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 Păduri naturale din zone dintre diguri 
Nivelurile pădurilor 

 

Cum se poate împărți în nivele o pădure naturală? 
Pădurile din Bazinul Carpatic sunt păduri de foioase de climă temperată 
formate din asociații de copaci aparținând diferitelor specii, deci sunt păduri 
mixte. În acele păduri în cazul cărora fitoasociația nu este dominată de 
exemplarele unei anumite specii, poate fi observată o nivelare completă și 
bine definită. Coroana celor mai înalți copaci formează nivelul de coroană 
superioară, sub nivelul cărora urmează nivelul coronar inferior format din 
crengile mai joase respectiv din coroana copacilor mai mici, care se 
întrecresc cu copacii mai înalți. Sub acest nivel apare nivelul arbustilor 
format din puieți de copaci tineri și tufișuri. La nivelul frunzișului distingem 
nivel de pajiște, nivelul format din mușchi și nivelul frunzelor căzute. 
 
În toate tipurile de păduri pot fi găsite aceste nivele? 
În cazul unora dintre speciile de copaci există excepții de sub regula nivelării 
complete, referitor la pădurile naturale. Nivelul superior al pădurilor de fag 
se află la o înălțime de 20-30 de metri și este atât de închisă, încât în 
perioada anului, când copacii sunt înfrunziţi, razele solare pătrund peste ele 
într-o măsură foarte mică, astfel nivelul coronar inferior și nivelul abruștilor 
aproape lipsește în totalitate. În cazul pădurilor plantate, care nu sunt 
naturale boicenoza prezintă lipse din alte motive: datorită faptului că aceste 
plantații concentrează la creșterea cât mai rapidă a unuia dintre specii, 
copacii din silviculturile intensive sunt de aceeași vârstă, de aceeași înălțime 
și nu conține copaci sau arbuști, care aparțin altor specii care ar reprezenta 
concurență pentru specia cultivată. Aceste plantații însă nu pot fi considerate 
păduri. 
 
Există circulație între diferitele nivele ale pădurii? 
Nivelele reprezintă habitate uniforme în direcție orizontală pentru 
viețuitoare, dar în mod natural diferitele nivele se pătrund unul în celălalt în 
unele locuri, iar pe alocuri unele specii sunt ”capabile de a trece” peste limita 
nivelului habitatului lor. Dintre speciile de plante, plantele cățărătoare cum 
ar fi iedera sau speciile de clematite, aparțin în mod tipic acestei categorii, 
deoarece pornesc de la nivelul frunzelor căzute și ajung până la nivelul 
coroanei copacilor. Dintre speciile de animale, furnicile sunt, care pot locui în 
fiecare parte a unui copac cu o înălțime de zeci de metri. 
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Ce fel de animale trăiesc în diferitele niveluri? 
 
Majoritatea speciilor de animale, preferă un anumit habitat, de pe un nivel 
bine definit al pădurii. Organismele degradatoare, preferă în mod tipic 
nivelul frunzelor căzute, melcii și amfibienii se mișcă începând de la nivelul 
mușchilor și până la nivelul arbuștilor; iar veverițele și pârșii însă rareori își 
părăsesc nivelul de coroană ale copacilor, respectiv și cuiburile păsărilor se 
leagă de anumite nivele. 

 
Rolul copacilor în biocenoze și speciile noastre native de copaci 

 
Care este succesiunea fitoasociațiilor pe un recif nou sau pe o insulă? 
Cucerirea de către plante al unui nou habitat, decurge după reguli stricte, 
aceasta putându-se fi modificată doar de către speciile invazive, apărute în 
natură în urma  activităților umane. Primele specii pioniere în natură sunt 
speciile care pot trăi în limita dintre cele două nivele, astfel de specii fiind 
poligonaceele, papura și trestia. Recifele care deja sunt fixate, prin rădăcinile 
vegetației apărute, de acum înainte pot fi considerate insule, pe care vor 
apărea primele specii de plante caracteristice teritoriilor uscate, și anume 
specii de plante ierboase. Acestea sunt urmate de apariția plantelor anuale 
cu flori, după care urmează plantele bienale, mai apoi plantele cu tulpină 
lemnoasă. 
 
