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Stânjenel galbenPapucul doamneiBulbuc de munte

 Vegetația reprezintă mozaicul comunităților de plante care acoperă un anumit teritoriu. 
Aceasta a luat naștere, în principal, în urma interacțiunii complexe dintre  speciile de plante și factorii 
abiotici de mediu pe care acestea îl populează. Pe teritoriul României au fost identificate circa 3700 
de specii de plante, din care, până în prezent, 23 au fost declarate monumente ale naturii și 1253 
sunt considerate rare. Cele trei mari zone de vegetație în România sunt zona alpină, zona de pădure 
și zona de stepă.
 Flora Moldovei cuprinde peste  2500 de specii de plante vasculare adică aproximativ 82% din 
flora României. În raza județului Neamț au fost identificate mai bine de  2000 de specii de plante 
vasculare.  Pe lângă plantele superioare, în flora județului Neamț au fost identificate și numeroase 
specii de licheni, mușchi și ciuperci. Dacă plecăm într-o excursie imaginară de la est, din lunca Siretu-
lui și până la vest, până pe culmile înalte ale Ceahlău-
lui, vom întâlni  și plante reprezentative pentru zona 
alpină și zona de pădure. 
 În luncile Moldovei,  Siretului și ale Bistriței se 
întâlnește o vegetație de tip  zăvoaie, reprezentată de 
păduri formate din arbori cu lemnul moale: plopul 
alb, plopul negru, aninul negru, salcia albă. Stratul 
arbustiv specific pădurilor de luncă este dens și 

constituit din 
a l u n , c ă l i n , 
sânger, măceș 
și soc negru.

Păducel

Soc negru

 În regiunile mai înalte, de deal, pădurile de fag, stejar, 
carpen și paltin  sunt intercalate cu pășuni sau fânețe. Stratul 
arbustiv este de regulă slab dezvoltat și cuprinde: păducelul, 
tulichina, socul, murul, etc.  Dintre speciile ierboase amintim 
pochivnicul, bulbucul de munte, papucul doamnei, stânje- 
nelul galben, iarba deasă, iarba moale, colțișorul, etc.
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           În pajiștile alpine plantele sunt pitice, multe dintre ele târâtoare 
sau cu frunze dispuse în rozetă la suprafața solului. Frunzele sunt 

acoperite cu ceară sau cu 
perișori protectori, unele plante 
au frunze suculente. Datorită 
luminii puternice, în general, 
florile sunt viu colorate. Ca  
plante caracteristice acestor 
pajiști, amintim: garofița de 
munte, bujorul de munte, crinul 
de pădure, ghințura galbenă. Se 
întâlnesc și unii arbuști precum 

afinul, merișorul, etc.

          Pe lângă plantele vasculare, se întâlnesc numeroase specii de 
ciuperci, în marea majoritate parazite pe plantele vasculare. Prezenţa 
însemnată a ciupercilor, se poate explica prin  existența în pădurile 
nemțene a aşa numitului “lemn mort” (trunchiuri doborâte de 
fenomene naturale, arbori uscaţi, etc) care favorizează dezvoltarea aces-
tora, asigurându-se astfel descompunerea naturală a materiei organice. 
“Lemnul mort”  nu este extras de silvicultori, tocmai pentru a asigura 
mediul de viață prielnic și pentru unele specii de insecte, păsări sau 
mamifere mici.
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Ghințură galbenă

Lemn mort

Mur Urzică moartă galbenă Crin de pădure

 Cu cât urcăm spre munți, vom întâlni o vegetație formată din 
păduri de fag și conifere. La poale predomină fagul, iar molidul urcă 
până la 1700 – 1800 m. Pădurile de brad și fag, alături de molidișuri, 
sunt cele mai răspândite pe teritoriul județului Neamț, dintre speciile 
ierboase caracteristice acestora amintim: brusturele negru, murul, 
crinul de pădure, urzica moartă galbenă, sânișoara, gălbenele de 
munte, etc.

Merișor
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• Ce specii de arbori puteți întâlni într-un zăvoi?
• Care sunt părţile componente ale unei plante vasculare?
• Ce înțelegeți prin “lemn mort”? 

