
Pădurea de foioase
 Dacă în lecțiile anterioare am învățat despre cum ia naștere o pădure, etapele de viață și 
lucrările de îngrijire necesare pentru dezvoltarea acesteia, în ceea ce urmează vom prezenta, la 
modul general, felurile principale de păduri.   
                     Pădurile de foioase, cu frunze căzătoare, se întind din zona de câmpie, de la 200 metri 
altitudine, până în munți, la aproximativ 1200 metri. Ideale pentru zona pădurii de foioase sunt tem-

peratura medie anuală de 8-10 °C, precipitațiile abundente, lumina din belșug.
             În general, în pădurile noastre 
vegetația este dispusă pe 3 niveluri: 
arbori (fag, stejar, carpen, paltin, plop 
frasin, tei, etc.), arbuști (soc, păducel, 
alun, etc.) și plante ierboase (ghiocei, 
golomăț, rodul pământului, păiuș, fragi 
de pădure).  
             Litiera, formată din stratul de 
frunze și plante uscate, protejează solul 
pădurii de îngheț, absoarbe și reține 
apa, menținând umezeala. Pe solul 
umed se întâlnesc covorașe verzi și moi 
din mușchi de pământ, iar pe scoarța 
copacilor se întâlnesc numeroși licheni. 

În poienițe sau pe lemnul căzut la sol se întâlnesc ciuperci comestibile precum hribul, gheaba, etc., 
dar și ciuperci otrăvitoare precum pălăria șarpelui.
 Pădurea de foioase reprezintă casa a numeroase animale din care amintim neverte-

bratele (melci, păianjeni, flutu-

ri, gândaci), amfibienii (sala-

mandra, brotăcelul), reptilele 
(șopârle, șerpi), păsările 
(cucul, ciocănitoarea pestriță, 
păsări răpitoare de zi sau de 
noapte) și, nu în ultimul rând, 
mamiferele (căprior, cerb, 
mistreț, vulpe, lup, urs).
                     Pădurile de foioase 
pot fi formate  dintr-o singură 
specie predominantă, precum 
stejăretele, făgetele sau din 
mai multe specii de arbori, 
cum sunt pădurile de șleau. În 
zona de dealuri înalte pădurile 
de foioase lasă locul așa-numitelor păduri de amestec, în care se găsesc atât specii de foioase cât și 
de rășinoase.
 La nivelul județului Neamț, sub raportul proporției speciilor, foioasele ocupă 47% din 
suprafața împădurită (32% fag, 4% stejar, 1% paltin, 1% tei, 1% plop, 8% alte foioase). În ceea ce 
privește proporția pe ocoalele silvice din cadrul Direcției Silvice Neamț, întâlnim ocoale a căror 
păduri sunt formate aproape în totalitate din foioase, precum Ocolul Silvic Roman cu 99%, dar și 
ocoale în care foioasele sunt în proporții mult mai reduse, ca Ocolul Silvic Borca cu 11% sau Ocolul 
Silvic Tarcău cu 13%, lucru determinat de zona altitudinală în care se află aceste ocoale, conform 
graficului de mai sus.
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 Stejarul este un 

arbore înalt de până la 50 metri, 
cu ramuri puternice, noduroase, 
coroana largă și bogată. Scoarța 
stejarului este de culoare 
brun-negricioasă, aspră, adânc 
brăzdată, adăpostind adesea o 
micro-faună activă (în special 
furnici și anumite specii de 
gândaci). Frunzele sunt lobate, 
cu 4-8 perechi de lobi. Pețiolul 
este scurt (4-8 centimetri). 
Stejarul înflorește în luna mai. 
Fructul se numește ghindă. Se 
întâlnește mai ales la câmpie și în 
zonele colinare, foarte rar la 
deal. În afara de pădurile pure de 
stejar, numite stejărete, stejarul 
se găsește și în amestec cu alte 
foioase, în așa numitele păduri 
de șleau.

