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Editorial

Teme de interes major urmărite  
de Societatea Progresul Silvic

Valentin Bolea

Revista de Silvicultură şi Cinegetică, publică în pa-
ginile sale o gamă variată de articole, privind re-
zultatele noilor cercetări, lucrările tehnice remar-

cabile sau noutăţile din cercetarea documentară, care 
pot contribui la progresul silviculturii. Totuşi am dori să 
atragem atenţia asupra câtorva teme de interes major, 
care ar putea forma conţinutul unor numere speciale 
ale revistei.
Situaţia tragică a pădurilor ţării în perioada ultimilor 20 
de ani, în special a celor privatizate:
•	 agresiunile antropice care periclitează existenţa pă-

durilor pe mari suprafeţe în diferite colţuri ale ţării;
•	 neexecutarea lucrărilor de îngrijire conform ame-

najamentelor;
•	 lipsa de accesibilitate a pădurilor din România.
Creşterea capacităţii pădurilor de conservare a biodi-
versităţii:
•	 mărirea ariilor protejate din România care potrivit 

Legii 5/2000 reprezintă numai 5,18% din suprafaţa 
ţării;

•	 determinarea şi monitorizarea pe tipuri de ecosis-
teme forestiere a bogăţiei floristice şi faunistice şi a 
indicilor de biodiversitate;

•	 identificarea şi conservarea ecotipurilor, biotipu-
rilor, varietăţilor şi formelor pentru fiecare specie 
forestieră, aşa cum s-a realizat la speciile genului 
Fraxinus (EU project 2001), sau la Castanea sativa 
(Bolea V., Chira D., 2004);

•	 îmbunătăţirea stării de sănătate a pădurilor, prin 
stoparea poluării , păşunatului şi a altor agresiuni 
antropice;

Particularităţile lucrărilor de împădurire, îngrijire şi con-
ducere a arboretelor, care atribuie rezistenţă la schim-
bările climatice prognozate, cum ar fi:
•	 scheme mai rare la plantare;
•	 intensităţi mai mari la curăţiri şi rărituri
•	 promovarea speciilor rezistente la secete, călduri 

caniculare, rupturi de vânt şi de zăpadă;
Promovarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor în con-
textul cererii mai mari a lemnului subţire pentru prelu-

crarea în biomasă:
•	 deschiderea culoarelor de acces;
•	 aplicarea regimului crângului în lăstărişurile de cas-

tan rămase după distrugerea arboretelor mature 
de Cryphonectria parasitica;

•	  parcurgerea nuielişurilor, prăjinişurilor şi părişuri-
lor ne parcurse până în prezent cu lucrări de cură-
ţire şi rărituri;

Modalităţi de creştere a cantităţilor de CO2 sechestrate 
de pădure şi de arborii din afara fondului forestier:
•	 împădurirea tuturor terenurilor goale neregenera-

te, degradate, intoxicate prin poluare;
•	 extinderea perdelelor forestiere de protecţie a 

câmpurilor, a râurilor, a drumurilor, a uzinelor polu-
atoare, antipoluante sau antifonice;

•	 crearea pădurilor urbane;
•	 îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor;
•	 creşterea productivităţii arboretelor;
Evaluarea funcţiilor de protecţie a pădurilor:
•	 determinarea valorii produselor lemnoase, care ar 

putea fi exploatate, dacă pădurile respective ar fi în 
clasa a II a de producţie, multiplicat cu un coeficient 
diferenţiat pe categorii de protecţie;

•	 stabilirea valorii de agrement a pădurilor, după sis-
temul Hoffman–Scamonii (vezi „Ghidul ecologis-
tului în pădurile din Săcele”, Bolea V., Ciobanu D., 
2003);

Măsuri speciale de ocrotire a arborilor excepţionali din 
România:
•	 identificarea pe Ocoale Silvice, U.P., u.a., oraşe;
•	 evidenţa în Atlasul arborilor excepţionali din Româ-

nia;
•	 diagnoza foliară a echilibrului nutritiv;
•	 pregătirea terenului, amendamente, fertilizări;
Gestionarea durabilă a faunei sălbatice:
•	 problema urşilor gunoieri;
•	 colonizarea castorilor şi perdelele de protecţie fo-

restieră a râurilor.
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Conservarea naturii

Project: Restoration Forest habitats from the  
Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve (Part 1)

Ioan Blada

1. Description of the background and 
problem
Three major woody species occur at subalpine zone 
(1500-1850 m elevation) in Pietrosul Rodnei Massif,  
i. e. Pinus cembra L., Pinus mugo Turra and Picea abies (L) 
Karst. During the former times and not too far from the 
present one, all these species were subject to clear-cut 
for several reasons. A specific example was the clear-
cut for the pasture lands and constructions and other 
facilities for shepherds from the Zanoaga Mare and Pi-
ciorul Mosului slope where almost all P. cembra popu-
lation has disappeared. Also, a significant amount of P. 
mugo and P. abies trees were cut. Therefore, in order to 
avoid from extinction of the P. cembra and to restore 
its habitat with P. mugo and P. abies from the northern 
slope of the Pietrosul Mountain, a LIFE-Nature project 
was conceived (Blada, 2003) and application forms for 
its approval were sent to the European Commission. 
Following this request, the Commission has approved 
the Restoration Forest Habitats from the Pietrosul 
Rodnei Biosphere Reserve project with its acronym 
LIFe 2003 NAt / Ro / 000027 / ReV. The project cost 
(213.470 €) was supported by the European Commis-
sion (50%), Forest Research and Management Institute 
of Bucharest (27%) and Maramures Forest State Admi-
nistration (23%). The project implementation took pla-
ce between 2004 and 2007. 
The Silviculture and Wildlife Journal (Revista de Sil-
vicultură şi Cinegetică) was interested to publish 
the major results included in the Technical Final Re-
port of the LIFE Pietrosul Project. The project solved 
actions were grouped into two parts and the Part 
1 is published just in this issue. Part II will be pu-
blished in The Silviculture and Wildlife Journal nr. 
23/2007.

2. Project objectives and expected 
results
The major project objectives were:
•	 Re-introduction of P. cembra on 50 ha and restora-

tion its habitat with P. mugo and P. abies. 
•	 Conservation of all flora and fauna habitats on 6 

415 ha including P. cembra / P. mugo / P. abies one 
from the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve

Expected results 
•	 On immediate term: (a) re-introduction, on genetic 

and ecological principles, of the P. cembra species 
and restoration its habitat with P. mugo and Picea 
abies and (b) implementation long-term conserva-
tion management plan of all flora and fauna habi-
tats on 6 415 ha of the Pietrosul Rodnei Biosphere 
Reserve, including the project area. Owing to the 
sustainable conservation management, positive 
evolution of restoration process will be achieved.

•	 On medium term: (a) development of better life 
conditions for trees, herbaceous flora and wildlife 
and (b) prevention of soil erosion on the Piciorul 
Mosului slope.

•	 On long term: (a) after about 25 years from plan-
tation, natural mass pollination among planted P. 
cembra trees is expected; after general blossoming 
of the P. cembra, its natural regeneration process re-
starts. Then, from the Zanoaga Mare - Piciorul Mo-
sului nucleus, the species extends little by little to 
the surrounding areas. (b) effective prevention of 
avalanches initiation and their release. 

3. The site involved
The project was implemented in the Pietrosul Rodnei 
Mountain, specifically in the Zănoaga Mare hallow and 
Piciorul Moşului as components of the northern slope 
of the Pietrosul Mountain, located between 1600 m 
and 1950 m elevation.

4. Important habitat types across  
the area
As a European heritage, the Pietrosul Rodnei Biosphere 
Reserve is one of the nine units of the Rodnei Moun-
tains National Park. The PRBR, which includes the 50 
ha project area, contains forests, alpine meadows and 
rocky areas with different animal species (birds, mam-
mals, reptiles, fishes, invertebrates). 
According to the Bern Convention, resolution n°4 
(1996), the following directly targeted habitats types 
occur in the Pietrosul Mountain and project area as 
well:
•	 4070* Bushes with P. mugo and Rhododendron hir-

sutum;
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•	 9410 Acidophilous P. abies forests of the montane 
to alpine levels;

•	 9420 Alpine P. cembra forests.
The brown bear (Ursus arctos), the grey wolf (Canis 
lupus) and a herbaceous plant, namely Cypripedium 
calceolus, can be found across the Pietrosul Rodnei Bi-
osphere Reserve. The three important species are in-
cluded in the Annex II of the Habitats Directive.
The species directly targeted according to the Bern 
Convention, Resolution No. 4 present in the in ques-
tion area are: Aquila heliaca, Aquila clanga, and Aquila 
pomarina

5. Threats in the Pietrosul Rodnei 
Biosphere Reserve
A lot of threats have occurred before setting up the 
Rodnei Mountains National Park but their occurrence 
has significantly decreased after 2004 year when the 
above mentioned setting up took place. Since then, the 
Park has a staff that has been solving most but no all its 
problems. For example, it is impossible to stop some 
abuses committed by local people who constantly ag-
gresses the Park regulations. For example, many recal-
citrant people are driving their cars inside the Park and 
nobody, including the rangers, can stop them. Also, ow-
ing to the general corruption phenomenon, the illegal 
hunting or the poaching can not entirely be stopped. 
However, comparing with the previous period, the situ-
ation has been improving in term of delinquency. The 
Park personnel has stopped tree cutting, flower broken, 
eggs collection and other similar aggressive attitudes. 
In such condition, the planted trees inside the project 
area can quietly grow, especially because the grazing 
was prohibited in the Pietrosul LIFE project area and its 
surroundings. 

Fig. 1. The old P. cembra population

Fig. 2. Highly degraded habitat where the P. cembra and P. 
mugo were cut under extinction

6. Main restoration and conservation 
issues being targeted
In order to restore and conserve the threatened species 
and habitats several actions have to be taken, such as:
•	 species / habitat restoration where possible;
•	 protection of the Rodnei Mountains National Park 

including the Pietrosul Rodnei Biosphere Reser-
ve in order to prevent the destructive actions of the 
tourists, local people, domestic animals, shepherds; 

•	 limit tourist access to the places with rare plant 
species and to the bird nesting areas;

•	 eliminate the stray dogs in order to protect the 
wildlife;

•	 prohibit domestic animals’ grazing; 
•	 control the illegal hunting.
How did the project come about?
During project implementation, the P. cembra species 
was re-introduced in the Zănoaga Hollow and Piciorul 
Moşului and its habitat with P. mugo and P. abies was 
restored.
According to the implemented management plan, all 
necessary measures were taken to improve conservati-
on of flora and fauna species.

7. Digital distribution map of the area in 
question (Gancz et al., 2004)
A distribution map of the Pietrosul Rodnei Biosphere 
Reserve with a 1:5000 scale was set up. The GIS and 
remote sensing team, has used specific equipment 
(with the project financial support), to fulfill this work. 
The digital map was based on Quick-Bird satellite ima-
gery, taken on July 10, 2004, with spatial resolution at 
0.6 m of the panchromatic band and 2.4 m multi-spec-
tral. The resulted spatial Map.1 shows the woody and 
herbaceous and rocky ecosystems. The next operation 
was a field check of the visual image interpretation and 
georeferenced accuracy evaluation. 
The final operation was the on- screen vectorization of 
the main limits of the flora and rocky ecosystems and 
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encoding of each type of land cover. The result is a land 
cover layer as shape file (Arc View) containing accura-
te geographic information that can be up-dated and 
combined with others geographic information, usable 
to build different maps and for spatial analysis (Maps 
1 and 2). Due to the very high spatial resolution, the 
natural ecosystems can easily be identified on the pro-
duced maps.
It should be stressed that, at that time (2004 year) the 
two maps, which were inserted on the Project webpage 
(www.icassv.ro/life_pietrosu/indexj.htm), represented 
a premiere for the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve 
and for any other similar forestry unit from Romania. 

 
Fig. 3. Map of the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve

Fig. 4. Distribution map of the natural ecosystems within the 
with the project site Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve

8. Scientific inventory of herbaceous 
species (Coldea, 2004)
Across the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve, a com-
prehensive inventory of the herbaceous species was 
made and it was already included in the Project webpa-
ge. This inventory showed that the Biosphere Reserve 
is extremely rich in species, and the following botanical 
characteristics are highlighted here:
•	 a number of 568 herbaceous species distributed 

within 58 families, were found;
•	 the Asteraceae and Poaceae families with 98 and 54 

species, respectively, were the richest ones, while 
13 families were represented by only one species, 
each;

•	 most species were recorded on alpine and sub-
alpine pasturelands; the herbaceous flora found 
under the forest canopy was poorer especially in 
conifer forests;

•	 22 endemic species for Romania were found, 18 
rare species, 7 protected species and 9 species from 
the Red List;

•	 a number of seven threatened species at European 
level included in the IUCN List were found in the 
Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve;

  
Fig. 5. Leontopodium alpinum

Fig. 6. Rhododendron myrtifolium 

Fig.7. Primula minima
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Fig. 8. Rhodiola rosae

9. Scientific inventory of tree and shrub 
woody species (Coldea, 2004)
Comparing with herbaceous species, as expected, the 
number of woody species was much smaller. There 
were found 57 species, of which 14 trees, 26 shrubs and 
17 sub-shrub species.
The following aspects should be mentioned:
•	 P. cembra, P. mugo, P. abies, Sorbus aucuparia, and 

Alnus viridis are the most important woody species 
within the Pietrosul LIFE project area;

•	 P. mugo habitat is included in the Annex I of the Ha-
bitat Types, Code 4070.

•	 Picea abies and P. cembra are components of habi-
tat type according to the Habitats Directives, Code 
9410 and 9420, respectively;

•	 P. cembra and P. mugo are included in the Romania 
Protected Species List.

Concerning P. cembra, it should be stressed that on the 
Pietrosul, a large population was growing in the past 
but now, the number of remained old trees is less than 
40 and most of them are very old and highly dispersed 
or even isolated so that the inter-pollination is restric-
ted while the self-pollination is prevalent. Only a few 
young trees naturally regenerated were found. This 
demonstrates that the heavy infusion, via LIFE project, 
with new planted P. cembra seedlings will prevent the 
extinction of the species population from Pietrosul.

10. Distribution and structure of the 
P. cembra / P. mugo / P. abies habitat 
(Coldea, 1990)
In order to get details about the distribution and struc-
ture of the woody species habitats, during the growing 
season of 2005 a comprehensive survey all over the 
Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve was done. 
The survey focused on each of the three altitudinal le-
vels of vegetation currently recognized, such as: 
•	 mountainous level with two sub-levels
•	 low mountains between 740 and 1100 m elevation;
•	 level of high mountains between 1100-1500 m ele-

vation;
•	 alpine level between 1900 and 2003 m elevation.

Fig. 9. P. abies, P. cembra and P. mugo associated species

The low mountainous level is characterized by the 
occurrence of forests dominated by the European bee-
ch (Fagus sylvatica) and spruce (P. abies) with scattered 
trees of mountain maple (Acer pseudoplatanus), rowan 
(Sorbus aucuparia) and silver birch (Betula pendula).
The level of high mountains is mostly covered by spru-
ce with a few P. cembra trees scattered among P. mugo 
bushes.
The sub-alpine level is characterized by the occurrence 
of the scattered individuals or groups, consisting of the 
following woody species: P. mugo, P. cembra, Juniperus 
sibirica and Rhododendron myrtifolium.
In the alpine level only small bushes of Salix reticulata 
and Vaccinium gaultherioides can be found.
It should be stressed that the survey took into account 
not only woody vegetation but all environmental con-
ditions in which it develops, such as: geology, geo-
morphology, hydrographic factors and soil. 

Fig. 10. P. abies, P. cembra and P. mugo associated species

11. Scientific inventory of bird species  
(Bereş, 2004)
A very detailed inventory of the bird species was per-
formed by an external specialist as the Institute has no 
expertise in this field.
•	 Over Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve, a total of 

86 bird species distributed at 58 genera, 28 families 
and 9 orders were recorded.

•	 With its 18 families and 53 species, the Passeri-
formes order is the largest while the Cuculiformes 
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order with only one family and one species, is the 
smallest one;

•	 The Turdidae family with its 10 species is placed in 
the top of the rank; 

•	 Of 86 bird species, 87 % are nesting within the Bio-
sphere Reserve while 13 % are just in transit; 

•	 Again, of 86 bird species, 10 are present on the Ro-
manian Red List, while only one (Aquila clanga) can 
be found on the European one.

Fig. 11. Tetrao urogalus

Fig. 12. Aquila chrysaëtos

12. Scientific inventory of mammal 
species (Bereş, 2004)
The Mammals inventory has the following compositi-
on:
•	 Forty one species distributed in six orders and 17 

families;
•	 According to the Romanian law, six species require 

strict protection and they are included in the Red 
List, such as: Canis lupus, Lynx lynx, Neomys anoma-
lus, Sicista betulina, Sorex alpinus and Ursus arctos;

•	 The following species listed in the European Red 
List are living in the Biosphere Reserve, as follows: 
L. lynx, U. arctos, C. lupus, Felis silvestris.

Table 4 shows that the Mammals Red List for the Pietro-
sul Rodnei Biosphere Reserve which is valid for Rodnei 
Mountains National Park, as well. It includes many en-
dangered species, U. arctos and C. lupus among them. 
Though, it is not present in this Red List, the chamois (R. 

rupicapra) from Pietrosul used to be considered endan-
gered species because of the past illegal hunting. Due 
to the recent protection efforts of the Park administra-
tion, the situation was significantly improved.
Besides the above mentioned inventories, it was per-
formed also inventory of three taxonomic groups of 
fauna, i.e. Fishes, Amphibians and Reptiles. These in-
ventories were not foreseen initially in the project pro-
posal.

Fig. 13. Lynx lynx

Fig. 14. Rupicapra rupicapra

13. Management plan (Author: the 
technical staff of the National Park)
A comprehensive long-term conservation manage-
ment plan for all flora and fauna habitats from the Rod-
nei Mountains National Park was prepared. This plan 
foresees actions to be taken not only for the National 
Park but for the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve.
It should be stressed that alongside the foreseen mana-
gement actions concerning the National Park, specific 
protection and conservation measures for the LIFE pro-
ject plantation were inserted in the management plan. 
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Este important de subliniat faptul ca, după începerea proiectului, pe o suprafaţa de 46 399 ha, a fost înfiinţat Parcul Naţi-
onal Munţii Rodnei care include Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei, precum si suprafaţa din proiect.
Prezentul raport cuprinde toate sarcinile prevăzute si rezultatele obţinute in timpul implementării proiectului in Rezer-
vaţia Biosferei Pietrosul Rodnei, inclusiv in Muntele Pietrosul.
Obiectivele majore ale proiectului au fost: 
•	 reintroducerea speciei P. cembra si refacerea habitatului natural de P. cembra / P. mugo / Picea abies pe 50 ha din 

depresiunea Zanoaga şi 
•	 conservarea tuturor habitatelor de flora si fauna pe suprafaţa Parcului Naţional Munţii Rodnei, inclusiv a habitatului 

refăcut, format din P. cembra, P. mugo şi Picea abies;
•	 întocmirea hărţii digitale a Rezervaţiei Biosferei Pietrosul Rodnei,
•	 inventarul speciilor ierbacee şi lemnoase, a păsărilor şi mamiferelor.
Cu ajutorul unor fonduri mici, proiectul a rezolvat importante probleme silvo-ecologice din Muntele Pietrosul. 
Cuvinte cheie: proiect, habitat, conservare, Pinus cembra, P. mugo

Rezumat

Based on this plan, the Life project actions will conti-
nue, so that, long-term conservation of all flora and fa-
una habitats, including P. cembra / P. mugo / P. abies one 
will be achieved. Finally, the Management Plan of the 
Pietrosul Rodnei National Park including Pietrosul Rod-
nei Biosphere Reserve and the LIFE-Project area was 
endorsed by the Scientific Committee of the National 
Park. 

14. Set up the Advisory Board and 
Management Project Team
To ensure the correct implementation of the project, 
on January 2004, the Advisory Board and Management 
Project Team were set up. 
The Advisory Board consists of 8 members and inclu-
des representatives from the local authority, forest 
administrators, Romsilva, National Park and Academy 
(Annex 3, Table 1). The main task of this Advisory Board 
was to ensure the project implementation, acting as a 
working framework. The board had one annual mee-
ting where the project manager presented the achie-
ved results followed by discussions. 
The Management Project Team consisted of 16 mem-
bers and it was composed of scientists, forest engineers 
and technicians. The status of the project implementa-
tion was reported to the Advisory Board.
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Conservarea naturii

Contribuţia I.C.A.S. la conservarea biodiversităţii 
prin mari arii naturale protejate în perioada 1993–2006

(Silvicultorilor români dotaţi cu simţul prevederii viitorului care, în ciuda vicisitudinilor,  
au asigurat conservarea patrimoniului forestier şi perpetuarea identităţii naţionale.)

Cristian D. Stoiculescu în colaborare cu  
M. Simionescu, Joiţa Apostol, Cristiana Marcu

Argument
Sub raport biogeografic, România este una din puţinele 
ţări ale Lumii multiplu privilegiată. Marea variabilitate 
fizico-geografică a teritoriului ei a favorizat dezvoltarea 
unui mozaic ecologic şi biologic considerabil. Deşi deţi-
ne abia 2,39% din suprafaţa Europei, va fi singura ţară a 
Uniunii Europene (U.E.) care va focaliza cinci din cele 11 
regiuni biogeografice continentale (alpină, continenta-
lă, pontică, panonică, stepică), diferenţiate în 21 ecore-
giuni. Salvgardarea acestei biodiversităţi fabuloase, i-a 
motivat pe cercetătorii Institutului de Cercetări şi Ame-
najări Silvice Bucureşti (I.C.A.S.) să-şi axeze cercetările 
în direcţia conservării acesteia. S-a urmărit continuarea 
cercetărilor anterioare de constituire, în acelaşi scop, a 
marilor arii naturale protejate din fondul forestier ofici-
alizate prin Ord. MAPMI nr. 7/1990. Astfel, efortul depus 
de I.C.A.S. în ultimii 16 ani, diferenţiat în patru etape, 
s-a soldat cu realizarea următoarelor studii ştiinţifice de 
fundamentare:
1. în perioada 1993–1994: două Parcuri Naţionale: 

“Drocea”, 9.055 ha şi “Munţii Măcinului” 11.291 ha 
(Stoiculescu, Cr. D., 1994);

2. în perioada 1997–2000: şapte Parcuri Naţiona-
le: “Bălţile Mici ale Brăilei”, 18.000 ha; “Cioclovina”, 
1.203,5 ha; “Rarău-Giumalău”, 39.090 ha; “Defileul 
Jiului”, 10.414 ha; “Munţii Ţarcu”, 46.636 ha; “Ciucaş”, 
22.629 ha; “Defileul Dunării”, 189.100 ha (Stoicules-
cu, Cr. D., 2000-c);

3. în perioada 2000–2002: două Parcuri Naţionale: 
“Munţii Făgăraş”- versantul nordic, 79.737 ha; “Ma-
sivul Parâng” – versantul nordic, 17.059 ha (Stoicu-
lescu Cr. D., 2002-c); 

4. în perioada 2002–2006: trei Parcuri Naţionale: “De-
fileul Jiului  “, 11.127 ha (2004); “Munţii Rarău-Giu-
malău”, 39.090 ha (2004), “Masivul Ciucaş“, 22.209 

ha (2005) şi 2 Parcuri Naturale: “Nordul Gorjului”, 
151.481 ha (2005 - 2006); “Coridorul Jiului“ (2006), 
147.540 ha (în lucru) (Stoiculescu, Cr.D., 2004-c, 
2005, 2006-b);

Dintre acestea, două teritorii au fost recunoscute ca 
Parcuri Naţionale: “Munţii Măcinului”, 11.321 ha 
(Legea 5/2000) şi “Defileul Jiului”, 11.127 ha (H.G. 2.151/ 
2005) şi trei ca Parcuri Naturale sub alte denumiri: “Por-
ţile de Fier”, 115.655,8 ha; “Grădiştea Muncelului - Cioclo-
vina”, 10.000 ha şi “Balta Mică a Brăilei”, 17.529 ha (Legea 
5/2000, H.G. 230/2003).
Efortul sistematic al ICAS de a definitiva fundamenta-
rea sistemului unitar de parcuri naţionale a fost tam-
ponat de tergiversarea legalizării acestora urmată de 
subclasarea abuzivă a unora în parcuri naturale (H.G. 
230/2003) şi de instabilitatea cronică a unei legisla-
ţii arbitrare care conferă rezultatelor pluridisciplinare, 
laborios obţinute, un caracter efemer. Aceste practici, 
necunoscute altor ţări, a impus reluarea cercetărilor, cu 
costuri crescânde, dar cu fonduri diminuate, în confor-
mitate cu prevederile schimbătoare ale actelor norma-
tive (Legea nr. 137/ 1995, modificată şi completată în 
2000, 2002, 2005; O.U.G. nr. 236 aprobată prin Legea 
nr. 462/2001, modificată şi completată cu Legea nr. 
345/2006; etc.), într-o etapă istorică din ce în ce mai ne-
favorabilă. In aceste circumstanţe critice, comunitatea 
ştiinţifică naţională s-a văzut constrânsă să propună in-
cluderea în reţeaua paneuropeană NATURA 20001 majo-

1 Instrument al Uniunii Europene conceput în vederea împăienjeni-
rii Europei cu o reţea unitară de rezervaţii naturale. Programul se ba-
zează pe două documente: Directiva 79/409 din 2 aprilie 1979 refe-
ritoare la protecţia avifaunei sălbatice şi Directiva 92/43 din 21 mai 
1992, cunoscută sub denumirea Floră-Faună-Habitate (FFH). Scopul 
urmărit este dublu. Acesta vizează conservarea biodiversităţii prin 
salvgardarea unor unităţi de importanţă europeană, respectiv a: (a) 
anumitor habitate naturale vegetale şi animale; (b) anumitor specii 
floristice şi faunistice (A. Teuşan, Şt. Teuşan, 2002). 
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ritatea ariilor naturale protejate existente şi potenţiale, 
mari şi mici, fundamentate şi propuse cu precădere de 
ICAS, cu prioritate în fondul forestier (Stoiculescu Cr. D., 
1989; Stoiculescu Cr. D., Oarcea, Z, 1997; Stoiculescu Cr. 
D. 1999-a, b; 2000-a, 2001-a, b; 2003-a, b, c; 2004-a, b; 
Stoiculescu Cr. D. et al, 2002, 2005). In consecinţă, s-a 
dat curs dispoziţiilor Ord. MMGA nr. 207/2006 şi docu-
mentelor conexe acestora (I.-A. Biriş, 2006; N. Doniţă et 
al, 2005, 2006 etc.), care au răspuns dezideratelor naţi-
onale de interes internaţional asumate de România în 
vederea integrării. Aceste areale forestiere reprezintă 
cel mai mare patrimoniu natural şi, totodată, cel mai 
puţin alterat din Răsăritul continentului pe care Româ-
nia îl oferă în dar U.E. la aderare şi care va contribui la 
perpetuarea identităţii ei naţionale şi implicit a Europei 
Unite.
În cele ce urmează se prezintă rezumativ contribuţia 
I.C.A.S. la oficializarea ca situri NATURA 2000 în România 
a şase teritorii (Ciucaş, Defileul Jiului, Nordul Gorjului, 
Drocea, Coridorul Jiului, Ţarcu) în suprafaţă totală de 
404.634 ha, sub raportul: tipurilor de habitate naturale 
protejate şi prioritar protejate de interes comunitar, a 
căror conservare necesită desemnarea zonelor speciale 
de conservare; delimitării, caracteristicilor, importanţei 
şi vulnerabilităţii acestora (Stoiculescu, Cr. D., 2006-a).
Contrar tuturor vicisitudinilor sus-amintite, contribuţi-
ile I.C.A.S. pot deveni branduri ale ţării şi, totodată, ale 
U.E. In perioada interbelică România era supranumită 
„California Europei” şi „Grădina Maicii Domnului”. Astăzi 
nu, deşi ţara e recunoscută atât datorită suprafeţei mari 
a peisajelor naturale încă nealterate şi diversităţii pă-
durilor virgine deţinute, cât şi a parcurilor naţionale, a 
speciilor relictare, endemice, rare şi protejate, dar şi da-
torită populaţiilor considerabile de urs, râs şi lup. Printr-
o prezentare ingenioasă a acestor atuuri, re-acreditarea 
acestor branduri este oricând posibilă. 

1. Situl Natura 2000 „Ciucaş”
Caracteristici. Teritoriul nepopulat, cu o formă aproa-
pe circulară, delimitată preponderent pe limite natura-
le (Fig. 1) în suprafaţă de 22.209 ha, cu centrul situat la 
intersecţia meridianului de 45030’26’’ N cu paralela de 
25058’37’’ E, se localizează în regiunea biogeografică al-
pină, în sectorul Carpaţilor de Curbură din ecoregiunea 
Carpaţilor Orientali, între 795 şi 1.934 m alt. şi e dispus 
într-un domeniu conglomeratic relictar reprezentat 
prin forme insolite. Golul subalpin, cu peisajul său ro-
mantic ruiniform cu o uimitoare forţă de seducţie, este 
înconjurat succesiv şi descendent de coroana pădurilor 
relictare de larice şi molid, pure şi amestecate, urma-
te de amestecuri de răşinoase şi foioase şi de făgete 
pure. Fondul forestier (15.720 ha – 70,8%, din care pă-
duri 15.440 ha – 69,5%, din care peste 3.400 ha virgine 
şi cvasivirgine – 15,3%) concentrează un complex de 
ecosisteme preponderent naturale (77%), cu o diversi-
tate remarcabilă şi cu o abundenţă locală de 210–250 
ori mai mare faţă de media specifică fondului forestier 
naţional. Din suprafaţa totală a pajiştilor (6.429 ha), cele 
subalpine (2.606 ha) concentrează peste 1.000 specii 

de plante, fungi şi licheni (62% din inventarul acestor 
grupe de specii ale parcului), inclusiv toate endemitele 
vegetale şi majoritatea celor rare şi foarte rare.

