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Pădurile seculare  
de fag din Carpați 
Te invit să descoperi un capitol de natură, în starea ei originară. Ți 
se întâmplă să te întrebi cum arăta natura cu sute sau chiar cu mii 
de ani în urmă? Cum vor fi fost pădurile acelea necălcate de picior 
omenesc ? Este posibil să afli și chiar să vezi, căci România deține 
până în zilele noastre suprafețe întinse de astfel de păduri, 2/3 din 
pădurile seculare ale Europei. 

17
Pădure seculară = ecosistem 
nederanjat de acțiunea umană

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Pădurile sunt o bogăție uriașă a 
României, de care, din păcate, oamenii 
nu sunt foarte conștienți. Poate, sunt 

prea obișnuiți cu ea... Gândiți-vă 
la aproape orice călătorie de câteva 

ore prin Muntenia, Moldova sau 
Transilvania. Oare vă puteți imagina 
cum ar fi aceste locuri fără păduri?

• carnivorele mari: urs, lup, râs, jder, pisca sălbatică, vulpe; 

• ierbivorele mari: cerb, mistreț, căprior;

• păsări: bufnița, cucuvea, huhurez, barza neagră  
(o raritate), ciocănitori, pitigoi, cinteze; 

• amfibieni: salamandre, tritoni, broasca cu burta roșie;

• specii rare de insecte care depind de lemnul uscat și de cel 
aflat la sol, în stare de putrefacție;

Descoperă pe harta din interiorul 
coperții pădurile virgine din România, 
recunoscute de UNESCO. Construiește 
trasee prin care să le vizitezi pe toate. 
Dacă pleci de la București? Dar de la 
Timișoara? Dar de la Cluj? Dar de la 
Suceava?

Un reportaj 
interesant despre 
pădurile seculare

Pe lista UNESCO:
•Izvoarele Nerei, Cheile Nerei – Beușnița, Domogled – 

Valea Cernei (jud. Caraș Severin)

•Masivul Cozia, Lotrișor (jud. Vâlcea), Șinca (jud. Brașov)

•Slătioara (jud. Suceava) 

•Groșii Țibleșului și Strâmbu Băiuț (jud. Maramureș) 

Poate te întrebi cum au supraviețuit aceste 
păduri fără să fie deranjate de acțiunile 
omului. Pe vremea noastră era simplu, 
căci nu mulți se încumetau să străbată 

codrii deși și sălbatici. De când oamenii au 
inventat atâtea mașini și mașinării pădu-
rile acestea sunt mult mai ușor de atins și 
totuși cele foarte izolate au fost rar stră-

bătute, și doar la pas. Pădurile care astăzi 
se numesc seculare s-au păstrat, mai ales, 
în zonele de deal, pentru că la câmpie oa-
menii au tăiat mult, începând cu secolul 
al XVIII-lea. Pe atunci, birul către turci 

crescuse, dar și comerțul cu cereale și lemn 
devenise înfloritor. Și uite așa, în 300 de 

ani, oamenii au făcut să dispară suprafețe 
imense de pădure. 

Domniţa Ruxanda

Arbori din pădurea seculară de la Strâmbu Băiuț,  
Țara Lăpușului, jud. Maramureș. Cuvântul secular nu se 
referă neapărat la vârsta copacilor, cu toate că în aceste păduri 
se găsesc și exemplare de arbori bătrâni de peste 150 de ani și 
până la 400-500 de ani. Dar aici trăiesc, de fapt, copaci de toate 
vârstele, în toate etapele de dezvoltare, așa cum cresc aceștia 
natural, fără nici o intervenție umană; în pădurile comune, cea 
mai mare parte a arborilor sunt de vârstă adultă. Mai aproape 
de adevărul acestor păduri este cuvântul virgin, căci în zonele 
de care vorbim nu se exploatează lemnul, nici măcar cel mort 
(trunchiurile căzute la pământ). Desigur, omul a pătruns în 
aceste păduri, dar nu le-a deranjat în nici un fel. În astfel de 
locuri poți observa și înțelege mecanismele complexe ale naturii 
așa cum au fost acestea create și cum s-au dezvoltat, de la 
origini. Pădurile seculare la care ne referim se află în zona de 
deal și sunt alcătuite în majoritate din fagi. Această specie de 
arbore crește natural la altitudini cuprinse între 700 și 1 400 m. 
Pe lângă fagi mai sunt însă și ulmi, paltini, carpeni, brazi, molizi 
și alte specii de arbori. 

Pe lângă vegetație, pădurile seculare înseamnă și patrupede, insecte 
și păsări, care își găsesc aici condiții foarte prielnice de viață. Atât 
plantele, cât și animalele pot fi urmărite pe zone etajate. Unele preferă 
zonele superioare, altele pe cele mai joase, după hrana de care au 
nevoie și după tipul de cuibărire. Aceste etaje comunică și se susțin 
unele pe altele funcționând într-un echilibru desăvârșit. În pădurile 
seculare animalele nu au nevoie să fie hrănite artificial, căci găsesc în 
natură tot ce le este necesar.

În pădurile seculare unii arbori ajung să moară de bătrânețe 
(la 400-450 de ani brazii și chiar 500 de ani fagii). Trunchiurile 
doborâte, de obicei, de furtuni rămân la pământ, unde se 
macină încet, încet îmbogățind solul și găzduind nenumărate 
insecte; acestea, la rândul lor devin hrană păsărilor. 

