
Pădure norvegiană 

(Norwegian wood) 

 

I. Cultura: 

Orașul Bergen i-a dat pe dramaturgul Henrik Ibsen și pe compozitorul Edvard Grieg 

Odin - zeul suprem, Thor - zeul războiului, Yggdrasil - arborele înțelepciunii 

II. Silvicultura: 

Tuia-gigantică (Thuja plicata sau Thuja gigantea), engl. Western Red Cedar - preferă umiditate 

în sol şi atmosferă, nu suportă seceta. Are temperamentul de umbră  

Tsuga (Tsuga canadensis), engl. Western Hemlock - este socotită aici o specie invazivă. Preferă 

staţiunile adăpostite cu suficientă umiditate atmosferică şi soluri permeabile, profunde şi 

reavene. Îi place climatul oceanic umed. Nu tolerează solurile calcaroase. 

Molidul de Sitka (Picea sitchensis), engl. Sitka Spruce - este foarte exigent la umiditate 

atmosferică și la lumină, rezistă bine la vânt. 

Criptomeria (Cryptomeria japonica), engl. Japanese Cedar - reclamă staţiuni călduroase cu ierni 

blânde. 

III. Școala : 

La canisă câinii au dușumeaua moale ca să se simtă acolo cât mai confortabil 

Herghelia: În grajdurile școlii este prezentă rasa de cai Fjord pony  

IV. Concluziile practice: 

1. Toată lumea vorbește engleza și se scuză că nu o vorbește bine. 

2. Nu am găsit pe traseele pe care le-am făcut nici un singur ogaș în pădure 

3. Aici am văzut plin de mașini și nici o Dacie 

4. De asemenea nici un pet de-a lungul apelor străbătute și nici un câine vagabond. În 

schimb am văzut ceea ce ei numesc "oi sălbatice". 

5. Norvegia are condiții climatice și de sol mult mai grele ca România. Însă norvegienii fără 

resurse ne dau nouă, celorlalți, o lecție de viață și de supraviețuire formidabilă. Totuși, 

urmașii vikingilor sunt înalți, blonzi și au toți, aproape toți, ochii albaștri. 

6. În România ni se spune că Norvegia are petrol. Ei bine și Venezuela are petrol dar are din 

câte se vede altă cale de dezvoltare și noi știm bine asta. 

V. Cuvinte-cheie: fjord, sky, skog, school, naturbruk, landbruk, ferryboat, fish, cod, somon, 

fishman, rat, whale, dog, horse… 
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