Fig. 1. Parcul Naţional potenţial Ciucaş (Cr. D. Stoiculescu, Joiţa 
Apostol, 2005). Potential National Park Ciucaş

Importanţă. Situl aparţine puţinelor teritorii cu o va-
loare foarte înaltă a biodiversităţii (Cr. D. Stoiculescu, 
2005). Astfel, deşi ocupă abia 0,09% din suprafaţa ţării, 
acesta cuprinde o impresionantă diversitate ecologică 
şi biologică provizoriu inventariată, reprezentată prin: 
23 tipuri de habitate protejate de interes comunitar, 
din care 6 prioritar protejate. Din acestea, 8 sunt habi-
tate forestiere protejate de interes comunitar, din care 
2 prioritar protejate (Tabelul 1). Numărul total de 3.347 
specii provizoriu inventariate includ: - 33% din specii-
le vertebrate ale ţării; - 35% din inventarul naţional al 
plantelor superioare; - cca. 5% din nevertebratele Ro-
mâniei, respectiv peste 1.500 specii. Cele 405 specii de 
licheni, localizaţi preponderent în pajiştile subalpine, 
demonstrează şi ei apartenenţa biogeografică a aces-
tora la zona de tundră boreală şi, alături de celelalte 334 
specii protejate şi prioritar protejate prin 657 poziţii 
legislative române şi comunitare, justifică importanţa 
conservării acestui minuscul areal polar din inima ţării. 
Se mai impun atenţiei 83 taxoni endemici, creaţii exclu-
sive ale spaţiului românesc. Dar, Ciucaşul mai e şi sin-
gurul centru endemogen între Pirinei şi Caucaz pentru 
speciile de Alopia (Gasteropoda) ce l-au făcut demult 
notoriu (A.Grossu, 1984; C. Drugescu, 1994-a, 1994-b). 
Din acest impresionant inventar viu, încă fără egal în 
ţară, 194 specii sunt protejate prin dispoziţiile Legii nr. 
426/2001, după cum urmează: - 47 specii se încadrează 
în Anexa 3 „Specii de plante şi animale a căror conserva-
re necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a 
ariilor de protecţie specială avifaunistică”, - 115 specii se 
includ în Anexa 4 „Specii de animale şi plante care nece-
sită o protecţie strictă”, - 32 specii fac obiectul Anexei 5 
„Specii de plante şi animale de interes comunitar ale căror 
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prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor 
de management”. Această considerabilă biodiversitate 
şi suita de peisaje naturale romantice inedite, conferă 
Masivului Ciucaş o unicitate biogeografică absolută şi 
impun cu prisosinţă oficializarea acestuia ca parc naţi-
onal. Aceste argumente justifică unicitatea şi valoarea 
acestui teritoriu şi motivaţia declarării legale ca parc 
naţional, cu constituirea zonei de rezervaţii ştiinţifice şi 
de conservare specială de 7.925 ha sau 35% din supra-
faţa parcului, din care: - 5.519 ha in fondul forestier, - 
2.124 ha în pajişte şi - 282 ha păduri ripariene cu zonele 
adiacente, izvoare şi cursuri de apă (Fig. 1).
Vulnerabilitate. Solul superficial şi scheletic de pe ver-
sanţii cu pante excesive şi cu substratul friabil din zona 
subalpină este expus eroziunii şi erodat, proces omni-
prezent, în creştere alarmantă, provocat de: 
•	 incendierea vegetaţiei lemnoase şi semilemnoase 

din pajiştile subalpine;
•	 tăierea rasă a pădurilor precedate de cereri deghi-

zate sfidătoare de defrişare; 
•	 suprapăşunarea abuzivă; 
•	 practicarea făţişă a turismului primitivist, necon-

trolat etc. Biodiversitatea este expusă şi supusă unei 
erodări progresive provocată de:

•	 braconaj; 
•	 păşunatul generalizat; 
•	 „igienizarea” pădurilor, soldată cu extragerea exem-

plarelor de „Arbor ecologicus”, microhabitate speci-
fice pentru avifauna migratoare şi entomofauna 
specifică protejate; 

•	 exterminarea prădătoarelor protejate în extincţie 
(vidra etc.); 

•	 recoltarea speciilor de plante rare şi protejate; 
•	 recoltarea iraţională a fructelor de pădure, licheni-

lor, ciupercilor, plantelor medicinale etc.
Degradarea ireversibilă a peisajului natural prin:
•	 extinderea zonei intravilane şi împânzirea acesteia 

cu construcţii lipsite de gust; 
•	 gestionarea în discordanţă cu legile naturii a encla-

vei afectată cabanei turistice Muntele Roşu; 
•	 vandalizarea zonei cabanei Ciucaş, odinioară una 

din cele mai frumoase din Carpaţi; 
•	 potecirea golului alpin; 
•	 creşterea semisălbatică a hergheliilor de cai; 
•	 poluarea cu resturi menajere a solului, apelor etc.; 
•	 colmatarea cheilor etc. 
Pericole potenţiale, ce pot contraveni intereselor de viitor, 
sunt prefigurate de intenţia:
•	 captării izvoarelor, deşi se ştie că Masivul Ciucaş, la 

peste cca. 1250 m alt. este sec; 
•	 amenajării pârtiilor de schi care afectează stabilita-

tea pădurii la efectele eoliene canalizate pe deschi-

derile practicate în masivul forestier etc. Impacturile 
susmenţionate atentează asupra resurselor naturale 
strategice, între care se situează peisajul natural ne-
alterat. Acesta este şi rămâne una dintre marile surse 
potenţiale de atracţie a valutei nepoluante ale Româ-
niei cu care nu se pot face compromisuri.

2. Situl Natura 2000 „Defileul Jiului”
Caracteristici. Teritoriul, nepopulat (cu excepţia Mă-
năstirilor Lainici şi Vişina şi a Schitului Locurele), de 
formă romboidală, delimitat exclusiv pe limite natura-
le (Fig. 2) în suprafaţă de 11.127 ha, cu centrul aflat la 
intersecţia meridianului de 23021’45’’E cu paralela de 
45016’50’’N, se situează în regiunea biogeografică alpi-
nă, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali, între 295 şi 
1.621 m alt., şi include cursul Jiului şi zona celor mai săl-
batice chei transversale ale Carpaţilor, într-un domeniu 
natural de o spectaculozitate unică, încadrat în tipul de 
peisaj „păduri de fag balcanic cu carpen şi tei şi elemente 
termofile”. Din golul alpin, dezvoltat prin despădurire, 
coboară în trepte făgete şi gorunete relictare, pure şi 
amestecate, cantonate pe abrupturile defileului pe 
un ecart altitudinal de circa 1.200 m. Fondul forestier 
(9.495 ha – 85,4%, din care păduri 9,393 ha – 84,5%, din 
care virgine şi cvasivirgine 4.020 ha – 36,1%) concen-
trează un complex de ecosisteme preponderent natu-
rale (82%), cu o diversitate considerabilă şi o abundenţă 
locală de 220-525 ori superioară valorii medii specifice 
fondului forestier naţional. Pajiştile (1.636 ha - 14%) se 
încadrează în zonele montană (50%) şi subalpină (50%). 
Sectorul Jiului din defileul omonim, în lungime de 31 
km situat între 295 şi 551 m alt., e flancat de păduri ripa-
riene relictare şi fragmente de lunci virgine inaccesibile.

 Fig. 2. Parcul Naţional Defileul Jiului (Cr. D. Stoiculescu, Joiţa 
Apostol, 2005). National Park Defileul Jiului
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Importanţă. Potrivit cercetărilor întreprinse (Stoicules-
cu, 2004-c), situl aparţine puţinelor teritorii cu o valoa-
re foarte înaltă a biodiversităţii. In adevăr, cu toate că 
ocupă sub 0,047% din suprafaţa ţării, concentrează o 
remarcabilă diversitate ecologică şi biologică. Aceasta, 
provizoriu inventariată, este reprezentată prin: 6 grupe 
de ecosisteme (de pădure, de pajişte, saxicol, acvatic, 
riparian şi cavernicol), care includ 12 tipuri de habitate 
protejate de interes comunitar, din care 4 prioritar pro-
tejate. In fodul forestier au fost provizoriu identificate 7 
tipuri de habitate naturale protejate de interes comuni-
tar, din care două prioritar protejate (Tab. 1) dispuse în 
4 din cele 11 etaje bioclimatice ale României. Din cele 
1.142 specii inventariate, una (coleopterul Protaetia an-
gustata GERM., 1817) identificată în U.P. III Bratcu, u.a 
100, din Ocolul Silvic Bumbeşti la punctul „Cârligul În-
tors”, este nouă pentru România (H. Bussler, J. Müller, 
V., Dorka, 2005; Cr. D. Stoiculescu, 2006-b, vol I, Anexa 
2), 203 specii (18%) sunt protejate prin legi române (nr. 
462/2001) şi comunitare (Tratatul de aderare), in care se 
includ: 11 taxoni endemici, din care 3 animali (reptile – 
1, peşti – 1, nevertebrate 1) şi 8 vegetali (spermatofite); 
4 taxoni vegetali (spermatofite) subendemici; 27 specii 
vegetale (spermatofite) foarte rare. Din numărul total 
al acestor specii provizoriu inventariate, 50 se încadrea-
ză în Anexa 3 din Legea nr. 462/2001 „Specii de plante 
şi animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor 
speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avi-
faunistică”, alte 104 specii se încadrează în Anexa 4 „Spe-
cii de animale şi plante care necesită o protecţie strictă”, 
iar alte 21 specii în Anaxa 5 „Specii de plante şi animale 
de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi ex-
ploatare fac obiectul măsurilor de management”.
Vulnerabilitate. Versanţii abrupţi, cu soluri scheletice şi 
superficiale, sunt supuşi eroziunii favorizată de: - tăierea 
rasă a pădurii; - afectarea pantei de echilibru a versanţi-
lor prin construirea căii ferate (1948) şi lărgirea DN 66 în 
sectorul Bumbeşti-Livezeni fără consolidarea taluzuri-
lor cu lucrări de artă durabile. Biodiversitatea este expu-
să şi supusă unei erodări progresive provocată de:
•	 braconaj; 
•	 păşunat endemic localizat în pajiştile montane şi 

subalpine; 
•	 „igienizarea” pădurilor, soldată cu extragerea exem-

plarelor de „Arbor ecologicus”, microhabitate speci-
fice pentru avifauna migratoare şi entomofauna 
specifică protejate; 

•	 poluarea periodică a apelor Jiului cu resturi mena-
jere antrenate de viituri şi de spălarea cărbunelui în 
staţia Aninoasa, amonte de defileu; 

•	 emanarea accidentală în atmosferă a pulberilor se-
dimentabile şi în suspensie de către termocentrala 
Paroşeni. Mutilarea peisajului natural prin: 

•	 defrişarea abuzivă a vegetaţiei forestiere de An-
trepriza Construcţii Hidroenergetice – ACH (U.P. III 
Bratcu, u.a. 2 - 4); Degradarea ireversibilă a peisajului 
natural prin: 

•	 reactivarea ilegală a carierei Meri2 de la confluenţa 
râurilor Bratcu (din Rezervaţia naturală omonimă, 
oficializată succesiv de trei ori in ultimii 15 ani) cu 
Jiul; - haldarea frauduloasă a resturilor menajere şi 
a molozului de-a lungul albiei Jiului; 

•	 extinderea tacită a zonei intravilane şi împânzirea 
acesteia cu construcţii de gust îndoielnic. Desfigura-
rea de amploare a celui mai sălbatic şi fragil peisaj na-
tural relictar românesc, habitat protejat de legi române 
şi comunitare, în vara anului 2006 de către ACH prin:

•	 distrugerea versanţilor stâncoşi şi a luncii arhetipale 
pentru executarea drumului de acces supradimen-
sionat spre obiectivele hidroenergetice în construc-
ţie (U.P. III Bratcu, u.a. 2 - 4); - alterarea minusculei 
lunci virgine şi a bazei versantului vestic al defileu-
lui prin construirea podului peste Jiu şi a drumului 
de acces (U.P. III Bratcu, u.a. 89-90), precum şi prin 
construirea podului pentru accesibilizarea poienei 
vecine u.a. 26 din U.P. IV Chitu, soldat cu profanarea 
peisajului din apropierea Mănăstirii Lainici, monu-
ment istoric protejat de relevanţă internaţională, 
prin depozitarea de anrocamente; - depozitarea de 
anrocamente în ampriza DN 66 şi în poienile din 
vecinătatea campingului şi Mănăstirii Lainici (U.P. III 
Bratcu, u.a. 83, parte retrocedată); - devastarea zo-
nei pădurii ripariene şi a bazei versanţilor din zona 
de conservare specială (U.P. III Bratcu, u.a. 107, 108, 
122), habitat natural rar, protejat etc. Aceste impac-
turi iresponsabile distrug, în sfidarea legii, capitalul 
natural local, cu firul ei central - râul Jiu şi prejudiciază 
perpetuarea identităţii naţionale româneşti.

3. Situl Natura 2000 „Nordul Gorjului”
Caracteristici. Teritoriul, lipsit de localităţi - cu excep-
ţia celor dispuse de-a lungul limitei sudice şi a staţiunii 
Rânca (1.600 m) -, delimitat la nord şi est de culmi al-
pine, la vest de culmi şi cursul Motrului, la sud de lizi-
ere, ocupă suprafaţa de 151.481 ha. Acesta se situează 
într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, din 
regiunea biogeografică alpină, ecoregiunea Carpaţilor 
Meridionali, între 22047’03’’ şi 23051’00’’ longitudine E şi 
între 44051’00’’ şi 45022’33’’ latitudine N şi între 200 m şi 
2.519 m alt., pe versantul sudic al sectorului de vest al 
Carpaţilor Meridionali, între interfluviul Olteţ-Cerena, la 
Răsărit şi Culmea Cernei, la Apus şi între cumpăna ape-
lor, cu includerea unor bazinete hunedorene la Nord şi 
drumul submontan Apa Neagră - Bumbeşti - Racoviţa, 
la Sud (Fig. 3). Ecartul altitudinal de 2.319 m se dezvol-
tă pe o distanţă transversală de sub 25 km. Principalele 
categorii funciare sunt reprezentate de păduri, 106.689 
ha -71%, din suprafaţa de 108.467 -71,6% a fondului fo-
restier, din care păduri virgine şi cvasivirgine 32.355 ha 

2 Art. 11 din Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completă-
rile ulterioare, prevede că ”Efectuarea de activităţi miniere pe terenu-
rile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, 
situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de 
protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surse-
lor de alimentare cu apă, precum şi instituirea dreptului de servitute 
pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise”.
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– 21,3%; pajişti, 34.842 ha -23,0%; stâncării, abrupturi, 
chei şi poieni, 1.778 ha – 1,1%; enclave, 1.592 ha -1,1%; 
intravilan, 6.580 ha - 4,3%. Poziţia în SV arcului carpa-
tic, cu influenţe climatice submediteraneene, larga ex-
tensiune a calcarelor, expoziţia preponderent sudică, 
corelate cu marea amplitudine altitudinală şi fragmen-
tarea accentuată a reliefului, au determinat un specific 
aparte al covorului vegetal şi al lumii animale, aici înre-
gistrându-se o interferenţă complexă între elementele 
sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la unele 
dintre cele mai mari altitudini din ţară, de ex. liliacul la 
1.400 m, scumpia la 1.250 m) şi elementele arcto-alpi-
ne, care coboară destul de mult pe înălţimile afectate 
de efectul de culme. 
Prin valorile altitudinale extreme şi prin ecartul altitudi-
nal amintit, domeniul deţine recordul absolut în raport 
cu toate celelalte arii naturale protejate existente şi po-
tenţiale din ţară şi probabil şi din Europa, cel puţin în 
banda latitudinală mediană.
Importanţă. Cercetările efectuate (Stoiculescu, 2006) 
relevă apartenenţa sitului la puţinele teritorii cu o va-
loare foarte înaltă a biodiversităţii. Astfel, cu toate că 
ocupă sub 0,64% din suprafaţa ţării, teritoriul include: 
8 din cele 11 etaje bioclimatice ale României; 28 uni-
tăţi edafice forestiere grupate în 9 tipuri de sol şi 6 clase 
de soluri; 62 din cele 212 tipuri de staţiune forestieră 
identificate în ţară; 22 din cele 50 formaţii forestiere, cu 
84 din cele 306 tipuri de pădure; 25 tipuri de habitate 
naturale protejate de interes comunitar, adică 27% din 
cele 92 de unităţi înregistrate în România, din care 5, 
respectiv 19% din cele 26 unităţi semnalate în ţară, sunt 
prioritar protejate. Ultimele includ 12 tipuri de habitate 
forestiere naturale protejate de interes comunitar, din 
care 2 prioritar protejate (Tabelul 1). Suprafaţa globală 
ocupată de tipurile de habitate naturale protejate de in-
teres comunitar este de 101.892 ha (67% din întinderea 

parcului) şi focalizează zestrea naturală cea mai valo-
roasă a parcului. Suprafaţa însumată a celor 5 tipuri de 
habitate naturale prioritar protejate de interes comuni-
tar însumează 1.187 ha, adică 1,8% din suprafaţa totală 
a habitatelor naturale protejate (0,8% din aria parcului) 
şi constituie „inima” zestrei naturale, a cărei valoare este 
inestimabilă. Potrivit Directivei Floră-Faună-Habitate 
92/43/EEC actualizată şi Legii nr. 345/2006 pentru mo-
dificarea şi completarea OUG nr. 236/2000 privind regi-
mul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, Anexa 2, aceste co-
munităţi vegetale reprezintă ”tipuri de habitate naturale 
a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de 
conservare”. Dintre cele 1.758 specii provizoriu identi-
ficate, 2 specii identificate în Pădurea Tismana, U.P. VI 
Dumbrava, u.a. 95-96 din Ocolul Silvic Tismana (coleo-
pterele Metaclisa aurea WALTL,1839 şi Eubrachium his-
pidulum BREMI-WOLF, 1855) sunt noi pentru România 
(H. Bussler, J. Müller, V., Dorka, 2005; Cr. D. Stoiculescu, 
2006-b, vol I, Anexa 2); 20 specii de coleoptere sunt 
relicte ale pădurii virgine; 11 sunt endemice, din care 
3 specii animale (reptile – 1, peşti – 1, nevertebrate – 
1) şi 8 specii vegetale (spermatofite); 4 taxoni vegetali 
(spermatofite) sunt subendemici şi 27 specii vegeta-
le (spermatofite) sunt foarte rare. Din totalul speciilor 
provizoriu inventariate, 50 se încadrează în Anexa 3 din 
Legea nr. 462/2001 „Specii de plante şi animale a căror 
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de con-
servare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică”, alte 
104 specii se încadrează în Anexa 4 „Specii de animale 
şi plante care necesită o protecţie strictă”, iar alte 21 spe-
cii în Anexa 5 „Specii de plante şi animale de interes co-
munitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac 
obiectul măsurilor de management”. Faţă de cele expu-
se, într-o primă etapă, până în anul 2010, se propune 
instituirea zonei de conservare specială pe 43.551 ha, 
din care 35.123 ha in fondul forestier (Fig. 3).

Fig. 3. Parcul Natural potenţial Nordul Gorjului (Cr. D. Stoiculescu, Joiţa Apostol, M. Simionescu, 2006). 
Potential Natural Park Nordul Gorjului
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Vulnerabilitate. Inclinările preponderente ale versan-
ţilor, inclusiv din fondul forestier, depăşesc 31 grade şi 
demonstrează marea vulnerabilitate la eroziune, do-
borâturi de vânt şi alunecări de teren. Ca elemente de 
presiune antropică se remarcă şoselele, care au pătruns 
pe multe din văile montane (şoseaua alpină Novaci-
Rânca-Sebeş, Runcu-Câmpu lui Neag), exploatarea 
lemnului, braconajul, păşunatul în golul de munte şi la 
poalele munţilor, exploatările de calcar din bazinul Şu-
şiţei Seci, pentru combinatul de la Bârseşti şi mai ales 
Cariera Meri, care au lăsat urme adânci în trupul mun-
telui. Modificări s-au produs şi prin amenajările hidroe-
nergetice (complexul Cerna-Motru-Tismana-Bistriţa) şi 
alte lucrări care vizează Defileul Jiului şi, punctual, re-
ţeaua hidrologică.

4. Situl Natura 2000 „Drocea”
Caracteristici. Teritoriul, un masiv forestier compact 
şi nelocuit, de formă treflată, delimitată cu precădere 
în fondul forestier, pe culmi şi văi (Fig. 4) în interfluviul 
Mureş-Crişul Alb, acoperă suprafaţa de 25.641 ha dis-
pusă între 21059’şi 22014’ longitudine E şi între 46005’ şi 
46014’ latitudine N, situată în regiunea biogeografică 
continentală, în ecoregiunea Munţii Apuseni. Relieful 
reprezentat prin culmi joase, netede, este alcătuit dintr-
un mozaic de roci (şisturi cristaline, granite, sienite, cal-
care, tufuri vulcanice), dezvoltat pe un ecart altitudinal 
de peste 600 m, între 193 m şi 836 m alt. (Vf. Drocea). 
Pădurile ocupă 24.172 ha – 94,2%, din care virgine şi 
cvasivirgine 263 ha – 1,0%. 
Importanţă. Sit prioritar pentru conservarea biodiver-
sităţii continentale cu o valoare foarte înaltă a acesteia, 
centrat pe un nucleu de păduri virgine relictare neal-
terate constituite din arborete pure şi amestecate de 
gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa şi Q. petraea ssp. 
dalechampii) şi fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca) (N. 
Doniţă, I.-A. Biriş, 2001), oficializat ca rezervaţie natura-
lă prin Legea nr. 5/2000 (261,80 ha). Deşi domeniul aco-
peră abia 0,1% din suprafaţa ţării, totuşi concentrea-
ză 3 din cele 10 etaje fitoclimatrice (etajul deluros de 
gorunete, făgete şi goruneto-făgete; etajul deluros de 
cvercete şi şleauri de deal; etajul deluros de cvercete cu 
stejar şi cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acestora); 
29 din cele 212 tipuri de staţiune forestieră identificate; 
50 din cele 306 tipuri naturale de pădure grupate în 14 
din cele 50 formaţii forestiere 9 , respectiv 32% din cele 
din cele 28 tipuri de habitate naturale forestiere pro-
tejate de interes comunitar, din care 2, respectiv 33%, 
din cele 6 prioritar protejate (Tab.1); focalizează parte 
din diversitatea floristică a Munţilor Zarand constituită 
din: 607 specii de fungi, 152 specii de licheni, 95 specii 
de briofite şi 1.110 specii de plante vasculare (31% din 
inventarul plantelor vasculare ale României). Prin in-
ventarul natural intrinsec reprezintă un centru de hete-
rogenitate taxonomică şi genetică de mare importanţă 
practică, ce: 
•	 concentrează asociaţii vegetale de mare valoare 

bioistorică ce reflectă interferenţa elementelor ter-
mofile sudice cu cele central-europene; 

•	 conservă păduri virgine şi cvasivirgine de gorun 
pure şi amestecate de gorun dalmaţian şi transilvă-
nean şi fag balcanic; 

•	 reprezintă o staţiune solitară în Europa de gorune-
te virgine cu arbori de dimensiuni şi calitate impre-
sionante; 

•	 adăposteşte populaţii durabile de specii animale şi 
vegetale a căror conservare necesită, conform legii, 
desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor 
de protecţie specială avifaunistică şi o protecţie 
strictă;

Vulnerabilitate. Prin amplasarea sa într-o zonă nelo-
cuită, cu excepţia intervenţiilor silviculturale extensive 
(recoltarea produselor lemnoase şi nelemnoase), area-
lul este puţin expus impacturilor antropice.

Fig. 4. Parcul Naţional potenţial Drocea (Cr. D. Stoiculescu, M. 
Simionescu, Joiţa Apostol, Cristiana Marcu, 2006). Potential 

National Park Drocea

5. Situl Natura 2000 „Coridorul Jiului”
Caracteristici. Teritoriul, de forma unui „T” întors, situat 
de-a lungul cursului mijlociu şi inferior al Jiului şi al unui 
fragment de sector danubian la sud şi în afara numeroa-
selor localităţi existente, separat cu prioritate prin limi-
te convenţionale (Fig. 5), include unul dintre cele mai 
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rare şi mai reprezentative eşantioane relictare de lun-
că europeană puţin alterată în dispariţie vertiginoasă. 
Amplasat între 23030’02’’ şi 24014’05’’ E şi între 43042’01’’ 
şi 44054’55’’ N, cu lungimea pe direcţia NNV-SSE de cir-
ca 129 km, acest areal traversează 4, respectiv 27% din 
cele 15 ecoregiuni (Podişul Getic, Câmpiile Găvanu-
Burdea, Silvostepa Câmpiei Române, Lunca Dunării) ale 
regiunii biogeografice continentale din România, pe o 
diferenţă de nivel de 355 m, dispusă între 50 şi 405 m 
alt. Din suprafaţa totală de 147.540 ha, 34.979 ha (24%) 
revin fondului forestier, din care pădurile deţin 33.543 
ha (23%) şi concentrează un complex de ecosisteme 
preponderent naturale, cu o diversitate considerabilă şi 
o abundenţă locală de 764 – 5.000 ori superioară valori-
lor medii specifice pădurii româneşti, ceea ce-i conferă 
o personalitate biogeografică de excepţie.

Fig. 5. Parcul Naţional potenţial Coridorul Jiului  
(Cr. D. Stoiculescu, M. Simionescu, Joiţa Apostol, Cristiana Mar-

cu, 2006). Potential National Park Coridoeul Jiului

Importanţă. Cercetările în derulare relevă apartenenţa 
arealului la teritoriile prioritare pentru conservarea biodi-
versităţii continentale cu o valoare foarte înaltă a acestu-
ia. Astfel, deşi ocupă abia 0,5% din suprafaţa pădurilor 
ţării şi 0,6% din suprafaţa naţională, totuşi concentrează 
10, respectiv 36% din cele 283 tipuri de habitate fores-

3 Numărul tipurilor de habitate naturale forestiere şi neforestiere, 
protejate şi prioritar protejate diferă de la un document oficial la 
altul.

tiere naturale protejate de interes comunitar, din care 
3, respectiv 50%, din cele 64 prioritar protejate (Tab. 
1), dispuse în 4, respectiv 36%, din cele 11 etaje fitocli-
matice ale ţării (Etajul deluros de cvercete – gorunete, 
cerete, gârniţete, amestecuri dintre acestea – şi şleauri 
de deal; Etajul deluros de cvercete cu stejar – şi cu cer, 
gârniţă, gorun, amestecuri ale acestora; Câmpie foresti-
eră; Silvostepă); 56 (26%) din cele 212 tipuri de staţiune 
forestieră identificate în România; 22 (44%) din cele 50 
formaţii forestiere, cu 97 (32%) din cele 306 tipuri de 
pădure evidenţiate în ţară. Valea Jiului este unul dintre 
principalele culoare transbalcanice de migraţie a păsă-
rilor (drumul centro-european-bulgar) urmat de un nu-
măr impresionat de păsări. Impreună cu cele sedentare, 
în Coridorul Jiului au fost identificate 135 (33%) din cele 
406 specii avifaunistice semnalate în România, din care 
114 (84%) protejate prin legi române şi comunitare. 
Cantonarea unor contingente relevante din inventarul 
viu al ţării, din care multe elemente submediteraneene 
rare, altele endemice, parte protejate, conferă teritoriu-
lui o specificitate remarcabilă, evidenţiată prin: 
•	 concentrarea unor asociaţii vegetale de mare va-

loare bioistorică ce reflectă interferenţa elemente-
lor termofile sudice cu cele central-europene; 

•	 conservarea unor fragmente relictare nealterate 
ale structurilor forestiere arhetipale situate la mar-
gine de areale biogeografice sau chiar disjunct, ca 
avanposturi extrem sudice în România (insulele de 
fag de la Dâlga, Ţuglui, Bucovăţ) sau insularizate 
antropic (stejarul brumăriu din Pădurea Braniştea 
Bistreţului etc.); 

•	 adăpostirea unor populaţii durabile de specii ani-
male şi vegetale a căror conservare necesită, con-
form legii, desemnarea ariilor speciale de conser-
vare, ariilor de protecţie specială avifaunistică şi o 
protecţie strictă etc. Valorificarea durabilă a acestui 
patrimoniu natural de excepţie justifică şi impune: 

•	 utilizarea pădurii naturale ca etalon de gestiune 
pentru silvicultura practică apropiată de natură; 

•	 conservarea vieţii sălbatice, a unor habitate natu-
rale relictare şi a unui rezervor local de gene valo-
roase; 

•	 gestionarea responsabilă a întregului patrimoniu 
natural local, în general şi a celui forestier, în special; 

•	 menţinerea unor unităţi peisagistice silvestre, rare 
şi insolite, cu mare forţă de seducţie ; 

•	 oficializarea unui parc natural care, prin funcţiile 
sale multiple, va asigura baza pentru reconversia 
forţei de muncă locală şi locuri de muncă într-un 
domeniu de mare interes naţional şi internaţional;

•	 asigurarea unui spaţiu natural de educaţie şi instru-
ire ecologică; 

•	 promovarea ecoturismului, sursă de valută nepo-
luantă, prin perpetuarea activităţilor tradiţionale 
locale; 

4 Idem



Anul XI  | Nr. 22 | 2006

19

•	 optimizarea deciziei, protecţia mediului, protecţia 
vieţii şi sănătăţii şi creşterea calităţii vieţii.

Vulnerabilitate. Amplasarea teritoriului în trei judeţe 
şi în apropierea municipiului Craiova impune elabora-
rea unui plan judicios de amenajarea teritoriului (P.A.T.) 
în baza căruia să poată fi actualizat, decenal, planul de 
urbanism general (P.U.G.) al tuturor localităţilor aferen-
te. P.U.G., odată actualizat, permite elaborarea planului 
urbanistic zonal (P.U.Z.), din care derivă planul urbanis-
tic de detaliu (P.U.D.). Elaborarea P.A.T., reclamă armoni-
zarea tuturor intereselor prezente şi viitoare din acest 
spaţiu extrem de mozaicat, în care ponderea fondului 
forestier (34%) şi a pădurii (33%) nu pot să scadă, la fel 
ca şi a altor categorii funciare care focalizează habita-
te naturale protejate prin legi române şi comunitare. 
In acest fel, poluarea, urbanizarea, agriculturalizarea 
şi alte impacturi antropice ecodistructive pot fi conci-
liate cu imperativele majore ale dezvoltării durabile şi 
ale conservării biodiversităţii în fruntea cărora e însuşi 
omul.