De ce sunt denumite specii de caracter speciile de copaci, care în mod 
predominant formează pădurile? 
Toate tipurile de biocenoze, ale fitoasociațiilor de pădure, sunt denumite 
după acele specii de copaci care se adaptează în mod cel mai adecvat 
habitatului respectiv și se încadrează cel mai bine în niveul ecologic al 
habitatului. Acestea sunt așa numitele specii de caracter, care în condițiile 
actuale de mediu sunt cele mai caracteristice. Astfel de fitoasociații sunt 
pădurile cu plopi și sălcii de-a-lungul Mureșului, pădurile cu copaci de alder, 
sau pădurile de stejar aflate mai la distanță de râu. Mai rar, în denumirea 
fitoasociației, are rol și vegetația formată din plante cu tulpină moale, ca de 
exemplu în cazul pădurilor de stejar cu lăcrimioare.  
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 Ce fel de specii de copaci sunt întâlnite în pădurile naturale de-a-lungul 
râurilor? 
În apropierea râului, în teritoriul dintre diguri, cea mai caracteristică specie 
de copac este salcia albă, salcia cu frunză lată și salcia căprească. Dintre 
speciile de plopi, cel mai bine s-a adaptat habitatului umed plopul negru, dar 
putem să le întâlnim și plopul gri sau plopul alb, respectiv hibrizii acestora. 
Specia caracteristică zonelor mlăștinoase cu gropile utilizate pentru 
exploatarea de pământ este alderul cu mâzgă, pe nivelurile mai ridicate 
apare frasinul, ulmul și arțarul de câmp. Stejarul suportă mai puțin 
acoperirea permanentă cu apă, pădurile cu exemplare bătrâne ale acestora 
pot fi găsite pe teritoriile protejate de inundații. La nivelul arbuștilor putem 
găsi cornul, păducelul, porumbarul și diferite specii din familia rosaceelor. 
 
De ce nu cresc copacii până la cer? 
Indiferent ca un puiet de copac în ce condiții bune trăiește, iar datorită râului 
aprovizionarea acestuia cu apă este ideală, chiar și în cazul celor mai uriași 
copaci, odată se va termina creșterea individului, după ce a ajuns la o 
anumită înălțime. Cel mare copac din Câmpia Panonică a fost Plopul bătrân 
de la Vetyehát, care avea cca. 300 de ani și o circumferență a trunchiului de 
16-17 metri, însă prin înălțimea sa de cca. 30 de metri, a ajuns la limita 
maximă biologică a înălțimii care caracterizează specia lui. Copacii foarte 
bătrâni, cresc din an în an în mai puțină măsură, pentru că posibilitatea de 
transport ale nutrientelor și al apei are limite. 
 

Practica silviculturii apropiate de natură 
 
Ce fel de munci efectuează pădurarii, pe teritoriul silvic? 
În vechea practică ale activităților legate de silvicultură principalul câștig a 
fost considerat realizarea de material lemnos cât mai ușor prelucrabil și, într-
un mod cât mai simplu și rapid. În conformitate cu această concepție, în 
practica silviculturii au fost preluate metodele prusești, conform cărora s-au 
străduit pentru a realiza plantații de păduri constituite din indivizi de aceeași 
vârstă și formate din specii omogene. Defrișarea copacilor a fost 
organizată,dacă era posibil, deodată și pe teritorii mari, așa cum și 
replantarea teritoriilor exploatate – dar în această privință la început 
reînnoirea pădurii a fost lăsată în grija naturii, necesitatea replantărilor a 
devenit obligatorie doar în ultimele vremuri. Bineînțeles că după replantare, 
pădurea nu va rămâne singur: este asigurată eliminarea buruienilor, vor fi 
rărite exemplarele și vor fi lăsate să crească în continuare doar exemplarele 
bine dezvoltate. 

http://www.huro-cbc.eu/


Ecologia apelor și ale malurilor 4. modul 
  

      www.huro-cbc.eu 
Continutul acestui tutorial nu reflecta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene 

 Cum se formează structura pădurilor naturale? 
În natură nu au loc procese chiar atât de regulamentare. Structura după 
vârste ale acestor păduri este complexă, fiind prezenți deodată toate 
generațiile, puieții, copacii tineri, arborii uriași și cei în vârstă care deja sunt 
pe calea degradării. În competiția pentru anumitele habitate, cele mai multe 
exemplare pot fi găsite din speciile de copaci, care sunt cel mai adecvate 
habitatului respectiv, însă printre acestea întotdeauna se pot găsi și 
exemplare de specii adjuvante. Astfel pădurea va avea o imagine variată din 
punctul de vedere al vârstei copacilor, al înălțimii și al compoziției de specii. 
 

Care sunt metodele prin care le putem imita procesele naturale? 
În cadrul gestionării naturale ale pădurilor, trebuie să ne străduim la 
acoperirea permanentă a teritoriului cu păduri, adică pe lângă zonele 
defrișate întotdeauna trebuie să rămână populație de pădure adecvată. În 
vederea  atingerii acestui obiectiv, sunt utilizate mai multe metode. În cazul 
tăierii în ochiuri, nu vor fi tăiate dintr-o dată teritorii mai mari de trei 
hectare, astfel pădurea va fi schimbată în parcele în formă de pete, fiecare 
pată având altă vechime. Prin tăierea selectivă a copacilor, vor fi ridicate din 
pădure doar acei copaci care au ajuns la vârsta de tăiere. În urma tăierilor în 
formă de scară, pădurea de asemenea va deveni împărțită pe vârste, dar în 
mod diferit de tăierea în ochiuri, deoarece în acest caz copacii cu vârsta de 
tăiere apar în formă de fâșii unitare și alternante și nu în formă de pete.  
 

