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FLORI
Florile presate pot fi admirate multă vreme. Consultă legile (locale) înainte să 

culegi flori sălbatice și, de preferință, ia-le pe cele din propria grădină,  
dacă ai una. Nu uita că buruienile au şi ele flori şi multe arată  

la fel de frumos când sunt presate.

Dintre florile care se pretează la a fi păstrate prin presare se numără: 
limba-mielului, cosmosul, nemţişorul, spânzul, hortensia, degeţelul, 

primula, margaretele, piciorul-cocoșului, verbina, gălbenelele, macii, 
morcovul sălbatic, florile de nu-mă-uita, albăstrelele, negrilica, 
ciocul-berzei, panseluțele, regina-nopţii... iar acestea sunt doar 

câteva! Şi frunzele se presează bine: experimentează cu cele mici şi 
tinere de ferigă, iederă, arțar și ginkgo biloba (arborele pagodelor).

ALEGE CELE MAI BUNE FLORI

Floare de mărăcine 

Piciorul-cocoşului

Ferigi 

Spânz

Ciocul-berzei Hortensie

Panseluţă

Frunze de trifoi 

Flori de nu-mă-uita

Cel mai bun moment de cules flori și frunze pentru presare este cel în care 
acestea sunt mai uscate, adică dimineața, după ce roua s-a evaporat.  

Alege-le pe cele mai tinere, mai proaspete şi mai colorate, care nu au niciun 
defect, și taie-le tulpinile cât mai aproape de receptaculul florii. 

CUM SĂ PRESEZI FLORILE

Poți cumpăra o presă, dar la fel de ușor poți pune florile cu fața în jos între 
două foi de sugativă sau hârtie, asigurându-te că există suficient spaţiu  

între ele. Așază o greutate mare deasupra şi vei fi creat astfel propria presă.

CREEAZĂ O PRESĂ

Lasă florile la presat cel puțin două sau trei săptămâni,  
apoi deschide cu atenție presa. Dacă eşti mulțumit de rezultat şi crezi 
că s-au uscat, scoate-le ușor. Aranjează-le folosind lipici și pensete, ca 
să creezi felicitări, semne de carte, rame pentru fotografii, lumânări 
sau ouă decorative. Ca alternativă, poți utiliza următoarele două 

pagini pentru păstrarea şi prezentarea acestora.

FOLOSEŞTE FLORILE PRESATE

Flori 
de degeţel

Flori 
presate 

Margarete

Cosmos

Griciorei
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CRANII
Este interesant, deși unora le poate părea neplăcut, să descoperi oase sau schelete 

de animale. Cu toate acestea, ele animă orice colecție de istorie naturală.  
Este o idee bună să te asiguri că ai curățat bine fiecare exemplar  

înainte să îl expui.

Capră

Căprioară 

Iepure

Bursuc Vulpe

Hermelină 
Berbec

Mierlă

Deși unele dintre sugestiile de mai jos nu sunt pentru cei slabi de inimă,  
pot da rezultate surprinzător de bune. Să ne amintim, de la lecțiile de biologie 

sau de științe ale naturii, că viermii favorizează descompunerea naturală, 
îndepărtând carnea de pe oase.

DESPRE OASELE GĂSITE ÎN NATURĂ

Cadavrele lăsate pe sol se descompun, dar va trebui să găseşti o modalitate de  
a împiedica alte animale să le care de-acolo. Ca alternativă, încearcă să îngropi 

cadavrul (să nu uiţi locul!) şi apoi să-l dezgropi trei luni mai târziu.  
Se va fi descompus complet.

CE SĂ FACI CU SCHELETELE DE ANIMALE

Dacă oasele pe care le găseşti au țesut moale rămas pe ele, atunci detergentul biologic 
este cel mai bun mod de a le curăța. Pune oasele într-o găleată cu apă fierbinte şi 

detergent praf, acoperă-le și lasă-le câteva zile.  Apoi clăteşte-le foarte bine și usucă-le. 
Repetă operaţiunea, dacă este necesar. Adaugă oasele la colecția ta.

CURĂŢĂ OASELE DE ANIMALE

Scufundă-le complet în apă caldă cu detergent biologic timp de o zi-două, apoi  
scoate-le și lasă-le să se usuce la lumină. În cazul în care coarnele de cerb au încă un 

strat ca de catifea pe ele, asigură-te că îl îndepărtezi înainte de înmuiere.  
Ai putea încerca şi să le fierbi în înălbitor, ca să le întăreşti şi să le cureţi.