6. Situl Natura 2000 „Munţii Ţarcu”
Caracteristici. Domeniul, practic nealterat şi - cu ex-
cepţia localităţii Poiana Mărului şi a câtorva cabane 
turistice montane - nepopulat, de forma unui poligon 
neregulat, delimitat cu prioritate prin limite naturale de 
culmi şi ape (Fig. 6), se situează în regiunea biogeogra-
fică alpină, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali, între 
400 şi 2.190 m alt., pe versantul sudic din extremitatea 
vestică a sectorului occidental al Carpaţilor Meridionali 
cuprins între 22025’ şi 23037’ longitudine E şi între 45012’ 
şi 45028’ latitudine N. Structura geologică complicată, 
cu întinse suprafeţe de eroziune, cu relieful crio-nival 
foarte extins, cu ampla reţea hidrografică constant 
alimentată de-a lungul anului, concentrează şase eta-
je fitoclimatice (alpin, subalpin, montan de molidete, 
montan de amestecuri, montan-premontan de fag, go-
runete). Din suprafaţa totală de 46.636 ha, fondul fores-
tier ocupă 34.372 ha (73,7%), din care păduri 33.897 ha 
(72,7%), din care virgine şi cvasivirgine peste 10.016 ha 
(29%); pajiştile deţin 11.742 ha (25,2%); poienile şi alte 
folosinţe, 475 ha -1,0%, iar stâncăriile şi lacurile de acu-
mulare 522 ha – 1,1%. In ansamblu, parcul concentrea-
ză un complex de ecosisteme preponderent naturale 
(81%), cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă 
locală de 25-78 ori mai mare faţă de media la nivel na-
ţional şi păduri. 
Importanţă. Domeniul aparţine arealelor prioritare 
pentru conservarea biodiversităţii carpatine cu o înaltă 
valoare a acesteia. Astfel, deşi domeniul acoperă 0,25% 
din suprafaţa ţării concentrează 5, respectiv 45% din 
cele 11 etaje fitoclimatice ale României; 26 (12%) din 
cele 212 tipuri de staţiune forestieră identificate în ţară; 
6 (12%) din cele 50 formaţii forestiere, cu 30 (10%) din 
cele 306 tipuri de pădure, la care se adaugă alte 7 ti-
puri (522 ha) nemenţionate în literatură şi grupează 6 
tipuri de ecosisteme naturale, respectiv de pădure, de 
pajişte, saxicol, acvatic, riparian şi cavernicol. O cincime, 
respectiv aproape 2.000 ha din suprafaţa pădurilor vir-

gine relictare sunt constituite din arborete plurietajate 
cu „vârste medii” între 165 şi 185 ani, astăzi extrem de 
rare în ţară şi în Europa, care polarizează cea mai mare 
biodiversitate terestră. Zona de rezervaţii forestiere na-
turale potenţiale, care ocupă doar 9.750 ha, respectiv 
28% din suprafaţa parcului, focalizează o considera-
bilă diversitate ecologică şi biologică. Aceasta, în curs 
de cercetare, e reprezentată prin: 12 tipuri de habita-
te naturale protejate de interes comunitar, din care 2 
prioritar protejate. Din acestea, un număr de 11, sunt 
reprezentate de habitate forestiere naturale protejate 
de interes comunitar, respectiv 39%, din care 2 (33%) 
prioritar protejate (Tabelul 1). Arealul, tangent rutei 
panono-bulgare de migraţie a păsărilor urmată de 
zeci de specii, constituie o oază de linişte şi un focar de 
convergenţă pentru categorii reprezentative de specii 
endemice. Teritoriul, cu o personalitate geografică dis-
tinctă datorată structurii geologice complicate, cu o 
suită de unităţi peisagistice nealterate de excepţie: al-
pine, subalpine şi nemorale, cu o mare forţă de seduc-
ţie, cu o amplă reţea hidrografică, constant alimentată 
de-a lungul anului şi cu arii întinse de păduri naturale, 
adăposteşte populaţii durabile de specii animale, inclu-
siv de urs, râs, lup, vidră, vulpe etc. şi vegetale, a căror 
conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor 
speciale de conservare, a ariilor de protecţie specială 
avifaunistică şi o protecţie strictă şi impune oficializa-
rea unui parc naţional.

Fig. 6. Parcul Naţional potenţial Munţii Ţarcu (Cr. D. Stoicules-
cu, M. Simionescu, Joiţa Apostol, Cristiana Marcu, 2006). Po-

tential National Park Ţarcu Mountains
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Vulnerabilitate. Însăşi forţa de atracţie a teritoriului 
este una din cauzele degradării sale precipitate provo-
cate de perpetuarea unui turism agresiv, primitiv şi ne-
controlat, completat prin: - extinderea instalaţiilor pa-
sagere; - intervenţii precedate de defrişarea de culoare 
în pădure şi de decopertare a solului; - captarea, devie-

rea, bararea şi acumularea cursurilor de apă, acţiuni sol-
date cu apariţia a trei lacuri de acumulare; - extinderea 
exploatărilor forestiere şi implicit a culturilor forestiere 
antropogene; - intensificarea utilizării iraţionale a pajiş-
tilor; - poluarea solului şi vegetaţiei cu efecte devasta-
toare asupra biodiversităţii etc.

tab. 1. tipuri de habitate naturale protejate şi prioritar protejate* (cu asterisc) de interes comunitar (oUG nr. 236/2000, 
Legea nr. 462/2001; tratatul de aderare, 2005; Legea nr. 345/2006; Doniţă et al, 2005, 2006; Biriş, 2006) a căror conser-

vare necesită desemnarea zonelor speciale de conservare. 

Types of natural protected habitats and priority protected of community interest

Nr. 
crt

Tipuri de habitate naturale de interes comunitar Teritoriul**

Cod Denumire Ciucaş1  Defileul 
Jiului2

Nordul 
Gorjului2 Drocea Coridorul 

Jiului
Munţii 
Ţarcu Total

1 3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane X X X X X

2 3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor 
montane X X X X

3 3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane X X X X
4 4060 Tufărişuri alpine şi boreale X X X
5 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium X X X
6 5130 Formaţiuni de Juniperus communis pe tufărişuri sau păşuni calcaroase X X X
7 6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine X X X

8 6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calca-
ros (Festuco Brometalia) X X

9 6230* Pajişti de Nardus bogate in specii, pe substraturi silicioase in zonele montane X X X

10 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, 
până la cel montan şi alpin X X X

11 6510 Pajişti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) X X
12 6520 Fâneţe montane X X X
13 7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) X X X X

14 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până 
în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) X X X

15 8160* Grohotişuri medioeuropene calcaroase ale etajelor montane X X
16 8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase X X X
17 8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase X
18 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum X X X X X X
19 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum X X X X X X X
20 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion X X X X
21 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum X X X X
22 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene X X X X X X X

23 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excel-
sior sau F. angustifolia din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris) X X

24 91G0 Păduri panonice cu gorun (Quercus petraea) şi carpin (Carpinus betulus) X X
25 91I0* Vegetatie de silvostepa cu Quercus ssp. X X

26 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) X X X X X X X

27 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) X X
28 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) X X X X
29 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun X X X X X
30 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) X X X X X X

31 91Y0 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) şi fag (Fagus sylvatica) cu 
Lembotropis nigricans X X X X X

32 9260 Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa X X
33 92A0 Zavoaie de Salix alba si Populus alba X X
34 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) X X X X X
35 9420 Păduri de Larix decidua si/sau Pinus cembra din regiunea montana X X

Total tipuri de habitate protejate de interes comunitar 23 12 25 - - 12 35
Total tipuri de habitate prioritar protejate de interes comunitar* 6* 4* 5* - - 2* 8*
Total tipuri de habitate forestiere protejate de interes comunitar 8 7 12 9 10 11 10

Total tipuri de habitate forestiere prioritar protejate de interes comunitar* 2* 2* 2* 2* 3* 2* 3*
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NOTĂ: Stâncăriile calcaroase adăpostesc numeroase specii endemice şi rare, cu diferite grade de periclitare: Campanula patula subsp. Abi-
etina, Corylus colurna, Dianthus henteri, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Hepatica transsilvanica, Jovibarbara heuffelii, Lycopodium 
selago, Potentilla haynaldiana, Scorzonera purpurea ssp. Rosea,Taxus baccata etc. 
* Datorită modificării echivalenţei unor tipuri de pădure cu tipurile aferente de habitat, ultimele au putut suferi schimbări pe durata cercetărilor. 
** Habitatele neforestiere determinate in anii 2005-2006 in cadrul colaborărilor la temele ICAS Bucureşti din responsabilitatea Dr. ing. Cr. D. 
Stoiculescu pentru constituirea Parcurilor Naţionale Ciucaş şi Defileul Jiului si Parcului Natural Nordul Gorjului au fost identificate de: 
1. şef lucrări Dr. biolog Paulina Anastasiu cu completări de Dr. biolog Simona Mihailescu; 
2. şef lucrări Dr. biolog Paulina Anastasiu.

7. Consideraţii finale
Cele şase mari arii naturale protejate analizate (Ciucaş, 
Defileul Jiului, Nordul Gorjului, Drocea, Coridorul Jiului, 
Munţii Ţarcu) ocupă 404.634 ha (2,1% din suprafaţa ţă-
rii), din care păduri 223.134 ha (55,1%), din care virgi-
ne şi cvasivirgine 50.057 ha (12,4%), din care pluriene 
cu „vârste medii” de 165-180 ani, peste 2.000 ha (peste 
0,5%). Deşi restrânse ca suprafaţă, aceste teritorii foca-
lizează 35 tipuri de habitate naturale protejate de inte-
res comunitar, din care 8 prioritar protejate, care includ 
10 din cele 19 habitate forestiere naturale protejate de 
interes comunitar identificate in România, şi 3 din cele 
5 prioritar protejate (Tratatul de aderare, 2005). Iată de 
ce, aşa cum declara încă din anul 1991 Ing. H. Weinzierl, 
preşedintele Bund für Umwelt und Naturschutz in De-
utschland (BUND), „Recunoaşterea legală a parcurilor na-
ţionale propuse din România este cea mai mare realizare 
în domeniul protejării mediului ambiant în spaţiul dintre 
Atlantic şi Urali”.
Tab. 2. Concentrarea patrimoniului construit cu valoare cultu-
rală de interes naţional în teritoriul din vecinătatea celor şase 

parcuri analizate.  
Concentration of built heritage with cultural value of national 
interest in the territory of the six parks analyzed neighborhood

Valoarea 
culturală a 

patrimoniului 
construit 

Teritoriul din vecinătatea parcurilor
Ciucaş Defileul 

Jiului
Nordul 

Gorjului
Drocea Corido-

rul Jiului
Mun-

ţiiŢarcu
Frecvenţa

Foarte mare X XX XXX X X -
Mare X - X XX XXX X

Medie - - - X X X
Mică X X XXX - - X

X – Relevantă, XX – Semnificativă, XXX – Foarte semnificativă.

Totodată, potrivit Anexelor III şi IV din Legea nr. 5/2000, 
teritoriul din vecinătatea acestor mari areale sălbatice 
concentrează obiective de patrimoniu construit de in-
teres naţional cu valoare culturală:
•	 foarte mare şi cu frecvenţă: relevantă (Ciucaş, Dro-

cea, Coridorul Jiului), semnificativă (Defileul Jiului), 
foarte semnificativă (Nordul Gorjului);

•	 mare şi cu frecvenţă: relevantă (Ciucaş, Nordul Gor-
jului, Munţii Ţarcu), semnificativă (Drocea), foarte 
semnificativă (Coridorul Jiului);

•	 medie şi cu frecvenţă: relevantă (Drocea, Coridorul 
Jiului, Ţarcu);

•	 mică şi cu frecvenţă: relevantă (Ciucaş, Defileul Ji-
ului, Ţarcu), foarte semnificativă (Nordul Gorjului) 
(Tabelul 2, Fig. 7).

Fig. 7. Valoarea culturală de interes naţional a patrimoniului 
construit din vecinătatea Parcurilor Naţionale Defileul Jiului 

(1), Munţii Ţarcu (2), Drocea (3), Ciucaş (4) şi a Parcurilor Natu-
rale Nordul Gorjului (5) şi Coridorul Jiului (6) în conformitate cu 

Anexle III şi IV din Legea nr. 5/2000. 

Cultural value of national interest of built heritage in the vicinity 
of National Parks:Defileul Jiului, Ţarcu Mountains, Drocea, Ciu-
caş and of Natural Parks: Nordul Gorjulu and Coridorul Jiului in 

accordance with Annex III and IV of the Law nr. 5/2000

Odată cu adoptarea şi revizuirea actelor normative pro-
tective naţionale şi comunitare, un număr considerabil 
din speciile şi habitatele identificate prin cercetările 
elaborate de-a lungul ultimului deceniu, sintetizate în 
cele sus-prezentate, s-au încadrat in dispoziţiile acestei 
legislaţii. In viziunea Prof. dr. H. D. Knapp, directorul In-
ternationale Naturschutzakademie Insel Vilm-Germania, 
aceste unităţi sistematice se cantonează cu precădere 
în pădurile virgine şi cvasivirgine şi în „parcurile naţio-
nale româneşti, care includ cele mai valoroase zone neal-
terate din Estul Europei şi un capital natural considerabil”. 
Iar, „capitalul natural este zestrea cea mai preţioasă a Ro-
mâniei la integrarea europeană, care poate egala capita-
lul financiar occidental. Numai împreună aceste două ca-
pitaluri pot asigura bazele ecologice pentru dezvoltarea 
durabilă a Europei Unite” (Vădineanu A., 1999). Dar, dacă 
voracitatea şi asaltul iraţional continuu asupra pădurii 
exercitat cu sfidarea crasă a legislaţiei şi cu acordul tacit 
al autorităţilor instituite pentru salvgardarea ambianţei 
nu vor fi oprite, acest inegalabil laborator natural Euro-
pean va dispare chiar înainte de a fi cunoscut.
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Abstract
The Contribution of the I.C.A.S. in Preserving Biodiversity through Large Natural Protected Areas in the Period 
1993 – 2006
From the bio-geographical point of view, Romania is one of the few countries in the world with multiple 
privileges. The great physical-geographical variability of Romanian territory has favored the development of 
a considerable ecological and biological mosaic. Although it comprises only 2.39% of the surface of Europe, 
it will be the only E.U. member country, which contains five of the eleven continental bio-geographical regi-
ons (alpine, continental, pontic, pannonian, septic), differentiated into 21 eco-regions. Rescuing this fabulous 
biodiversity, which was highlighted during the period prior to Romania’s joining the E.U., has motivated the 
researchers at the Forest Research and Management Institute “Marin Drăcea” (I.C.A.S.) to continue their re-
search in order to preserve it. Special attention was granted to continuing previous research regarding the 
constitution of the large protected natural areas situated mainly in the forest stand, aiming at their official 
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recognition. Thus, according to the provisions of the Law No. 345/2006, the efforts made by the I.C.A.S. in the 
period 2002-2006 resulted in three distinct categories of protected natural areas, based upon a corresponding 
documentation of scientific arguments:
1. National parks: “Făgăraş Mountains – northern side”, 79,737 ha (2000 - 2002); “Parâng Massif – northern 

side”, 17,059 ha (2000 - 2002); “Defileul Jiului”, 11,127 ha (2004); “Ciucaş Massif “, 22,209 ha (2005). Among 
these, Defileul Jiului National Park with a surface of 11,127 ha was officially recognized by governmental 
resolution nr. 2151/2005;

2. Natural parks: “Nordul Gorjului “, 151,481 ha (2005 - 2006); “Coridorul Jiului “ (2006), 147,540 ha;
3. Sites of E.U.-importance, integral part of the European ecological network NATURA 2000 in Romania: “Ciu-

caş“, 22,209 ha, (2006); “Coridorul Jiului“, 147,540 ha (2006); “Defileul Jiului“, 11,127 ha (2006); “Nordul Gorju-
lui“, 151,481 ha (2006); “Drocea “, 25,641 ha (2006); “Munţii Ţarcu “, 46,636 ha (2006). All these six units with 
an area of 404,634 ha have been submitted to Ministry of Environment for formalization. 

These large forest areas, together with the other 11 national parks and 4 natural parks proposed by the I.C.A.S. 
and officially recognized earlier, form the greatest natural heritage and, simultaneously, the least altered one 
in the East of the continent, which Romania will give gift E.U. during the accession. This heritage will contribu-
te directly to preserving the national identity of Romania and implicitly of the E.U. 
Due to the chronic legislative instability during these years, the results of elaborate I.C.A.S. research have 
acquired a temporary character. Except the “Defileul Jiului “ National Park, the official recognition of the other 
natural areas require that research be conducted again according to the above mentioned decree, in a histo-
rical phase which is becoming less and less favorable. 
Despite these deficiencies, the afore-mentioned contributions of the I.C.A.S. can become Romanian and, at 
the same time, E.U. brands. During the inter-war period, Romania used to be called “Europe’s California”. It is no 
longer dubbed so today, although it is recognized for the large area and diversity of its virgin forests, national 
parks, reliquary, endemically, rare and protected species, considerable bear, lynx and wolf populations. These 
assets require this brand to be re-accredited. For this purpose, they only need to be ingeniously presented! 
Keywords: Biodiversity, Large natural protected areas, E.U., Romania, Europe’s California. 
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Protecţia mediului

Domenii de aplicare a metodei arborilor  
bioindicatori şi bioacumulatori

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Diana Vasile

1. Utilizările multiple ale diagnozei foliare
1.1. Diagnoza foliară în cartarea staţională la 
amenajarea pădurilor.
Diagnoza foliară completează analizele de sol cu 
precizarea accesibilităţii elementelor nutritive în raport 
cu umiditatea din sol, cu factorii fizici şi chimici ai 
solului: textura, structura, porozitatea, drenajul, pH-ul, 
elementele minerale în exces (calciu, natriu).
După Bonneau (1988), analiza foliară este mai precisă, 
mai sintetică, mai analitică şi mai completă decât anali-
za de sol. Ea prezintă rezultatul cumulat al:
•	 însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor;
•	 regimul de umiditate din sol;
•	 gradul de integritate al rădăcinilor şi de micorizare 

al acestora;
•	 capacităţii specifice de absorbţie al arborelui în 

raport cu specia şi vârsta, capacitate care poate fi 
condiţionată genetic.

Diagnoza foliară are eficienţă superioară, mai ales în 
precizarea carenţelor de oligoelemente (microelemen-
te) şi a raporturilor dintre elemente. Ea detectează ano-
maliile de alimentare minerală, care rezultă dintr-un 
dezechilibru între elemente – tabelele 1 şi 2.
tab. 1. Detectarea nutriţiei insuficiente cu potasiu, fosfor 
şi magneziu în funcţie de proporţia acestora faţă de azot.

Detection of insufficient nutrition with potassium, phosphorus 
and magnesium according to their proportion to nitrogen.

Elementul
Proporţia în raport cu azotul ( % )

optimă suficientă insuficientă
N
P
K

Mg

100
10 – 14

 50 – 100
10

100
5 – 10

25 – 50
5 – 10 

100
< 5

< 25
< 5

tab. 2. Detectarea deficienţei de potasiu în funcţie de ra-
portul acestuia cu calciul ori magneziul.

Detection of potassium deficiency according to its report to 
calcium or magnesium

Raportul 
Nivelul raportului dintre elemente

Conţinut normal de K Deficienţă posibilă de K Deficienţă de K
K / Ca
K / Mg

3,5 – 1,0
1 – 9 

0,5 – 1,0
 9 – 12 

 > 0,5
12 - 20

În Ocoalele Silvice de producţie şi protecţie tipurile 
naturale de pădure se grupează pe tipuri de ecosiste-
me (Doniţă, Chiriţă, Stănescu ş.a., 1990) şi se fac analize 
foliare (la 1 exemplar, sau la câte 5-8 exemplare în func-
ţie de precizia urmărită) la specia sau la speciile princi-
pale ,pentru elementele nurtitive: N, P, K, Ca, Mg, Mn,.
În Ocoalele Silvice situate în apropierea oraşelor 
industriale prin diagnoza foliară se determină pen-
tru fiecare tip de ecosistem la toate speciile nu numai 
elementele nurtitive: N, P, K, Ca, Mg, Mn, ci şi macro şi 
microelementele emanate de centralele termice de in-
dustrie, ori prin poluare rutieră: S, Cl, F, Na, Pb, Cu, Zn, 
Cd, Fe, As.

1.2. Folosirea metodei bioindicatorilor în evaluarea 
şi supravegherea calităţii aerului din Parcurile 
Naţionale
În parcurile naţionale (10 parcuri) şi naturale (6 
parcuri), unde protecţia biodiversităţii şi a structurilor 
naturale este deosebit de importantă, analizele foliare 
se vor face la câte un exemplar din toate speciile de 
arbori existente în fiecare tip de ecosistem, element 
de arboret şi etaj de vegetaţie (arboret, subarboret, 
seminţiş).
În Parcul Naţional Piatra Craiului, cercetările s-au 
desfăşurat în 2007 pe transectul:
Braşov, Cristian, Râşnov, Zărneşti, Piatra Craiului, 
Făgăraş şi au pus în evidenţă: 
•	 natura şi intensitatea poluării care afectează con-

servarea biodiversităţii,
•	 dispersia poluării de la surse şi altitudinal în Parcul 

Naţional Piatra Craiului,
•	 conţinutul în particule a etalonului de aer curat din 

Parcul Naţional Piatra Craiului,
În planul de management al Parcului Naţional Munţii 
Rodnei s-au cuprins următoarele aplicaţii ale metodei 
bioindicatorilor:
•	 biosupravegherea calităţii aerului pe ecosisteme 

specifice, pe etaje şi subetaje de vegetaţie şi pe cei 
patru versanţi ai Munţilor Rodnei, folosind o reţea 
de 5 molizi x 16 ecosisteme forestiere,

•	 studiul dispersiei poluării, de la sursele de poluare 
până la Vârful Pietrosul, în cadrul unei reţele 
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de 5 molizi x 16 staţiuni (Baia Mare, Vf. Gutâi,  
Vf. Ţibleş, versantul vestic al M. Rodnei, Dej, 
Năsăud, Dealurile Năsăudului, versantul estic 
al M. Rodnei, Tg. Mureş, Reghin, Dealurile 
Bistriţei, M. Bârgău, versantul sudic al M. Rodnei, 
Toroioaga, versantul nordic al M. Rodnei şi Vârful 
Pietrosul Rodnei),

•	 biosupravegherea calităţii aerului în zona de pro-
tecţie integrată (Pietrosul Mare, Piatra Rea, Poiana 
cu narcise din Masivul Saca, Bila-Lola, Izvorul Al-
bastru al Izei, Izvoarele Mihăiesei, Izvorul Bătrâna), 
în habitatele altitudinale vulnerabile, în habitatele 
speciilor endemice, în habitatele naturale fragile, 
pe tipuri de habitate: acvatice, mlaştini (Tăul Mu-
ced), pajişti, tufărişuri, păduri, zone împădurite, ha-
bitate de stâncărie, intrări în peşteri, zone cultivate, 
zone locuite (Borşa, Şesuri, Rodna, Sângiorz Băi, 
Telciu, Moisei) şi complexe de habitate rurale, folo-
sind o reţea de bioacumulatori de jnepeni şi una de 
molizi,

•	 evidenţierea sensului şi cauzelor succesiunii specii-
lor prin determinarea la speciile competitive a stării 
de nutriţie şi a echilibrelor nutritive,

•	 corelarea calităţii aerului cu bogăţia şi diversitatea 
floristică,

•	 determinarea corelaţiei dintre compoziţia în 
elemente minerale a lichenilor şi a frunzelor 
arborilor, pe etaje de vegetaţie şi pe versanţi 
diferiţi.

Aplicaţii asemănătoare se pot efectua prin folosirea 
metodei bioindicatorilor în Parcul Naţional Buila, 
unde s-a solicitat evaluarea poluării în zona industrială 
OLTCHIM, în oraşul Râmnicu Vâlcea şi în ecosistemele 
forestiere ale Parcului Naţional Buila.

1.3. Folosirea metodei bioindicatorilor în protecţia 
pădurilor.
Cunoaşterea simptomelor foliare ale poluării permite:
•	 depistarea apariţiei şi evoluţiei efectelor poluării 

pe specii şi natură a poluanţilor, cu precizarea 
intensităţii şi a frecvenţei vătămărilor;

•	 semnalarea lunară a efectelor, pe natură de 
poluant, asupra puieţilor din regenerări naturale şi 
a arborilor maturi, prin rapoarte de semnalare şi a 
bolilor fiziologice;

•	 supravegherea permanentă a bioindicatorilor, 
până la dispariţia completă a simptomelor foliare.

1.4. Folosirea metodei bioindicatorilor în 
rezervaţiile de seminţe. 
 Diagnozele foliare permit:
•	 identificarea fiziotipurilor şi cultura speciilor pe fizi-

otipuri, care asigură o mai bună reuşită şi siguranţă 
culturilor forestiere;

•	 amendarea şi fertilizarea semincerilor, în raport cu 
starea lor nutriţională

1.5. Folosirea metodei bioindicatorilor în 
reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie a 
câmpurilor, a drumurilor şi a căilor ferate 
Se analizează toate speciile de arbori şi arbuşti din for-
mulele de împădurire pentru fiecare tip de staţiune.
Se determină: N, P, K, balanţa nutriţiei (N+P+K) şi echi-
librul nutritiv.
În cazul perdelelor de protecţie a drumurilor se deter-
mină în plus: Cl, Na, Pb, S, Cu, Zn, Cd.
Pentru perdelele de protecţie forestieră a culturilor 
agricole din Bărăgan, analiza foliară a speciilor din Par-
cul Bărăgan constituie o sursă de bază pentru cunoaş-
terea rezistenţei la secetă după conţinutul în K şi a ca-
pacităţii de metabolizare a noxelor, de către un număr 
considerabil de arbori şi arbuşti.

1.6. Aplicarea metodei bioindicatorilor de evaluare 
şi supraveghere a poluării rutiere în proiectarea şi 
îngrijirea aliniamentelor şi perdelelor de protecţie 
a drumurilor
Ponderea poluării rutiere a crescut în ultimii ani odată 
cu creşterea numărului de maşini pe arterele de circu-
laţie. În consecinţă se fac necesare reorganizarea siste-
mului de circulaţie din oraşe, 
construirea drumurilor de ocolire şi mai ales reabilita-
rea vegetaţiei din aliniamente şi perdelele de protecţie 
a drumurilor, grav afectate de poluarea cu clor, natriu, 
plumb, zinc, sulf, oxizi de azot.
În acţiunea de reabilitare a aliniamentelor şi de proiec-
tare a noilor perdele de protecţie a drumurilor, metoda 
bioindicatorilor:
•	 detectează specificul şi intensitatea poluării rutiere;
•	 precizează cele mai rezistente specii la condiţiile 

specifice ale poluării;
•	 asigură soluţii tehnice pentru reabilitarea arborilor 

în raport cu toxicitatea noxelor şi cu carenţele nu-
tritive provocate de noxe.

1.7. Biosupravegherea calităţii aerului în oraşele 
poluate
În reducerea nivelului emisiilor poluatoare şi încadra-
rea, până în anul 2010, în plafoanele prevăzute de Pro-
tocolul de la Göteborg, un rol important revine bioe-
valuării şi biosupravegherii calităţii aerului prin metoda 
relativ ieftină a arborilor bioindicatori. Astfel, în focare-
le de poluare: Zlatna, Copşa Mică, Baia Mare, Făgăraş, 
Oneşti, Slatina, Râmnicu Vâlcea, ca şi în localităţile în 
care încă se mai depăşesc concentraţiile maxime ad-
mise zilnice, lunare şi anuale de pulberi în suspensie şi 
sedimentabile, cum sunt Reşiţa, Bistriţa-Năsăud, Câm-
pulung, Braşov, Zalău, Vaslui, Miercurea-Ciuc, Gheor-
gheni, Rovinari, Motru, Constanţa, Iaşi (POSM, 2006) 
este necesară instalarea urgentă a unor reţele de arbori 
bioindicatori aşa cum s-a realizat în Braşov prin:
•	 biodetecţia şi evaluarea poluării pe sectoare topo-

climatice, cartiere şi categorii de căi de comunica-
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ţie, în funcţie de intensitatea circulaţiei;
•	 determinarea cauzelor directe (agenţii poluanţi) şi 

indirecte (carenţele nutritive provocate de noxe) 
ale uscării arborilor şi stabilirea măsurilor concrete 
pentru salvarea zonelor verzi şi a ecosistemelor fo-
restiere;

•	 stabilirea celor mai rezistente specii lemnoase la 
complexul specific al poluanţilor, bazat nu numai 
pe observaţii ci şi pe capacitatea de metabolizare 
a noxelor.

În acest sens, aplicarea metodei bioindicatorilor se va 
începe în 2006 la Copşa Mică şi în 2007 la Mediaş, Făgă-
raş şi Baia Mare
Pentru zona verde a oraşelor poluate se analizează 
câte 5 exemplare de răşinoase şi câte 5 exemplare de 
foioase din cele mai răspândite specii, în fiecare cartier.
De exemplu, Braşovul s-a împărţit în 11 cartiere şi în 
fiecare cartier s-au ales câte 5 molizi şi câte 5 mes-
teceni.
Acele de molid s-au analizat în ianuarie-martie 2005 şi 
au indicat poluarea din anul 2004, iar frunzele de mes-
teacăn s-au analizat în august 2005 şi au indicat polua-
rea din sezonul de vegetaţie 2005.
Arborii se selectează ca bioacumulatori după următoa-
rele criterii:
•	 să fie larg răspândiţi în zona studiată;
•	 să fie repartizaţă cat mai uniform;
•	 să fie cât mai rezistenţi, pentru a nu se perturba fe-

nomenul de acumulare;
•	 să fie mai înalţi de 3 m, pentru a permite mai mul-

te prelevări foliare, pantru a fi uşor de marcat şi de 
găsit, pentru a rezista la vandalisme şi pentru a nu 
fi influenţaţi de parametri telurici.

