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 Cum 
funcționează    
      un copac

        UN COPAC ARE UN CORP URIAȘ. LA FEL CA TINE, 
ESTE ALCĂTUIT DIN COMPONENTE DIVERSE. 
COPACUL ARE UN FEL DE OASE, ARTERE ȘI O PIELE. 
DAR CUM RESPIRĂ, DE FAPT?
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FRUNZELE SUNT FOARTE IMPORTANTE PENTRU COPACI, DEOARECE 
ELE ÎI AJUTĂ SĂ-ȘI PREPARE HRANA. DACĂ LE ESTE FOAME – IAR 
COPACILOR LE ESTE TOT TIMPUL FOAME – NU AU DECÂT SĂ-ȘI 
ÎNDREPTE FRUNZELE SPRE LUMINĂ 

Frunzele amestecă puțină apă cu 
anumite părți din aer și așa produc 

zahăr. Pentru asta au nevoie de energie, 
pe care le-o dă lumina. Stai un pic! Mai 
spune o dată! Frunzele au nevoie de 
aer? Oare pot respira, la fel ca tine? Da, 
frunzele inspiră și expiră. Pe gură. Arată 
de parcă ar avea buze și seamănă bine 
cu gura ta. Frunzele o pot deschide și 
închide. O mică mare diferență: un copac 
nu are doar o gură, ci mii. Gurile sunt 
minuscule și sunt așezate pe spatele 
frunzelor. Când este uscat și fierbinte, 
frunzele își închid gurițele. Prin respirație 
ele pierd apă, la fel ca tine. Poți observa 
asta ușor dacă respiri pe un 
geam. Acesta se va 
acoperi cu aburi 
din respirația 

ta. Când închizi gura, poți continua să respiri pe 
nas. Nici copacul nu se sufocă dacă își închide 
gurile când afară este uscat. El poate respira fără 
probleme și prin scoarță sau prin rădăcini. 

Deasupra, frunza este acoperită cu un strat cerat. 
De aceea, multe frunze aflate în lumina soarelui 

strălucesc pe partea superioară. Frunzele se pot usca ușor, 

Zada îngălbenește 
toamna, asemenea 
copacilor cu frunze.

     CUM RESPIRĂ COPACII? 

Așa arată gurile copacilor 
la microscop. 



11

fiind foarte subțiri. Ceara le protejează, pentru că împiedică 
apa să se evapore. Astfel nu se poate întâmpla nimic rău. 

Frunzele diferă de la un soi de copac la altul. Carpenul, 
de exemplu, are frunze zimțate pe margini, de parcă ar 

fi tăiate cu un fierăstrău minuscul. La alte soiuri, cum ar fi 
stejarul, marginea frunzei este vălurită. Diferența este mare 
între foioase și conifere. Foioasele au frunze mari, late. La 
conifere frunzele sunt ascuțite și subțiri, ca niște ace. La 
multe soiuri ele pot fi extrem de înțepătoare! Copacii se 
protejează astfel de mușcăturile cerbilor și ale căprioarelor. 

În vreme ce foioasele își pierd frunzele iarna, coniferele își 
păstrează acele pe crengi. Asta pentru că, acolo unde cresc 
ele, este foarte rece. Iernile sunt lungi, iar verile, scurte. În 
aceste condiții, cel mai indicat este să rămâi mereu verde 
pentru a putea produce sevă la prima rază de soare. Dacă ar 
trebui s-o ia de la capăt și să le crească frunze noi, ar trece 
vara până când copacii ar apuca să producă zahăr pentru 
prima oară.

Frunzele sunt foarte sensibile. Lor nu le prea place frigul. 
Frunzele unor foioase ca stejarul sau fagul ar îngheța la 
primul ger. De aceea arborele renunță la ele înainte de 
venirea iernii. Molidul și alte conifere au ulei în frunze, care nu 
îngheață la fel de ușor. 

