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Aria protejată Pădurea de stejar pufos de la Petiș– Sit Natura 2000, Cod ROSCI0148- 
este localizat pe partea dreaptă tehnică a pârâului Petiș cu înclinări între 5-40 grade, 
alternate de versanți cu porțiuni terasate. Există porțiuni ravenate și de versant plantate 
cu salcâm. Pe lîngă habitatul prioritar mai există porțiuni de pădure de fag și carpen, 
regenarată din lăstari cu stejar pedunculat introdus prin plantații. Mai există porțiuni de 
pădure parțial derivată, dominată de mesteacăn. Situl se remarcă prin prezenţa unor 
specii rare ca stejarul pufos (Quercus pubescens). În aria protejată și în apropierea 
acesteia trăiesc numeroase specii de păsări, amfibieni sau reptile, ocrotite de lege. 
Custodele ariei protejate este Asociația Biounivers: 
www.asociatiabiounivers.wordpress.com 

 

http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com/


Tipuri de habitate ocrotite de lege din aria protejată: 
9130 Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum 
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum 
91H0* Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens 
 
Următoarele animale, care trăiesc în aria protejată fac parte din categoria speciilor ocrotite de lege, 
de intere național și comunitar: sailorul comun (Neptis hylas), rădașca (Lucanus cervus), gușterul 
(Lacerta viridis), fazanul (Phasianus colchicus), cristelul de câmp (Crex crex), porumbelul de scorbură 
(Columba oenas), porumbelul gulerat (Columba palumbus), turturica (Streptopelia turtur), guguștiucul 
(Streptopelia decaocto), huhurezul mare (Strix uralensis), caprimulgul (Caprimulgus europaeus), 
ghionoaia sură (Picus canus), ciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos major), ciocănitoarea de stejar 
(Dendrocopos medius), ciocănitoarea dos-alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus 
martius), ciocârlia de pădure (Lullula arborea), sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu 
frunte neagră (Lanius minor), graurul (Sturnus vulgaris), gaița (Garrulus glandarius), cinteza (Fringilla 
coelebs), coțofana (Pica pica), ochiuboului (Troglodytes troglodytes), muscarul gulerat (Ficedula 
albicollis), muscarul mic (Ficedula parva), mierla (Turdus merula), sturzul cântător (Turdus philomelos), 
cocoșarul (Turdus pilaris), căprioara (Capreolus capreolus). 
 