Eşantionarea, recoltarea probelor şi determinarea con-
ţinutului frunzelor în elemente minerale (S, Cl, F, Na, Pb, 
Cu, Zn, Mn, Fe) se face prin metoda standardizată pen-
tru monitoringul european al nurtiţiei arborilor (UNE-
CE, 1994).
Cele 5 repetiţii din fiecare cartier au permis evaluarea 
poluării medii pe cartier şi prelucrarea datelor prin ana-
liza varianţei şi prin metoda dendrogramelor (a cluste-
rului).
În baza acestor date s-au elaborat hărţile cu nivelurile 
de poluare cu SO2, F, Cl, Na, Ca, NOx, Pb, Cu, Zn, Mg pe 
cartiere.
Pentru reducerea poluării şi a efectelor negative ale po-
luării asupra zonelor verzi se face necesară conştienti-
zarea populaţiei (prin pliante, fluturaşi şi atlase) asupra 
corelaţiei strânse dintre:
•	 nivelurile poluării, aşa cum rezultă din hărţi;
•	 simptomele foliare ale bioacumulatorilor, aşa cum 

sunt ele percepute de cetăţeni;
•	 efectele negative ale poluării asupra sănătăţii omului.

Cunoaşterea semnificaţiei simptomelor foliare, privind 
nivelul ridicat al poluării, este menit să ţină în alertă mai 
ales autorităţile locale, până la diminuarea poluării sub 
nivelul necrotic, aşa cum se prezintă situaţia în toate ţă-
rile vest-europene.

1.8. Utilizarea analizelor foliare în proiectarea 
centurilor verzi ale oraşelor
În jurul Bucureştiului, pe o rază de cca 30 km, ca şi în 
jurul celor 11 oraşe de importanţă naţională (municipii 
de rangul I): Bacău, Braşov, Brăila, Galaţi, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti şi Timişoara 
este iminentă înfiinţarea unor zone verzi-galbene me-
tropolitane aferente spaţiului urban, în vederea prote-
jării cadrului natural şi asigurării de spaţii de agrement 
şi recreere.
În proiectarea acestor centuri verzi-galbene, evaluarea 
calităţii aerului prin metoda bioindicatorilor se poate 
localiza atât pe obiectivele mai importante ale zonelor 
verzi urbane cât şi pe parcurile regionale (după mo-
delul Parcurilor Regionale Berlin – Braudenburg). De 
exemplu, în jurul Bucureştiului, în Parcurile Regionale: 
Snagov, Buftea, Bolintin, Mihăileşti, Comana, Budeşti, 
Brăneşti şi Grădiştea.
În zona metropolitană Braşov se propun diferenţierea, 
amenajarea şi biosupravegherea următoarelor Parcuri 
Regionale: Poiana Braşov (Warthe, Tâmpa, Postăvar, 
Munţii Bucegi, Cristian, Râşnov), Bran (Munţii Bucegi, 
Piatra Craiului, Moeciu, Fundata, Şirnea), Zărneşti (Pia-
tra Craiului, Poiana Mărului), Codlea (Muntele Perşani, 
Măgura, Pădurea Bogăţii, Vlădeni – Parcul de Vânătoare, 
Dumbrăviţa, Hălchiu, Feldioara), Valea Oltului (Prejmer, 
Teliu, Budila, Hărman, Sânpetru, Lempeş, Bod), Valea 
Timişului (Predeal, Timişu, Piatra Mare, Bunloc) şi Ciu-
caş (Săcele, Lacul Tărlung, Valea Tărlung, Zizin şi Munţii 
Ciucaş).

1.9. Alegerea speciilor relativ rezistente la poluare
Arborii şi arbuştii nu au imunitate la poluare, ci doar o 
rezistenţă relativă în raport cu specia, forma ori cu po-
pulaţia, şi în raport cu vârsta.
La o vârstă mai tânără, arborii au o creştere relativ rapi-
dă şi sistemul radicelor mai puţin profund, ceea ce le dă 
o sensibilitate sporită faţă de poluanţi. În consecinţă, 
nu se recomandă extragerea arborilor maturi, afectaţi 
parţial de poluare (şi înlocuirea lor prin plantaţii), decât 
după uscarea completă a acestora.
Toleranţa relativă a unor specii faţă de noxele din atmo-
sferă depinde de adaptările morfologice şi structurale 
pentru împiedicarea pătrunderii poluanţilor în ţesuturi 
şi mai ales de capacitatea lor de a încorpora în organis-
mul lor mari cantităţi de poluanţi fără perturbări semni-
ficative ale activităţilor metabolice şi de capacitatea de 
refacere a organelor şi organitelor celulare vătămate şi 
de existenţa mecanismelor de blocare şi metabolizare a 
compuşilor toxici (Parascan, Danciu, 2001).
Rezistenţa speciilor la poluare a fost mult studiată, dar 
marea variabilitate a naturii şi concentraţiei noxei, a 
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timpului de expunere, a bonităţii staţiunii şi a condiţii-
lor de umiditate, temperatură, vânt, etc, generează nu-
meroase contradicţii între autori, mai ales în cazul unor 
efecte cumulate ale noxelor.
După Bossavy, 1964, răşinoasele, care sunt mai sensi-
bile decât foioasele, se grupează pe următoarele grade 
de rezistenţă la poluarea cu compuşi ai sulfului:
•	 sensibile: Picea abies, Pinus sylvestris, Pseudotsuga 

douglasii, Abies alba;
•	 relativ rezistente: Picea pungens;
•	 rezistente: Taxus baccata, Larix europaea, Cha-

maecyparis lawsoniana, Thuya sp., Juniperus sabina.
În cazul unei poluări combinate, Pollanschütz reco-
mandă: Populus tremula, Fraxinus excelsior, Fagus sylva-
tica, Acer pseudoplatanus şi Larix decidua.
În condiţiile poluării de la Zlatna, Smejkal (1982) consi-
deră specii lemnoase:
•	 foarte sensibile: ulmul, pinul strob, molidul, bradul, 

laricele, pinul silvestru şi carpenul;
•	 sensibile: pinul negru, fagul, mesteacănul şi teiul;
•	 mijlociu rezistente: stejarul, paltinul, frasinul, jugas-

trul, salcia şi alunul;
•	 rezistente: gorunul, cerul, plopii euramericani, socul;
•	 foarte rezistente: salcâmul, aninul negru.
Pentru alegerea speciilor relativ rezistente la poluare, 
sunt mai utile nominalizările din literatură care preci-
zează noxele poluatorii.
După Robak, 1969, s-au dovedit puţin afectate de po-
luarea cu fluor: Larix decidua şi Abies concolor, spre deo-
sebire de Abies alba şi Picea abies, care erau foarte sen-
sibile.
După Pollanschütz, 1982, într-o atmosferă poluată cu 
HF, Larix decidua şi Fagus sylvatica au fost cele mai re-
zistente, iar Pinus sp. a arătat o rezistenţă mai ridicată 
decât Picea abies şi Abies alba.
Bossavy recomandă ca rezistente la poluarea cu fluor: 
Euonymus europaea, Rhamnus cathartica, Acer pseudo-
platanus, Betula verrucosa, Quercus pedunculata, Q. Pe-
traea, Crataegus monogyna, C. Oxyachanta.
Abgrall şi Soutrenon (1991) diferenţiază arborii în ra-
port cu sensibilitatea lor faţă de fluor în 3 categorii:
•	 specii foarte sensibile: Juglans regia, Picea abies, Pi-

nus sylvestris, Abies alba, Gincko biloba;
•	 specii sensibile: Pirus pyraster, Corylus avellana, Ti-

lia cordata, Larix decidua, Pinus nigra, Pinus cembra, 
Fagus sylvatica, Salix sp., Carpenus betulus, Ulmus 
glabra, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Cas-
tanea sativa, Betula pendula;

•	 specii rezistente: Sorbus torminalis, Thuja sp., Cha-
maecyparis lawsoniana, Quercus sp.

După capacitatea arborilor de a încorpora în ace şi frun-
ze fluorul, (Bolea, Chira, 2004) şi (Bolea, Chira, 2005), 
speciile lemnoase se pot ierarhiza astfel:

1. Picea abies - 19,7 ppm;
2. Thuja occidentalis - 8,4 ppm;
3. Taxus baccata - 8,0 ppm;
4. Thuja plycata - 7,2 ppm;
5. Pinus sylvestris - 6,7 ppm;
6. Chamaecyparis lawsoniana - 6,5 ppm;
7. Pinus strobus - 6,1 ppm;
8. Abies concolor - 5,5 ppm;
9. Juniperus sabina - 5,5 ppm;
10. Abies alba - 4,6 ppm;
11. Pinus nigra - 4,5 ppm;
12. Picea pungens - 4,0 ppm.
În jurul uzinei de superfosfaţi de la Năvodari, care este 
sursă de poluare cu fluor, se propune un filtru biologic 
format din Robinia pseudacacia, Ulmus minor, Ailanthus 
altissima şi Elaeagnus angustifolia.
Acţiunea bioxidului de sulf tinde să se însumeze în 
timp, ceea ce face arborii mai vulnerabili.
După Abgrall şi Soutrenon, (1991), dintre speciile lem-
noase sunt: 
•	 foarte sensibile: Pinus sylvestris, Pinus strobus;
•	 sensibile: Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Pinus nigra, 

Larix leptolepis, Castanea sativa, Quercus robur, Be-
tula pendula, Alnus glutinosa, Platanus x hibrida;

•	 rezistente: Thuja sp., Chamaecyparis lawsoniana, 
Acer pseudoplatanus.

În culturile comparative de la Baia Mare (Savu şi Bolea, 
1977), cele mai rezistente specii forestiere au fost: Cas-
tanea sativa, Quercus rubra, Populus tremula, Betula pen-
dula, Prunus serotina, Robinia pseudacacia, Pinus nigra, 
iar cele mai puţin rezistente au fost: Pinus sylvestris şi 
Larix decidua.
În centrul industrial Hunedoara, Popescu şi Sanda pro-
pun plantarea speciilor: Quercus petraea, Fagus sylvati-
ca, Carpenus betulus şi Pinus nigra.
După capacitatea de metabolizare a sulfului la Baia 
Mare (Bolea ş a, 2001) şi Braşov (Bolea, Chira, 2005), 
speciile se ierarhizează astfel:
1. Betula pendula - 8724 ppm;
2. Populus x canadensis - 8230 ppm;
3. Populus tremula - 5650 ppm;
4. Quercus petraea - 4891 ppm;
5. Fagus sylvatica - 4840 ppm;
6. Quercus robur - 3719 ppm;
7. Quercus rubra - 3627 ppm;
8. Chamaecyparis lawsoniana - 2991 ppm;
9. Pinus sylvestris - 2200 ppm;
10. Quercus cerris - 2198 ppm;
11.  Juniperus sabina - 2066 ppm;
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12. Picea abies - 1890 ppm;
13. Quercus pedunculiflora - 1697 ppm;
14. Quercus frainetto - 1434 ppm;
15. Abies alba 1233 - ppm;
16. Picea pungens - 949 ppm;
17. Thuja occidentalis - 929 ppm;
18. Pinus sylvestris - 853 ppm;
19. Abies concolor - 794 ppm;
20. Abies alba - 790 ppm;
21. Thuja plycata - 678 ppm;
22. Pinus nigra - 653 ppm;
23. Taxus baccata - 614 ppm.
În raport cu capacitatea de încorporare în frunze a unor 
mari cantităţi de calciu, fără perturbări semnificative, în 
zona verde a Braşovului speciile lemnoase se diferenţi-
ază astfel:
1. Pinus nigra - 2167 ppm;
2. Pinus strobus - 4602 ppm;
3.  Pinus sylvestris - 5987 ppm;
4. Juniperus sabina - 7877 ppm;
5. Abies concolor - 7997 ppm
6. Picea pungens - 10.050 ppm;
7. Abies alba - 11.270 ppm;
8. Chamaecyparis lawsoniana - 17.270 ppm;
9. Picea abies - 21.250 ppm;
10. Thuja plycata - 21.290 ppm;
11. Taxus baccata - 22.360 ppm;
12. Thuja occidentalis - 39.120 ppm.
În funcţie de mecanismele de blocare şi metabolizare 
a magneziului, speciile lemnoase se diferenţiază astfel:
1. Picea pungens - 742 ppm;
2. Chamaecyparis lawsoniana - 970 ppm;
3. Taxus baccata - 986 ppm;
4. Pinus strobus - 1404 ppm;
5. Thuja plycata - 1496 ppm;
6. Pinus nigra - 1536 ppm;
7. Pinus sylvestris - 2253 ppm;
8. Juniperus sabina - 2330 ppm;
9. Picea abies - 2407 ppm;
10. Thuja occidentalis - 3257 ppm;
11. Abies concolor - 4610 ppm.
Capacitatea de metabolizare a fierului se diferenţiază, 
de asemenea, pe specii:
1. Pinus nigra - 113,5 ppm;
2. Abies alba - 113,6 ppm;
3. Pinus sylvestris - 171,6 ppm;

4. Abies concolor - 176,5 ppm;
5. Taxus baccata - 230,6 ppm;
6. Juniperus sabina - 242,8 ppm;
7. Thuja plycata - 281,3 ppm;
8. Chamaecyparis lawsoniana - 297,5 ppm;
9. Pinus strobus - 310,0 ppm;
10. Thuja occidentalis - 418,8 ppm;
11. Picea pungens - 464,8 ppm;
12. Picea abies - 1044,5 ppm.
Excesul de metale grele poate fi depozitat în pereţii ce-
lulari sau făcut inofensiv prin fixarea lor de unii com-
plecşi organici (acizi, fenoli, etc).
După capacitatea de blocare a plumbului există urmă-
toarele diferenţe între specii:
1. Abies alba - 1,45 ppm;
2. Pinus nigra - 3,65 ppm;
3. Abies concolor - 4,18 ppm;
4. Pinus sylvestris - 5,08 ppm;
5. Taxus baccata - 5,35 ppm;
6. Chamaecyparis lawsoniana - 5,53 ppm;
7. Thuja occidentalis - 6,58 ppm;
8. Juniperus sabina - 7,33 ppm;
9. Thuja plycata - 7,70 ppm;
10. Pinus strobus - 8,45 ppm;
11. Picea pungens - 8,73 ppm;
12. Picea abies - 19,28 ppm.
Toate metalele, în special zincul sub formă de ZnO, ac-
ţionează asupra arborilor, în primul rând prin obturarea 
stomatelor. După cantitatea de zinc din frunze, speciile 
lemnoase se diferenţiază astfel:
1. Picea pungens - 17,38 ppm;
2. Pinus nigra - 22,18 ppm;
3. Juniperus sabina - 22,28 ppm;
4. Thuja occidentalis - 26,38 ppm;
5.  Pinus sylvestris - 28,68 ppm;
6. Thuja plycata - 28,90 ppm;
7. Chamaecyparis lawsoniana - 32,90 ppm;
8. Taxus baccata - 37,13 ppm;
9. Abies concolor - 37,53 ppm;
10. Pinus strobus - 50,10 ppm;
11.  Abies alba - 68,73 ppm;
12. Picea abies - 117,55 ppm.
Conţinutul acelor în cupru a variat, de asemenea, pe 
specii:
1. Pinus nigra - 6,18 ppm;
2. Abies alba - 7,98 ppm;
3. Abies concolor - 9,90 ppm;
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4. Pinus sylvestris - 10,03 ppm;
5.  Taxus baccata - 10,75 ppm;
6. Picea pungens - 11,28 ppm;
7. Chamaecyparis lawsoniana - 12,65 ppm;
8.  Thuja occidentalis - 13,43 ppm;
9. Juniperus sabina - 13,60 ppm;
10. Thuja plicata - 14,20 ppm;
11. Pinus strobus - 14,50 ppm;
12. Picea abies - 35,15 ppm.
După Traci şi Costin (1966), cele mai rezistente specii 
din ţara noastră la sărăturile din sol sunt: Elaeagnus an-
gustifolia, Hyppophaë rhamnoides, Halimodendron ha-
lodendron, Tamarix pallassi, Ailanthus altissima, Morus 
nigra, Gledisia triacanthos.
O salinitate redusă sau foarte redusă suportă: Pinus nigra, 
Acer tataricum, Lonicera tataricum, Caragana arborescens, 
Amorpha fruticosa, Ribes aureum, Prunus avium, Populus 
alba, Koelreuteria panniculata, Syringa vulgaris, Robinia 
pseudacacia, Quercus robur şi Populus x canadensis.
După capacitatea de metabolizare a clorului de 24 de 
specii din Braşov, acestea se eşalonează astfel:
1. Quercus robur – 210 ppm;
2. Betula pendula – 250 ppm;
3. Abies alba – 330 ppm;
4. Pinus nigra – 340 ppm;
5. Abies concolor – 470 ppm;
6. Picea pungens – 540 ppm;
7. Pinus sylvestris – 550 ppm;
8. Juniperus sabina – 680 ppm;
9. Pinus strobus – 900 ppm;
10. Taxus baccata – 1050 ppm;
11. Chamaecyparis lawsoniana – 1510 ppm;
12. Thuja occidentalis – 1530 ppm;
13. Thuja plycata – 1900 ppm;
14. Tilia pubescens – 2330 ppm;
15. Quercus petraea – 3940 ppm:
16. Picea abies – 4220 ppm;
17. Carpinus betulus – 6010 ppm;
18. Fagus sylvatica – 7900 ppm;
19. Ulmus glabra – 15340 ppm;
20. Acer pseudoplatanus – 16420 ppm;
21. Acer platanoides – 17650 ppm;
22. Tilia cordata – 20240 ppm;
23. Fraxinus americana – 20460 ppm;
24. Populus x canadensis – 31320 ppm.
În raport cu capacitatea de metabolizare a natriului, 
speciile din Braşov se eşalonează astfel:
1. Picea abies - 1407,5 ppm;

2. Pinus strobus - 518,6 ppm;
3. Thuja plycata - 366,3 ppm;
4. Taxus baccata - 339,0 ppm;
5. Thuja occidentalis - 320,3 ppm;
6. Picea pungens - 215,9 ppm;
7. Chamaecyparis lawsoniana - 256,3 ppm;
8. Pinus sylvestris - 156,6 ppm;
9. Juniperus sabina - 147,2 ppm;
10. Pinus nigra - 128,2 ppm;
11. Abies concolor - 121,9 ppm. 

1.10. Aplicarea metodei arborilor bioindicatori în 
studiile de impact asupra mediului
În studiile de impact asupra mediului, arborii bioindica-
tori, prin simptomele foliare, şi arborii bioacumulatori, 
prin analizele foliare, asigură:
•	 evaluarea la un moment dat a stării de sănătate a 

zonelor verzi din incinta şi împrejurimile unei fa-
brici poluatoare, sau a oricărei surse de poluare;

•	 cartarea pe niveluri de poluare a terenurilor situate 
în jurul unei surse de poluare pe direcţia dominan-
tă a vânturilor;

•	 biosupravegherea periodică (anuală, bianuală, etc) 
a evoluţiei poluării în jurul unei unităţi nou instala-
te într-o zonă verde.

Practic, la intrarea în funcţiune a unei întreprinderi se 
amplasează în incinta ei, ori în apropierea ei, 5-8 arbori 
bioindicatori din aceeaşi specie:
•	 5-8 exemplare de molid, pin sau alt răşinos, dacă 

intrarea în funcţiune începe în sezonul de repaus 
vegetativ;

•	 5-8 exemplare de foioase, ori răşinoase cu ace sau 
frunze căzătoare (larice, Taxodium, ori Gincko), dacă 
intrarea în funcţiune începe în sezonul vegetativ 
(cu precizarea că recoltarea frunzelor pentru anali-
ză se face numai în perioada 15 VII - 15 IX.

Se determină conţinutul acelor sau frunzelor în N, P, 
K, Ca, Mg, Mn, Cl, Na, F, S, Pb, Cu, Zn, Fe, Cd, As şi se 
precizează în studiul de impact media conţinutului fie-
cărui macro şi microelement. În anul următor se revine 
la aceiaşi 5-8 arbori şi în aceeaşi perioadă se recoltează 
a doua probă, se analizează prin aceleaşi metode ace-
leaşi elemente şi se face media.
Prin monitorizarea conţinutului de noxe în frunze la in-
stalarea unor intreprinderi şi în anii următori se poate 
determina cu deosebită precizie impactul acestora asu-
pra mediului.

1. 11. Tratamente pentru ameliorarea nutriţiei 
arborilor şi însănătoşirea arborilor valoroşi, 
monumente ale naturii, ori cu rol de agrement din 
zonele verzi ale oraşelor
În baza diagnozelor foliare ale arborilor valoroşi, 
monumente ale naturii, ori cu rol de agrement din 
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zonele verzi ale oraşelor, autorităţile locale pot aplica 
tratamente pentru ameliorarea nutriţiei şi însănătoşirea 
arborilor.

2. Priorităţi în aplicarea metodei
Eşalonarea ecosistemelor forestiere pe ani se face după 
următoarele criterii de urgenţă:
•	 Rezervaţii ale Biosferei
•	 Parcuri Naţionale
•	 Parcuri Naturale 
•	 Păduri de protecţie
•	 Păduri de producţie
Eşalonarea localităţilor pe ani se face după următoarele 
criterii de urgenţă:
I. localităţile cu intreprinderi industriale care depă-

şesc Cantităţile Maxime Admise (CMA) prevăzute 
în actul de negociere la intrarea în UE, cum este de 
exemplu Copşa Mică, în care pragurile de toxicitate 
la fag erau depăşite în 2006 de 9,5 ori la cadmiu, 5,7 
ori la plumb, 3,7 ori la zinc, 2,4 ori la sulf şi 2,0 ori la 
mangan;

II. aglomerările urbane (localităţi de gr. I) în care pe 
lângă poluarea industrială intervine în proporţie 
din ce în ce mai mare poluarea rutieră şi unde arbo-
rii de aliniament vor avea un rol precumpănitor în 
reţeaua de bioindicatori;

III. capitalele (Bucureştiul are gr. 0), în care instalarea 
reţelei de arbori este deosebit de dificilă şi necesită 
acumularea unei experienţe de 2-3 ani.
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Abstract
Scope of method bioindicators and bioaccumulative trees
In environmental impact studies, bioindicators trees, by foliar symptoms, and bioacumulatives trees, by foliar 
analysis, help:
•	 assessing at a time about the health status of vegetation from inside and surrounding areas of a polluting 

factory or any sources of pollution;
•	 mapping (on different pollution levels of the lands located around a source of pollution on the dominant 

wind direction;
•	 periodic monitoring (annual, biennial) of the development of pollution around a newly installed unit in a 

green area.
Keywords: environmental, bioindicators trees, bioacumulatives trees, pollution.
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1. Introducere
În prevenirea cancerului de scoarţă a castanului şi în 
combaterea integrată a acestei ciuperci în ecosisteme-
le forestiere există câteva puncte de sprijin mai impor-
tante;
•	 Viabilitatea castanului, care la Baia mare atinge vâr-

ste de 800 de ani, diametre de 3,34 m şi înălţimi de 
35 m;

•	 Capacitatea excepţională a castanului bun de a lăs-
tări -fig.1 şi deşi lăstarii se infectează repede şi sunt 
distruşi de Cryphonectria parasitica se formează alţi 
lăstari până la epuizarea cioatei.

Fig. 1. Capacitatea excepţională de lăstărire a castanului

Exceptional sprout ability of sweet chestnut  

 
Fig. 2. Capacitatea concurenţială în regenerarea naturală

Competitive ability in natural regeneration

Această epuizare a cioatei are loc doar excepţional, 
dacă dezvoltarea cancerelor este foarte rapidă, ceea ce 
se întâmplă rar deoarece cioata poate acumula rezerve 
datorită activităţii fotosintetice a lăstarilor săi şi poate 
supravieţui încă mult timp;
•	 Fructificaţiile anuale ale exemplarelor neinfectate;
•	 Capacitatea concurenţială ridicată în tinereţe - fig. 2;
•	 Însuşiri excepţionale ca specie de amestec, nu nu-

mai cu foioasele - fig.3 ci şi cu răşinoasele - fig.4;

  
Fig. 3. Căstăniş cu stejar roşu şi Carex pilosa (oS Baia 

Sprie, UP I, ua 53H, Chiuzbaia)

Sweet chestnut with red oak and Carex pilosa

Protecţia pădurii

Criterii de selecţie în combaterea integrată a 
Cryphonectriei parasitica

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Diana Vasile
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Fig. 4. Amestecuri de răşinoase cu castan  

(oS Baia Mare, UP V, ua 94 A)

Mixed forest of resinous and sweet chestnut

•	 Marea variabilitate intraspecifică a castanului bun, 
concretizată prin identificarea la Baia Mare a 23 de 
forme şi subforme – fig. 5;

Fig. 5. Subunităţile sistemice ale Castanea sativa Mill. 
după forma şi mărimea castanelor şi frunzelor şi după 

gruparea involucrelor

Subunits of Castanea sativa Mill. according to type and size of 
nut and leaves, and involucre grouping

•	 Adaptarea bună la condiţiile staţionale de pe pie-
monturile colinare de la Baia Mare, Baia Sprie şi Tă-
uţi Măgherăuş;

•	 Relativa rezistenţă a castanului bun la poluarea cu 
dioxid de sulf – fig. 6;

•	 Efectele fungice ale sulfului, cuprului, zincului din 
poluarea de la Baia Mare;

•	 Utilizările multiple pe care le asigură căstănişurile 
încă de la cele mai tinere vârste – fig. 7

  
Fig. 6. Goruneto – căstăniş din zona poluată cu So2  

Fig. 7. Utilizările multiple ale lemnului subţire de castan

Mixed forest of sessile oak and sweet chestnut in high polluted 
(SO2) area  Multiple uses of chestnut wood

Dintre aceste „puncte de sprijin”, variabilitatea intraspe-
cifică a castanului este foarte importantă:
•	 deschide largi perspective cercetărilor privind co-

relaţia, directă sau indirectă, a particularităţilor 
formelor şi subformelor cu rezistenţă la cancerul 
scoarţei;

•	 unele dintre aceste forme şi subforme de castan 
constituind deja obiective ale selecţiei în lucrările 
culturale, care premerg combaterea biologică a 
Cryphonectriei.
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2. Caracterul complex al selecţiei în 
combaterea integrată a Cryphonectriei 
parasitica
2.1. Provenienţa
În toate lucrările de îngrijire (degajări, curăţiri, rărituri) 
se menţin de preferinţă puieţii din sămânţă.
Extragerea prin tăiere a castanilor infectaţi de Crypho-
nectria parasitica este însoţită de o lăstărire puternică 
şi abundentă, cu o vigoare extraordinară la vârste mici. 
Lăstarii numeroşi apar încă pe 90% din cioate la 70-80 
ani, la 100-150 ani lăstarii sunt încă viguroşi iar la 200-
250 de ani lăstarii sunt încă prezenţi în număr de 30-40 
la cioată.
Desimea mare a lăstarilor permite infectarea lor rapi-
dă cu Cryphonectria parasitica, de aceea se menţin la o 
cioată 1 sau maximum 2-3 lăstari sănătoşi – fig. 8. 

Fig. 8 Menţinerea la o cioată a unui lăstar sănătos prin 
curăţiri

Maintaining a healthy sprout by cleaning

Deşi au creşteri viguroase în primii ani, arborii din lăs-
tari nu depăşesc 25 m înălţime, au tulpini înclinate, 
sinuoase, coroane asimetrice şi de aceea se extrag în 
favoarea exemplarelor din sămânţă, chiar dacă aceştia 
sunt mai slab dezvoltaţi.
Castanii din lăstari se deosebesc mai greu de cei din 
sămânţă în cazul puieţilor vătămaţi parţial de ger şi bi-

furcaţi chiar de la colet, sau când provin din castanele 
aceluiaşi involucru sau din seminţele aceluiaşi fruct şi 
cresc alăturat câte două sau chiar mai multe exempla-
re. În asemenea situaţii se menţine un singur exemplar 
sănătos şi mai bine conformat.

2.2. Adaptarea la secetă
Secetele prelungite din ultimele două decenii, care au 
favorizat extinderea rapidă a cancerului şi care în per-
spectiva încălzirii continue a climatului sunt prognoza-
te a fi din ce în ce mai frecvente, fac necesară menţine-
rea, cu ocazia curăţirilor şi răriturilor şi promovarea în 
lucrările de reconstrucţie ecologică a formei depressa, 
cu fructe elipsoide turtite şi având cel mai scăzut conţi-
nut în apă (35-37%) – fig. 5.
Localizată în căstănişurile cu Festuca heterophylla de la 
Prăpădea (UP I – ua 10 G), Piatra Virgină (UP I – ua 61 B) 
şi Dealul Crucii (UP I- ua 86 C) această formă vegetează 
pe versanţi însoriţi, cu pante mari şi soluri semischele-
tice, reavăne spre uscat - reavăne, caracterizate după 
frecvenţa şi abundenţa – dominanţei florei indicatoare, 
prin indici ecologici ai regimului de umiditate din sol, în 
perioada estivală mijlocie de 2,73 – 2,77 .
În contrast cu această formă relativ xerofită, forma 
elongata, cu fructe alungite în formă de urcior – fig. 5 
şi cu cel mai ridicat conţinut în apă al fructelor (68%), 
confirmând corelaţia dintre forma alungită şi conţinu-
tul mare în apă semnalată de Alquier, 1906 ap. Camus, 
1929 şi de Bergougnoux et al. 1978, va fi promovată 
numai pe lângă izvoare şi râuri sau în microstaţiuni cu 
soluri reavăn –jilave spre jilave, cu un indice ecologic al 
regimului de umiditate din sol de 4,5 .
Relativ bine adaptată la secetă se prezintă şi forma 
tarda, localizată în staţiunile de pe treimea mijlocie şi 
superioară a versanţilor însoriţi, cu soluri reavăne până 
la uscat – reavăne, din căstănişurile cu Festuca hete-
rophylla de pe Dealul Iricău (UP I ua 43 C şi 45 C). Ea 
se caracterizează prin involucre mari (8-10 cm diame-
tru), solitare cu pereţi groşi (2-7 mm), cu numeroşi spini 
(13,4/1 cm2) şi prin maturaţia târzie a fructului 5-25 no-
iembrie.
Forma tarda, subforma densispina cu 15,7 spini pe 
1 cm2 şi 183 terminaţii spinale pe 1 cm2, ca şi forma 
longispina, cu lungimea medie a spinilor de 2 cm, se 
caracterizează şi printr-un conţinut relativ mare de za-
haroză (30,85 – 32,97 %), întrucât temperaturile ridicate 
şi constante determinate de lungimea şi desimea mai 
mare a spinilor a făcut ca amilaza din fructe să descom-
pună mai activ amidonul, în timp de respiraţia a folosit 
mai încet şi mai puţin din zahăr (Dumitru ş.a., 1973).
În timp ce forma tarda şi mai ales subforma densispina, 
ca şi forma longispina sunt evitate de Balaninus elephas 
şi de Laspeyresia splendana din cauza lungimii şi desi-
mii spinilor, sau a grosimii involucrelor, forma praecox 
şi mai ales subforma rarispina, cu numai 58 terminaţii 
spinale pe 1 cm2 este intens atacată de aceşti dăunători 
până la 63% în 1975-1977 şi se extrag cu prioritate cu 
ocazia lucrărilor de îngrijire.
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2.3. Capacitatea de adaptare la insolaţie
Forma prolifera, cu frunze oval-lanceolate, coriace, 
groase şi permanent tomentoase pe partea inferioară, 
are capacitatea de a diminua suprafaţa limbului expu-
să radiaţiei solare şi respectiv de a modifica unghiul 
de incidenţă a razelor solare pe suprafaţa superioară a 
frunzei prin îndoirea acesteia, de-a lungul nervurii prin-
cipale în formă de bărcuţă. Acesta constituie un sistem 
de reglare a pierderilor de apă prin transpiraţie, care 
indică o adaptare mai bună la condiţiile xerofite şi cu 
iluminare intensă.
Deşi are o rezistenţă mică la ger, mai ales în anii cu fruc-
tificaţie abundentă, când frunzele cad devreme şi albu-
rnul rămâne cu amidon mai puţin, materiile de rezervă 
fiind consumate pentru formarea fructelor şi a lujerilor 
(Piccioli, 1922), această formă poate fi promovată în sta-
ţiunile însorite din căstănişurile cu Festuca heterophylla 
de la Prăpădea (UP I – ua 10 G), Dealul Crucii (UP I ua 86 
C) şi Tăuţii de Sus (UP VII ua 14).