Însă există un soi de conifere care se comportă asemenea 
foioaselor: zada. Ea îngălbenește toamna și își pierde toate 

acele. Iarna, mulți oameni cred că acești copaci sunt morți, 
când, de fapt, ei doar hibernează. 

     CUM RESPIRĂ COPACII? 

CINE ARE MAI MULTE FRUNZE SAU ACE? 
   FAGUL      MOLIDUL    

M
olidul. În vreme ce fagul are doar 200 000 de frunze, molidul 
poate avea peste 10 milioane de ace. Motivul: acele sunt mult 

mai mici decât frunzele fagului. Pentru a putea înmagazina o cantitate 
egală de lumină ca fagul, molidul are nevoie de mai multe ace. 

FAGUL

Fagul mai este numit și „părintele 
pădurii”. Dacă noi, oamenii, nu am 
fi intervenit în păduri, astăzi ele ar 
fi aproape exclusiv păduri seculare 

de fag.

 Scoarța fagului este argintie și 
foarte netedă. Cel puțin până la 

vârsta de 200 de ani. Aceasta este 
jumătate din vârsta lui naturală 

maximă. Din acel moment, copacul 
începe să se rideze. Nu știm dacă 
sunt riduri de expresie, de la prea 
multe chicoteli, dar știm că sunt 

extrem de importante pentru 
animale. De exemplu, pentru 

ciocănitoarea de stejar. Ea nu se 
poate agăța de scoarța fagilor 

tineri și apare în pădure doar când 
scoarța s-a crăpat. 

 La fiecare trei sau cinci ani, fagul 
înflorește și produce jir. Coaja 

acestor semințe are țepișori pe 
exterior și este foarte catifelată 
în interior. Din ea poți construi 

animăluțe caraghioase. 

  Tainele pădurii

Ghicitoare
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UN COPAC MATUR ESTE DESTUL DE GREU. EL POATE CÂNTĂRI MAI MULT 
DECÂT CINCI MAȘINI LA UN LOC. CA SĂ NU CEDEZE SUB ACEASTĂ 
GREUTATE, TRUNCHIUL TREBUIE SĂ FIE FOARTE PUTERNIC. 

Din acest motiv, copacul este compus din lemn. Lemnul este pentru copac 
cam cum sunt oasele pentru tine. Fără oase, corpul tău ar fi ca o păpușă 

de cauciuc și tu nu te-ai putea ridica. La fel este și copacul, care are nevoie de 
lemn ca să stea drept. Pentru că lemnul este atât de stabil, el poate susține 
copaci uriași.

Dacă te uiți cu atenție la un trunchi tăiat, vei observa că lemnul este 
format din multe inele. În fiecare an, sub scoarța copacului mai crește 

câte un inel, astfel că trunchiul devine tot mai gros. Dacă privești aceste 
inele, afli cât de bătrân este copacul. Numără inelele de la margine spre 
mijloc. În mijloc este primul inel, de pe vremea când copacul avea un an. La 
un copac viu nu ai cum să numeri inelele, pentru că ele se pot observa doar la 
trunchiurile tăiate.

 SE POATE 
        SUBȚIA UN COPAC?

Experimentează! 
Ia o bucată de lemn de mesteacăn, cel mai bine un lemn de 
foc. Dacă nu ai așa ceva acasă, întreabă-ți prietenii. Mulți 
oameni au printre lemnele de foc și bucăți de mesteacăn. 
Le poți recunoaște după scoarța alb cu negru. Mânjește-l 
la un capăt cu niște detergent lichid. Acum suflă cu putere 
din celălalt capăt, lipindu-ți buzele de el. Dacă îți reușește, 
ar trebui să apară baloane de săpun. Cum funcționează asta? 
Simplu, aerul trece prin canalele lemnului și întâlnește la 
celălalt capăt apa cu săpun.
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Lemnul, odată format, nu mai are cum să dispară. Tot ce există în trunchi nu 
mai poate fi schimbat, pentru că arborele crește la exterior, între scoarță și 

lemn. Așadar, un copac nu se va subția niciodată, el doar se va îngroșa. Și este 
bine așa. Pentru că, în același timp, copacul devine tot mai înalt și – astfel – tot 
mai greu. Are nevoie de un trunchi gros, care să susțină toată 
greutatea. La fel se întâmplă și cu corpul tău. De aceea adulții 
sunt mai puternici decât copiii.  

