
Pădurea de rășinoase
 Am văzut în lecția anterioară din ce este compusă o pădure de foioase cât și zona altitudinală 
unde se găsesc aceste păduri. În comparație cu acestea, pădurile de rășinoase se întâlnesc în regiuni-
le înalte ale munților (1200 metri – 1800 metri). În amestec cu specii de foioase, pe versanţii umbriţi 
şi pe văi, speciile de rășinoase pot fi întâlnite şi la altitudini de 600 m. Clima în care se dezvoltă astfel 

de păduri este rece și umedă, tempera-

tura medie anuală este de 3° – 5°C, iar 
precipitațiile sunt abundente. 
  Pădurile de rășinoase sunt 
formate din arbori care poartă conuri și 
care au frunze de forma unor ace, 
persistente pe ramuri câţiva ani. 
Excepție printre conifere este laricele la 
care acele cad în fiecare an.
  Lumina care ajunge la sol 
este slabă, astfel numărul plantelor 
ierboase care pot fi găsite în pădurile 
de rășinoase este  redus. Etajul inferior 
al pădurilor de rășinoase este sărac în 
arbori de talie mică şi arbuşti. În păduri-

le de conifere numărul speciilor de animale este mai mic decât în cele de foioase. Se întâlnesc ursul, 
râsul, lupul, cerbul, dar și unele specii specifice numai acestui biotop, precum unele specii de păsări: 
forfecuța, cocoșul de munte, pițigoiul de brădet. În apele de munte ce străbat pădurile de rășinoase, 
păstrăvul este la el 
acasă.
 Solul pădurilor 
de sub conifere tinde să 
fie acid, pentru că aici 
se adună acele de 
rășinoase și lipsește 
descompunerea și 
reciclarea substanțelor 
nutritive, caracteristică 
pădurilor  de foioase, 
mai deschise și mai 
calde.
 Pădurile de 
rășinoase pot fi 
formate dintr-o singură 
specie, precum 

molidișurile pure sau din mai multe specii de arbori: molid, brad, pin, larice. 
 La nivelul județului Neamț, sub raportul proporției speciilor, rășinoasele ocupă 53% din 
suprafața împădurită (31% molid, 21% brad, 1% pin). În ceea ce privește proporția pe ocoalele silvice 
din cadrul Direcției Silvice Neamț, întâlnim ocoale a căror păduri sunt formate din rășinoase într-o 
proporție ridicată precum Ocolul Silvic Borca cu 89%, dar și ocoale în care rășinoasele sunt aproape 
inexistente, ca în cazul Ocolului Silvic Roman cu 1% conform  graficului de mai sus.
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 În continuare se prezintă principalele specii de 
rășinoase ce pot fi întâlnite în cadrul Direcției Silvice 
Neamț:

Molidul este un arbore înalt 
atingând frecvent 30-40 
metri înălţime, excepţional 
60 metri şi până la 2 metri în 
diametru, cu scoarța 
brun-roşcată, netedă numai 
la început, în tinereţe se 
desface în solzi subţiri, iar la 
bătrâneţe formează un 
ritidom roşu-brun cu solzi 
oarecum rotunjiţi şi concavi. 
Frunzele sunt aciculare, 
persistente, de 1-2,5 centi-

metri, rigide, ascuţite, cu secţiune rombică, verzi închis, 
durează 4-7 ani. Molidul înfloreşte în aprilie-iunie, în 
funcţie de mersul vremii şi etajul fitoclimatic. Conurile 
sunt de 10-15 centimetri, verzi sau roşii în tinereţe, la 
coacere brune, pendente, cu solzi persistenţi necăză- 
tori.  Molidul este specie montană şi subalpină, consti-

tuind subzona fitoclimatică a molidului. 