2.4. Rezistenţa relativă la poluarea cu dioxid de sulf
Frunzele groase, coriace, albe-cenuşiu păroase pe par-
tea inferioară ca şi fructele păroase în întregime, chiar 
lânos păroase pe doimea superioară, la forma pilicar-
pa reflectă adaptarea ei la insolaţie chiar în condiţiile 
desfacerii bruşte a valvelor involucrale.
Forma pilicarpa este diseminată în căstănişurile cu Fes-
tuca drymeia de la Morgăul Mic (UP I ua 61 A) sau cu 
Festuca heterophylla de pe Dealul Florilor (UP I ua 79) şi 
frecventă în ecosistemele forestiere degradate prin po-
luare cu dioxid de sulf de pe Valea Vicleană (UP I ua 89 
A) ceea ce evidenţiază o rezistenţă relativă la poluarea 
cu SO2.
Având în vedere efectele fungicide ale sulfului, cupru-
lui şi zincului din poluare, promovarea formei pilicarpa 
poate asigura viitoarelor căstănişuri o rezistenţă mărită 
atât faţă de poluare cât şi faţă de cancerul scoarţei.
Frecvenţa cancerelor (cauzate în mare parte de Nectria 
ditissima) vindecate pe tulpinile şi ramurile formei pi-
licarpa indică o şansă mărită de identificare pe aceşti 
castani a formei hipovirulente de Cryphonectria para-
sitica.

2.5. Îngroşarea cojii şi formarea timpurie a unui 
ritidom mai gros
Porţile de infecţie cu Cryphonectria parasitica sunt re-
prezentate de rănile cauzate de:
•	 frecarea ramurilor şi mai ales a lăstarilor prea în-

ghesuiţi;
•	 crăparea cojii la ramificaţiile cu unghiuri prea mici 

de inserţie;
•	 insolaţie sub forma unor arsuri;
•	 vânat, incendii, recoltatorii castanelor, pietrele care 

se rostogolesc pe pante sau la exploatarea materi-
alului lemnos.

La forma rubida, cu fructe rubinii, glabre în întregime 

cu pericarpul subţire (Miez, Pericarp = 5,9 – 6,3) şi cu un 
ritidom timpuriu şi relativ mai gros (10 mm la 50 ani, 28 
mm la 140 ani şi 84 mm la 420 ani – tabelul 3) cancerul 
de scoarţă este mai puţin frecvent, deşi este localizat 
pe grohotişul din goruneto-căstănişul cu floră de mull 
pe soluri schelete de la Dealul Crucii (UP I ua 85 B) şi în 
căstănişul cu Festuca heterophylla de pe pantele mari 
ale Dealului Iricău (UP I ua 45 B).

2.6. Rezistenţa relativă la ger, umbrire şi boala cernelii
 În populaţia de castani de la Baia Mare, considerată 
de Soo (1963) ca cea mai nordică din arealul natural al 
speciei şi mai ales spre limita altitudinală de 770 m (Jo-
lobodiu şi Baba), forma microcarpa - fig. 5 este majo-
ritară şi se caracterizează prin rezistenţa relativă la frig, 
umbrire şi boala cernelii (Piccioli, 1922 şi Camus, 1929).
Prezentând mai puţini lujeri şi ramuri uscate, mai pu-
ţine bifurcări ale tulpinilor şi cu viabilitate neafectată 
de geruri, forma microcarpa este relativ rezistentă şi 
la cancerul de scoarţă şi trebuie menţinută cu ocazia 
lucrărilor de îngrijire efectuate în cadrul combaterilor 
integrate a Cryphonectriei parasitica şi promovată în re-
construcţia căstănişurilor uscate.
În cadrul formei microcarpa, subforma racemosa, cu 
involucre grupate în raceme de câte 5-30 bucăţi, este 
relativ rezistentă la boala cernelii, fiind adaptată la solu-
rile argiloase, compacte din căstănişurile cu ericacee de 
la Prăpădea (UP I ua 10 J ) şi Piatra Virgină (UP I ua 62 E). 
După Henslaw, 1985 (ap. Solignat, 1959) aceste soluri, 
care se încălzesc mai greu, împreună cu temperaturi-
le mai scăzute ale aerului din perioada de diferenţiere 
a mugurilor, favorizează dezvoltarea florilor femele în 
detrimentul florilor mascule.
În diagrama liniilor angulare, forma microcarpa cu toa-
te subformele ei se situează la extremitatea opusă for-
mei macrocarpa atât sub raportul însuşirilor fructelor, 
cât şi a frunzelor.
Această formă cu fructe mari – fig. 5, are creşteri mai vi-
guroase ale puieţilor (Piccioli, 1921) dar şi exigenţe ridi-
cate faţă de fertilitatea solurilor (Camus, 1929) şi o rezis-
tenţă mai mică la ger (cel mai mic conţinut de amidon în 
fructe – 18,79%) având trunchiurile bifurcate, coroanele 
tabulare şi lujerii afectaţi în mod repetat de geruri. Ea 
poate fi utilizată la crearea livezilor pe soluri fertile dar 
nu la împăduriri pe terenuri degradate şi sărace.

3. Concluzii şi recomandări
În ecosistemele cu castan, lucrările culturale care se 
desfăşoară concomitent cu combaterea biologică vor 
asigura odată cu diminuarea focarelor de Cryphonec-
tria parasitica şi prevenirea extinderii acestei ciuperci, 
a îmbolnăvirilor cu Phytophtora cambivora şi cu alte 
ciuperci şi a vătămărilor cauzate de insecte şi de factori 
abiotici: frig, sol nedrenat, poluare, vătămări mecanice.
În acest caz se recomandă:
•	 Îmbunătăţirea în timp şi spaţiu a amestecului cas-

tanului cu alte specii ca: Sorbus torminalis, Prunus 
serotina, Quercus rubra etc. – fig. 9 ; 
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•	 Creşterea volumului şi proporţia coroanei din tulpi-
na castanului prin optimizarea factorului de spaţie-
re pentru a-i conferi o mai bună rezistenţă la secetă 
şi promovarea formei depresa, tarda şi prolifera, re-
lativ rezistente la secetă şi insolaţie;

•	 Ameliorarea drenajului biologic prin asigurarea 
unui subarboret bogat de carpen, mălin american, 
jugastru şi arbuşti – fig. 10 şi promovarea formei 
microcarpa, subforma racemosa, mai adaptată la 
soluri grele;

  
Fig. 9. Promovarea speciei Sorbus torminalis 

Fig.10. Amestec de castan cu Prunus serotina (Limpedea) 
prin degajări (oS Baia Mare UP I, ua 47)

Mixted forest of sweet chestnut and Prunus seotina after thin-
ning Recovery of natural regeneration of Sorbus torminalis by 

releasing cutting, respacing and weeding

•	 Amendarea solurilor acide în zonele poluate cu di-

oxid de sulf şi folosirea castanului din forma pilicar-
pa relativ rezistentă la poluare, la fixarea terenurilor 
degradate din zona poluată, având în vedere însu-
şirile fungicide ale sulfului, cuprului şi zincului, care 
nu favorizează infecţia cu Cryphonectria parasitica.

•	 Extinderea în ecosistemele forestiere a formei mi-
crocarpa, relativ mai rezistentă la ger, umbrire şi 
boala cernelii;

•	 Folosirea formei macrocarpa şi a cultivarelor care 
provin din ea numai în culturile pomicole, cu asi-
gurarea cerinţelor mai mari de căldură şi fertilitatea 
solurilor;

•	 Promovarea la plantare şi prin operaţiuni culturale 
a formei densispina şi longispina mai rezistente la 
atacurile de Balaninus elephas şi Laspeyresia splen-
dana;

•	 Optimizarea reţelei trofice în favoarea păsărilor in-
sectivore sau a furnicilor şi în defavoarea insectelor 
defoliatoare, de scoarţă sau lemn.

Caracterul infecţios al cancerului scoarţei face necesară 
respectarea cu stricteţe a carantinei privind castanele 
şi lemnul de castan şi de cvercinee şi abordarea com-
baterii integrate concomitent şi în colaborare de către 
Direcţiile Silvice Baia Mare şi Direcţiile agricole, cu spri-
jinul primăriilor şi a Asociaţiei Castanet.
Agresivitatea atacului de Cryphonectria parasitica 
(identificată pentru prima oară în 15.09.1977 pe Valea 
Usturoi, UP I ua 78 E şi semnalată într-o teză de docto-
rat: Bolea, 1987, declanşată după seceta din vara 1992, 
urmată de iarna umedă din 1992/1993, afectând 70% 
din ecosistemele forestiere cu castan în 2002 şi mult 
mai mult în 2004) şi consecinţele atacului (arborii debi-
litaţi de cancer sunt infectaţi şi de alte ciuperci şi sunt 
infectaţi de insecte) fac necesară asigurarea urgentă a 
fondurilor pentru parcurgerea cu lucrări: 
•	 silviculturale a celor 936 ha păduri cu castan;
•	 de pregătire a terenului prin amendare şi îngrăşare, 

extrageri de igienă şi tăieri de corecţie sau regene-
rare a coroanelor pe 600 ha culturi pomicole;

•	 şi apoi, imediat după ele, unde se poate chiar con-
comitent cu ele, executarea combaterii biologice.

Având în vedere complexitatea acestor lucrări. Marea 
variabilitate a situaţilor şi subtilitatea soluţiilor tehnice 
care se cer adaptate în fiecare caz aparte şi mai ales difi-
cultatea identificării tulpinilor hipovirulente şi lucrările 
laborioase de testare a compatibilităţii vegetative cu 
tulpinile virulente, se face necesară continuarea cer-
cetărilor şi în 2006-2015 în valoare anuală de câte 600 
milioane lei.
Problema însănătoşirii castanului nu este o problemă 
locală a băimărenilor. Această deosebit de valoroasă 
specie, rară în prezent, dar care poate fi extinsă în nu-
meroase zone din România merită eforturile noastre 
spre a fi salvată şi pentru ca un număr cât mai mare al 
populaţiei din România să se bucure de binefacerile ei. 
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Abstract
Criteria for sweet chestnut tree selection in integrated control of Cryphonectria parasitica
In sweet chestnut ecosystems tending operations and biological control of Cryphonectria parasitica will ensure 
the decrease of fungus outbreaks and spreading, ensuring in he same time good tree resistance both to biotic 
(Phytophthora cambivora, other pathogens and insects) and abiotic (climate extremes, soil water excess, pollu-
tion) factors. The following measures are recommended:
•	 Improvement of chestnut stand composition with other useful species: Prunus serotina, Quercus rubra, Sor-

bus torminalis, etc.;
•	 Increment of chestnut tree crown volume by optimizing the spacing factor to ensure a better resistance 

to drought; 
•	 Promotion of sweet chestnut forms: depresa, tarda and prolifera, relatively resistant to drought and sun-

stroke;
•	 Improvement of biological soil drainage by providing a rich undergrowth of Carpinus betulus, Acer cam-

pestre and different shrubs and promotion the chestnut form miocarpa subform racemosa, more adapted 
to heavy soils;

•	 Amend the acid heavy polluted soils and use the chestnut form pilicarpa (which is relatively resistant to 
pollution) to fix degraded land in polluted area

•	 Expansion in forest ecosystems of chestnut form microcarpa, relatively more resistant to frost, shading and 
ink disease;

•	 Use of chestnut form macrocarpa and its cultivars only in fruit orchards, ensuring its higher heat require-
ments and soil fertility;

•	 Promoting by planting and tending operations of chestnut forms densispina and longispina, more resis-
tant to Balaninus elephas and Laspeyresia splendana attacks;

•	 Optimization the trophic network of useful organisms (insectivorous birds, ants), respectively against da-
maging (bark, wood or defoliating) insects.

Keywords: sweet chestnut, fungus, pollution, measures.
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1. Introducere
Castanul comestibil  (Castanea sativa Mill.) este o specie 
de real interes forestier şi pomicol, cu o mare extindere 
naturală în sudul Europei (2 milioane hectare), apreciat 
atât ca element fundamental pentru o gamă variată de 
ecosisteme, cât şi pentru produsele sale - lemnul cu însu-
şiri tehnologice remarcabile, respectiv fructe cu o valoa-
re de piaţă în continuă creştere (Bolea, 1986; FAO, 1995; 
Pettenella, 2001; Manetti ş.a., 2001, Bolea şi Chira, 2004).
În România, castanul comestibil şi ecosistemele în care 
participă sunt protejate, ca urmare a caracteristicilor 
lor deosebite, în bună măsură rare sau chiar unice în 
contextul forestier (şi pomicol) al ţării noastre (Legea 
pomiculturii nr. 348/2003, republicată în 2008, OM 
1964/2000 şi Legea 5/2000). 
Castanul comestibil este o specie privilegiată de multi-
tudinea de produse pe care le oferă (produse lemnoase 
- începând de la cei mai rezistenţi araci până la furnirul 
de foarte bună calitate, fructe cu o piaţă foarte promi-
ţătoare, miere, tanin etc.). 
Castanul este o specie ideală şi pentru culturile agro-
silvice, mai ales datorită faptului că preferinţele sale 
ecologice sunt optime pentru zona de tranziţie între 
culturie agricole, pomicole şi forestiere. Dacă condiţiile 
climatice sunt favorabile, castanul comestibil este re-
lativ puţin pretenţios pentru condiţiile de sol, putând 
valorifica o serie de terenuri poluate, erodate, degrada-
te sau prea acide. Toate aceste caracteristici ar propune  
castanul comestibil  drept o specie de mare potenţial 
pentru dezvoltarea zonelor rurale, cerinţă stringentă a 
acestor vremuri. 
Din nefericire, căstănişurile europene, inclusiv cele ro-
mâneşti, sunt periclitate profund de uscările în masă pe 
care le provoacă ciuperca alogenă Cryphonectria para-
sitica (Murill) Barr., agent patogen primar originar din 
Asia (Japonia) unde vegetează pe castanii locali, aceş-
tia devenind de-a lungul evoluţiei comune rezistenţi la 
infecţii. Ciuperca a ajuns accidental în America (1904) 
unde circa 3,6 milioane de hectare cu căstănişuri au 
fost decimate de această ciupercă, fiind cea mai mare 
calamitate biologică de acest tip cunoscută (Kuhlman, 

1978). În Europa (1938), a devenit agentul primar al us-
cării castanului. În Maramureş a fost depistat în 1984 
(Florea şi Popa, 1989) . 
Ceea ce este mai grav, este faptul că ciuperca infec-
tează şi alte specii forestiere (gorun, stejar, fag, carpen, 
acerinee etc.) care apar în amestec cu castanul. Deşi 
aceste specii sunt mai rezistente la infecţii, regulile de 
carantină pot antrena mari pierderi economiei foresti-
ere româneşti. 
Cercetările mondiale pe linia găsirii unor varietăţi sau 
hibrizi de castan rezistenţi, adaptabili şi productivi, re-
spectiv pentru combaterea chimică a ciupercii C. para-
sitica, au eşuat. 
Ultimele succese pe plan mondial pe linia combaterii 
biologice a ciupercii C. parasitica aduc o speranţă reală 
pentru redresarea culturilor silvice şi pomicole din Eu-
ropa. 

2. Crearea de puieţi cu caractere de 
rezistenţă la C. parasitica
S-a constatat că există tipuri asiatice, care aparţin spe-
ciei Castanea mollissima, care prezintă rezistenţă la C. 
parasitica, deşi multe ipoteze de contaminare incrimi-
nează castanul asiatic. La acea vreme nu se cunoşteau 
cauzele acestei rezistenţe, aceste tipuri fiind folosite 
ca genitori, pentru crearea de hibrizi. Pe de altă parte 
s-au observat diferenţe de sensibilitate la boală, chiar 
la exemplare diferite din cadrul speciei Castanea sativa.
În SUA s-a obţinut un hibrid între Castanea mollissima şi 
C. dentata, care s-a dovedit rezistent faţă de C. parasiti-
ca şi cu lemn de bună calitate, dar aceste cararactere nu 
s-au fixat definitiv (Clapper, 1963).
În Italia s-a creat un câmp experimental, la Modena (Pa-
vari, 1949). Seminţe ale diferitelor varietăţi locale de C. 
sativa provenind din diferite părţi ale Italiei, varietăţi de 
C. crenata, C. mollissima aduse direct din Asia, hibrizi 
americani au fost încrucişaţi şi retro-încrucişaţi, făcân-
du-se chiar inoculări artificiale pentru testarea rezisten-
ţei la maladie. 
În Franţa, activităţile de ameliorare a rezistenţei casta-
nului la cancer s-au desfăşurat la Staţiunea de Amelio-

Protecţia naturii

Considerente genetice şi biologice  
ale combaterii cancerului castanului

Veronica Mariş



Anul XI  | Nr. 22 | 2006

39

rare a Plantelor din Clermont–Fernand şi la Staţiunea 
Castanului din Brive, biotipurile obţinute find testate în 
zone contaminate de C. parasitica (Solignat ş.a., 1955). 
Cercetările ulterioare au fost dirijate pe linia combate-
rii biologice a cancerului (Grente şi Berthalay-Sauret, 
1978), elucidându-se unele aspecte privind rolul in-
compatibilităţii tulpinilor în eşecul combaterii (Robin 
ş.a., 2000).
Observaţiile efectuate în pădurea Genes şi în popula-
ţiile de la Masone, au dus la concluzia existenţei unor 
exemplare de Castanea sativa rezistente la C. parasitica, 
rezistenţa fiind pusă pe seama unei proteine ce poate 
să se formeze, în anumite condiţii (Biraghi, 1950). Portul 
tufos era prezent doar la anumite exemplare, iar lăstarii 
aveau rezistenţă diferită la boală, unii fiind viguroşi. S-a 
observat chiar reacţia ţesuturilor corticale, cu cicatriza-
rea cancerelor, sub care miceliul era în cantitate mică 
sau dispăruse în totalitate, acesta nepenetrând ţesutu-
rile profunde. Ulterior scoarţa avea un aspect negricios, 
ca şi în cazul atacului pe Quercus pubescens (Biraghi, 
1951). Fenomenul a fost caracterizat de Biraghi drept 
un caracter de rezistenţă deosebită la parazit, deşi nu 
s-a păstrat în descendenţă. 
În România au fost create soiuri rezistente la cancer - 
hibrizii Iza şi Mara la SCPP Baia Mare (Lazăr, 1979), alţi 
hibrizi la SCPP Vâlcea şi Tg. Jiu (Batu şi Achim, 1998).
Selecţia de genotipuri naturale rezistente la C. parasiti-
ca (Bazziger şi Miller, 1991; Anderson ş.a., 1998; Villani 
şi Eriksson, 2003) a continuat în paralel cu combaterea 
biologică şi cu hibridarea castanilor sensibili (american 
şi european) cu cei asiatici rezistenţi. 

3. Combaterea mecanică şi chimică
Combaterea mecanică şi chimică nu a dat rezultate. Pri-
ma combatere mecanică şi chimică a fost efectuată în 
1904 de Merkel H.W., prin extirparea ţesuturilor infec-
tate de cancer şi stropirea cu zeamă bordeleză, la 438 
exemplare de castan american (Castanea dentata) din 
parcul Grădinii Zoologice Bronx – New York. În anul 
următor tratamentului 98% din exemplare au rămas 
infectate în continuare (Kuhlman, 1978). Eforturile regi-
onale de combatere a cancerului scoarţei, concentrate 
în 14 focare de infecţie, situate pe o rază de 56 km în ju-
rul Washington-ului, nu au dat, de asemenea, rezultate 
(Metcalf şi Collins, 1911). Eşecurile în combaterea me-
canică şi chimică a maladiei în New York, Pennsylvania 
sau Columbia, s-au explicat prin numărul mare al casta-
nilor implicaţi. Dar, nici în livezile limitate ca suprafaţă, 
din vestul SUA, nu a fost posibilă eradicarea maladiei. 
Tratarea chimică a cancerului scoarţei cu carbendazin 
în amestec cu ulei mineral şi Siapton 10L în concentra-
ţie mică, nu a avut efecte fitotoxice (Canciani ş.a., 1993). 
De asemenea, s-a practicat şi injectarea în tulpină a fun-
gicidelor Benomil şi Fundazol 50WP (Eke şi Gal, 1978). 
Elkins şi colaboratorii (1978), au încercat injectarea cu 
Benomil în sol, urmărindu-se la ce concentraţii acesta 
ajunge în scoarţă. S-a concluzionat că  este inutil să se 
acţioneze curativ pe scară largă cu substanţe chimice 
pentru combatere. În România, la Staţiunea de Cer-

cetări Pomicole Baia Mare a fost testată combaterea 
(curativă) chimică a leziunilor canceroase, dar după 
vindecarea de moment a zonelor tratate, infecţiile au 
reapărut (Florea, 2002). 

4. Ipoteze privind vindecarea cancerului 
de scoarţă al castanului 
Mulţi patologi au făcut cercetări asupra cancerelor în 
curs de vindecare, avansându-se diverse ipoteze (spe-
culaţii): 
•	 castanul european este mai puţin sensibil;
•	 ciuperca a suferit mutaţii;
•	 rezistenţa este dată de prezenţa unor substanţe 

proteice; 
•	 rezistenţa apare ca urmare a implicării altor varie-

tăţi ale ciupercii patogene.
Din cancerele însănătoşite s-a recoltat o ciupercă cu 
colonii (pe medii artificiale) de culoare albă, diferită de 
cea tipică portocalie, creştea mai greu pe medii de cul-
tură şi producea spori mai puţini. Ea avea capacitatea 
de a transforma cancerele ucigaşe în cancere vindeca-
te. Primele experimente în acest sens s-au făcut în Eu-
ropa. Cercetările au arătat că era vorba de aceeaşi ciu-
percă, dar infectată de un simplu virus ARN. Ciuperca 
fiind mai lentă în atac a permis castanului să răspundă, 
astfel că arborii puteau supravieţuii infecţiei, ciuperca 
era restricţionată în partea exterioară a scoarţei şi nu 
mai ajungea la cambiu.
Încă din anul 1960, italienii au observat prezenţa unor 
cancere non-letale. Grente (1965) a raportat că suşele 
hipovirulente din Italia, nu ucid castanii. S-a început un 
program de terapie biologică, încercându-se să se facă 
trecerea de la formele virulente la cele hipovirulente. 
S-a observat, înainte să se ştie de existenţa virusului, 
că nu întotdeauna transferul caracterului de virulenţă 
atenuată este posibil, fiind necesară o anumită compa-
tibilitate. Transmiterea caracterelor de hipovirulenţă de 
la o suşă la altă suşă este restricţionată de un sistem ge-
netic de şase loci, fiecare cu câte două alele (Milgoom 
şi Cortesi, 1999). Transferul virusului este restricţionat 
când sunt alele diferite în locii răspunzători de incom-
patibilitatea vegetativă. Aşadar, pe lângă testele de 
compatibilitate vegetativă este nevoie şi de cercetări 
de genetică moleculară.  
Din mai multe motive, controlul biologic al canceru-
lui scoarţei castanului nu a avut în teren rezultatele 
scontate. In 1986, Anagnostakis a izolat ciuperci de pe 
exemplare atacate, le-a hipovirusat vegetativ şi le-a re-
introdus în aceleaşi exemplare prin stropire cu mixtura 
de conidii hipovirusate, măsurând apoi parametri can-
cerelor în curs de vindecare.
Factorii care pot contribuii la eşec sunt: alt tip de re-
combinare a ciupercilor, existenţa unui număr mare 
de virusuri care produc conversia ciupercilor, existenţa 
unui mare număr de astfel de tulpini de ciuperci (Ana-
gnostakis, 2001), instabilitatea caracterelor transferate 
(hipovirulenţa poate redeveni virulenţă după câteva 
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ierni) (Peever ş.a., 1997).
În America de Nord, în Michigan, hipovirusurile au fost 
descoperite în stare naturală. Suşa a fost identificată la 
un număr mare de arbori, prezintă mai multe tipuri de 
recombinare, patogenul având o diversitate mai mică, 
deci hipovirulenţa se poate transfera mai rapid.

5. Metode moleculare de detectare a 
populaţiilor de C. parasitica 
Folosindu-se metoda RFLP („Restriction fragment length 
polymorfism”), fragmente de material genetic obţinute 
cu ajutorul enzimelor de restricţie, s-a analizat structu-
ra populaţiilor de C. parasitica la nivel intercontinental 
(Milgroom ş.a., 1996), confirmându-se faptul că suşele 
din China şi Japonia se deosebesc faţă de cele din alte 
regiuni şi dovedindu-se transmiterea ADN-ului mito-
condrial pe linie maternă (Milgroom şi Lipari, 1993). De 
asemenea, această metodă serveşte la investigarea di-
versităţii genetice a dublei catene din tulpinile virusate 
(ds ARN), prin folosirea ulterioară a tehnicilor de ban-
dare cromozomială şi a electroforezei. S-a descoperit 
astfel că virusul CHV1 (Cryphonectria hipovirus 1), spe-
cific Europei, are 28 de tipuri (Allemann ş.a., 1997). De 
fapt, încă din anul 1995 (Hillman), s-au identificat prin 
metoda RFLP trei tipuri de virusuri, patogeni pentru C. 
parasitica, anume CHV1, CHV2, CHV3, ei fiind plasaţi 
în cadrul genului Hypovirus. Metoda AFLP (“Amplified 
fragment length polymorphism”) se bazează pe copie-
rea, amplificarea materialului genetic, fără a fi nevoie 
de ruperea catenei, în prezenţa altor tipuri de enzime, 
decât cele ce servesc la metoda RFLP.

Metode de inginerie genetică pentru obţinerea de 
suşe hipovirulente 
Enzimele de restricţie sunt enzimele care pot recunoaş-
te anumite segmente de nucleotide, rupând macromo-
leculele de acizi nucleici în locurile respective, iar liga-
zele sunt capabile să lege între ele molecule de acizi 
nucleici. 
Cu ajutorul enzimelor de restricţie se poate transfera 
material genetic de la o specie la alta, obţinându-se 
molecule de ADN recombinat, metodă folosită şi la 
transferul caracterelor de hipovirulenţă pentru ciuper-
ca C. parasitica. 
Ribovirusurile parazite în ciupercă au material genetic 
ARN, dar sunt capabile să sintetizeze un ADN pe baza 
căruia se replică, formând dubla catenă dsARN. Cu 
ajutorul tehnicii PCR (polimera chain reaction) s-a obţi-
nut un fenomen de reverstranscripţie, sintetizându-se 
ADN, având ca matriţă ARN-ul viral, asociat hipoviru-
lenţei. O clonă a acestui ADN, cADN, a fost introdu-
să în materialul genetic al ciupercii de tip virulent, 
folosind enzime de restricţie EcoRI, PstI (Milgroom 
ş.a., 1992), obţinând astfel transformarea în ciupercă 
hipovirulentă. Hipovirulenţa se transmite de la forme-
le transgenice hipovirulente la ascospori şi în descen-
denţă şi după transferul în condiţii naturale (Anagnos-
takis ş.a., 1998).

6. Metode biologice de combatere
Metoda biologică de combatere a ciupercii, folosită ini-
ţial în Franţa, constă în inocularea de suşe hipovirulente 
sub scoarţă, la limita între ţesutul bolnav şi cel sănătos, 
observându-se că prin inoculare de suşe cu virulenţă 
redusă, a căror compatibilitate cu suşele locale a fost 
testată în laborator, cancerele se cicatrizează, se închid. 
Eficienţa se poate constata după 8-18 luni de la trata-
ment (Robin ş.a, 2000).
Ds-ADN virus este transmis între fragmentele de ciu-
percă infectată şi neinfectată, prin hife anastomozate, 
lucru posibil atât in vivo cât şi in vitro. Din păcate, incom-
patibilitatea vegetativă acţionează ca un mecanism de 
apărare pentru ciupercă, prevenind îmbolnăvirea ciu-
percii sănătoase la contactul cu cea virusată. Acesta e 
principalul motiv al insuccesului controlului biologic al 
ciupercii prin hipovirulenţă.