Întrebări:

•  Lichenii pot suporta temperaturi de până la 100 grade Celsius şi 
rezistă perioade îndelungate la uscăciune. Deoarece aceștia nu suportă 
substanţele toxice din atmosferă, absenţa lor este un indicator al unei  
poluări ridicate.
•  Împreună cu lichenii, muşchii contribuie la formarea pe stânci a 
primei pături de humus, care permite altor plante să crească.
•  Unele specii de plante din cele menționate mai sus, precum bulbu- 
cul de munte, papucul doamnei și stânjenelul galben sunt specii ocrotite la 
nivel național și european.
• Tulichina, cunoscută ca și piperul lupului, este un arbust ale carui 
fructe si coajă sunt otrăvitoare.

De reținut:

• Completați integrama numărul 7 – CIUPERCĂ. Pentru ca și alți elevi 
să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând doar creionul.

• Organizați o vizită pe traseul educațional, pentru a observa flora 
acestuia, completând fișa de teren din Anexa 7. Trebuie doar să vedeţi 
câte specii găsiți, uitându-vă  la forma frunzelor, la flori, etc. Dacă nu le 
cunoșteți, pentru a le nota, le puteți atribui un nume, un semn. E îndeajuns 
să vă dați seama că sunt diferite!

• Pentru a realiza un album cu speciile de plante de pe traseu, faceți 
fotografii, cele mai frumoase pot fi utilizate pentru postere.

Aplicaţii practice: 

• plantă vasculară – plantă evoluată, superioară, care prezintă 
rădăcină, tulpină şi frunze;
• factori abiotici -  un asamblu de elemente fizice care influențează 
organismele vii precum temperatura, umiditatea, lumina;
• licheni - grup aparte de organisme rezultate în urma conviețuirii 
dintre o ciupercă și o algă verde sau o algă albastră.

Dicționar:
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Plantele medicinale 
           În căutarea celor necesare traiului, omul a observat că anumite plante puse pe răni, alinau 
durerea, favorizând cicatrizarea acestora, iar altele, consumate, vindecau unele boli.
Istoria plantelor medicinale arată că în China, rabarbura se întrebuinţa cu 5000 de ani în urmă ca 
purgativ.
          De asemenea, egiptenii cunoşteau şi întrebuinţau ricinul, pelinul, șofranul, etc., iar grecii şi 
romanii au dezvoltat mult cunoştintele asupra plantelor medicinale din zona europeană, cunoştinte 
ce au fost mai apoi preluate de către farmaciştii evului mediu.
              Populaţia amerindiană știa efectele medicinale ale ardeiului, seminţelor de cacao şi frunzelor 
de coca. În Africa, populaţia băştinaşă întrebuinţa seminţele de cola, ca stimulent (în oboseală şi 
surmenaj).  Afinul 

           Afinul poate fi întâlnit în zonele de munte, pe păşunile 
alpine sau în locurile stâncoase. Se dezvoltă sub forma unui 
arbust mic, cu fructe de culoare negru-albăstrui şi cu un 
gust duce-acrişor. De la afin se folosesc frunzele şi fructele. 
          Din frunze se prepară un ceai care se recomandă celor 
ce suferă de diabet, având proprietatea de a scădea 
zahărul din sânge. 
        Fructele sunt bogate în tanin, zaharuri, vitamina A, 
vitamina C, etc.
    Consumate în stare proaspătă, afinele regleazã 
scaunele, fac să înceteze fermentaţiile intestinale, ajută la 
eliminarea gazelor şi restabilesc pofta de mâncare.

Cătina 

          Pe malul râurilor, în prudişuri şi zone abrupte, 
creşte cătina, numită în unele regiuni şi catină albă. 
              De la aceasta plantă se folosesc fructele în stare 
proaspată sau uscată. Gustul lor este acru-astringent, 
însă pe măsura coacerii şi mai ales după căderea 
primelor brume acesta devine mai plăcut şi capătă un 
miros asemănător ananasului. 
      În compoziţia chimică a fructelor de catină 
predomină vitamina C, vitaminele B1 şi B2, acizii 
graşi, uleiuirile volatile, etc. 

Măceşul 

          Măceşul este cunoscut încă din vechime ca o plantă 
medicinală. Creşte în regiunile de câmpie şi de deal, 
formând tufe acoperite de flori roz. Toamna se împodo-
beşte cu fructe de culoare roşie.       
          Fructele sale sunt foarte apreciate pentru conţinutul 
lor bogat în vitamina C (mai ridicat decât la lămâie). 
          Fructele de măceş, din care s-au eliminat sâmburii 
şi perii, amestecate cu miere de albine, se recomandă 
pentru eliminarea viermilor intestinali.

Afinul 

Cătina 

Măceșul 
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