Plante din aria protejată: strugureii de stepă (Muscari tenuiflorum), trei dinți (Orchis tridentata), coada 
– mielului (Verbascum phoeniceum), spânzul (Helleborus purpurascens), saschiul de stepă (Vinca 
herbacea), măseaua ciutei (Erythronium dens-canis). 
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Spânzul (Helleborus purpurascens) – 
otrava care vindecă 
În lumea ierburilor de leac tradiționale 
românești, dar și europene, spânzul ocupă 
un loc cu totul aparte. Aspectul său mai 
puțin obișnuit, faptul că apare foarte 
timpuriu - aproape din zăpadă – cu 
toxicitatea sa foarte ridicată, precum și 
proprietățile sale curative deosebite i-au 
dat o "personalitate" aparte. Spânzul este 
consemnat în legendele populare 
românești, dar și în scrierile alchimiștilor 
din Evul Mediu. Rar vom întâlni o plantă 
atât de respectată ca enigmaticul spânz. 
Proprietățile sale curative deosebite sunt 
recunoscute deopotrivă de medicina cultă 
și cea populară. 
În popor, această plantă a fost utilizată 
din vechime de către acei câțiva vraci sau 
vindecători ai satelor, care cunoșteau cu 
precizie proprietățile sale terapeutice și 
chiar magice.  
Atenție! Toată planta este toxică atât 
proaspătă cât și uscată. Substanța din 
spânz, numită helleborină  atacă 
sistemului nervos, provocând vomă, 
iritații, sângerări, încetinește bătăile 
inimii și duce la moarte.  
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În România trăiesc 58 de specii de orhidee, 
aşa numitele orhidee europene, cunoscute şi 
ca orhideele terestre sau autohtone. Ele pot fi 
întâlnite şi în alte ţări din Europa, însă sunt 
din ce în ce mai rare. 
Orhideele din țara noastră sunt specii terestre, 
care cresc pe unde ne așteptăm mai puțin: în 
pajiști, în mlaștini, liziere de pădure și 
luminișuri. Din cauza lipsei de educație în 
ceea ce privește protecția mediului, multe 
locații cu orhidee autohtone au fost distruse. 
Amenințările la adresa orhideelor autohtone 
sunt: 
 - exploatarea irațională a pășunilor și a 
pădurilor 
 - dezvoltarea turismului în masă 
 - dezvoltarea construcțiilor de case de 
vacanță în zonele subcarpatice 
 - dezvoltarea infrastructurii rutiere fără 
studii ecologice competente 
 - schimbările climatice globale 
 - depozitarea deșeurilor  
 - comerțul ilegal cu buchete de flori 
sălbatice 
Trei dinți (Orchis tridentata) – Trăiește în 
pajiști însorite, la marginea pădurilor, în 
poienițe și fânețe. Perioada de înflorire este 
din martie până în iunie. 
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Fluturele – argus  
(Plebejus argus) 
În zilele însorite zboară aproape 
tot timpul, fără odihnă. Este 
fluturele dealurilor deschise, 
înierbate. Aripile masculului 
sunt albastre cu nuanță cafenie, 
aripile femelei sunt maronii, 
decorate cu multe puncte. De 
obicei zboară dimineața sau 
după masă. Ouăle sunt depuse 
pe sol sau aproape de sol. Au trei 
generații pe an, se pot observa 
începând din luna mai până în 
septembrie. 
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Fluturele Sailor comun  
(Neptis hylas) 
Bătăile aripilor sunt scurte, 
aproape orizontale, dând o 
senzație că alunecă în aer. 
Aripile anterioare sunt negre cu 
pete triunghiulare albe. S-a 
observat că poate emite anumite 
sunete, a căror importanță nu a 
fost încă identificată. Are două 
generații pe an, între mai-iunie și 
iulie-septembrie. Ouăle sunt 
depuse unul câte unul pe specii 
de leguminoase.  
SPECIE OCROTITĂ DE LEGE. 
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Rădașca (Lucanus cervus) este 
cel mai mare gândac din țara 
noastră. Caracteristice sunt 
mandibulele mari și roșcate ale 
masculului, care seamănă cu 