Ce fel de beneficii reprezintă pădurile în afară de materialul lemnos? 
Avantajele sociale ale pădurilor constă în rolul lor îndeplinit în odihnirea și  
recreația populației, respectiv în ocrotirea mediului. Pe lângă acestea, în 
păduri pot fi colectate, în limite normale, fructe de pădure, mușchi, conuri de 
pin etc. 
 

Prelucrarea lemnului, meserii de manufactură tradițională 
 
Unde folosim material lemnos în zilele noastre cotidiene? 
Cândva viața omului era însoțit de lemn ca material, începând de la naștere 
și până la moarte, ustensilele, mobilierul sau clădirile realizate din lemn. 
Aceste tendințe de utilizare a lemnului încă mai există și în zilele noastre, 
chiar dacă nu sunt prezente în măsură atât de mare. Lemnul este folosit în 
cea mai mare măsură pentru încălzire, pentru construcții și ca materie primă 
în industria hârtiei. Mobilierul și ustensilele casnice confecționate din lemn, 
s-au retras într-o oarecare măsură datorită apariției materialelor complexe și 
ale profesiilor noi, însă în urma răspândirii gândirii ecologice din ce în ce mai 
accentuate, poate fi observată renașterea lemnului. 
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Care este diferența între lemnul moale și lemnul dur? 
Calitatea materialului lemnos depinde de cantitatea de lignină depusă în 
structura peretelui celular, care depinde în funcție de specie. Pe lângă 
acestea, copacii pe parcursul creșterii, dezvoltă așa numitele inele de 
creștere în perioadele de iarnă și vară, iar alternarea acestora în structura 
lemnoasă formează acele cercuri concentrice dure și moi, care pot fi 
observate cu ocazia stabilirii vârstei copacului. Din acest punct de vedere 
unele dintre speciile de copaci sunt determinate ca specii cu lemn moale, ele 
având greutatea specifică mai mică, în formă proaspătă au un conținut 
ridicat de umiditate, în formă uscată se arde repede, însă elimină o cantitate 
mai mică de căldură. Prelucrarea acestora este mai ușoară, însă duritatea lor 
este mică și se degradează mai ușor. Astfel de copaci cu lemn moale sunt de 
exemplu salciile și plopii. Lemnul dur este mai bun pentru confecționarea de 
mânere pentru scule, pentru construcții, stâlpi și pentru par – respectiv pot fi 
vândute la preț mai bun ca lemne de foc. 
 
 
Ce fel de meserii au apărut pentru prelucrarea lemnului? 
Au apărut o serie de meserii pentru diferitele munci speciale. Cioplitorul a 
făcut doagele pentru butoaie și pentru găleți de lemn, bognarul a realizat 
roțile căruțelor, bodnarul a confecționat linguri, lopeți și mânere pentru 
scule, un alt meșteșugar fabrica copaie și cadă de lemn, în timp ce altul 
producea cupe și ulcioare. Iascarul culegea iasca de pe copaci, ca să nici nu 
mai vorbim despre tâmplarii și dulgherii; dar existau și meserii chiar fine cum 
au fost cei care confecționau instrumente muzicale.  
  
 
De ce este mai bine să schimbăm pe lemne materialele de altă natură, în 
obiectele noastre de uz zilnic? 
Cel mai mare avantaj al utilizării lemnului este faptul că este reciclabil într-o 
proporție de 100%, este natural, este un material care se realizează și poate 
fi prelucrat în mod ecologic, iar după utilizare se degradează ușor.
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 1. Să realizăm disecția pădurii! 
Cu ocazia drumețiilor tematice, alege un teritoriu de pădure tipic de pe 
regiunea dintre diguri! Realizează o schiță, care sunt nivelurile pe care le poți 
cunoaște pe teritoriul ales? Care dintre specii le poți determina în cadrul 
nivelelor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interfon în pădure 
Dacă locurile de viață ale animalelor o comparăm cu un bloc cu șase etaje, 
cum am putea scrie lista locatarilor, pe ”interfonul” acestui bloc? 
A) acvila de câmpie, B) veverița, C) pițigoiul albastru, D) păianjenul cu cruce, 
E) lumbricul, F) lăcustă italiană, G) melcul de grădină, H) cârță, I) părșul, J) 
corbul, K) gândacul scarabeus, L) izopode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 etajul 5:  ……  …… 
 