 Fagul este un arbore 
de mari dimensiuni, ajungând 
până la 35 metri înălțime și un 
diametru de până la 2 metri, cu 
tulpina în masiv foarte dreaptă, 
cilindrică, cu scoarța netedă, 
cenușie-albicioasă. Are muguri 
fusiformi, ascuțiți de până la 2-3 
centimetri lungime, iar frunzele 
în general ovale de 5-10 centi-

metri. Florile apar prin apri-
lie-mai în același timp cu înfrun-

zirea. Fagul fructifică târziu, în 
masiv de la 70-80 de ani, iar 
fructificațiile abundente se 
repetă destul de rar, o dată la 
4-6 ani. Fructele, numite generic 
jir, stau câte două închise com-

plet într-o cupă lemnoasă 
prevăzută la exterior cu peri. Se 
întinde în întregul lanț carpatic, 
începând de la dealuri joase 
până în regiunea muntoasă. 

 Carpenul este un 

arbore de dimensiuni medii 
depășind foarte rar 23-25 de 
metri înălțime cu tulpina 
dreaptă în masiv, uneori răsu-

cită, torsionată, cu scoarța 
netedă, cenuşiu-verzuie, cu 
pete mici albicioase, având o 
serie de șanțuri înguste (canelu-

ri) longitudinale. Are muguri 
fusiformi, mai mici în compara-

ție cu cei de fag, de 0,5-1 centi-

metri lungime. Frunzele sunt 
eliptice, la bază rotunjite, de 
5-10 centimetri lungime. Înflo-

rește și fructifică la vârste relativ 
reduse, 15-20 de ani, iar fructifi-

cațiile abundente se repetă 
destul de des și regulat la 1-2 
ani. Fructele au dimensiunea de 
8-10 milimetri, sunt verzi la 
început, brune după coacere. 

• arbuști - sunt plante lemnoase cu înălţimea de până la 7 
metri, de regulă cu mai multe tulpini lemnoase ramificate de la bază, sub 
formă de tufă;
• litieră - strat de frunze moarte și de alte resturi vegetale și 
animale care acoperă solul în pădure;
• pețiol - parte a frunzei care susține limbul și care se prinde 
de tulpină sau de ramuri; codiță.

Dicționar:

Sunt specii de păsări care vin doar în sezonul cald în România, pentru a cuibări și a-și crește puii, urmând ca la 

apropierea iernii să se întoarcă în locurile de iernat. Aceste specii sunt considerate a fi migratoare.
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De reținut:

• Pentru producerea unei tone de lemn arborii consumă 1,8 tone 
de dioxid de carbon și eliberează 1,3 tone oxigen.
• Un fag de 25 metri înălțime produce ziua într-o oră 1,7 kilo-
grame oxigen, cantitate necesară unui om 3 zile.
• Pădurea este scutul cel mai eficient de apărare a solului contra 
eroziunii. Comparativ cu terenurile fără vegetaţie, unde eroziunea variază 
între 140-750 mc/an/ha, în pădure eroziunea este sub 0,1-2,5 mc/an/ha.
• Făgetele sunt formaţiunile forestiere cu cea mai mare extindere 
în ţara noastră, acoperind regiunile de dealuri înalte şi munţi joşi. 
Excepţional pot coborî până la altitudinea de 100 metri şi urcă până la 
altitudinea de 1300 metri.

Aplicații practice:

• Completați integrama  numărul 3 - ...DE BUREȚI.  Pentru ca și 
alți elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să completați utilizând 
doar creionul.

• Organizați o vizită pe traseul educațional, pentru a identifica 
elementele ce alcătuiesc o pădure de foioase, 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 cunoașteți, 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.

Unele specii de păsări  sunt bine adaptate condițiilor din țara noastră, astfel că pot fi întâlnite în toate 

anotimpurile. Aceste specii sunt considerate a fi sedentare.
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   Pădurea - iarna
Întrebări: • Ce sunt pădurile de foioase?