coarne de cerb și pot fi mișcate ca 
un clește. La exemplare mari, 
lungimea coarnelor poate atinge 
aproape jumătate din lungimea 
totală a gândacului. Femelele sunt 
ceva mai mici decât masculii și nu 
au „coarne”. În schimb, au un 
„clește” mic de care se folosesc 
pentru a procura hrană. Trăiesc 
mai ales în pădurile de stejar.  
În credința populară zborul în 
timpul zilei a gândacului 
prevestește furtuna.  
SPECIE OCROTITĂ DE LEGE. 
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Leul-furnicilor 
(Myrmeleon formicarius).  
Larvele acestor insecte sunt 
răpitoare. Spre deosebire de 
adulți, ele trăiesc într-un alt 
mediu, în nisip. Larvele au 
un mod neobișnuit de a 
prinde prada, și anume prin 
formarea în nisip a unei 
pâlnii, care devine o 
capcană periculoasă pentru 
furnici. Acestea trecând pe 
lângă pâlnii, işi pierd 
echilibrul şi sunt prinse de 
"cleştii" leului care aşteaptă 
ascuns în nisip. Adulții 
seamănă cu libelulele. 
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Gușterul, sopârla de smarald sau 
sopârla verde (Lacerta viridis) 
Este cea mai mare și cea mai colorată 
șopârlă care trăiește la noi, ajungând 
până la 40 cm sau chiar 50 cm 
La mascul, partea dorsală (spatele) este 
galben-verzuie cu puncte negre, iar 
partea ventrală (burta)  de un galben-
deschis. În perioada împerecherii gâtul 
masculului este, deseori, de culoare 
albastră strălucitoare. Femela are un 
colorit mai puțin intens, partea dorsală 
fiind verde, iar pe fiecare latură 
prezintă câte o dungă longitudinală de 
culoare deschisă. 
Culoarea verde a acestor sopârle îi 
ajută să se camufleze atât pe sol, cât și 
prin copaci, scăpând de prădători. 
Hrana lor este alcătuită din insecte, 
păianjeni și, foarte rar, din puii unor 
păsări.  
Animalul se reproduce depunând ouă, 
iar în lunile de iarnă hibernează în 
scorburile copacilor sau în crăpăturile 
stâncilor. ESTE O SPECIE 
OCROTITĂ DE LEGE. 
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Prigoria (Merops apiaster) sau 
mâncătoarea de albine este o pasăre 
migratoare care trăiește în colonii.  
Se remarcă printr-un cioc lung, subțire și 
ușor înconvoiat, aripi lungi și ascuțite, 
picioare scurte și slabe și printr-un penaj 
divers și viu colorat.  
Se hrănește în special cu viespi și albine, 
nefiind afectată de veninul acestora. 
Prigoria este una dintre puținele păsări care 
se pot uita drept înainte cu ambii ochi, peste 
vârful ciocului. Odată prinsă, insecta este 
lovită mortal, apoi fărâmițată și înghițită.  
Galeriile sunt confecționate în vederea 
clocitului. Prigoriile sapă cu ciocul în 
malurile lutoase, iar pământul este dat afară 
cu picioarele. Pot săpa în adâncime până la 
2 m. La capăt, galeria se lărgește, formând 
una sau două camere, dedicate clocitului.  
Legăturile între prigorii sunt deosebit de 
puternice: o prigorie nu smulge niciodată 
hrana alteia, galeria de cuibărit poate fi 
vizitată de ceilalți membrii ai coloniei. 
Noaptea obișnuiesc să doarmă în șiruri, 
apropiate unele de altele, cu corpurile 
drepte și capul ținut vertical în sus, și nu în 
penajul de pe umăr cum obișnuiesc celelalte 
păsări.  
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Ciocănitoarea pestriță mare 
 (Dendrocopos major) Este cea 
mai comună ciocănitoare din 
ţara noastră. Penajul este tărcat, 
alb cu negru, cu roşu pe ceafă şi 
regiunea subcodală. 
ESTE O SPECIE OCROTITĂ     
DE LEGE. 
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Ciocănitoarea de stejar 
(Dendrocopos medius) - apare 
în majoritatea pădurilor cu 
frunziş, este o specie mai rară. 
Are acelaşi colorit ca şi 
ciocănitoarea pestriţă mare, dar 
cu roşu şi pe creştet.  
ESTE O SPECIE OCROTITĂ 
DE LEGE. 
 



