere și lasă o parte și pentru 

animalele care trăiesc acolo: păsări, vulpi, iepuri, urși, cerbi sau mistreți.

 Dacă descoperi capcane sau esti martori la cazuri de braconaj, anunță 

imediat organele de control (poliție, jandarmerie, custode).

 În perioada 01 aprilie – 30 iulie, nu intra în zona de liniște și nu te apropia de 

zonele în care știi că există pui, pentru că există riscul abandonului acestora. 

Dacă descoperi adăposturi ale carnivorelor mari, părăsește imediat zona.



Colectarea ciupercilor 

 La recoltarea ciupercilor, pentru a nu distruge miceliul din sol, corpurile de 

fructificație se vor recolta prin răsucirea piciorului sau tăierea piciorului 

(pentru uz personal).

 Se interzice smulgerea brutală a ciupercilor, scoaterea ciupercii cu partea 

superioară a solului.

 Nu se vor distruge ciupercile care nu prezintă interes pentru culegători (ex: 

ciupercile necunoscute, viermănoase sau toxice). 

 Ciupercile se vor culege în coșuri perforate sau pungi de hârtie, nu în pungi 

de plastic.

 În vederea colectării trufelor cu ajutorul câinilor, aceștia nu vor fi lăsați liberi 

în teren și vor fi în permanență supravegheați de stăpâni.



Colectarea fructelor de pădure

 La recoltarea fructelor de pădure, se va avea în vedere să nu se producă 

deteriorarea, distrugerea sau smulgerea tufelor sau a subarbuștilor din sol.

 Fructele nu vor fi culese complet, ci se vor lăsa mici porțiuni care să permită 

hrănirea animalelor sălbatice.

 Culegătorii nu vor distruge vegetația (arborii, arbuștii, plantele) de pe 

traseele parcurse pentru recoltare.



Colectare plante medicinale

 La speciile din flora spontană la care nu se recoltează rădăcina, rizomul sau 

părțile subterane, se va avea în vedere ca acestea să rămână în sol.

 La speciile la care se recoltează rădăcina, recoltarea nu se va face la toate 

exemplarele identificate, ci se vor păstra porțiuni care să permită 

regenerarea speciei.

 Recoltarea mugurilor de conifere se va face de la arborii doborâți sau de la 

ramurile bazale a arborilor aflați în picioare; nu se permite escaladarea 

arborilor.



Elemente privind întâlnirea animalelor 

sălbatice

 Șerpi

 Urs

 Pui/juvenili de animale sălbatice

 Lupi/câini sălbăticiți

 Amfibieni