• Ce animale trăiesc în pădurile de foioase? 
• Care sunt speciile care constituie pădurile de șleau?
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Paltinul în mitologia românească
 Ca mărturie a vechimii și răspândirii acestei specii în regiunile carpato-dunărene stă 
mulțimea de antroponime (Arțăreanu, Paltân, Păltineanu, Păltinescu etc.) și de toponime (Arțar, 
Arțăreni, Păltineni, Păltinoasa, Păltiniș, etc.), La fel de vechi sunt atestările documentare privind 
denumirile acestui arbore, așa cum au fost găsite în actele de stabilire a hotarelor unor proprietăți 
funciare. Este vorba de documente de delimitare a unor proprietăți, în care paltinul și jugastru apar 
ca ”semne de hotar”. Este de remarcat faptul că, deși hrisoavele respective sunt scrise în slavonă, 
cuvintele paltin și jugastru sunt scrise în limba română. Mai trebuie spus că arțarul și jugastrul sunt 
specii de paltin.
 În legendele populare românești asupra potopului, Noe confecționează o toaca din lemn 
de paltin cu ajutorul căreia reușește să construiască arca, periodic stricată de diavol.

                  Legendele populare referitoare la Noe construind arca 
sunt, în esență înrudite cu cele referitoare la Ștefan cel 

Mare ctitor de biserici. Scenariul acestor legende ar fi 
următorul: sfătuit de un sihastru, Ștefan Vodă ridică o 

mănăstire pe locul unui paltin în care i s-a înfipt 
săgeata, sau din care se aude „toaca din cer”. În 

aceste legende paltinul în care se înfinge săgeata 
apare ca fiind „vechi”, sau „sfânt”, sau „mare”, 
sau „foarte gros și înalt”. 
             Într-un vechi cântec bătrânesc (Trei crai) 
este descrisă confruntarea în probe voinicești 
între mai mulți pretendenți la rangul de 
„domnitor”. Confruntarea protagoniștilor și 
investirea noului domn are loc și aici la 
umbra unui „paltin sfânt”. Tot în acest 
cântec, se pare că rolul de „arbore de jude-
cată” îl joacă paltinul, fiind un arbore binecu-
vântat de Dumnezeu care nu suferă nicicând o 

nelegiuire sub umbra sa. Tot la „paltin trăsnit” 
este locul de adunare al haiducilor și probabil 

locul de inițiere a nou-veniților, de înfrățire, de 
jurământ, de judecată, de pedeapsă, de investire a 

conducătorului. 
                   În colinde, Maica Domnului cu prunc în brațe 

stă la umbra a „doi paltini galbeni”. În colindele 
vânătorești,  leul sau cerbul dorm sau își au culcușul sub un 

paltin minunat. În balade, șarpele fugărit de Iorgovan se ascunde 
sub un paltin mare. Într-o altă variantă, anume „la trei păltinei” se ascunde „fata sălbatică”. Într-un 
basm bucovinean puterea și inima zmeului „se află într-un paltin mare și înalt”.
 Pe lângă atributele simbolice, paltinului îi sunt acordate și unele atribute magice, astfel: 
bătând în toaca de paltin Noe alungă diavolul care-i năruia arca. În alte legende românești, paltinul 
este binecuvântat de Sf. Sisoe să stea „înaintea bisericii” și, prin sunetul toacei făcute din lemnul său, 
să adune poporul la biserică. Dar nu numai toaca de paltin are această calitate magică, ci orice 
instrument făcut din lemn de paltin. Într-o doină bihoreană, cu un fluier de paltin este adunată toată 
lumea la șezătoare.
 În ajun de Sf. Gheorghe – zi „în care se fac toate vrăjile” – țăranii din unele zone ale țării 
culeg ramuri de paltin și le pun „la casă”, „la streașină”, „la adăpostul animalelor”, pentru a nu lua 
alții sporul vitelor și ca să înlăture orice farmece.
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