Minunata lume a stejarului pufos 

Ciocănitoarea neagră  
( Dryocopus martius ) este cea 
mai mare specie de 
ciocănitoare din Europa. Are 
penajul negru cu o scufiță de 
culoare roșie pe cap care se 
prelungește până aproape de 
cioc. Deși este o apariție rară și 
este greu de văzut, 
ciocănitoarea neagră poate fi 
întâlnită pe aproape tot 
teritoiul României.  
ESTE O SPECIE OCROTITĂ 
DE LEGE. 
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Ghionoaia verde  
(Picus viridis) este roşie pe 
creştet şi ceafă, are negru în 
jurul ochiului. Pe obraz  are 
pene roşii într-o bandă neagră. 
Pieptul şi burta sunt alburii.  
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Ghionoaia sură  
(Picus canus) este roșie doar 
pe creștet și  are pene negre 
pe obraz Este mai mică decât 
ruda ei, ciocănitoarea verde. 
ESTE O SPECIE 
OCROTITĂ DE LEGE. 
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Cinteza (Fringilla coelebs) - este 
o pasăre migratoare de talie mică. 
Masculii tineri ajung în țară 
înaintea femelelor, de aici vine și 
denumirea de coelebs = nu este 
însurat. Primăvara, în perioada de 
împerechere, masculul care este 
viu colorat atrage atenția femelei 
asupra sa prin ciripitul său 
gălăgios.  Cuibul este construit din 
rădăcini de plante, scoarță de 
copac, mușchi și paie. Este căptușit 
cu pene și amplasat la bifurcația 
crengilor, fiind mascat cu licheni și 
mușchi. Se hrănesc cu fructe de 
pădure, semințe, insecte și larvele 
acestora. 
 SPECIE OCROTITĂ DE LEGE 
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Gaița (Garrulus glandarius) 
Caracteristicile gaiței sunt petele 
albe și albastre de pe aripi. 
Trăiește în păduri de foioase și 
rășinoase. Este omnivoră, se 
hrănește în special cu insecte, 
dar în alimentația ei întâlnim și 
ouă, păsări mai mici, șopârle și 
broaște. Imită cu ușurință alte 
specii de păsări. Gaița crescută 
din tinerețe în jurul casei poate 
învăța cuvinte.  Masculul și 
femela își construiesc împreună 
cuibul din crengi și paie. 
Comportamentul tipic  al acestei  
specii este că lasă furnici în 
penaj, cu acidul formic se apără 
de paraziți.  
SPECIE OCROTITĂ DE LEGE. 
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Cărprioara (Capreolus capreolus)  
Lungimea corpului ajunge la 140 
cm, are coada scurtă și aproximativ 
50 kg la maturitate. Își schimbă 
coloritul în funcție de anotimp: 
iarna este cenușie iar vara maronie. 
Sub coadă și pe partea posterioară 
a picioarelor are o ”oglindă”, care 
iarna este albă iar vara gălbuie. 
Puiul de căprioară, iedul, se naște 
în mai, blana este decorată cu pete 
negre pe fond alb. Pe măsură ce 
crește devine maroniu-roșiatic. 
Femela, în comparație cu 
masculul, nu are coarne. Țapul își 
pierde coarnele la începutul 
fiecărei ierni, dar acestea încep să 
crească iar primăvara. Habitatul 
perfect al căprioarei este liziera de 
pădure. De obicei ele se odihnesc 
în timpul zilei, iar noaptea sunt 
active și se hrănesc.  
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Mistrețul (Sus scrofa) 
Lungimea corpului este de obicei 150 
cm, iar greutatea medie de 160 kg, dar 
în Carpați poate să ajungă la 350 kg. 
Aspectul și forma mistrețului nu poate 
fi confundat cu nici un alt animal din 
țara noastră. Coloritul variază de la 
negru la maro-roșiatic. Vierul prezintă 
colți înfiorători cu care se apără și îi 
folosește pe post de armă. Prezența 
mistrețului se poate simți din cauza 
mirosului specific și se pot observa 
locurile săpate de acesta. Preferă 
pădurile întinse, care îi conferă hrană 
și adăpost. Mistreții trăiesc în ciurdă. 
Conducătorul ciurdei este întotdeauna 
o scroafă bătrână. Ciurda este formată 
din scroafe, godaci și purcei, masculii 
se alătură doar în perioada de 
împerechere. Mistrețul este un animal 
omnivor. Scroafa înainte de a făta își 
amenajează un loc cu materiale moi. 
Purceii prezintă dungi longitudinale pe 
corp.  



Minunata lume a stejarului pufos 

  