Coronamentul bogat și ramificat dar și existența a 4-5 etaje de vegetație 
sunt trăsături importante ale pădurilor seculare; între arbori există 
suficient spațiu pentru dezvoltarea ramurilor și a coroanei și astfel 
aceștia au capacitatea de a-și regenera ramurile rupte de vânt; pădurea 
conține specii de arbori toleranți la umbră, de aceea, plantele tinere pot 
rezista până când un copac bătrân moare, cade la sol și eliberează astfel 
calea către lumină.
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Lant trofic – este felul interdependent 
în care funcționează relațiile de hrănire 
dintre organismele vegetale și animale ale 
unui ecosistem. Prin acesta se poate observa 
circuitul substanțelor în natură.

Ce credeți, este bine ca pădurile seculare să fie menajate cât mai mult sau mai 
degrabă să fie propuse cât mai multe vizite ale turiștilor în pădure?

Imaginați o discuție în 3, în care fiecare își urmărește cu tenacitate interesul:
• pădurarul responsabil de o pădure seculară care nu este încă o zonă protejată
• un om de afaceri care dorește să deschidă o linie de exploatare a lemnului în 

localitatea cea mai apropiată
• primarul localității.
Spectatorii pot alcătui o galerie de onoare – cu cel mai implicat pădurar, cel mai 
echilibrat primar, cel mai ponderat om de afaceri – și o galerie a rușinii cu cel 
mai nepăsător om de afaceri, cel mai iresponsabil primar, cel mai nepăsător 
pădurar. Orice atitudine veți alege să adoptați în cadrul jocului de rol, contextul 
vă va ajuta să înțelegeți posibile situații reale.

Pădurile seculare 
sunt în pericol

Pădurea noastră a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în urmă cu câteva luni, 
deci a trecut prea puțin timp pentru a observa vreo schimbare de abordare a 
administrației sau a comunității locale. Totuși, sunt și mici semne pozitive: din 
ce în ce mai mulți oameni încep să întrebe de pădure și ne contactează la Ocolul 
Silvic, cerând informații despre programul de vizitare, despre trăsăturile unice 
pe care le pot vedea în pădurea noastră și despre cum de s-a păstrat ea peste 
secole neschimbată. Au început să vină și turiști, unii chiar de departe. Faptul 
că turismul își face simțită prezența în zona noastră este un lucru bun deoarece 
stimulează comunitatea locală să ofere servicii de cazare și ghidaj în această 
zonă. Câtă vreme turiștii vizitatori ai pădurii noastre nu sunt prea mulți, totul 
este OK. (Ing. Florin Mârzac, Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț, jud. Maramureș)De ce sunt importante pădurile 

seculare?
• conservă biodiversitatea și lanțurile trofice în starea lor 

pură; asigură astfel o sursă de material genetic de cea mai 
bună calitate (puieți și bănci de semințe), pentru cercetare 
și cazuri speciale în care este necesară reîmpădurirea 
unor zone, arborii din pădurile seculare fiind mai 
rezistenți la boli și dăunători; 

• sunt habitate ideale pentru specii rare de plante și 
animale și ultimele refugii pentru numeroase specii de 
mușchi, licheni, melci și insecte care sunt foarte sensibile 
la poluare;

• sunt cea mai bună școală pentru naturaliști, păstrând 
modul originar în care cresc, se dezvoltă și relaționează 
organismele vegetale și animale. 

De ce?
• lăcomia și lipsa de responsabilitate a oamenilor, care nu 

țin seama de valoarea acestor păduri, trecând peste lege 
pentru interese personale, de moment. 

• neprotejarea prin lege a întregilor suprafețe de pădure 
seculară.

• neprotejarea zonelor tampon de pădure – căci unele 
păduri seculare sunt, de fapt, zone înconjurate de păduri 
comune; când aceste păduri tampon sunt agresate și 
pădurile seculare devin mai vulnerabile. 

• tăierile abuzive de păduri, în general – chiar și cele 
neclasate UNESCO -, fapt care afectează echilibrul 
natural subtil pe suprafețe foarte întinse.

• proasta pază a pădurilor protejate, generată de lipsa de 
personal și de tehnologie.

Petruţ

Am fost o dată cu tata la o stână la 
Șinca, spre Brașov. Baciul de acolo 

se plângea de urși, parcă mai mult ca 
prin părțile noastre. Era pe la stână și 

pădurarul care ne-a povestit că a găsit 
în adâncul codrului un brad de 62 de 
metri, cum nu s-a mai văzut așa de 
înalt în toată țara, iar fag, unul de 
56 de metri, zice că e cel mai înalt 

din toată Europa!

Ciuperci și mușchi, crescute pe un trunchi mort la Strâmbu 
Băiuț. Lemnul mort este un mediu excelent și pentru alte 
plante, pe care le adăpostește și le hrănește. Ciupercile și 
plantele medicinale sunt o mare bogăție a acestor păduri, dar și 
o mare atracție pentru culegători, care pot strica, prin acțiunile 
lor, echilibrul natural.

La sfârșitul secolului ai XIX-lea, 30% din suprafața actuală a 
României era acoperită cu păduri seculare. Un secol mai târziu, mai 
rămăseseră doar 6%. În 2017, anul în care unele păduri virgine din 
România au intrat, în sfârșit, în zona de protecție UNESCO, doar 3% 
din suprafața țării le mai aparține. Din acești puțini 3% doar 18% 
sunt strict protejate. Și cu toată această scădere, România a rămas 
cea mai bogată țară a Europei în ce privește pădurile seculare. 

Turiști în pădurea seculară de la 
Strâmbu Băiuț, 2017. 

Arbori înalți în pădurea seculară de la Strâmbu 
Băiuț, Țara Lăpușului, jud. Maramureș
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Notițele mele Desenele mele
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