Copacii ne mai seamănă într-o privință: arterele. Prin ele 
curge sângele tău. Copacii au și ei artere lungi, prin care 

circulă ceva: apa, care este pompată dinspre rădăcini către 
coroană. Arterele copacilor sunt conducte minuscule. Dacă 
te vei uita la inelele dintr-un trunchi de copac, s-ar putea să 
descoperi și aceste conducte. Arată asemenea unor găurele. 
Însă apa irigă doar inelele exterioare. De aceea, vara, când 
copacul muncește din greu, poți observa că este umed sub 
scoarță. Dar în interior lemnul este uscat. Aici nu se mai 
întâmplă mare lucru, iar copacul nici nu mai simte nimic în 
aceste zone. De aceea, nu este nici o problemă dacă, la un 
moment dat, lemnul copacului putrezește în interior. Se pot 
forma găuri mari, iar apoi arborele va arăta ca un horn uriaș. 
Dar asta nu-l va împiedica să se țină bine pe picioare. 

Nu am răspuns până acum la întrebarea: de ce au copacii 
nevoie de trunchi? De ce nu crește coroana direct din rădăcină? 
Este nevoie de trunchi pentru ca arborii să fie mai mari decât orice alte plante. 
Altfel ar fi doar tufișuri. Acestea nu au trunchi. Fiind cele mai mari plante din 
lume, copacii nu trebuie să se teamă de nicio altă plantă care ar putea să-i 
depășească în înălțime. Desigur, în afara altor soiuri de arbori. O să vedem mai 
încolo de ce există stejari fricoși! 

Un fag mare are nevoie de 
un trunchi gros, pentru a 
putea susține greutatea 
coroanei. 

CÂȚI ANI ARE ACEST COPAC? 
NUMĂRĂ-I INELELE (DE LA MARGINE SPRE INTERIOR)!

   10 ANI?       20 DE ANI?       30 DE ANI?

20 de ani. 

Ghicitoare
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Scoarța protejează copacul, așa cum te 
protejează pe tine pielea. Și tot așa cum tu 

sângerezi dacă te rănești, copacul pierde apă dacă 
i se rănește scoarța. De aceea nu este bine să i-o 
scrijelim.

La fiecare soi de copac, scoarța arată un pic 
altfel. Fagii au o scoarță netedă, în vreme ce stejarii sunt aspri și brăzdați. Însă 
asta depinde și de vârstă. Din nou, la fel ca la oameni. Tu ai o piele netedă și 
nu ai încă riduri. Oamenii mai în vârstă, ca bunicul sau bunica, au multe riduri. 
În jurul ochilor sunt în general riduri de expresie, de la râs, pentru că, atunci 
când râzi, ridici pomeții obrajilor, iar pielea se adună puțin. Nu știu să-ți spun 
dacă arborii râd. În orice caz, când îmbătrânesc, le apar riduri. Scoarța netedă 

ȘTII DEJA CĂ LEMNUL SĂNĂTOS ESTE UMED. 
CHIAR DACĂ SOARELE APRIG DE VARĂ 
DOGOREȘTE TRUNCHIUL COPACULUI, ACESTA NU 
SE USuCĂ, FIIND ACOPERIT CU SCOARȚĂ. EA ESTE 
PIELEA COPACULUI. 

       LE APAR ȘI COPACILOR           
                       COȘURI?