Bradul este un arbore ce 
atinge frecvent 40 metri 
în înălţime şi 1 metru în 
diametru, cu scoarța 
cenuşiu-verzuie mult 
timp netedă, în tinereţe 
cu pungi de răşină; la 
vârste înaintate ritidomul 
nu este prea gros şi se 
prezintă sub formă de 
solzi poligonali. Frunzele 
au 2-3 centimetri, aciculare, liniar-lăţite, pe faţă verzi 
închis lucitoare, pe dos cu 2 dungi albicioase. Înflorește 
prin aprilie-iunie, funcţie de altitudine şi expoziţie. 
Conurile sunt orientate în sus, cilindrice, 10-20 centi-

metri, brune. El este bine reprezentat în intervalul 
altitudinal 400-1200 metri. 

Pinul silvestru este un arbore a 
cărui înălțime poate depăşi 35 
metri, talia diferă mult în raport cu 
condiţiile în care pinul se dezvoltă. 
Scoarţa în tinereţe prezintă foiţe 
lungi subţiri, roşii-cărămizii, exfoli-
abile, la bătrâneţe, la baza trun- 
chiului ritidomul devine gros şi 
adânc crăpat brun-cenuşiu. Acele 
dispuse câte două în teacă, de 3-7 
centimetri, de lungime variabilă, 
oarecum rigide, uşor răsucite, 
durează 2-4 ani. Florile apar prin 

luna mai. Conurile sunt scurt pedicelate, în primul an 
cât un bob de mazăre, la maturitate de 3-7 centimetri, 
brune sau cenuşii-mat. 

Observați diferența  dintre 
un exemplar de brad cu o 
înălțime de 40 metri și un 
om cu înălțimea de 2 
metri.



Curiozități 
despre brad

 
 În România, bradul este al doilea conifer ca pondere, 
ocupând aproximativ 5% din suprafața păduroasă a țării. 
 
 Cel mai înalt brad măsurat, nedo- borât, din România 
se află în pădurea Șinca Veche din județul Brașov având 62,5 
metri înălțime, 1,5 metri în diametru și o  vârstă de peste 300 de 
ani.
 
 Din scoarța tânără de brad se extrag substanțe 
tanante și „rășina de Strassburg”.
 
 După culoarea lemnului în ocoalele silvice Pipirig și 
Văratec din județul Neamț apare ”bradul roșu” ce are lemnul 
roșiatic, cu calități remarcabile.
 
 Coroana la vârste mari formează aşanumitul “cuib de 
barză”, generat de încetinirea activităţii mugurelui terminal.
 
 Acele de brad putrezesc mai ușor decât la alte conifere 
și activează mai repede descompunerea litierei, ameliorând 
solul, făcându-l mai afânat și bogat în substanțe nutritive.
 
 Simbol al sărbătorilor de iarnă, bradul întregeşte 
spiritul festiv al acestora, iar prima referire despre un brad de 
Crăciun apare în secolul al XV-lea în Letonia, acesta fiind 
împodobit cu figurine, fructe, ornamente din hârtie colorată, 
toate realizate în casă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
tradiţia împodobirii bradului la sfârşit de an pătrunde şi pe 
teritoriul României. 
 
 Bradul a avut întotdeauna un rol important în tradiţia 
populară, în vechile obiceiuri, fiind legate de cele trei momente 
importante din viaţa omului, Naşterea, Nunta, Moartea. În 
unele zone există obiceiul ca la naşterea unui copil să se sădea- 
scă un brad sau ca acesta să fie închinat în faţa unui brad. 
 

Dicționar:

Întrebări:

• rășinoase –  denumire generică dată unor arbori sau arbuști ale 
căror organe conțin rășină;
• ritidom – strat extern al scoarței arborilor bătrâni, alcătuit din țesu-
turi moarte care se desprind în lamele subțiri;
• pendent – (con) care stă atârnat;
• biotop - mediu geografic unde trăiește un grup de plante sau 
animale, în condiții omogene.

• Ce aspect au pădurile de rășinoase pe timpul iernii? 
• Ce animale trăiesc în pădurile de rășinoase?
• Unde se găsește cel mai înalt exemplar de brad din România?