Teste de compatibilitate vegetativă
Compatibilitatea / incompatibilitatea vegetativă a fost 
studiată de autori diverşi: Anagnostakis (1977, 1979), 
Anagnostakis ş.a. (1984), Bisiach ş.a. (1994); Heiniger 
şi Rigling, (1994), Cortesi ş.a. (1996, 1998), Milgroom şi 
Cortesi, (1999). În final au fost detectate în Europa 64 de 
VC tipuri (forme de compatibilitate vegetativă - Robin 
şi Heiniger, 2001).
În Europa centrală au fost analizate 650 de suşe, testate 
în ceea ce priveşte compatibilitatea vegetativă, virulen-
ţa şi morfologia (Forest Snow Landscape). Radocz (2001) 
a realizat pentru prima dată examinarea populaţiilor de 
C. parasitica din Ungaria, Ucraina şi România, studiile fă-
cându-se în 21 de arborete din Ungaria, 6 din Ucraina şi 
3 din România. Rezultatele au evidenţiat prezenţa a 36 
de forme hipovirulente în Ungaria, în timp ce eşantioa-
nele din România şi Ucraina nu au relevat prezenţa aces-
tor forme. De asemenea, s-a determinat existenţa a 18 
tipuri de compatibilitate vegetativă pentru Ungaria, în 
timp ce în România şi Ucraina, populaţiile analizate s-au 
dovedit foarte uniforme, identificându-se un singur tip 
de compatibilitate vegetativă, cu suşa EU-12.
Metoda constă în prelevarea de eşantioane de ciupercă 
din scoarţă, cu burghiul, sterilizarea acestora şi  plasarea 
lor pe anumite medii de cultură (PDA 7 zile la întuneric, 
la temperatura 250C, apoi la lumina zilei şi temperatura 
camerei 7 zile). 
Miceliul suşelor nevirusate avea pigmentaţie oranj, iar 
cel virusat era alb. S-au efectuat teste de compatibilita-
te vegetativă prin folosirea de suşe hipovirulente, tes-
ter, identificate, iar incompatibilitatea şi moartea mice-
liului de C. parasitica a fost indicată de un pH indicator, 
anume bromocrezol-verde (pentru mediu PDA). Rezul-
tatele erau considerate pozitive, în sensul că ciupercile 
erau compatibile, dacă se produceau anastomoze între 
aceste tipuri de ciuperci. 
Detecţia ds-ADN-ului, responsabil de hipovirulenţă, s-a 
făcut prin metoda electroforezei cu gel electroforetic 
de agaroză, virusul depistat fiind CHV1, subtipul italian.
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Primele teste de compatibilitate vegetativă cu tulpini 
maramureşene din 12 căstănişuri, efectuate în România 
au confirmat dominanţa tulpinii EU 12 (alte 2 tulpini fi-
ind prezente doar accidental) (Bolea şi Chira, 2004-2006). 
Cercetările din Macedonia au arătat prezenţa a 5 tipuri 
de compatibilitate vegetativă, 95% din suşe fiind com-
patibile cu suşa EU 12. Această tulpină este considerată 
dominantă în sud-estul Europei (Grecia, Balcani, sudul 
Italiei – Robin şi Heiniger, 2001).
Studiile empirice de utilizare a tulpinilor hipovirulente 
din anii 1950-1960 şi testele de laborator de conversie 
la hipovirulenţă a suşelor virulente (Day, 1978; Ana-
gnostakis şi Day, 1979; Garboleto ş.a., 1992) au elucidat 
unele aspecte importante ale combaterii biologice. In-
compatibilitatea genetică între tulpini conduce la eşe-
cul tratamentelor (Mac Donald şi Fulbright, 1991; Liu şi 
Milgroom, 1996).
Inoculările de teren au confirmat definitiv eficacitatea 
metodei biologice (Diamandis şi Xenopoulos, 1993; 
Bisiach ş.a., 1994; Robin şi Heiniger, 2001). În România, 
primele experimente de teren au fost efectuate cu suc-
ces, în mai multe arborete şi livezi din OS Baia Mare, Tă-
uţii Măgherăuş şi Baia Sprie, de Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice - Staţiunea Braşov (Bolea şi Chira, 
2004–2006).

7. Concluzii
Cercetările din ultimii 60 de ani asupra combaterii 
agentului patogen Cryphonectria parasitica, care a pro-
dus compromiterea culturii castanului american şi us-
cări în masă la cel european, au condus la următoarele 
soluţii:
•	 selecţia de exemplare şi populaţii, de castan euro-

pean sau american, care au o rezistenţă naturală la 
cancer;

•	 ameliorarea prin hibridare între castanii sensibili 
(american şi european) şi cei rezistenţi (asiatici) a 
rezistenţei la C. parasitica; 

•	 punerea la punct a metodei combaterii biologice 
prin manipularea virozei naturale a ciupercii; meto-
da cuprinde un studiu iniţial al diversităţii genetice 
a populaţiei de castan supuse tratamentului (teste 
de compatibilitate între tulpinile locale şi cele stan-
dard, dublate de analize moleculare), conversia tul-
pinilor locale la hipovirulenţă, elaborarea produsu-
lui şi inoculările (tratamentele) de teren.  
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Abstract
Genetic and biological considerations of the sweet chestnut blight control
Research over the past 60 years on Cryphonectria parasitica control, which compromised the culture of Ameri-
can sweet chestnut culture and mass dying of European sweet chestnut, led to the following solutions:
•	 Selection of trees and populations of European and American chestnut, which have a natural resistance 

to cancer;
•	 Improvement of chestnut resistance to C. parasitica by hybridization between the sensitive (American and 

European species) and the resistant (Asian ones);
•	 Development of the biological control by manipulating the natural virus of C. parasitica. The method in-

cludes an initial study of the genetic diversity of chestnut population (vegetative compatibility tests be-
tween local and standard strains, doubled with molecular analysis), conversion of local strains to hypoviru-
lence and field inoculation (treatment).

Keywords: sweet chestnut, trees, hybridization, natural virus.
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1. Consideraţii generale
Datorită faptului că, începând cu anul 1990, nu au mai 
fost finanţate teme complexe privind aplicarea diferite-
lor tratamente silviculturale, suprafaţa experimentelor 
în domeniu s-a redus continuu.
Totuşi, în unele arborete cercetările au continuat prin 
finanţări în baze proprii sau sub formă de asistenţe teh-
nice. Între aceste cercetări se înscriu şi cele efectuate în 
arboretul din u.a. 76 B, din U.P. VI Tărlung.

2. Condiţii staţionale şi de vegetaţie
Suprafaţa: 23,5 ha;
Etajul bioclimatic: Montan de amestecuri (FM2);
Tip de staţiune: 3.3.3.3. – Montan de amestec Ps, brun 
edafic mare, cu Asperula - Dentaria
Tip de pădure: 221.1 – Brădeto – făget normal cu floră 
de mull (s);
Tip de sol: brun eumezobazic tipic (eutricambosol );
Altitudine: 960 – 1250 m;
Expoziţie: N; Înclinare :29 g; Configuraţie teren: Ver-
sant ondulat;
Grupa funcţională: 1.1C – Păduri situate pe versanţii 
râurilor şi pâraielor din zonele montane, de dealuri şi 
colinare, care alimentează lacurile de acumulare şi na-
turale (T IV);  
Caracterul actual al tipului de pădure: Natural funda-
mental de productivitate superioară;
Vârsta: 150 ani; Clasa de producţie: 2;  Structura: Re-
lativ plurienă.

3. Lucrări efectuate şi rezultate obţinute
In vederea îndeplinirii în bune condiţii a funcţiei de pro-
tecţie a apelor atribuită, în arboretul în studiu s-a stabi-
lit realizarea unei structurii adecvate, prin aplicarea de 
tăieri de transformare la grădinărit. Într-o perioadă de 
peste două decenii, în arboretul respectiv, s-au aplicat 
două intervenţii.
Evoluţia structurii arboretului, precum şi fondurile de 
producţie real şi normal, rezultate ca urmare a lucrărilor 
efectuate, se prezintă succint, din datele suprafeţei ex-
perimentale amplasată în arboretul studiat.  

Astfel, plecându-se de la o structură relativ plurienă, 
evidenţiată de elementele de arboret constituite din 
mai multe generaţii, la prima intervenţie cu tăieri de 
transformare spre grădinărit (1984) s-a urmărit mai pu-
ţin realizarea unei structuri apropiate de cea grădinări-
tă, realizându-se extrageri ale exemplarelor din catego-
rii de diametre mijlocii, cu precădere a celor uscate şi 
rău conformate (fig. 1.). 

Fig.1. Distribuţia numărului de arbori pe categorii de dia-
metre , înainte de intervenţie(1984)

Distribution of number of trees by category diameter before 
intervention (1984)

Astfel, plecându-se de la un volumul total de 706 mc / 
ha, compoziţia pe volum fiind 73 BR  27 FA (tabelul 1.), 
s-a extras un volum de 102 mc / ha, ceea ce a reprezen-
tat o intensitate de 14 % (din care 10 % brad şi 4 % fag).
Ca urmare a primei intervenţii, structura arboretului nu 
s-a modificat în mod semnificativ, obţinându-se, însă, 
punerea în lumină a seminţişului existent şi realizarea 
unor noi puncte de regenerare, ceea ce a făcut ca într-o 
perioadă de zece ani, când s-a revenit cu o altă tăiere, să 
se evidenţieze distinct, în cadrul structurii, o nouă ge-
neraţie de arbori tineri (fig. 2.)  
A doua intervenţie, cu tăieri de transformare la grădină-
rit, efectuate în anul 1994 în arboretul din u.a 76 B, U.P. 
VI Târlung, în care compoziţia pe volum a devenit 70 BR 
30 FA, a avut ca rezultat extragerea unui volum de 141 
mc / ha, dintr-un volum iniţial de 727 mc / ha (tabelul 1 

Silvicultură

Tăieri de transformare la grădinărit  aplicate în cadrul 
O.S.E. Săcele (experimentul realizat în u.a.76 b, din U.P. VI Tărlung)

Corneliu Iacob
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.). Procentul de extragere la a doua intervenţie a fost de 
19 % (17 % brad şi 2 % fag).
În ceea ce priveşte modul de realizare a tăierilor, şi la 
această intervenţie se remarcă extragerea cu predilec-
ţie a arborilor mijlocii şi groşi şi urmărirea promovării 
seminţişului existent şi a extinderii nucleelor de rege-
nerare. 

   Fig.2. Distribuţia numărului de arbori pe categorii de di-
ametre, înainte şi după a doua intervenţie(1994)

Distribution of number of trees by category diameters before 
and after the second intervention (1994)

Măsura corectitudinii lucrărilor efectuate este dată de 
evoluţia structurii arboretului până în prezent; aceasta 
evidenţiază tendinţa de reducere a numărului de arbori 
din categoriile de diametre mijlocii şi mari şi de mărire a 
acestuia la categoriile mici (fig. 3.).
Plecând de la fondul de producţie real de 678 mc / ha, 
la compoziţia actuală de 62 BR 38 FA, pe baza valorilor 
prevăzute în Normele tehnice de amenajarea pădurilor, 
s-a determinat fondul de producţie optim. Astfel, co-
respunzător tipului de pădure stabilit şi compoziţiei-ţel 
60 BR 40 FA, s-a calculat fondul optim, pentru pădurea 
în studiu, de 556 mc / ha. 

Fig.3. Distribuţia numărului de arbori pe categorii de dia-
metre, înainte de intervenţie (2006)

Distribution of number of trees by category diameter before 
intervention (2006)

La o perioadă de timp de normalizare a fondului de 
producţie real de 20 de ani, a rezultat o posibilitate de 
104 mc / ha, ceea ce reprezintă un procent de extras de 
19 %, în actualul deceniu.
Considerând regenerarea existentă în prezent ca fiind 
insuficientă, este necesar, ca prin extragerile ce se vor 
efectua, să se urmărească stimularea regenerării natu-
rale, şi în special regenerarea bradului (fig.4; 5.).

Fig.4.  Arboret parcurs cu tăieri de transformare  
la grădinărit (u.a. 76 B, U.P. VII tărlung)

Stand with the gardening cutting processing  
( u.a. 76 B, U.P. VII Tărlung )

Fig.5. Regenerare de fag într-un brădeto-făget parcurs cu 
tăieri de transformare la grădinărit  

(u.a 76 B, U.P. IV târlung)

Regeneration of beech in a brădeto-făget with the gardening 
cutting processing ( u.a 76 B, U.P. IV Târlung )

În final, putem concluziona că, lucrările efectuate în ar-
boretul studiat au fost bine conduse, fiind, însă, imperi-
os necesară o a treia intervenţie, în sensul normalizării 
fondului de producţie şi realizării  structurii grădinărite.
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tab. 1. Volumul si numărul de arbori la hectar într-un  brădeto-făget parcurs cu tăieri de transformare la grădinărit 

Volume and number of trees per hectare in a Bradeto-Faget, cutting processing on gardening

Anul
Număr de arbori Volumul

Înainte de intervenţie După intervenţie Înainte de intervenţie După intervenţie
Br Fa tot Br Fa tot Br Fa tot Br Fa tot

1984 145 165 310 113 140 274 518 188 706 443 161 604
1994 128 144 272 92 136 228 514 213 727 385 201 586

fondul real fondul normal fondul real fondul normal
2005 103 172 275 311 208 519 420 258 678 334 222 556

Abstract
Cuttings applied for conversion to uneven aged structure in the  O.S.E. Săcele (stand.76 b, of production unit 
VI Tărlung)
Research was carried out in the stand 76 B, from production unit VI Târlung. In order to better perform the 
water protection function, the trial stand was was changed by transformation cuttings towards an uneven 
aged structure. In a period of two decades in the trial stand, two interventions were applied. The effects of the 
cuttings are visible as the number of trees with  medium and large diameters categories was reduced while 
those in the small diameter categories has increased.
Keywords: water protection, stand, structure, trees.
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Silvicultură

Cercetări privind calitatea seminţelor de brad  
(Abies alba Mill.) din arboretele de pe Valea Tarcăului

Dana Mirela Isciuc–Lucău

1. Localizare
Cercetările s-au desfăşurat în partea de nord-est a Ro-
mâniei, în judeţul Neamţ, în arborete situate de-a lun-
gul Văii Tarcăului. Privită din satelit (fig. 1, a), Valea Tar-
căului apare bine delimitată de două lanţuri muntoase, 
Munţii Tarcău şi Munţii Goşman (Geografia României, 
vol. I, 1983). Zona studiată se încadrează, între Culmea 
Goşmanu, izvoarele Tarcăului, Culmea Grinduşu şi râul 
Bistriţa. 

Fig. 1.a. Valea tarcăului încadrată de Muntii tarcău şi 
Munţii Goşman, imagine satelit (http://www.alpinet.org) 

The Tarcau valley bordered by Tarcau Mountains and Gosman 
Mountains, satellite image (http://www.alpinet.org)

Fig. 1.b. Delimitarea unităţilor de producţie în ocoalele 
silvice Brateş şi tarcău

The delimitation of the working sections within the Brates and 
Tarcau forest districts

Din punct de vedere administrativ, cercetările s-au des-
făşurat în cadrul pădurilor administrate de ocoalele sil-
vice Brateş şi Tarcău (fig. 1, b), subunităţi ale Direcţiei 
Silvice Neamţ din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva. 

2. Metoda de lucru
În scopul obţinerii seminţelor de brad s-au recoltat co-
nuri din arbori aflaţi în arboretele situate de-o parte şi 
de alta a Văii Tarcăului. 
S-au ales pentru recoltare arborete din ocoalele silvice 
Brateş şi Tarcău, după criteriile productivitate (superi-
oară, medie şi inferioară) şi expoziţie (însorită - S şi SV 
şi umbrită - N şi NE). Chiar dacă sursele de seminţe nu 
se aleg din rândul arboretelor de productivitate inferi-
oară, o sursă de seminţe poate fi un singur arbore, care 
are calităţi superioare, deşi este situat într-un arboret 
de productivitate inferioară. 
Pe baza celor două criterii au fost studiate „Amenaja-
mentele silvice”, ţinând seama şi de faptul că bradul 
fructifică în masiv începând cu vârsta de 50-70 ani (Stă-
nescu, 1979).
După evaluarea fructificaţiei pe teren, prin metoda 
vizuală, cu ajutorul unui binoclu şi a informării de la 
personalul de teren asupra arboretelor cu fructificaţia 
bună pentru brad în anii precedenţi, s-au ales acele ar-
borete în care era fructificaţie, deşi slabă, aşa cum a fost 
pe Valea Tarcăului, recoltându-se integral conurile din 
30 arbori, grupaţi în zece surse de seminţe numerotate 
de la I la X (tabelul 1). 

Tab. 1. Arboretele de pe Valea tarcăului din care  
s-au recoltat conuri de brad 

The forest stands from the Tarcau Valley whence fir  
cones were gathered 

Sursa de 
seminţe 

nr.
Ocolul 
Silvic

Arboret
Productivi-

tate ExpoziţieUnitatea de pro-
ducţie

Unitatea 
amena-
jistică

I Brateş III Fundu Tarcăului 15 A superioară însorită

II Brateş III Fundu Tarcăului 22 superioară umbrită

III Brateş III Fundu Tarcăului 14 A mijlocie însorită

IV Brateş III Fundu Tarcăului 32 A mijlocie umbrită

V Brateş I Radu 31 inferioară însorită
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Sursa de 
seminţe 

nr.
Ocolul 
Silvic

Arboret
Productivi-

tate ExpoziţieUnitatea de pro-
ducţie

Unitatea 
amena-
jistică

VI Brateş II Cichiva 30 B inferioară umbrită

VII Tarcău VII Aţa 133 A superioară însorită

VIII Tarcău VII Aţa 47 A superioară umbrită

IX Tarcău VIII Bătrâna 34 mijlocie însorită

X Tarcău VIII Bătrâna 22 mijlocie umbrită

În fiecare din cele 10 surse de seminţe enumerate s-au 
ales câte 3 arbori astfel încât să fie reprezentativi, să 
aibă fructificaţie şi să aibă conurile cu solzii ne desfă-
cuţi. Din fiecare arbore s-a recoltat întreaga cantitate de 
conuri într-un singur eşantion, care s-a etichetat. 
Procesarea conurilor s-a făcut prin depozitarea acesto-
ra într-un spaţiu aerisit, răvăşirea, dezariparea manuală 
a seminţelor, vânturarea şi zvântarea acestora. Tempe-
ratura în timpul uscării conurilor nu a depăşit 25°C (Ne-
gruţiu şi Abrudan, 2004).
Prin prelevarea de eşantioane a câte 400 seminţe din 
fiecare arbore, secţionarea şi analizarea cu ajutorul lu-
pei binocular, s-au obţinut primele informaţii asupra 
calităţii seminţelor. Au fost secţionate în total 12.000 
seminţe, s-au observat seminţele viabile şi s-a calculat 
procentul de seminţe viabile prin raportarea acestora la 
numărul total de seminţe secţionate. După ce s-a verifi-
cat normalitatea distribuţiei datelor s-a trecut la analiza 

ANOVA, analiza dublă a varianţei (Giurgiu, 1972). 

3. Rezultate obţinute
În timpul manipulării seminţelor s-a constatat, prin 
observaţii vizuale, prezenţa unor larve de insecte care 
au provocat pagube conurilor şi respectiv seminţelor. 
S-au identificat larve şi urme ale atacurilor de Dioryctria 
abietella Denis & Schiffermüller şi Cydia strobilella
Linné. Deşi seminţele nu au prezentat vătămări externe 
evidente, prin secţionare a fost pusă în evidenţă pre-
zenţa unor larve, pupe, excremente, aparţinând unor 
specii de insecte ce populează seminţele de brad. În 
seminţele analizate au fost semnalate larve aparţinând 
speciei Megastigmus suspectus Borr. (Hymenoptera: 
Torymidae) (prescurtat M.s.) – viespea seminţelor de 
brad, precum şi larve de Resseliella piceae Seitn. (Dipte-
ra: Cecidomyiidae) (R.p.) – musculiţa conurilor de brad. 
Rezultatul secţionării şi al prezenţei urmelor de insecte 
în seminţe este prezentat în tabelul 2.Din totalul celor 
12.000 seminţe de brad secţionate 3.768 au fost viabile, 
ceea ce înseamnă că un procent mediu de 31,4% din 
seminţe au avut embrion viu, fiind apte de a germina. 
Se constată că proporţia seminţelor viabile este foarte 
diferită pentru cei 30 arbori, amplitudinea de variaţie fi-
ind cuprinsă între minima de 6% la arborele 1 din sursa 
de seminţe X, arboret de productivitate mijlocie, expo-
ziţie umbrită şi maxima de 61% la arborele 3 din sursa 
de seminţe VI, arboret de productivitate inferioară, ex-
poziţie umbrită.

Tab. 2. Rezultatele secţionării seminţelor de brad

The results of the sectioning of the fir seeds

O. S. Sursa de seminţe 
nr.; U.P., u.a.

Arb.
Nr.

Seminţe 
secţio-
natedin 

care:

(%) din 
sem. secţ.

Seminţe viabile * Seminţe negermina-
bile **

Din seminţe negermi-
nabile, cele cu urme 

de atac insecte
Din care cu larve/

pupe

nr. (%) nr. (%) nr.
(%) din 

sem. ne-
germ.

M.s. R.p.

Brateş

I; U.P. III Fundu 
Tarcăului, 
u.a. 15 A

I.1 400 0,00 84 21 316 79 0 0,00 0 0
I.2 400 1,00 168 42 232 58 4 1,72 0 0
I.3 400 0,00 168 42 232 58 0 0,00 0 0

total 1.200 0,33 420 35,0 780 65,0 4 0,51 0 0

II; U.P. III Fundu 
Tarcăului, 

u.a. 22

II.1 400 1,00 120 30 280 70 4 1,43 0 2
II.2 400 2,00 88 22 312 78 8 2,56 2 2
II.3 400 0,00 44 11 356 89 0 0,00 0 0

total 1.200 1,00 252 21,0 948 79,0 12 1,27 2 4

III; U.P. III Fundu 
Tarcăului, 
u.a. 14 A

III.1 400 1,00 148 37 252 63 4 1,59 2 0
III.2 400 6,00 160 40 240 60 24 10,00 0 8
III.3 400 1,00 164 41 236 59 4 1,69 2 0

total 1.200 2,67 472 39,3 728 60,7 32 4,40 4 8

IV; U.P. III Fundu 
Tarcăului, 
u.a. 32A

IV.1 400 6,00 184 46 216 54 24 11,11 2 0
IV.2 400 7,00 116 29 284 71 28 9,86 4 0
IV.3 400 0,00 76 19 324 81 0 0,00 0 0

total 1.200 4,33 376 31,3 824 68,7 52 6,31 6 0

V; U.P. I Radu, 
 u.a.31

V.1 400 2,00 124 31 276 69 8 2,90 0 2
V.2 400 22,00 28 7 372 93 88 23,66 0 0
V.3 400 2,00 100 25 300 75 8 2,67 0 0

total 1.200 8,67 252 21,0 948 79,0 104 10,97 0 2

VI; U.P. II
Cichiva,
u.a. 30 B 

VI.1 400 2,00 100 25 300 75 8 2,67 0 0
VI.2 400 1,00 188 47 212 53 4 1,89 0 0
VI.3 400 0,00 244 61 156 39 0 0,00 0 0
total 1.200 1,00 532 44,3 668 55,7 12 1,80 0 0
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O. S. Sursa de seminţe 
nr.; U.P., u.a.

Arb.
Nr.

Seminţe 
secţio-
natedin 

care:

(%) din 
sem. secţ.

Seminţe viabile * Seminţe negermina-
bile **

Din seminţe negermi-
nabile, cele cu urme 

de atac insecte
Din care cu larve/

pupe

nr. (%) nr. (%) nr.
(%) din 

sem. ne-
germ.

M.s. R.p.

Tarcău

VII; U.P. VII Aţa,
u.a. 133 A

VII.1 400 1,00 172 43 228 57 4 1,75 2 0
VII.2 400 2,00 204 51 196 49 8 4,08 4 0
VII.3 400 3,00 172 43 228 57 12 5,26 0 4
total 1.200 2,00 548 45,7 652 54,3 24 3,68 6 4

VIII; U.P. VII Aţa,
u.a. 47 A

VIII.1 400 1,00 32 8 368 92 4 1,09 0 0
VIII.2 400 1,00 60 15 340 85 4 1,18 2 0
VIII.3 400 6,00 52 13 348 87 24 6,90 0 0
total 1.200 2,67 144 12,0 1056 88,0 32 3,03 2 0

IX; U.P. VIII
Bătrâna,
 u.a. 34

IX.1 400 6,00 80 20 320 80 24 7,50 0 4
IX.2 400 3,00 172 43 228 57 12 5,26 0 0
IX.3 400 0,00 200 50 200 50 0 0,00 0 0
total 1.200 3,00 452 37,7 748 62,3 36 4,81 0 4

X; U.P. VIII
Bătrâna,
 u.a. 22

X.1 400 0,00 24 6 376 94 0 0,00 0 0
X.2 400 3,00 148 37 252 63 12 4,76 2 0
X.3 400 4,00 144 36 256 64 16 6,25 2 0

total 1.200 2,33 316 26,3 884 73,7 28 3,17 4 0

NOTĂ:  *  Seminţele viabile sunt seminţele cu embrion viu;

  **  Seminţe negerminabile s-au considerat seminţele seci, cu embrionul uscat, seminţele cu tegumentul foarte tare care 
abia au putut fi secţionate sau cu urme de atac de insecte (pline de larve, pupe sau excremente).

În urma analizei ANOVA s-au constatat diferenţe foarte 
semnificative între arborii ce constituie o sursă de se-
minţe şi diferenţe distinct semnificative între sursele de 
seminţe. 
Nu se poate vorbi în acest caz despre valori medii pen-
tru surse de seminţe, pe cele două expoziţii, la aceeaşi 
categorie de productivitate. Totuşi, menţionăm că 
procentul cel mai mic este de 12,0% seminţe viabile 
din totalul seminţelor secţionate la sursa de seminţe 
VIII - arboret de productivitate superioară situat pe o 
expoziţie umbrită iar procentul cel mai mare de se-
minţe viabile este de 45,7%, pentru sursa de seminţe 
VII - arboret de productivitate superioară situat pe o 
expoziţie însorită. 
În ceea ce priveşte atacul insectelor asupra seminţelor de 
brad în arboretele studiate de pe valea Tarcăului, se con-
stată că până la 22% din seminţele unui arbore (arborele 2 
din sursa de seminţe V - arboret de productivitate inferioa-
ră situat pe o expoziţie însorită) au fost atacate de insecte 
fitofage, ceea ce poate conduce la reducerea şanselor de 
regenerare a bradului în zona studiată ca şi la scăderea 
randamentului privind recoltarea conurilor pentru obţi-
nerea seminţelor folosite în regenerarea artificială.

4. Concluzii
Prin secţionarea seminţelor de brad obţinute în urma 
recoltării conurilor din arborete aflate în ocoalele silvi-

ce Brateş şi Tarcău, situate de-o parte şi de alta a Văii 
Tarcăului, s-a determinat procentul de seminţe viabile 
pentru un arbore. Acesta este relativ redus în anii cu 
fructificaţie slabă, având valori între 6 şi 51%. În medie 
doar 31,4% din seminţe sunt viabile, apte de a germina.
Odată cu secţionarea şi manipularea seminţelor s-au 
identificat larve, pupe şi urme ale atacurilor de Dio-
ryctria abietella Denis & Schiffermüller, Cydia strobilella 
Linné, Megastigmus suspectus Borr. şi Resseliella piceae 
Seitn. care au produs pagube seminţelor. S-a determi-
nat că un procent de până la 22% din seminţele unui 
arbore au fost atacate de insecte fitofage.
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Abstract
From the forest stands situated on the Tarcau Valley it was cropping fir cones, and after their processing was 
obtained the seeds. The percentage of the viables fir seeds from this area, in the years with quarter-mast is 
relative  reduced, a average 31,4% from the seeds has  an alive embryo, being capable to germinate.