Sturzul cântător  
(Turdus philomelos)  
-este specia cea mai frecventă din 
neamul sturzilor, clocind în toate 
pădurile şi zăvoaiele din ţară, la 
şes şi la munte. Cuibul este 
instalat la înălţimi nu prea mari, în 
arbori şi arbuşti, care are interiorul 
de forma unei cupe de carton, 
formată din lemn putrezit 
amestecat cu saliva păsării. Vocea 
este foarte plăcută şi puternică. 
Toamna migrează spre locurile de 
iernare din jurul Mării 
Mediterane.  
SPECIE OCROTITĂ DE LEGE. 
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Pădurea  - aurul verde al Terrei 
Pădurea este o componentă a mediului terestru cu cea mai 
complexă structură. În pădure întâlnim cele mai variate 
forme de viață. 
Astfel, plantele sunt reprezentate prin arbori, arbuști și 
diferite specii ierboase. 
În pădure se mai întâlnesc ciuperci, licheni, alge, bacterii. 
Aici trăiesc o mare diversitate de animale: insecte, moluște, 
viermi, amfibieni, reptile, păsări și mamifere. 
În pădure întâlnim următoarele straturi: solul, litiera 
(frunzele căzute), perna de muschi, 1-3 straturi de ierburi de 
diferite înălțimi, arbuștii, arborii, coronamentul pădurii și 
pătura de aer  deasupra coroanelor. 
Pădurea, datorită copacilor săi, are o climă moderată care 
influențează zonele înconjurătoare. 
Ea menține umiditatea și scade temperaturile extreme din 
timpul verii și ale iernii, de asemenea, micșorează puterea 
vânturilor. În pădure, zăpada se topește lent, împiedicând 
astfel revărsarea râurilor în care se adună apele din zăpezile 
topite. La fel se întâmplă și cu ploile: copacii rețin picăturile 
de apă pe frunze și ramuri, care apoi se scurg, fiind absorbite 
de rădăcini. Datorită fotosintezei, ea îmbogățește atmosfera 
cu oxigen, contribuind la menținerea vieții. 
Pentru omul modern, pădurea este un loc recreativ, de odihnă 
și uneori terapeutic. 
În drumețiile noastre prin pădure trebuie să respectăm 
următoarele reguli: 
- Nu rupem puieții și scoarța copacilor! 
- Ocrotim cuiburile de păsări și vizuinile animalelor! 
- Nu aprindem focul în pădure!  
- Strângem gunoaiele și resturile menajere din locurile 
unde am poposit! 
 Trebuie să ținem minte că pădurea este sănătatea 
noastră! 
  
 



Minunata lume a stejarului pufos 
 Stejarul pufos (Quercus pubescens) 
Este o specie de interes deosebit care, 
împreună cu speciile din jur, formează un 
habitat prioritar, protejat la nivel naţional şi 
comunitar.  
Stejarul pufos este o specie mediteraneană şi 
are frunza uşor pufoasă (pubescentă – cu peri) 
pe dos. Fructifică puţin şi destul de rar, o dată 
la 5-7 ani, acest lucru făcând ca regenerarea 
lui să fie foarte dificilă. 
Creşte mai puţin înalt decât ceilalţi stejari, de 
multe ori cresc mai multe exemplare aproape 
din acelaşi loc şi are trunchiul mai rău 
conformat, strâmb, cu o scoarţă caracteristică.  
 În comparaţie cu gorunul (Q. petraea) sau 
stejarul (Q. robur) cu care poate fi confundat, 
stejarul pufos are scoarţa mult mai adânc 
brăzdată, în special la baza trunchiului, 
împărțită în plăci oarecum dreptunghiulare. 
Lemnul are însuşiri tehnologice bune, fiind 
asemănător cu cel al gârniţei (Quercus 
frainetto), dar din cauza dimensiunilor reduse 
este folosit cel mai mult ca lemn de foc. 
Coroana este largă şi neregulat răsfirată, rară, 
luminoasă. Preferă solurile calcaroase. 
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Cele „10 porunci verzi” 
1. Protejați plantele și animalele. 
2. Păstrați curățenia apelor. 
3. Folosiți drumurile și cărările. 
4. Campați cu atenție. 
5. Îndepărtați deșeurile. 
6. Îngropați gunoiul de toaletă. 
7. Aveți grijă cu focul. 
8. Aveți considerație pentru cei din jur. 
9. Aveți grijă de panouri și marcaje. 
10. Respectați patrimoniul cultural. 
 panouri și marcaje. 
 


	Minunata lume a stejarului pufos�
	Număr diapozitiv 2
	Număr diapozitiv 3
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos
	Minunata lume a stejarului pufos�
	Număr diapozitiv 24