CUM SĂ CUREŢI COARNELE DE CERB

Cârtiţă Şoarece 

Corn de cerb

Vertebre 

SticleteGâscă-de-vară 

Vidră Alcă-mică

Coaste
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Penele mari şi puternice de pe aripile sau coada unei păsări se 
numesc pene de zbor. Acestea sunt ușoare și curbate, ajutând pasărea 
să zboare. Dacă găseşti una, poţi să-i sculptezi capătul în formă de 

peniță și apoi s-o înmoi în cerneală şi s-o foloseşti ca stilou.

PENE DE ZBOR

Dacă găseşti o pană mică şi pufoasă, este probabil să fie puf. 
Puful se află cel mai aproape de piele și ajută pasările să își 

păstreze căldura corpului. Puii proaspăt eclozaţi îşi dezvoltă de 
cele mai multe ori mai întâi puful, care este apoi înlocuit cu 

penele de contur și cu cele de zbor.

PUF

Pentru unele păsări, penele aspectuoase şi dansurile elaborate 
sunt o modalitate foarte bună de a atrage un partener. 
Masculii tind să aibă pene decorative colorate pe care – 

precum păunul, de exemplu – le folosesc să își atragă perechea.

PENE DECORATIVE

Penele de pe corp se mai numesc şi pene de contur. Acestea sunt 
mai mici și mai moi spre capăt decât penele de zbor, se suprapun 
într-un mod care ajută păsările să-şi mențină căldura corpului și 

le oferă o formă aerodinamică potrivită pentru zbor.

PENELE DE PE CORP

PENAJE
Păsările năpârlesc cam o dată pe an, de obicei la sfârșitul sezonului de 

reproducere. Atunci ai ocazia să descoperi păsări cu aspect destul de... jumulit. 
Năpârlirea le ajută să înlocuiască penele uzate sau deteriorate,  

un moment bun să le găseşti la îndemână, pe sol.

Ciocănitoare verde

Papagal cu guler tranda�riu 

Raţă sălbatică 
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Curăţarea penelor cu ciocul
Păsările au până la 25 000 de pene care 

trebuie să fie îngrijit în mod regulat.

Pene 
decorative 

Puf  

Pene 
de contur 

Pene 
de zbor 

TIPURI DE PENE
Colecţionarea penelor pentru decoraţiuni era cândva o afacere, iar păsările 

erau adesea ucise pentru penajul lor spectaculos. Din fericire, acest lucru este în 
prezent interzis, însă adunatul penelor căzute nu este ilegal, ci o modalitate foarte 

bună de a aduce natura de afară în interior. Lipeşte câteva pene pe paginile 
următoare, etichetează-le și datează-le – unde este posibil.
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Aceste rămăşiţe fantomatice marchează adesea 
sfârșitul unei etape de dezvoltare a insectelor, pe 

parcursul trecerii la formele de adult. Ele nu sunt greu 
de găsit dacă știi unde să cauți. Insectele  

nu sunt singurele care își elimină învelișul exterior – 
caută şi alte exuvii, precum pieile de șarpe  

sau carapacele de crab.

COLECŢIONEAZĂ EXUVII

Caută pe lângă râuri sau iazuri, la sfârșitul primăverii 
și începutul verii. Este momentul în care nimfele de 

libelule se caţără pe stuf, spatele lor crapă, iar adulții 
ies și îşi iau zborul. Exuvii de greier se găsesc pe 

copaci, iar crisalidele de fluturi și de molii  
pot fi întâlnite aproape oriunde.

UNDE SĂ CAUŢI

Trage ușor carcasele goale de libelule, astfel încât 
să alunece de-a lungul tulpinii plantelor și să se 

desprindă. Picioarele sunt foarte fragile şi se pot rupe, 
dar dacă stropeşti acea exuvie cu puţină apă, devine 
mai flexibilă. La toate exemplarele, este esențial să te 
asiguri că sunt complet uscate înainte de a le pune la 

păstrare, prevenind astfel descompunerea lor.

CUM SĂ LE ADUNI ŞI SĂ LE PĂSTREZI

O idee bună: etichetează fiecare specimen, precizând 
ce este, unde și când l-ai găsit. Este posibil să identifici 

specia și sexul insectei, deși acest lucru implică o 
cantitate considerabilă de cercetare și de răbdare.