 etajul 4:  ……  …… 
 
 etajul 3:  ……  …… 
 
 etajul 2:  ……  …… 
 
 etajul 1:  ……  …… 
 
 parter:  …...  …… 
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3. Pune în ordine corectă următoarele specii de plante! 
Apariția stratului de vegetație pe insulele noi apărute este realizată de către 
următoarele specii de plante. Care este succesiunea în timp ale acestora? 
A) salcia albă, B) specii de poligonacee, C) murele, D) iarbă din familia 
Poacee, E) morcovul sălbatic, F) pătlăgina,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Estimarea înălțimii copacilor 
Dimensiunile exacte ale copacilor este greu să le stabilim. Pentru estimarea 
înălțimii acestora, alegem un exemplar, lângă care se află un spațiu liber mai 
întins și în cazul căruia vedem bine vârful copacului! Mai avem nevoie de o 
ruletă pentru măsurat de minim 2 metri lungime! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.   …… 
 

2.  …… 
 

3.  …… 
 

4.  …… 
 

5.  …… 
 

6.  …… 

1. Măsurăm 30 de pași începând de la trunchiul copacului! 
2. La punctul măsurat înțepăm în sol un băț de aprox. 2 metri lungime! 
3. Să măsurăm încă 3 pași, îl semnalăm și ne culcăm pe sol, cu fața înspre copac și 

bățul fixat în sol! 
4. Să căutăm vizual acel punct de pe băţ, unde pică imaginea vârfului de copac! Vom 

ruga partenerul nostu să pună un semn la punctul amintit! 
5. Înălțimea copacului stă în proporție cu înălțimea punctului semnalat pe băț, 

asemănător cu valoarea proporționalității dintre distanța dintre ochiul tău și 
bățul respectiv ochiul tău și copacul. 
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 5. Roadele copacilor 
Colectează de sub cât mai multe copaci, fructele acestora? Ce fel de metode 
sunt folosite de către copaci pentru asigurarea răspândirii materialului lor de 
reproducere? Ce fel de formă și caracteristici au fructele, care asigură 
răspândirea?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Determinarea vârstei copacilor după inelele de creștere 
Caută un trunchi de copac la care poți vedea bine întreaga suprafață disecată 
al acestuia! Numără câți ani avea copacul! Trebuie să ai grijă referitor la 
faptul că un inel închis la culoare (cu consistență mai solidă) și unul deschis la 
culoare (mai moale) constituie împreună inelul de creștere format în aceeași 
an! 
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 7. Aprinderea focului cu metodele omului preistoric 
Diferența dintre lemnul moale și cel dur a fost descoperită deja de către 
omul preistoric, și ei au utilizat această cunoștință, pe lângă altele și pentru 
aprinderea focului, pe  care  putem încerca și noi, sub supraveghere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Asociază meseriile populare cu ustensilele realizate de către aceștia! 
Deoarece, cândva abia existau ustensile, care într-un fel sau altul nu stăteau 
în relație cu lemnul, prelucrarea lemnului apare în aproape fiecare segment 
al vieții. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. În primul rând pregătește o găleată de apă pentru stingerea focului, respectiv 

alege un loc unde nu există materiale inflamabile în jurul tău! 
2. Pentru aprinderea focului putem folosi doar lemne perfect uscate, vom avea 

nevoie de o bucată de lemn moale și de o creangă de lemn dur. 
3. Bucata de lemn moale o vom culca pe sol și vom aplica o gaură pe suprafața 

acestuia cu ajutorul unui cuțit sau al unei bucăți de piatră ascuțite! 
4. Creanga din lemnul dur vom ascuți ușor, și le vom fixa în gaura lemnului moale, 

după care le vom suci între palme. 
5. Secretul procesului constă în faptul, că cele două bucăți de lemne nu trebuie 

strănse nici prea ușor și nici prea moale unul de celălalt și astfel se va realiza o 
frecare exact adecvată. 

6. Dacă frecarea este efectuată o perioadă corespunzătoare, căldura care se obține 
în urma frecării, va aprinde praful fin al lemnului moale. 

7. Firele de iarbă, părul de animale, penele sau frunzele uscate adunate pentru 
aprinderea focului vor fi apropiate ușor de partea aprinsă, după care vom sufla. 

 

 
  bognarul     lingură 
 
  tâmplarul     cupe 
 
  bodnarul     butoi 
 

iascarul     roata căruței 
 
  dulgherul     pălărie de iască 
 
 meseriașul de cadă de lemne    scaun 
 
  cioplitorul     latrină 
 
 meseriașul de cupe     cadă de lemne 
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