Așa arată un coș de copac. 
Sub scoarță, acolo a fost 
odată o creangă.

Încearcă și tu! 
Poți să te folosești de scoarța diferitelor soiuri de copaci 
ca să îți creezi un album. Cel mai bine funcționează cu 
hârtie și creioane cerate. Cu o mână presezi hârtia pe 
scoarța copacului. Cu cealaltă mână colorezi, ținând 
creionul aplecat într-o parte. Modelul scoarței se va 
copia astfel pe hârtie. Poți să creezi mai multe modele 
de scoarță pe hârtie, pe care să le colecționezi.
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Acum câţiva ani, într-una din zonele protejate, cu fagi secu-
lari, din pădurea mea, am dat peste nişte pietroaie ciudate, 
acoperite cu muşchi� Acum, când mă gândesc, sunt sigur că 
trecusem de multe ori pe lângă ele, fără să le bag de seamă� În 
acea zi însă, m-am oprit şi m-am aplecat asupra lor� Aveau o 
forma ciudată, uşor curbată, cu găuri, iar atunci când am ridi-
cat puţin muşchiul, am descoperit dedesubt scoarţă de copac� 
Nu era, aşadar, o piatră, ci lemn vechi� Şi pentru că lemnul de 
fag putrezeşte în mediu umed, în doar câţiva ani, m-am mirat 
cât de tare era acea bucată� Dar, mai presus de toate, nu am 
reuşit s-o desprind, fiind lipită, una cu pământul� 

Am scos briceagul şi am răzuit cu atenţie un pic de scoarţă, 
până am dat de un strat verde� Verde? Această substanţă nu 
se găseşte decât în clorofilă, în frunzele tinere şi este stoca-
tă ca rezervă în trunchiurile copacilor vii� Asta nu putea să 
însemne decât că acea bucată de copac nu era totuşi moartă! 
Acum înţelegeam şi sensul celorlalte „pietre” care erau dis-
puse în jur, într-un cerc cu diametrul de un metru şi jumă-
tate� Dădusem peste rămăşiţele noduroase ale unui trunchi 
uriaş şi străvechi� Se mai păstrau doar resturi din marginea 
exterioară, în timp ce interiorul putrezise de mult şi se trans-

Prietenii
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formase în humus – un indiciu clar că trunchiul trebuie să fi 
fost doborât acum 400-500 de ani� Şi totuşi cum de rezista-
seră atât de mult rămăşiţele lui? Până una alta, celulele se 
hrănesc cu zahăr, trebuie să respire şi să crească� Fără frunze, 
implicit fără fotosinteză, acest lucru e imposibil� Unei cure de 
slăbire prin înfometare de mai multe sute de ani nu-i rezistă 
nicio fiinţă de pe planeta noastră, nici măcar rămăşiţele unui 
copac şi, cu siguranţă, nicio buturugă nevoită să se descur-
ce pe cont propriu� Era evident că, în cazul acestui exem-
plar, lucrurile stăteau altfel� El primea sprijin de la copacii 
din împrejurimi, şi anume prin rădăcini� De cele mai multe 
ori e vorba despre legături de suprafaţă, prin ţesutul fungic 
care conectează vârfurile rădăcinilor şi le ajută să realizeze 
schimbul de substanţe nutritive, alteori rădăcinile comunică 
direct între ele� În cel de-al doilea caz, nu aveam cum să des-
copăr mecanismul, deoarece nu doream să rănesc bătrânul 
trunchi� Dar un lucru era evident: fagii din jur îl alimentau 
cu soluţie de zahăr, ca să-l menţină în viaţă� Uneori, pe mar-
ginea drumurilor, se poate observa că rădăcinile copacilor se 
întrepătrund� Acolo, pământul e spălat de ploaie, dezvăluind 
astfel reţeaua subterană� Cercetătorii din munţii Harz, Ger-
mania, au descoperit că e vorba într-adevăr despre un sistem 
de împletituri şi încrengături care adună laolaltă mai multe 
exemplare ale aceleiaşi specii� Schimbul de substanţe hrăni-
toare, ajutorul vecinilor în caz de urgenţă, pare a fi o regulă, 
de unde şi concluzia că pădurile sunt superorganisme, con-
strucţii similare cu muşuroaiele de furnici�

Ne putem întreba, fireşte, dacă nu cumva rădăcinile copa-
cilor cresc orbeşte pe sub pământ şi se unesc atunci când dau 
de rădăcinile altor semeni� Mai departe, schimbul de substan-
ţe hrănitoare s-ar desfăşura automat, iar comunitatea socia-
lă s-ar realiza doar pe baza unui banal şi întâmplător proces 
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15de primire şi predare de substanţe nutritive� Într-un astfel de 

scenariu, imaginea idilică a ajutorului activ e înlocuită de prin-
cipiul aleator, deşi chiar şi aceste mecanisme în sine ar repre-
zenta un avantaj pentru ecosistemul pădurii� Însă natura nu 
funcţionează atât de simplist, cum remarcă Massimo Maffei 
de la Universitatea din Torino, în revista MaxPlanckForschung 
(3/2007, pag� 65): plantele, în consecinţă şi copacii, pot face 
foarte bine distincţia între rădăcinile lor şi cele ale unor specii 
străine sau chiar ale altor exemplare de acelaşi fel�

Dar cum de sunt copacii astfel de fiinţe sociale, de ce îşi 
împart hrana cu semenii şi uneori merg atât de departe încât 
să-şi hrănească inclusiv competitorii? Motivele sunt aceleaşi 
ca în comunităţile umane: unde-s mulţi, puterea creşte� Un 
copac nu e o pădure, nu poate asigura o climă locală tempe-
rată, stă în bătaia vântului şi e la cheremul vremii� Împreună, 
însă, mai mulţi copaci pot crea un ecosistem care îmblânzeş-
te extremele meteorologice, înmagazinează apă şi generează 
umiditate� Într-un astfel de mediu, copacii sunt apăraţi şi pot 
trăi până la adânci bătrâneţi� Pentru a reuşi acest lucru, co-
munitatea trebuie apărată cu orice preţ� Dacă fiecare exem-
plar s-ar preocupa doar de sine însuşi, atunci cele mai multe 
nu ar ajunge la vârsta senectuţii� Dispariţia în lanţ a unora 
dintre ei ar crea găuri în coroana pădurii, prin care furtunile 
ar putea pătrunde mai uşor şi ar pune la pământ alte trun-
chiuri� Căldura verii s-ar strecura până la nivelul solului pă-
durii şi l-ar usca� În consecinţă, toţi ar avea de suferit�

Aşadar, fiecare copac este preţios pentru comunitate şi 
merită păstrat cât mai mult în viaţă� De aceea chiar şi exem-
plarele bolnave sunt sprijinite şi alimentate cu substanţe nu-
tritive până le merge din nou mai bine� Data viitoare roata se 
poate întoarce şi copacul salvator poate avea, la rândul său, 
nevoie de ajutor� Fagii robuşti, argintii, care se comportă ast-



P
E

T
E

R
 W

O
H

L
L

E
B

E
N

16

fel, mă duc cu gândul la o turmă de elefanţi� Şi ei au grijă unii 
de alţii, sar în ajutorul bolnavilor şi al celor mai slabi şi se 
despart cu greu până şi de cei morţi�

Fiecare copac este membru al acestei comunităţi, dar nu toţi 
sunt egali� De exemplu, cele mai multe trunchiuri putrezesc şi 
se transformă în humus după câteva secole (pentru copaci un 
timp foarte scurt)� Doar puţine exemplare sunt ţinute în viaţă, 
aşa cum am arătat mai sus, sub forma unor „pietre acoperite 
de muşchi”� De unde această deosebire? Există cumva şi la co-
paci clase sociale? Aşa se pare, deşi termenul de „clasă” nu e 
neapărat cel mai potrivit� E vorba, mai degrabă, despre legătu-
rile deja create şi poate chiar despre o anumită afinitate, care 
decide disponibilitatea celor din jur de a da ajutor�

Iar asta se poate observa uşor dacă ridicăm privirea şi cer-
cetăm coroanele copacilor� Un copac de dimensiuni medii îşi 
întinde crengile până se loveşte de crengile unui copac la fel 
de înalt� Nu poate creşte mai sus, pentru că spaţiul în care 
poate respira în voie şi, mai important, se poate bucura de lu-
mina soarelui, e deja ocupat� Cu toate acestea, extremităţile 
sunt bine dezvoltate şi îngroşate, astfel că ai senzaţia că, aco-
lo sus, se dă o luptă dramatică pentru supravieţuire� Însă doi 
prieteni vor avea de la început grijă să nu îndrepte în direcţia 
celuilalt crengile cele mai groase� Vor evita să-şi fure unul 
altuia din spaţiul vital şi vor forma coroane puternice doar 
spre exterior, cum ar veni în direcţia „neprietenilor”� Astfel 
de perechi sunt legate atât de intim prin rădăcini, încât une-
ori mor împreună�

Acest gen de prietenii care merg până la îngrijirea cioturi-
lor pot fi observate, de regulă, doar în pădurile virgine� Poate 
asta se întâmplă la toate speciile – eu, unul, am văzut cioturi 
ale unor copaci retezaţi care au trăit mai departe, la fagi, ste-
jari, brazi, molizi sau duglaşi� Pădurile plantate, cum sunt cele 
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tă mai degrabă precum copiii străzii din capitolul cu acelaşi 
nume� Pentru că, prin plantare, rădăcinile sunt deteriorate 
pe termen lung, ele par că nu mai reuşesc să se regrupeze în-
tr-o reţea� Copacii din aceste păduri sunt, de regulă, indivizi 
solitari, iar viaţa lor nu e deloc uşoară� Oricum, de cele mai 
multe ori menirea lor nu e să îmbătrânească, trunchiurile lor 
fiind deja considerate bune de tăiat la vârsta de 100 de ani�  
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Conform dicţionarului, limba este capacitatea oamenilor de 
a se exprima� Din această perspectivă, suntem singurii ca-
pabili să vorbească, dat fiind că noţiunea se referă la specia 
umană� Dar n-ar fi interesant de aflat dacă şi copacii se pot 
exprima? Însă cum? De auzit nu se aude, asta e clar, pentru că 
sunt silenţioşi� Trosnetul crengilor în bătaia vântului, foşne-
tul frunzişului se întâmplă pasiv şi nu sunt acţiuni influenţa-
te de copaci� Aceştia îşi fac totuşi simţită prezenţa: prin sub-
stanţe olfactive� Substanţe olfactive ca mod de exprimare? 
Nici nouă, oamenilor, nu ne este străin acest lucru: altfel, de 
ce am mai folosi deodorante şi parfumuri? Şi, chiar şi atunci 
când nu le folosim, mirosul nostru transmite un mesaj con-
ştientului şi subconştientului altor oameni� Mirosul anumi-
tor persoane e pur şi simplu respingător, în timp ce al altora 
exercită o atracţie puternică asupra noastră� Conform cer-
cetătorilor, feromonii din transpiraţie decid în bună măsură 
alegerea partenerului, adică a persoanei cu care intenţionăm 
să ne reproducem� Aşadar, deţinem un limbaj olfactiv secret, 
iar copacii posedă şi ei acelaşi lucru� În sprijinul acestei afir-
maţii vine o cercetare efectuată acum patru decenii în sava-
nele Africii� Acolo, girafele mănâncă salcâmii, lucru deloc 

Limba copacilor