CUM SĂ LE ETICHETEZI

EXUVII
La fel de interesante ca și numele lor, exuviile 
sunt carcasele (scheletele exterioare uscate) ale 
animalelor care năpârlesc pe măsură ce cresc 

sau se dezvoltă. Printre animalele care trec prin 
acest proces se numără libelulele, fluturii, moliile,  
lăcustele, efemeropterele, plecopterele și greierii. 
Exuviile sunt fascinante în colecţii și furnizează 

dovezi despre modul în care supraviețuiesc aceste 
specii în habitate diferite.

Carcasa unei cicade

Carcasă de  
libelulă verde

Carcasă de  
libelulă albastră 

Crisalidă de �uture

LăcustăPiele de şarpe
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SEMNE ALE PLOII
Nori negri pe afară? Suflă vântul? Probabil că va ploua. Sau nu? E dificil de spus cu 
precizie dacă va ploua ori ba, atunci când, în zona unde te afli, nu sunt încă prezente 
precipitațiile. Cu toate acestea, o serie de semne indică faptul că ploaia poate sosi.

Cer roşu dimineaţa...
...este un avertisment pentru marinari. La fel ca 
în cazul multor zicale vechi, există şi o sămânţă 

de adevăr în el, așa că ai grijă la ploaie.

Câinii-soarelui
Aceştia apar adesea când soarele este  
mai jos pe cer. Pot fi situați câte unul  

de fiecare parte a soarelui.

Vacile se aşază
Unul dintre cele mai cunoscute, dar nu neapărat 

cel mai precis mod de a prognoza ploaia.

Sturzii-de-vâsc cântă
Supranumite şi cocoşii-furtunii, 

aceste păsări cântă când se 
apropie furtuna.

Albinele stau aproape de stup
Majoritatea insectelor zboară mai 
puţin când se apropie ploaia sau 
când scade temperatura aerului.

Să interpretezi schimbări în comportamentul animalelor ca fiind semne de ploaie... 
nu-i o metodă prea sigură. Cu toate acestea, animalele pot mirosi, vedea și auzi 

lucruri pe care noi nu le simțim. Pe de altă parte, plantele ne pot arăta uneori cu mai 
multă certitudine dacă vine ploaia. Tratează însă aceste semne cu circumspecție.

URMĂREŞTE COMPORTAMENTUL ANIMALELOR 

Pământ reavăn
Înainte să plouă, solul eliberează mirosuri 

puternice. După ce ploaia a trecut, şi plantele 
miros mai intens.

Direcţia vântului
Uită-te la copaci sau aruncă un smoc de iarbă 

ca să vezi de unde bate vântul.

Rouă pe iarbă
Dacă există rouă pe iarbă, se spune că este 

puțin probabil să plouă în acea zi.

Când vântul prinde a sufla cu putere, adesea, vremea rea se apropie. Observă din 
ce direcție și cât de tare bate vântul. Când se apropie ploaia, unele persoane simt o 

schimbare în aer, cam în același fel în care poţi simți schimbarea anotimpurilor.

INSPIRĂ AERUL

Florile se închid
Florile de scânteiuţă se 

închid înainte să înceapă  
să plouă.

Conurile se închid 
Conurile de pin se închid 

când sunt ude, ca să împie-
dice căderea semințelor.

OCHII CĂTRE CER
Norii sunt formaţi din vapori de apă, aşadar, acolo unde sunt mai mulți nori, 

șansele de ploaie sunt mai mari. Norii nimbus produc, în general, ploaie, 
grindină, lapoviță sau ninsoare. Și alți nori arată că ploaia e pe drum.

Multe efecte luminoase pe cer sunt cauzate de soarele care se reflectă în cristalele 
de gheață din nori, dând naștere unor culori vii. De pildă, un inel în jurul soarelui 

sau al lunii este un fenomen demn de urmărit. Iată alte două exemple:

CAUTĂ SEMNE PE CER

Nori cirrus sau „cozile iepei”
Prezența acestora e semn  

că se apropie ploaia. 

Norii mammatus
Acești nori ciudaţi, ce par că se 

scufundă spre pământ, arată  
că vine furtuna.

Norii Nimbostratus 
Dacă eşti afară și vezi aceşti nori, intră în casă! 

Dacă nu plouă deja, va turna în curând.

Când nori negri se rostogolesc precum stâncile la vale, o ploaie zdravănă să vină-i pe cale. Proverb
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