
Cum ne comportăm în pădure
 Pădurile sunt puse în pericol de o serie de factori dăunători. 
Unii dintre aceştia au acționat dintotdeauna, alții precum poluarea 
sau turismul necontrolat au apărut doar în ultimul timp. Pentru a vă 
putea bucura pe termen lung de efectele benefice ale pădurii trebuie 
să respectați următoarele reguli:
 - ca să nu vă rătăciţi şi să fiţi ajutaţi în caz de nevoie, mergeţi 

doar pe traseele marcate;
 - colectați din pădure toate deşeu-
rile, chiar şi pe cele biodegradabile. 
Luaţi o pungă de plastic în care să 
strângeţi deșeurile;
 - campaţi doar în locurile permise, fără a săpa şanţuri în jurul 
cortului şi fără a distruge vegetația (plante, arbori, arbuști, etc.); 
 - ocrotiţi orice plantă, chiar dacă 
vi se pare a fi  nefolositoare. Poate că 
este o plantă care nu mai există în altă 
parte; 

 - lăsaţi-vă câinele acasă sau dacă nu se poate acest lucru, 
ţineţi-l tot timpul în lesă, pentru a nu 
deranja animalele sălbatice;
 - nu vă spălaţi, în natură, cu săpun 
ori detergenţi, ca să puteți proteja 
vieţuitoarele din apele pădurii;
 - ocrotiți animalele, chiar dacă 
unele, precum șerpii, vă par a fi dăunătoare sau periculoase; 
 - nu tăiați, rupeți sau scoateți din rădăcini arbori, arbuști sau 
puieți, chiar dacă aceștia sunt rupți sau 
doborâți de fenomene naturale sau de 
către alte persoane;

 - pentru a fi de folos şi altora, lăsaţi aşa cum le găsiţi: semnele 
de marcaj, săgeţile şi stâlpii de marcaj, 
panourile indicatoare, refugiile şi alte 
dotări turistice;
 - pe traseele din pădure nu 
strigați, nu faceți alte zgomote, nu 
folosiți CD player-ul, casetofonul sau 
radioul. Mai bine folosiți binoclul, 
aparatul de fotografiat sau lanterna; 
 - refugiile şi adăposturile mon-
tane sunt menite să ofere adăpost 
celor surprinşi de vremea rea, de 
aceea trebuie lăsate în aceeași stare 

în care le-ați găsit, sau dacă e cazul, se vor repara; 
 

60

LECTIA15



Dicționar:

Întrebări:

• biodegradabil – calitatea unui material de a fi degradat de factori 
biologici;
• jneapăn – arbust cu tulpină culcată sau ascendentă, ramificată, cu 
crengile plecate la pământ;
• a polua -  a face ca aerul, apa, mediul înconjurător să fie viciate de 
substanțe reziduale, deșeuri etc., cu modificarea echilibrului natural și 
efecte dăunătoare asupra organismelor vii. 

• Cum ne comportăm în pădure? 
• Cum ne deplasăm în pădure?
• La ce distanță față de pădure se poate aprinde focul?

De reținut:

• Este interzisă aprinderea focului la o distanță mai mică de 30 metri 
de pădure. Focul poate fi aprins doar în spaţii special amenajate şi indicate 
prin panouri avertizoare. La plecare trebuie să stingeți focul.
• Megeți în pădure doar pe traseele marcate pășind în liniște, fără a 
striga sau face alte zgomote.
• Pădurea furnizează oxigen pentru toate organismele vii de pe 
pământ și în același timp, absoarbe bioxidul de carbon, contribuie la 
reducerea poluării.
• Pădurea este o sursă de medicamente și remedii.
• Pădurile sunt un loc de relaxare, cu peisaje deosebite, care au efect 
terapeutic asupra psihicului.

Aplicații practice:

• Completați integrama numărul 11 – ÎN PĂDURE LA CULES. Pentru 
ca și alți elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând 
doar creionul.
•  Pe traseul educațional realizați fotografii cu elemente care pertur-
bează mediul. Denumiți aceste elemente şi formulați 3 propoziţii, demon-
strând care sunt cauzele prezenței lor în natură. Discutați între voi și 
stabiliți, pentru zona traseului, care este cauza care afectează cel mai mult 
pădurea
• Organizați o acțiune de ecologizare  în apropierea școlii, colectați 
deșeurile găsite și completați fișa de teren din Anexa 10.

 -  pentru a nu polua, a nu deranja animalele şi a nu distruge 
vegetaţia, pe traseele din pădure nu vor fi folosite mijloace motoriza-
te (automobile, ATV-uri, motociclete, scutere, snowmobile, etc.); 
 - urmele trecerii voastre prin pădure nu trebuie încrustate în 
scoarța arborilor;
 - păstrați natura intactă, așa vă veți bucura de binefacerile ei 
ori de câte ori veți reveni. 
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Principalele pericole care amenință pădurea

 Principalele pericole care 
amenință astăzi pădurile sunt:
 - tendința unor proprietari 
particulari de pădure de a nu 
respecta legislația silvică;
 - tăierile ilegale de arbori 
care pot duce la dezgolirea unor 
suprafețe de pădure;
  - nerespectarea regulilor 
și regulamentelor silvice poate 
duce la degradarea solului, distru-
gerea regenerărilor naturale, 
înmlăștinarea și distrugerea 
malurilor pâraielor, poluarea 
apelor;
 -  pășunatul cu animalele 
domestice în păduri duce la 
distrugerea puieților, la bătători-
rea solului sau la deranjarea 
animalelor sălbatice din zonă, 
datorită câinilor ciobănești;
 -  seceta prelungită, combinată cu poluarea urbană și industrială, duce la apariția fenome-
nelor de uscare a pădurii;
  -   aridizarea climatului duce la “deplasarea” pădurii, astfel  în zona de câmpie se preconizează 
că unele tipuri de pădure vor dispărea, dar acestea își vor găsi locul în zona de deal;  
 -  reducerea suprafețelor ocupate cu pădure în beneficiul suprafețelor cultivate, a fânețelor, 

pășunilor sau a perimetrelor construibile din orașe și 
comune; 
  -  pericolul de incendii este mare în arboretele de 
rășinoase, datorită conținutului ridicat de rășini inflama-
bile, aprinderea focului este interzisă la o distanță mai 
mică de 30 metri de pădure;
  - aruncarea resturilor menajere în pădure poluează 
mediul și provoacă perturbarea comportamentului 
vânatului, care devine dependent de acestea;
  - braconajul duce la reducerea numerică a vânatului, 
chiar poate pune în pericol existența unor specii;
  - pe fondul schimbărilor climatice se constată creșterea 
numărului și intensității atacurilor de gândaci dăună- 
tori, în special în cazul pădurilor de rășinoase.
    

62

LECTIA15