De reținut:

• Un hectar de pădure de conifere captează anual 50 tone de dioxid de 
carbon şi eliberează, în acelaşi timp, 25-30 tone de oxigen. 
• Vara, un singur hectar de pădure ”înghite” o cantitate de dioxid de 
carbon egală cu cea eliminată în acelaşi timp de 200 de persoane.
• Aerul din pădurile de conifere este încărcat cu ioni negativi, cu rol 
benefic pentru suferinzii de afecţiuni respiratorii şi cu efecte verificate în 
activarea sistemului imunitar, în intensificarea circulaţiei sanguine şi a 
proceselor de regenerare. 
• Pădurile influențează cantitatea de precipitații pe care o primește 
solul, reținând în coronament, o cantitate de apă egală cu 25-30% din 
precipitațiile anuale, în cazul arboretelor de rășinoase.

Aplicații practice:

• Completați integrama numărul 4 – PISCICOLA. 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 identifica 
elementele ce alcătuiesc o pădure de rășinoase, completând fișa de teren 
de la Anexa 1 cu arborii și  arbuștii întâlniți. Nu trebuie să fiţi cercetător 
sau om de ştiinţă pentru a face asta, trebuie doar să vedeţi câte tipuri din 
fiecare există. Ajunge doar să vă uitaţi 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 arbori și arbuști de pe 
traseu, faceți fotografii, cele mai frumoase pot fi utilizate pentru postere.
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Cocoșul de munte
 Cocoşul de munte este o specie caracteristică zonelor cu păduri de conifere, dese şi întune-
cate, dar care au şi luminişuri deschise, lipsește din pădurile tinere sau din cele deranjate de activități 
umane. Este o pasăre greu de văzut în habitatul său natural deoarece este foarte precaută. 
 Lungimea corpului este de 54-90 centimetri, greutatea medie de 4 kilograme pentru mascul 
şi până la 2 kilograme pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 87-125 centimetri. Mas-
culul este uşor de recunoscut după talia mare, gâtul şi coada lungi, cu penajul pe spate, cap și aripi 
de un brun închis, pieptul cu o culoare verde-albastru cu lucii metalice și cu o pată roșie deasupra 
ochiului.   

Pe partea superioară a corpului femela are 
penajul brun pestriț cu dungi argintii, 

partea inferioară a corpului este 
de culoare alb gălbui.

Este o specie sedentară, 
care în iernile mai grele 

coboară la altitudini 
mai mici unde poate 
găsi hrana nece-
sară. Longevitatea 
maximă înregis-
trată în sălbăticie 
este de 18 ani.
  S e 
hrănește culegând 
hrana de pe sol, 
rareori scor-
monește. Hrana 
este mai ales de 
origine vegetală. 
Iarna consumă 
ace, muguri de 
foioase, lujeri de 
afin, pe măsura 

dezvoltării stratului ierbos, încetează consumul de ace de rășinoase, spre toamnă crește ponderea 
fructelor și semințelor, în special celor de afin, merișor, măceș, soc, etc. Rareori consumă neverte-
brate și vertebrate mici. 
 Cuibul este construit pe sol, în locuri camuflate, într-o adâncitură căptuşită cu vegetaţie. 
Femela depune de obicei 5-12 ouă la sfârşitul lui aprilie şi începutul lunii mai, cu o dimensiune medie 
de 5 centimetri, cu o culoare caracteristică albă cu multe puncte maro. Incubaţia durează în medie 
26-29 de zile. 
 După eclozare, puii îşi părăsesc cuibul după 24 de ore şi îşi urmează mama care le oferă în 
continuare protecție împotriva prădătorilor și adăpost împotriva vremii nefavorabile. Puii încep să 
facă salturi în zbor la 10-14 zile şi devin zburători la circa 25-30 de zile, însă rămân împreună cu 
familia până toamna, când formează grupuri mari cu alte familii în vederea iernării. Din primele zile, 
puii au culoarea asemănătoare femelei. Cam după trei luni, ei își schimba culoarea penajului, în 
funcție de tipul sexului. 
 Prădătorii cocoșului de munte sunt animalele sălbatice din pădurile de conifere și anume: 
râșii, jderii, vulpile și mistreții.
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