During the manipulation and sectioning of the seeds, it was determined the presence of some insects that 
had produced damages, till 22% from the total number of seeds being attacked by phytophagus insects.
Keywords: silver fir, percentage of viable seeds, phytophagous insects.
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Perdele forestiere  
de protecţie

Perdelele forestiere de protecţia câmpului  
din  Ocolul Silvic Buzău

Dragoş Cîrstian

1. Necesitatea perdelelor  forestiere 
pentru atenuarea schimbărilor climatice
Una dintre cele mai grave şi dificile probleme care preo-
cupă, în zilele noastre, omenirea este problema degra-
dării mediului înconjurător. Principalul factor de mediu 
pe care putem să-l influenţăm direct şi care contribuie 
efectiv la prevenirea şi combaterea degradării acestuia, 
alături de apă şi sol, este vegetaţia forestieră. Crearea 
de perdele forestiere de protecţie, prin care se majorea-
ză procentul de pădure dintr-un teritoriu dat, deficitar 
în păduri, constituie unul dintre importantele mijloace 
de reconstrucţie ecologică din zona respectivă.
Realizarea sistemului naţional al perdelelor forestiere 
de protecţie reprezintă un deziderat pe care trebuie 
să-l îndeplinim, mai ales în condiţiile în care această ac-
ţiune a fost legiferată, pentru prima dată, prin Legea nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
Anterior anului 1947 s-au plantat circa 1000 ha perdele 
forestiere de protecţie pe câteva proprietăţi particulare 
şi de stat, cum sunt cele de la Dâlga, Mărculeşti, Ruşeţu, 
Râmnicelu, Poarta Albă, Zorleni etc.
În anul 2002, odată cu apariţia Legii nr. 289 privind 
perdelele forestiere de protecţie, se contribuie la cre-
area condiţiilor necesare realizării dezideratului de mai 
sus. Până în prezent, potrivit acestei legi s-au realizat 
perdele forestiere de protecţie pe o suprafaţă de circa 
4000 ha la nivelul ţării, insuficiente pentru necesarul 
existent. În prezent există condiţii legale de realizare 
a reţelei de perdele forestiere de protecţie în cele mai 
afectate judeţe de secete excesive: Teleorman, Olt, Dolj, 
Mehedinţi şi de-a lungul căilor de comunicaţie.
După marea secetă din perioada 1935-1937, care a 
afectat culturile agricole din sudul ţării, s-a simţit nevoia 
efectuării de cercetări referitoare la rolul benefic al per-
delelor forestiere de protecţie asupra câmpului agricol. 
Astfel, au fost întreprinse, după 1937, numeroase studii 
şi cercetări ştiinţifice referitoare la: necesitatea, condiţii 
şi moduri de amplasare, tehnica de instalare, îngrijire şi 
conducere, compoziţia şi structura perdelelor şi la influ-
enţa acestora asupra vântului, solului, faunei, culturilor 
şi producţiei agricole.
Drăcea M.D. (1936) a fost cel dintâi care a precizat că sil-
vicultura trebuie să elaboreze un dry forestry, anume 

silvicultura ţinuturilor secetoase, care să aibă la bază o 
judicioasă alegere a speciilor în ţinuturile secetoase, cu 
soluri puţin levigate şi cu un exces de săruri, pregătirea 
şi lucrarea asiduă a solului, alegerea cu o deosebită gri-
jă a materialului de împădurire, adoptarea unor meto-
de speciale de cultură şi întreţinere, amestec de esenţe, 
folosirea pe o scară largă a subetajului. Alte cercetări, 
referitoare la influenţele şi efectele perdelelor forestie-
re de producţie în câmpul irigat prin aspersiune, au de-
monstrat că aceste perdele reduc cu 30-33% consumul 
de apă pentru irigaţii (Lupe I.Z., Răsuceanu E., 1981).
Cercetările ştiinţifice au mai evidenţiat că plantaţiile 
forestiere, sub forma perdelelor de protecţie, pe lângă 
contribuţia lor la atenuarea modificărilor climatice, au 
efecte benefice asupra mediului şi oamenilor. Astfel, 
perdelele forestiere îmbunătăţesc condiţiile microcli-
matice de creştere şi dezvoltare a culturilor din spaţiul 
protejat prin: modificarea radiaţiei solare în imediata 
apropiere, pe o distanţă egală cu de două ori înălţimea 
arborilor; micşorarea cu 1-4°C a amplitudinii diurne a 
temperaturii aerului şi cu 1-2°C a celei anuale; reduce-
rea vitezei vântului cu 31-34% în partea adăpostită şi 
cu 10-15% în cea expusă; reţinerea zăpezii căzută direct 
pe o distanţă de până la 30 ori mai mare decât înălţi-
mea arborilor şi a celei transportată de vânt din tere-
nurile deschise, pe o distanţă de până la zece înălţimi; 
reducerea evapotranspiraţiei neproductive cu până la 
30%; sporirea umidităţii aerului la suprafaţa culturilor 
cu 3-5%. Ca urmare a acestor influenţe, în terenurile ne-
irigate, s-au înregistrat sporuri de recoltă în funcţie de 
caracterul climatic al anului, condiţii de sol, de agroteh-
nica folosită şi de înălţimea şi desimea perdelelor, spo-
ruri de recoltă cuprinse între 11-143% în ani normali şi 
secetoşi şi 71-800% în ani excesiv de secetoşi la grâul 
de toamnă, 15 - 23% la porumb boabe, 61% la porumb 
ştiuleţi, 14-19% la orz de toamnă, 19-27% la orz de pri-
măvară, 15-28% la floarea soarelui, 32-133% la lucernă, 
fân, 275% la masa verde pentru siloz, 29-36% la struguri 
pe nisipuri. Recoltele ce aparent s-ar pierde prin ocupa-
rea de către perdele a circa 1-2% din terenul de cultură 
agricolă, sunt compensate de sporul de producţie adus 
de perdelele în restul terenului protejat, spor care este 
de 10-20 ori mai mare decât recoltele ce s-ar fi obţinut 
pe terenul de sub perdea (Lupe I.Z., 1986, 1995). În plus, 
perdelele forestiere de protecţie, furnizează la primele 
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tăieri de îngrijire între 10 şi 47 m3 · ha-1 de material lem-
nos subţire la diferite sortimente (araci, construcţii rura-
le, crăci pentru foc ş.a.), iar la tăierile de regenerare între 
255-350 m3 · ha-1 lemn de salcâm sau alte specii, cu care 
oamenii îşi pot acoperi nevoile de lemn de lucru şi de 
foc. De asemenea, perdelele forestiere de protecţie pot 
furniza fructe comestibile, nectarul din florile arborilor 
şi arbuştilor, care intră în compoziţia lor, necesar pentru 
apicultură, frunze de dud pentru sericicultură ş.a. Alte 
beneficii, pe care le pot aduce perdelele forestiere de 
protecţie, constau în fixarea nisipurilor mobile, în pre-
venirea înzăpezirilor căilor de comunicaţie, protecţia 
localităţilor contra factorilor climatici dăunători, barie-
re biologice împotriva poluării aerului, adăpost pentru 
animale domestice şi de refugiu şi îmbogăţire a fondu-
rilor de vânătoare cu faună sălbatică. Ele contribuie, în 
ansamblul lor, la ameliorarea peisajului, biodiversităţii, 
la crearea unei ambianţe umane plăcute şi altele.
În anul 2003, ca urmare a prevederilor art. 35 din legea 
nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice a elaborat 
norme tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi con-
ducerea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de 
protecţie, aprobate prin ordin al ministrului de resort.
În anul 1999 se elaborează o nouă Strategie de dezvol-
tare a silviculturii, pe perioada 2000-2020, care prevedea 
crearea de perdele forestiere de protecţie pe 1000 ha 
până în 2005 şi 10000 ha până în 2020, ceea ce este insu-
ficient pentru asigurarea unei dezvoltări rurale durabile.
În anul 2003 se înfiinţează în cadrul Ministerului de Re-
sort, un compartiment de lucru cu activitate exclusiv în 
domeniul perdelelor forestiere de protecţie. Fondurile 
băneşti ar urma să fie reprezentate în mare proporţie 
(peste 70%) din surse externe nerambursabile. Până în 
prezent prea puţin s-a realizat în acest domeniu.

2.Caracteristicile evapotranspiraţiei din 
Câmpia şi Dealurile Buzăului
La seceta edafică, care se caracterizează prin aceea că 

plantele nu mai au asigurată apa necesară care să o 
înlocuiască pe cea care se pierde prin transpiraţie, se 
adaugă şi o secetă a atmosferei, mai ales când bate 
vântul cald şi uscat, se produce fenomenul de ofilire a 
culturilor agricole. Dintre factorii care accelerează pro-
cesul de evapotranspiraţie, ponderea cea mai mare o 
are vântul cald şi uscat.
Odată cu creşterea vitezei vântului creşte şi evaporaţia 
apei din sol, înregistrându-se valori de până la zece ori 
mai mari decât în cazul în care atmosfera este liniştită. 
Astfel, caracterul arid al unui climat este datorat nu atât 
unei cantităţi mici de precipitaţii, cât unei evaporaţii 
foarte puternice. Cea mai mare frecvenţă a vântului se 
înregistrează pe direcţiile NE şi SV, ceea ce înseamnă că 
evapotranspiraţia este mai mare în unităţile de produc-
ţie I Ruşeţu –fig.1. şi U.P III Buzău. Ţinând cont de aceas-
ta şi de valorile ETP înregistrate la staţiile meteorolo-
gice Buzău şi Istriţa se pot emite o serie de profile de 
perdele forestiere cu microclimate specifice orientării. 
Pe lângă complexul de măsuri agrotehnice adecvat fiecă-
rei zone geografice, mijlocul cel mai eficace de luptă con-
tra vântului şi, implicit, pentru micşorarea evaporaţiei este 
reţeaua de perdele forestiere de protecţia câmpului. Ast-
fel, pe baza observaţiilor în cadrul Ocolului Silvic Buzău, se 
pot scoate în evidenţă o serie de elemente caracteristice.

Fig. 1. Perdea forestieră degradată – Ruşeţu (foto original)

Degraded forest curtain – Ruşeţu

tab. 1. evapotranspiraţia potenţială – medii lunare 

Potential evapotranspiration - monthly average

ETP (mm) în lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Med. anuală
Staţia meteorologică Buzău 0 0 14 49 95 123 146 128 83 44 13 0 695
Staţia meteorologică Istriţa 0 0 15 49 95 124 145 130 84 44 13 1 700

Fig. 2. evapotranspiraţia potenţială

Potential evapotranspiration

Fig. 3. Variaţia înălţimii pe lungime

Height variation in length
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Comparând valorile medii anuale ale evapotranspiraţiei 
potenţiale cu cele ale precipitaţiilor medii anuale se con-
stată că până în jurul altitudinii de 350 m evapotranspira-
ţia are valori mai mari decât precipitaţiile, diferenţa dintre 
ele descrescând cu altitudinea de la 230 mm la 0 mm. 
Peste 350 m altitudine, valorile precipitaţiilor sunt mai 
mari decât cele ale evapotranspiraţiei, diferenţa dintre 
ele crescând cu altitudinea de la 0 mm la 240 mm.

3. Situaţia perdelelor forestiere de  
protecţie din Ocolul Silvic Buzău
În anul 2004, prin personalul ocolului silvic, am proce-
dat la inventarierea tuturor perdelelor forestiere din te-
ritoriul studiat, independent de categoria, funcţiile sau 
deţinătorul acestora. O situaţie succintă a suprafeţelor 
ocupate cu perdele forestiere în raza O.S Buzău este ur-
mătoarea (tabel 2.):

tab. 2. tipuri de perdele forestiere

Types of forest curtains

Nr.  
crt. Tipul perdelei Proprietarul, deţinătorul, adminis-

tratorul perdelelor
Nr. de 
per-
dele

Supraf. 
totală 
(ha)

Intervalul de variaţie pentru
Lungimea 

(m)
Lăţimea 

(m)
Înălţimea 

(m)
Vârsta 
(ani)

1 Protecţia terenurilor agricole Primăria Largu 28 18,97 350-1000 10 5-7 7
2 Protecţia terenurilor agricole Primăria Ruşeţu 28 28,28 190-1305 8-26 3-10 11
3 Protecţia terenurilor agricole Primăria Pogoanele 3 4,36 850-2348 10 7 9
4 Protecţia terenurilor agricole Alte primării (Padina şi C. A. Rosetti) 3 5,37 1200-2000 10-17 4-9 3-15
5 Protecţia terenurilor agricole S. D. O. Ruşeţu 10 54,65 660-2000 12-250 3-15 4-40
6 Protecţia terenurilor agricole Herghelia Ruşeţu 12 5,17 70-750 2-111 4-11 2-40

7 Protecţia căilor de comunicaţie şi 
a căilor ferate

C. F. R. Galaţi
C. F. R. Buzău

6 17,34 440-1600 15-40 5-17 7-60

8 Protecţia terenurilor agricole I. A. S. Cilibia 2 6,49 1620-2100 17-18 4 4
9 Protecţia drumului naţional Drumuri naţionale BZ. 4 8,40 400-1200 30 8-19 9-32

10 Protecţia terenurilor agricole Persoane fizice 3 1,72 400-550 10-18 6-7 9
Total general 99 150,74

Fig. 4.  Suprafaţa perdelelor forestiere din cadrul o.S. Buzău

Surface of forest curtains in O.S. Buzau

Fig. 5.  Variaţia suprafeţei perdelelor forestiere

Changes in surface forest curtain

Din analiza graficelor de mai sus se poate concluziona:
•	 Majoritatea acestor perdele se află în diferite etape 

de degradare, fiind necesară refacerea lor;
•	 Lăţimea perdelelor forestiere este prea mică la lun-

gimi mari;
•	 Suprafaţa acestor perdele forestiere este mai mare 

în cazul  culturilor tinere;
•	 Este necesară optimizarea structurii perdelelor în 

raport cu următoarele elemente: lungime, lăţime, 
structura, compoziţie, consistenţă şi vârstă.

4. Efectele perdelelor forestiere de 
protecţie a câmpului
Deşi s-ar părea că perdelele forestiere de protecţia 
câmpului, provocând micşorarea vitezei vântului şi im-
plicit micşorarea evaporaţiei şi transpiraţiei plantelor, 
ar avea o influenţă negativă asupra umidităţii aerului, 
nu se produce acest lucru, întrucât reducându-se viteza 
vântului se reduce şi schimbul de aer dintre straturile 
inferioare umede cu cele din straturile superioare, mai 
uscate, păstrându-se astfel în câmpul protejat o umidi-
tate absolută mai mare.
Influenţa perdelei forestiere de protecţie a câmpului 
asupra vântului depinde, pe lângă viteza vântului do-
minant, de relieful terenului şi de densitatea perdelei. 
Aceasta este determinată la rândul ei de lăţimea perde-
lei, de numărul de rânduri, asortimentul de specii, vâr-
sta perdelei, modul de dezvoltare şi anotimpul. 
Influenţa anotimpului este evidentă în cazul perdelelor 
de protecţia câmpului alcătuite din foioase aşa cum se 
întâmplă în regiunile de câmpie din ţara noastră. Astfel 
a fost demonstrat de către specialişti că toamna după 
căderea frunzelor procentul de reducere a vitezei vân-
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tului a fost inferior în spatele unei perdele dese, curba 
repartiţiei vântului transformându-se în una caracteris-
tică pentru o perdea de densitate mică. Acest fenomen 
este caracteristic şi pentru perdelele forestiere de den-
sitate medie.
Van Der Linde subliniază că ”desimea unei perdele nu 
este riguros proporţională cu numărul de rânduri plan-
tate, deoarece rândurile interioare pierd repede ramu-
rile inferioare”.
Efectul cel mai favorabil îl au perdelele semipermea-
bile. În partea expusă vântului zona de influenţă are 
o lăţime de cca. 5- 12 h (h este înălţimea perdelei), iar 
partea protejată are o lăţime de cca. 30- 50 h. Lăţimea 
acestei zone este influenţată şi de unghiul de inciden-
ţă format de direcţia vântului dominant şi orientarea 
perdelei. Cu cât acest unghi se apropie de 900, lăţimea 
zonei protejate este mai mare. În cazul unei reţele de 
perdele forestiere, importanţa acestui unghi scade.
În ceea ce priveşte acumularea de precipitaţii lichide şi 
solide există diferenţe, deoarece efectul perdelelor fo-
restiere este mai evident iarna decât vara, adică în cazul 
zăpezii decât al ploii.
Aceste diferenţe pot fi susţinute prin comportamentul 
favorabil al perdelelor forestiere in timpul iernii:
•	 perdelele forestiere de protecţia câmpului provoa-

că o depunere mai consistentă a zăpezii de o parte 
şi de alta a lor, comparativ cu câmpul deschis, cu 
menţiunea că zona din spaţiul protejat este mult 
mai lată (250- 300 m) decât cea sub vânt (60- 80 m);

•	 o perdea lată sau mai puţin lată dar impermeabilă 
provoacă acumularea mărită a zăpezii în interiorul 
ei sau în imediata sa apropiere;

•	 o perdea normală din punct de vedere al lăţimii (6-
10 m) şi penetrabilă sau semipenetrabilă provoacă 
acumularea accentuată a stratului de zăpadă în 
câmpul protejat, mai departe de perdea;

•	 lăţimea stratului de zăpadă din zona protejată şi 
înălţimea sa depind pe lângă viteza vântului domi-
nant şi intensitatea mişcării, de lăţimea, densitatea 
şi înălţimea perdelei, precum şi de poziţia acesteia 
faţă de direcţia vântului dominant şi faţă de celelal-
te perdele din cadrul reţelei de perdele forestiere, 
de orografia terenului etc.

Atât în literatura de specialitate cât şi din observaţiile 
efectuate pe raza Ocolului Silvic Buzău, se impun câte-
va concluzii:
1. Perdelele forestiere de protecţia câmpului au o in-

fluenţă benefică asupra culturilor agricole din zona 
protejată atât prin înregistrarea unui spor de pro-
ducţie cât şi prin mărirea calităţii acesteia;

2. Producţia pierdută de pe suprafaţa perdelei cât şi 
cea diminuată din zona limitrofă perdelei este recu-
perată din sporul obţinut din suprafaţa protejată;

3. Efectul perdelei forestiere se manifestă pe o distan-
ţă de 250-300 m şi este în funcţie de înălţimea şi de 
gradul de penetrabilitate al acesteia, de frecvenţa şi 

intensitatea vânturilor dominante şi de parametrii 
climatici din zonă şi de sezonul respectiv;

4. Efectul perdelelor  forestiere de protecţia câmpuri-
lor este cu atât mai evident cu cât sezonul de vege-
taţie este mai secetos;

5. Oferă producţie suplimentară de masă lemnoasă în 
aceste zone deficitare.

Pe lângă influenţele favorabile aduse în sectorul agricol 
de către perdelele forestiere de producţie a câmpurilor, 
aceste mai produc o serie de alte efecte, cu efect secun-
dar, dar nu lipsite de importanţă pentru om şi societate.
Întrucât reţelele de perdele forestiere se instalează de 
regulă în zonele cu o slabă reprezentativitate a vege-
taţiei forestiere, materialul produs de acestea şi care 
devine disponibil prin tăieri de igienă şi operaţiuni de 
conducere, reprezintă o deosebită importanţă pentru 
populaţia locală ca lemn de foc, lemn pentru construc-
ţii rurale ş.a.
În concluzie, având in vedere multiplele efecte favora-
bile ale acestora şi dată fiind zona de vegetaţie a terito-
riului studiat, caracterizata de valori ale evapotranspi-
raţiei ridicate, precum şi a nivelului scăzut al precipita-
ţiilor faţă de acestea în plin sezon de vegetaţie, devine 
imperios necesara reconstrucţia ecologică a perdelelor 
forestiere destructurate precum şi extinderea şi înfi-
inţarea unui nou sistem solid de perdele forestiere cu 
efecte generale de protecţie.

5. Extinderea perdelelor forestiere de 
protecţie
Un prim pas s-a realizat, dar pentru atingerea obiectivu-
lui efectiv propus, acela de a înfiinţa un sistem complex 
şi eficient de perdele forestiere de protecţie, cu poten-
ţiale efecte pentru întregul teritoriu luat în studiu, vor fi 
necesare eforturi mari de ordin financiar, organizatoric 
şi tehnic.

Fig. 6. Perdeaua forestieră Artur / 2003 (foto original)

Forest curtain Artur/2003

Astfel, pe suprafaţa de 21.35 ha teren agricol, aparţi-
nând Hergheliei Ruşeţu din cadrul Direcţiei Silvice Bu-
zău, în primăvara anului 2003, s-au proiectat, organizat 
şi executat (cu participarea autorului prezentei lucrări) 
perdele forestiere de protecţie, cu următoarele carac-
teristici:
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tab. 3. Perdele forestiere înfiinţate în teren agricol – zona Ruşeţu, în anul 2003

Forest curtains established on agricultural land – area Ruşeţu, in 2003

Nr. crt. Denumire perdea Suprafaţa ha Lungime m Lăţime m Schema de 
plantare

Nr. Puieţi la hectar 
- buc Compoziţia

1 Stupina 1 0.48 800.00 6.00 2 x 1 5000 60SC40SL

2 Stupina 2 0.54 900.00 6.00 2 x 1 5000 60SC40SL

3 Stupina 3 1.00 1000.00 10.00 2 x 1 5000 60SC40SL

Total Trupul Stupina 2.02

1 Margineanca 1 1.60 1600.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

2 Margineanca 2 0.26 260.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

3 Margineanca 3 0.45 450.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

4 Margineanca 4 0.63 630.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

5 Margineanca 5 0.50 500.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

6 Margineanca 6 0.40 400.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

7 Margineanca 7 0.50 500.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

Total Trupul Margineanca 4.34

1 Lunca Noua 1 2.15 2150.00 10.00 2 x 1 5000 60SC30SL10MC

2 Lunca Noua 2 1.50 1500.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

3 Lunca Noua 3 0.50 500.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

4 Lunca Noua 4 0.60 600.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

5 Lunca Noua 5 0.63 630.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

6 Lunca Noua 6 3.9 1950.00 20.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

Total Trupul Lunca Noua 9.28

1 Artur 1 3.54 1180.00 30.00 2 x 1 5000 75GL25FRA

2 Artur 2 0.50 500.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

3 Artur 3 0.47 470.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

4 Artur 4 1.20 1200.00 10.00 2 x 1 5000 60SC20SL20MC

Total Trupul Artur 5.71

Total general 21.35

Pregătirea terenului şi solului, precum şi întreţinerea 
plantaţiilor se realizează mecanizat, iar reuşita acestora 
la controalele anuale 2004-2006, a fost bună. Lucrarea 
a avut caracter de investiţii, fiind prematur a se vorbi 
de influenţele favorabile ale acestor perdele forestiere, 
nou înfiinţate, cu scopul principal de protecţie a câm-
pului agricol şi constituie unica realizare de acest tip în 
cadrul OS Buzău în ultimele decenii.
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Abstract
Field protection forest belts in Forest District of Buzău
One of the most serious and difficult issues of humanity today is concerning the environmental degradation. 
The forest vegetation is the main environmental factor (with high influence in local microclimate, water balan-
ce, soil protection etc.) that we can directly influence and contribute affectively to preventing and combating 
its degradation. 
Creating protection forest belts, in order to protect the field and agricultural crops, also increases the forest 
area, is an important tool for ecological reconstruction of the arid (silvosteppe to steppe) zones.
Forest belts for field protection have been designed, organized and executed, on 21,35 ha of agricultural land, 
in Ruşeţu Horse Breading Center of the State Forest Adminitration of Buzău. The main forest belt characteris-
tics are: 6 - 30 m width, 5000 seedlings / ha density, three variants of composition: Robinia pseudacacia (RP) 
60% + Elaeagnus angustifolia (EA) 40%, RP 60% + EA 20% + MC 20%, and Gleditsia triacanthos 75% + Fraxinus 
excelsior 25%. Plant development in the first years was good, even the climatic conditions are difficult in this 
very dry (silvosteppe to steppe) zone. 
Keywords: forest belt, seedlings, plantation, silvosteppe
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Prestări de serviciu

Privilegiat şi... nu prea

Alexandrina Ilica

— Alo, Ocolul Silvic ?
— Da, bună ziua. Cu ce vă putem fi de folos?
— Deşi suntem la început de vară, eu sunt o persoa-
na prevăzătoare şi aş dori să cumpăr de pe acum 4 mc 
lemn de foc gata tăiat pentru a avea timp suficient să se 
usuce până la toamnă.
— Nu este nici o problemă.
— Puteţi să-mi faceţi dv. şi transportul acasă?
— Da, evident. Ce specie doriţi, fag sau stejar?
— Fag, tăiat la maximum 30 cm lungime.
— Putem să vă servim în maximum 10 zile. Lăsaţi-ne 
numărul dv. de telefon şi vă sunăm noi pentru a vă spu-
ne costul. Puteţi face plata înainte sau la livrare. Vă mul-
ţumim că ne-aţi ales pe noi să vă facem acest serviciu!
— La o primă vedere, în ziua de astăzi , acesta ar pă-
rea un dialog absolut normal. Se practică curent, atunci 
când este vorba despre servicii asigurate de unităţi pri-
vate din cele mai diverse sectoare de activitate.
— Nu, însă, şi în sectorul silvic. 
Trebuie să fim cinstiţi cu noi înşine şi să recunoaştem că 
un dialog precum cel de mai sus nu s-a purtat încă cu 
vreun ocol silvic din România.
Fiind chiar în interiorul sistemului, adică angajat al unei 
Direcţii silvice, încercând să rezolvi o astfel de problemă, 
care, pe lângă faptul că e impusă de nevoia elementară 
de a-ţi încălzi locuinţa, este şi prevăzută ca rezolvabilă 
în contractul colectiv de muncă, demarezi problema în 
speranţa unei rezolvări rapide, poate chiar privilegiate.
Nu, nu dai telefon la vreun ocol, poate doar ca să întrebi 
dacă au vreo partidă pe rol sau intenţia de a crea una. 
Faci, în schimb, o cerere către conducere, care o aprobă 
şi o trimite la un ocol. Până când ajunge la responsabi-
lul cu problema de la ocol, o săptămână, cel puţin s-a 
scurs. Cererea trece apoi „la dospit”, pentru că nu există 
nici o partidă deschisă. Se vor face marcări la timpul po-
trivit, adică spre toamnă. În plină arşiţă de vară, cine să 
se gândească la aprovizionarea depozitelor de lemne 
sau măcar la constituirea de partizi pe picior?
Mai dai câteva telefoane şi, după vreo două luni, afli că 
situaţia ta s-a îmbunătăţit considerabil: cererea ta a ajuns 
la un şef de district care are sarcina să marcheze arborii. 
Ţii legătura cu noua verigă. Dar şeful de district primeşte 

mereu tot felul de sarcini :inventare, control anual, şedin-
ţe, etc., etc. Cu greu, după încă câteva săptămâni e gata şi 
marcarea. Eşti aproape fericit, imaginându-ţi flăcăruia de 
la capătul tunelului, o flacără a cărei căldură o şi simţi ca 
venind din focul vioi în care ard lemnele tale!
Eşti prea optimist!
Marcarea este făcută, dar nu şi actul de punere în va-
loare! Carnetul speranţelor tale este predat inginerului 
care trebuie să facă calculele şi (uneori) chiar şi verifica-
rea celor conţinute de carnet.
A mai trecut o lună. Începi să te precipiţi pentru că mer-
curul termometrului a început să scadă vizibil. Te gân-
deşti că, în câteva zile, o haină luată în plus seara în casă 
s-ar putea să nu mai fie destul.
Mai dai câteva telefoane. În sfârşit, ţi se spune pe un 
ton victorios: gata, totul e rezolvat, s-a autorizat parti-
da. Da, dar arborii sunt la locul lor, în pădure şi plouă 
de zile bune. Întunericul vine repede, iar drujbistul cu 
are ai vorbit lipseşte câteva zile pentru că are nuntă în 
familie. Tafistul te-ar putea servi, dar numai la sfârşitul 
săptămânii viitoare. Taxezi o carosată şi tragi speranţa 
ca drumul forestier să nu fie prea moale şi să poată tre-
ce de locul acela unde apa intră pe drum şi, deseori, îl 
rupe. Ai emoţii că pădurarul nu va veni ca să-ţi elibereze 
formele de transport . Dar o să-l suni încă o dată şi o să-l 
rogi frumos să vină la timp. O să ai la tine şi o sticlă de 
tărie că, de, la astfel de treburi e inerent.
Dar eşti un norocos. Ploaia s-a oprit, drumul nu s-a rupt, 
maşina a ajuns la locul de încărcare, iar în benă tronea-
ză maiestuos butuci falnici, bine contorsionaţi de un 
metru diametru!
Eşti fericit! Este întâi Decembrie, e sărbătoare, dar nu 
religioasă, deci se poate lucra. Plăteşti doi oameni vân-
joşi care, în cele două zile libere îţi vor crăpa o jumătate 
din butucii aduşi în bătătură. Dacă ai să le dai icuri şi 
topoare zdravene. Mâncare, băutură şi plată pe măsura 
butucilor seculari.
Tocmai bine, până se va încheia anul vei reuşi şi tu să ai 
lemnele clădite frumos, undeva în curent că acum sunt 
grele de apă. Iar soarele şi-a pierdut de mult puterea de 
a le usca. Ce bine că vei avea lemne la anul viitor !
Şi, nu te plânge ! Ai fost privilegiat ! Te-a prins Anul Nou 
cu problema rezolvată, dar ce te făceai dacă nu cunoş-
teai pe nimeni?!
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Transportul lemnului

Unele consideraţii privind consumul de combustibil  
în transportul lemnului pe drumurile forestiere

Rostislav Bereziuc, Valeria Alexandru, 
Valentina Ciobanu, M. Marko, A. enescu

În funcţie de condiţiile de circulaţie pe care le asigură, 
drumurile forestiere se încadrează în 6 categorii: D1...
D6, fiecare categorie fiind definită printr-un coeficient 
(0,9...1,6), care serveşte la stabilirea parcursului echiva-
lent. Parcursul echivalent se exprimă în kilometri echi-
valenţi şi se stabileşte prin înmulţirea kilometrilor efec-
tivi pe care i-a rulat autovehiculul pe un drum oarecare 
cu coeficientul categoriei respective de drum (1).
În cazul traseelor de lungime mai mare, care includ di-
ferite categorii de drumuri, parcursul echivalent rezultă 
din însumarea parcursurilor echivalente corespunză-
toare fiecărei categorii de drum în parte; el serveşte la 
planificarea şi justificarea cantităţilor de combustibil şi 
lubrifianţi consumate precum şi a necesarului de piese 
şi anvelope de schimb (2).
Una din problemele de bază ale transportului rutier 
este reducerea consumului de combustibil.
Normele de consum de combustibil (5) fixează, pentru 
fiecare tip de motor, cantitatea de combustibil ce poate 
fi consumată la 100 km de parcurs. Conform reglemen-
tărilor, consumul normat de combustibil reprezintă 
cantitatea maximă ce poate fi admisă a fi consumată de 
un autovehicul pentru parcursul efectuat, în funcţie de 
condiţiile specifice de exploatare. În cazul autovehicu-
lelor cu sarcină utilă nominală de peste 1,5 t , destinate 
transportului de mărfuri, deci inclusiv de lemn, această 
cantitate se stabileşte cu relaţia:

Cm = ,   (1)

în care:  Pe este parcursul echivalent al autovehiculului, 
exprimat în kilometri echivalenţi, care se stabileşte în 
funcţie de coeficienţii de drum;
Cmg – consumul mediu de combustibil pentru parcursul 
fără încărcătură, în   litri/100 km echivalenţi;
Kg – coeficientul de corecţie a consumului de combus-
tibil pentru sarcina transportată;
A – coeficientul de corecţie a consumului de combus-
tibil pentru condiţii climatice nefavorabile (1,1…1,2); în 

condiţii climatice favorabile A=1;
Sb – coeficientul de corecţie a consumului de combus-
tibil pentru condiţii speciale de exploatare (spre exem-
plu transport pe drumuri neamenajate); în condiţii nor-
male de exploatare Sb=1;
E – sporul de combustibil, în litri, pentru anumite con-
diţii de exploatare a autovehiculului (opriri şi demarări 
repetate, acţionarea instalaţiilor speciale, încălzirea 
motorului pe timp de iarnă etc.).
În cazul transportului lemnului cu autotrenuri tradiţio-
nale, normele prevăd, pentru consumul mediu de com-
bustibil, la parcursul fără încărcătură (Cmg) următoarele 
valori:
•	 35,5 l/100 km, echivalenţi pentru autotrenuri cu 

sarcină utilă de 25 t (19 R 215);
•	 32,0 l/100 km, echivalenţi pentru autotrenuri cu 

sarcină utilă de 16 t (12 R 215);
•	 24,5 l/100 km, echivalenţi pentru autotrenuri cu 

sarcină utilă de 10 t (SRD 6135).
Aceleaşi norme prescriu următorii coeficienţi de corec-
ţie ai consumului de combustibil (Kg) pentru sarcina 
transportată:
•	 1,875 pentru încărcătura de 25 t
•	 1,565 pentru încărcătura de 16 t
•	 1,350 pentru încărcătura de 10 t
Menţionăm că cifrele de consum date de norme sunt 
valori medii şi nu corelează consumul de combustibil 
nici cu viteza autovehiculelor şi nici cu geometria dru-
mului, în special cu declivităţile acestuia.
Literatura de specialitate (3) oferă, pentru stabilirea 
consumului de combustibil, relaţia:

  Q =                   (2)
                     
în care: N este puterea motorului, în kw;
V – viteza autovehiculului, în km/h;
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g – consumul specific de combustibil pentru viteza V, 
exprimat în g/kw
Deci, consumul de carburanţi depinde direct de vite-
za autovehiculului şi de puterea dezvoltată de motor 
pentru învingerea rezistenţelor care se opun mişcării 
autovehiculului (4).
Se cunoaşte că, în mişcarea de regim, suma rezistenţe-
lor pe care le întâmpină un autotren, în kN, este dată 
de relaţia:

 ΣR=G (c1 ) + (t )  + c  ,             (3)

în care: G este greutatea autovehiculului tractor, în kN;
Gr – greutatea remorcii (sau semiremorcii), în kN;
n – numărul remorcilor tractate;
t – coeficientul de rezistenţă la rulare;
c1 – coeficientul de corecţie al rezistenţei la tracţiune al 
autocamionului;
i – declivitatea drumului, exprimată sub forma tangen-
tei trigonometrice a   unghiului de înclinare;
k – coeficientul de rezistenţă al aerului;
S – suprafaţa frontală a autovehiculului, în m2;
V – viteza, în km/h;
c – coeficientul de rezistenţă suplimentară.
În cazul autotrenurilor forestiere cu semiremorcă c1 1, 
relaţia 3 poate fi scrisă sub forma:

   ΣR=Gt (t ) + c ,                                         (4)

în care Gt este greutatea totală a autotrenului, în kN.
Considerând forţa de tracţiune egală cu suma rezisten-
ţelor (mişcare de regim) şi exprimând-o în funcţie de 
puterea motorului se obţine:

Ft =  [kN]                                  (5)

Din cele de mai sus se deduce:

  N =  în kw, (6)

relaţie care permite stabilirea puterii dezvoltate de mo-
tor pentru învingerea rezistenţelor care se opun înain-
tării autovehiculului.
Înlocuind pe N în relaţia 2 se obţine:

Q =  în kg/100km,    (7)
                         
relaţie care permite stabilirea consumului de combusti-
bil în funcţie de mărimea rampei.
Ca orice relaţie teoretică, şi cea de mai sus se impune să 
fie verificată şi pe cale practică.
Considerăm că la verificarea practică a relaţiei, verifi-
care care se poate face în cadrul unor teze de docto-
rat, cercetările de teren trebuie să urmărească, pe de 
o parte, determinarea modului cum variază consumul 
de combustibil cu viteza de circulaţie, în vederea stabi-
lirii vitezei economice a autovehiculelor de mare tonaj 
şi a consumului specific la diferite viteze, iar pe de altă 
parte, determinarea influenţei rampelor asupra consu-
mului de combustibil. Se vor lua în considerare cele mai 
actuale tipuri de autovehicule folosite în transportul 
lemnului.
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Abstract
Some considerations on fuel consumption in timber transport on forest roads
One of the basic problems of transportation is reducing fuel consumption. Fuel consumption standards sets 
for each type of engine, how much fuel can be consumed per 100 km. If the wood is transported with traditio-
nal trucks, such standards provide for average fuel consumption (for unloaded trucks) several different values. 
Fuel consumption depends directly on the vehicle speed and on the developed engine power needed to over-
come the opposing  resistance to vehicle movement.
Keywords: road transport, fuel consumption, engine, wood.
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Agresarea pădurilor

Văduva verde
Ion Micu

Am stat mult timp în cumpănă până m-am hotărât să 
abordez sau nu o astfel de temă ,,fierbinte” cum este 
soarta pădurii care întotdeauna stârneşte dispute foar-
te puternice între politicieni şi bineînţeles învolburea-
ză media noastră tot mai democratic implicată şi mai 
flămândă de ştiri senzaţionale. Ce este mai trist, constă 
în faptul că prin abordarea unor astfel de teme, până 
la urmă ponoasele le trage nu cel ce a abuzat voit sau 
din greşeală de o măsură legislativă, ci tot cel ce a avut 
curajul să  atragă atenţia asupra unor nereguli produse 
deja sau a altora previzibile. Din păcate aceste metehne 
sunt vechi de când făptura umană şi din această cauză 
sunt foarte greu de îndreptat; să ne reamintim doar de 
soarta tragică a solilor ce aduceau în antichitate veşti 
proaste stăpânilor. De la bun început doresc să precizez 
că nu sunt şi nici nu am fost împotriva retrocedării pă-
durilor, întrucât dacă se ţine cont de principiile gospo-
dăriri lor durabile şi sunt respectate legile scrise şi ne-
scrise ale ecosistemului forestier, atunci nu mai are im-
portanţă cine sunt de fapt proprietarii. Cu alte cuvinte, 
dacă nu ne vom atinge de ,,fructul oprit” şi vom tăia din 
păduri numai ce trebuie, când trebuie, de unde trebuie 
şi mai ales dacă vom pune la loc ce am luat, împădurind 
la timp suprafeţele dezgolite, atunci gestionarea dura-
bilă a ,,aurului verde” va fi asigurată nu numai pentru 
generaţia actuală ci şi pentru cele viitoare. Din păcate 
însă tentaţia astăzi este atât de mare încât aproape ni-
mic nu-i mai poate opri din acţiunile lor devastatoare 
pe hoţii de lemne care în ultimii 15 ani au câştigat o 
dexteritate inegalabilă în autoapărare prin folosirea 
pro-domo a proverbului ,,hoţii strigă: hoţii”.   
Paradoxal în astfel de acţiuni diversioniste sunt vizaţi 
cei ce prin neimplicarea în acţiuni mafiote, prin morali-
tatea şi profesionalismul lor ar putea contribui la eradi-
carea fenomenului şi care din aceste motive sunt peri-
culoşi pentru hoţii autentici. Tactica folosită pare naivă, 
puerilă, dar în realitate este foarte parşivă. Se începe 
prin scoaterea în presă a unor neadevăruri naive, ino-
fensive, scrise de un începător nepriceput şi care pur 
şi simplu la prima vedere pare să greşească fără nici o 
intenţie. Poate să apară apoi un parlamentar care face 
o interpelare legat de cele citite şi care se simte dator 
să atragă totuşi atenţia organelor de urmărire penală să 
se autosesizeze. În felul acesta, din aproape în aproape 
cel ce vrea să demaşte hoţiile poate să ajungă victima 
propriului său simţ civic. Deşi cele relatate par a fi o fic-
ţiune, ele sunt o realitate tristă dar adevărată pe care 
printre mulţi alţii şi eu personal o pot dovedi.
În căutarea soluţiilor pentru salvarea pădurilor de la 

devastare, se încearcă preluarea unor modele de la ţă-
rile vecine sau alte ţări europene. De cele mai multe ori, 
după un timp se constată ca acestea fie nu au putut fi 
implementate, fie dacă s-a reuşit cu chiu cu vai adop-
tarea lor, ele nu funcţionează (pentru exemplificare, a 
se vedea modelul legii sănătăţii preluat din Germania). 
La prima vedere pare că nu s-a acţionat destul de ferm 
şi de consecvent pentru implementare soluţiilor. Dacă 
vom analiza însă cauzele reale, vom constata că au fost 
preluate doar soluţiile, fără a se ţine cont de condiţii-
le locale specifice ţărilor de origine. Pentru a fi cât mai 
convingător voi recurge la un exemplu care nu este 
afectat de specificul nostru naţional, în sensul că   noi 
românii, vrem nu vrem spre ruşinea noastră suntem 
consideraţi ca având o înclinaţie mai accentuată spre 
,,hoţie” decât locuitorii altor ţări vecine sau apropiate, 
fapt confirmat şi de nivelul  corupţiei apreciat la noi de 
U.E. Din aceste considerente să luăm situaţia delictelor 
silvice din Ungaria, comparativ cu zonele locuite de po-
pulaţia majoritar maghiară din România. În timp ce în 
Ungaria practic nu se fură lemne din pădure, la noi de-
lictele silvice nu sunt cu nimic mai mici în zonele locuite 
de populaţie maghiară comparativ cu restul ţării.
Dacă ne vom lua după cele afirmate de către unii din li-
derii din România ai acestei etnii am putea crede că situ-
aţia este chiar mai gravă în aceste zone. Cauzele pentru 
care în Ungaria şi alte ţări vecine nouă nu se fură lemne, 
iar la noi da, nu sunt nici pe departe de natură etnică ci 
doar legislativă. Dacă în majoritatea ţărilor europene 
sustragerea arborilor din pădure este considerată drept 
furt şi este sancţionată ca atare, la noi legea este mai 
permisivă; delicvenţa silvică fiind sancţionată în general 
prin legi speciale şi doar în anumite situaţii prin codul 
penal. Dacă cu câteva decenii în urmă, când populaţia 
era mai puţin şcolită şi posibilităţile de a munci pentru a 
agonisii cele necesare traiului de zi cu zi erau mai redu-
se, o abordare mai înţelegătoare a delicvenţei silvice era 
explicabilă, astăzi însă situaţia este cu totul diferită. Este 
necesară o altă abordare  juridică a delicvenţei silvice, în 
sensul înăspririi sancţiunilor legate de furtul de arbori nu 
doar prin majorarea amenzilor ci prin încadrarea abate-
rilor respective în prevederile codului penal. Altfel spus 
sustragerea arborilor forestieri să fie considerat furt în 
sensul strict al cuvântului, să fie sancţionată prin codul 
penal şi să nu mai fie considerată  un furt atipic care tre-
buie sancţionat prin legi speciale.
 Ei bine, dacă noi nu vom schimba nimic în modul de 
abordare juridică al delicvenţei silvice şi nu vom rezolva 
problema furturilor din păduri, putem să preluăm orice 
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model de gestionare a vegetaţiei forestiere, că oricum 
el nu va fi performant în ţara noastră. Dacă vom reve-
dea discursurile parlamentarilor de acum 15 ani când 
se argumenta necesitatea retrocedării pădurilor, vom 
constata că nici unul nu afirma că măsura este necesară 
pentru a asigura accesul la lemne al viitorilor proprietari. 
Toţi susţineau că noii proprietari vor avea grijă mult mai 
bine de pădurile ce le vor primi şi că vor cugeta foarte 
bine când vor dori să taie un arbore. Ce s-a întâmplat în 
realitate cred că nici nu mai trebuie comentat. Amenaja-
mentele silvice şi silvopastorale care într-adevăr asigurau 
cadrul tehnic pentru gestionarea durabilă a pădurilor şi 
pajiştilor montane au fost aruncate cât colo şi în locul lor 
au apărut celebrele studii de amenajare sumară a noilor 
proprietăţi, care au facilitat legalizarea jafurilor. Până nu 
este prea târziu, trebuie revizuite principiile de amenajare 
a pădurilor în noile condiţii şi renunţat la studiile sumare.  
Fondul forestier din perimetrul României trebuie gesti-
onat unitar, pe unităţi de producţie şi de amenajare, iar 
în cadrul acestora fiecare proprietar să respecte preve-
derile programului de gestionare durabilă, şi să benefi-
cieze în calitatea ce o are de toate foloasele materiale ce 
rezultă în urma lucrărilor silvice. Este de neînţeles cum 
în timp ce în agricultură se căutau metode de reglemen-
tare şi de cointeresare a proprietarilor pentru comasarea 
fondului funciar agricol, în cadrul aceluiaşi minister de 
care aparţinea şi silvicultura, fondul forestier se ,,reame-
naja” prin acele studii sumare şi era fărâmiţat în bucăţele 
de cel mult unu sau câteva hectare.
Să ne reamintim că retrocedarea pădurilor s-a efectuat 
în aceşti ultimi 15 ani în mai multe etape asemănător 
principiului formării bulgărelui de zăpadă care prin ros-
togolire pe versant se face din ce în ce mai mare până 
când în final declanşează avalanşa. La început în 1990 
s-a  retroceda doar câte maximum 1 hectar de pădure 
de fiecare fost proprietar persoană fizică şi nu pe ve-
chiul amplasament, în anul 2000 câte 10 ha. de persoa-
nă fizică şi 20 ha la cei asociaţi în forme juridice şi de 
această dată pe amplasamentele iniţial avute, iar în final 
se retrocedează ,,in integrum”. Există riscul ca în final şi 
în cazul în speţă al retrocedării terenurilor, să se declan-
şeze o ,,avalanşe” prin faptul că nu vor mai fi suprafeţe 
de unde să fie retrocedat ,,integrum”proprietăţile foşti-
lor latifundiari, întrucât nu în toate cazurile de retroce-
dări succesive s-a luat ca referinţă situat proprietăţilor 
din anul 1948 atunci când acestea au fost confiscate. În 
concluzie, cred că este necesar a se acorda mai multă 
atenţie fondului forestier al României şi în acest sens ar 

trebui luate unele măsuri de remediere a situaţiei ac-
tuale generată de modul cum s-a gestionat pe parcurs 
problema retrocedării averilor privind şi:
•	 Declararea fondului forestier al ţării ca bun naţio-

nal public de interes strategic, având în vedere po-
ziţia geostrategică a României şi rolul de protecţie 
al pădurilor;

•	 Clarificarea cât mai urgentă a proprietăţilor din fon-
dul forestier naţional în sensul rezolvării tuturor litigi-
ilor, având în vedere că se conturează formarea unor 
precedente de practică judiciară prin anularea contrar 
prevederilor legale, a titlurilor de proprietate date la 
început pe alte amplasamente decât cele iniţiale;

•	 Inventarierea întregului fond forestier conform 
noilor proprietăţi şi clarificarea modului de gospo-
dărire (de către proprietar, de structuri proprii sau 
pe bază de contract de administrare de către alte 
structuri autorizate) cât şi a responsabilităţilor cu 
privire la aplicarea şi respectarea regimului silvic; 

•	 Amenajarea unitară a întregului fond forestier al 
României şi zonarea lui funcţională din nou, avân-
du-se   în vedere calamităţile naturale ce s-au pro-
dus în cursul acestor ani; 

•	 Armonizarea legislaţiei silvice conform situaţiei 
actuale a repartizării fondul forestier naţional pe 
noii proprietari şi eliminarea tuturor ambiguităţilor;

•	 Organizarea mai funcţională,  mai eficientă şi mai 
unitară a controlului aplicării regimului silvic pe în-
tregul fond forestier al ţării, aşa cum este în statele 
dezvoltate, şi asigurarea pazei pădurilor prin struc-
turi specializate, dar care să nu mai aibă responsa-
bilităţi şi pe linia gospodăririi pădurilor şi valorifică-
rii lemnului cum este în prezent.

În încheiere îmi permit să atrag atenţia că politizarea 
excesivă a unei astfel de teme de interes naţional cum 
este gospodărirea durabilă a pădurilor, în scopul obţi-
nerii de capital politic este nu numai neproductivă ci 
chiar nocivă, întrucât problema ajunge într-o zonă de 
crepuscul în care specialiştii autentici nu se mai pot ex-
prima deschis, fiind intimidaţi şi apoi ignoraţi prin dife-
rite acţiuni de denigrare mediatică, şi astfel problemele 
vitale nu se mai rezolvă, ele ajungând doar o simplă 
trambulină politică.
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Abstract
Green Widow
In conclusion, I think it is necessary to pay more attention to the Romanian forest and in this respect some 
measures should be taken to remedy the current situation generated on how they managed ongoing problem 
and restitution of assets:
•	 Clarification as urgent, properties of the national forestry for the purposes of resolving all disputes, since it 

is emerging formation of previous judicial practice by canceling, contrary to the law property titles, which 
initially gave in other locations than the original;
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•	 Inventory of all forest according to the new property and clarify the management (by the owner, their 
structures, or management contract by other authorized structures) and responsibilities on the applicati-
on and enforcement of forestry regime;

•	 Planning Unit of the entire forests of Romania and his functional zoning again, taking into account natural 
disasters what occurred during those years;

•	 Harmonisation of forest legislation under the current situation of national forest division by the new 
owners and remove all ambiguities;

•	 Organization more functional, more efficient and uniform enforcement of forestry regime for all forests 
throughout the country, as developed countries and providing forest security through specialized struc-
tures, but do not have responsibilities and on forest management line and recovery of wood it is now;

•	 Declaring the country’s forest as a good national public of strategic interes, having regard Romania’s geo-
strategic position and protective role of forests.

Keywords: properties, forest, forestry regime, management.

Alexandru Filipaşcu, 2004: Monografia cocoşului de 
mesteacăn, Editura Cutia Pandorei, Cluj Napoca, 330 pa-
gini, 2 anexe, 54 figuri, 6 tabele, 287 referinţe bibliografice.
O carte-monument închinată unei păsări-monument 
al naturii. „Monografia cocoşului de mesteacăn” re-
prezintă, de fapt, lucrarea pe baza căreia, autorul a 
obţinut, în anul 1974, titlul de „doctor în biologie” la 
Facultatea de Biologie-Geografie a Universităţii „Ba-
beş-Bolyai” din Cluj Napoca.
Având ca subtitlu „interferenţe fito-faunistice carpa-
tine într-o retrospectivă biogeografică şi prin inves-
tigaţii ecologice privind Lyrurus tetrix, monument al 
naturii carpatine”, volumul cuprinde 9 capitole.
Foarte scrupulos în demersul ştiinţific, Alexandru Fi-
lipaşcu realizează încă de la începutul lucrării, o ne-
cesară suită de „reconsiderări sistematice”. Cercetările 
de teren efectuate pe parcursul a mulţi ani, îmbinate 
cu o cunoaştere temeinică a unei bogate literaturi de 
specialitate publicată atât în ţară dar şi în străinătate 
(mai ales în limbile germană şi rusă), dar şi a consul-
tării unei variate game de lucrări şi din alte domenii 
(geobotanică, palinologie, geografie, lingvistică, etc.), 
i-au permis, ca, în două capitole ale lucrării („Interfe-
renţe fito-faunistice euro-asiatice” şi „Rolul şi limitele 
determinismului climatic”), să fundamenteze zooge-
ografia cocoşului de mesteacăn.
Bine documentată este analiza evoluţiei populaţiilor 
acestei specii în Cuaternar, totul în strânsă legătură cu 
dinamica spaţio-temporală a formaţiunilor biogeo-
grafice euro-siberiene, luând totodată în considerare 
şi semnificaţia, pentru faună, a refugiilor boreale din 
perioadele glaciare.
Nu a uitat să sublinieze nici „sensibilitatea” mai mult 
decât evidentă a cocoşului de mesteacăn la modifică-
rile antropice ale mediului geografic.
Un capitol întreg este consacrat, cum era şi firesc, evi-
denţierii relaţiei ecologice dintre Lyrurus tetrix şi area-
lele mestecănişurilor ori a amestecurilor forestiere în 
care apare şi mesteacănul.
Pentru teritoriul ţării noastre, evoluţia cuaternară a are-
alului tetraonidelor în strânsă  legătură cu prefacerile 

formaţiilor forestiere capătă o semnificaţie deosebită 
în ansamblul tematicii urmărite de Alexandru Filipaşcu.
Cu adevărat impresionantă este „retrospectiva biois-
torică a genului Lyrurus în ecosistemele carpatine şi 
pericarpatice”. Numeroasele date adunate de autor în 
lungile peregrinări prin munţii României, sunt îmbi-
nate cu o analiză extrem de severă a informaţiilor mai 
vechi. Din păcate, lucrarea nu conţine şi date mai noi 
referitoare la arealul şi situaţia populaţiilor de cocoş 
de mesteacăn, acestea oprindu-se la anii 1973-1974.
Ansamblul cercetărilor efectuate, l-au condus pe Ale-
xandru Filipaşcu nu numai la considerarea acestei 
păsări drept „indicator biogeografic”, dar i-a atribuit 
şi caracter de „specie-pilot” în cercetarea dinamicii şi 
stării actuale a ecosistemelor montane.
Ultimul capitol al lucrării – „Necesitatea conservării 
unui monument al naturii carpatine”, se constituie 
într-un veritabil „semnal de alarmă” asupra situaţiei 
cocoşului de mesteacăn.
De altfel, autorul a subliniat în mai multe rânduri, că 
această frumoasă pasăre are şi  caracter de « specie 
indicatoare” a alterării ecosistemelor. Aşa cum men-
ţiona în finalul lucrării, „raţionalizarea intervenţiei 
umane în regiunile înalte », va determina revigorarea 
efectivului românesc al acestei specii.
Pentru Alexandru Filipaşcu, cocoşul de mesteacăn a 
reprezentat nu numai o raritate în avifauna ţării noas-
tre, dar şi „o preţioasă moştenire din vremuri cuater-
nare, încăpăţânată să reziste omului aici, în străvechi-
le-i sălaşuri” (pag. 7).
Utilitatea „Monografiei cocoşului de mesteacăn” este 
evidentă pentru o largă categorie de specialişti (zo-
ologi, cinegeticieni, ecologi, geografi, silvicultori, is-
torici). Lucrarea a apărut însă abia la sfârşitul anului 
2004, cu puţin înainte de plecarea dintre noi a docto-
rului Alexandru Filipaşcu (1937-2006).
Chiar dacă noi cei de azi, suntem prinşi în hăţişul din 
ce în ce mai tumultuos al problemelor cotidiene, con-
sider că nu avem voie să uităm astfel de lucrări excep-
ţionale, bazate pe muncă şi pasiune.

Dr. Sorin Geacu

Recenzie
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Cinegetică

Relaţia omului contemporan cu ecosistemul

Ion Micu

Omul zilelor noastre intervine aproape permanent 
în ecosistemul său de baştină, prin mijloace străine 
de acesta şi realizate în afara lui, şi putem considera 
că astăzi, el din punct de vedere ecologic nu mai face 
parte practic din ecosistemul în care a apărut. Faptul 
că omul contemporan din punct de vedere ecologic 
nu mai face parte din ecosistem, nu înseamnă că el s-a 
rupt definitiv de acesta, că nu mai are nici o legătură 
cu sistemul în care a apărut şi a evoluat până în pre-
zent. Fiinţa umană a fost ,,proiectată” să funcţioneze în 
acest ecosistem şi chiar şi atunci când iese pentru peri-
oade de timp limitate (în cazul activităţii extraterestre a 
cosmonauţilor) el nu poate trăi decât realizându-şi un 
micro-ambient asemănător celui specific. Din punct de 
vedere biologic, omul este dependent de ecosistem, 
datorită organismului său care nu poate funcţiona în 
afara condiţiilor în care a apărut şi a evoluat. Omul ca 
fiinţă raţională, este conştient de această dependenţă 
a lui faţă de mediul ambiental. Fiinţa umană însă, prin 
structura sa psihologică, are tendinţa de a se elibera 
de orice formă de dependenţă ce vine din afara ei, şi 
luptă prin toate mijloacele pentru a fi cât mai inde-
pendentă. Tocmai această voinţă de independenţă, l-a 
ajutat pe om să atingă nivelul tehnico-cultural actual, 
dar în acelaşi timp şi să se ,,expatrieze” din ecosistemul 
în care a apărut. Omenirea a ajuns prin această luptă 
pentru o independenţă cât mai mare faţă de propriul 
său mediul de viaţă, în situaţia de a pune în pericol ca-
pacitatea ecosistemului de a se auto-regenera şi prin 
aceasta posibilitatea lui de a-şi asigura continuita-
tea, care pentru noi înseamnă de fapt veşnicia speciei 
Homo sapiens.   Din păcate, în această luptă a omului 
cu natura, se pare că omul are şanse mari de a învinge.  
Meritul acestei prezumtive victorii revine categoric spe-
ciei umane, inventivităţii şi creativităţii ei, dar pe lângă 
aceasta este posibil să existe şi o eroare de programa-
re în softul ecosistemului. Este greu de crezut că toată 
evoluţia vieţii pe pământ se desfăşoară la întâmplare, 
hazardat fără nici un fel de program. Echilibrul ecologic 
este mult prea perfect şi funcţionează mult prea ingeni-
os, încât să nu fi fost programat. Comportamentul unor 
specii nu prea evoluate din punct de vedere biologic ne 
aduc argumente în acest sens. Un exemplu edificator 
este dat de o specie de furnică adaptată vieţii în condi-
ţiile din deşerturi, unde temperatura la sol se ridică în 

timpul zilei la câteva zeci de grade, şi când toate vieţu-
itoarele se adăpostesc din faţa insolaţiei. Probabil pen-
tru a evita întâlnirea cu duşmanii, micuţa furnică iese 
să-şi caute hrană tocmai în miezul zilei. Pentru a putea 
reveni la locul său, are o metodă foarte ingenioasă de 
deplasare. Deplasarea o face sub forma unor mişcări de 
tip brownian, cu înaintări rectilinii foarte rapide, şi cu 
schimbări de direcţie însoţite de o piruetă, moment în 
care înregistrează poziţia soarelui.
Chiar dacă insecta ar reveni la locul său prin aceleaşi 
mişcări, ar fi destul de greu să înţelegem cum reuşeş-
te să memoreze distanţele şi unghiurile pentru a refa-
ce traseul în sens invers. Dar întoarcerea la locul său în 
momentul în care a găsit hrana, se face şi mai intere-
sant, întrucât furnica urmează o linie dreaptă ce uneş-
te locul respectiv cu locul de unde a pornit în căutarea 
hranei. Nu ne putem explica acest fenomen prin prisma 
logicii noastre, numai dacă acceptăm că insecta a me-
morat toate distanţele şi unghiurile de modificare ale 
direcţiilor de deplasare şi cu ajutorul lor, în momentul 
când a găsit hrana a ,,calculat” foarte rapid direcţia ce 
uneşte cele două puncte extreme. Pentru a efectua însă 
un asemenea calcul, ar fi necesar ca furnica să dispună 
de un calculator destul de performant. Nu există nici 
un fel de dubiu că acest comportament de deplasare şi 
orientare al furnicii este înnăscut şi nu învăţat. De fapt 
un comportament cu un grad de complexitate atât de 
ridicat nici nu se poate învăţa prin copiere, pentru a-l 
învăţa este nevoie de comunicare. Este greu să ne ima-
ginăm că aceste vieţuitoare, au ajuns la un asemenea 
nivel performant de orientare cu ajutorul selecţiei na-
turale, printr-un îndelungat proces de evoluţie. În acest 
caz nu poate fi vorba despre un program ce aparţine 
individului, ci avem de-a face cu un comportament ce 
aparţine programului superior,  care ţine de specie.
Dacă admitem ideea că ecosistemul nu evoluează ale-
atoriu ci conform unui program, atunci evoluţia speciei 
umane în sensul influenţelor negative pe care le exerci-
tă deliberat sau nu asupra ambientului, este scăpată de 
sub controlul echilibrului dinamic ce asigură stabilita-
tea întregului sistem. Nu ne propunem ca acum şi aici să 
analizăm această problemă; să rămână numai ca o posi-
bilă ipoteză pe care se mai poate lucra cu suficiente ar-
gumente pro şi contra. Problema care trebuie să ne pre-
ocupe în prezent este aceea de a stabili care sunt şi mai 
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ales care vor fi în viitor implicaţiile acestei situaţii în care 
s-a ajuns. Sau altfel spus dacă relaţia ecosistem-specie 
umană se află într-un conflict acut de interese, şi care 
ar putea fi soluţiile pentru rezolvarea   acestei situaţii.  
În primul rând trebuie să recunoaştem că între om şi 
mediul înconjurător, există într-adevăr o situaţie con-
flictuală caracterizată prin mai multe feluri de conflicte, 
dintre care unele cu impact general asupra întregului 
ecosistem cum este încălzirea globală, şi altele, mai 
numeroase, care la prima vedere par a avea un impact 
mult mai limitat: local sau cel mult zonal cum ar putea 
deveni problema Roşia Montană şi de ce nu prezenţa 
unor specii sălbatice în zonele urbane, cum este cazul 
unor specii de maimuţe în India sau a urşilor la Braşov. 
Aceste conflicte locale sunt de fapt asemănătoare pică-
turilor de apă care pot să umple un pahar din care apoi 
se varsă devenind prin analogie conflicte globale.
Pentru a rămâne în domeniul ecosistemului forestier, 
vom aborda problema animalelor sălbatice care în ul-
timul timp din ce în ce mai des, se pare că invadează 
localităţile din zonele montane. Toate evenimentele 
de acest gen au loc pe fondul degradării unora dintre 
condiţiile de bază ale menţinerii animalelor sălbatice în 
biotopul lor natural. Condiţia sine qua non a prezenţei 
unui animal într-un  biotop natural este dată de urmă-
toarea tripletă de factori: Hrană + Adăpost + Linişte. 
Într-o exprimare mai concisă, se foloseşte termenul de 
triunghiul HAL  ce provine de la reprezentarea grafică 
a celor trei condiţii sub forma unui triunghi echilateral 
cu baza notată prin literele H de la hrană şi A de la adă-
post, iar vârful cu L de la linişte. Toate cele trei condiţii 
sunt la fel de importante, întrucât fără hrană animalul 
nu-şi poate reface resursele energetice vitale, fără adă-
post nu se poate proteja de intemperii şi de duşmani, 
iar dacă nu are linişte nu poate beneficia de celelalte 
două condiţii indiferent cât ar fi ele de favorabile. Fa-
cem menţiunea că liniştea trebuie înţeleasă într-un 
sens mai larg, adică vânatul nu trebuie să fie deranjat în 
nici un fel şi mai ales prin prezenţa factorilor antropici. 
Pentru a se înţelege cât mai bine cum se poate ajunge 
de la degradarea condiţiilor de bază ale menţinerii ani-
malelor sălbatice în biotopul natural, la invadarea de 
către acestea a localităţilor umane, să ne referim în mod 
concret la urşii care au invadat Braşovul. Fenomenul 
este cunoscut şi constă în apariţia la început a unui nu-
măr mai mic de urşi (o ursoaică cu doi pui) într-o zonă 
limitrofă cu pădurea a unui cartier mărginaş al oraşului 
(Răcădău), urşi care au fost atraşi acolo de platformele 
de depozitare a resturilor menajere. 
Cu timpul, numărul acestora a crescut astfel încât la 
un moment dat se vorbea despre 30-40 de aşa zişi urşi 
gunoieri, sau într-o exprimare cu veleităţi ştiinţifice urşi 
habituaţi. În aceste condiţii nu se putea să nu apară şi 
conflicte directe între urşi şi locuitori, fapte finalizate 
prin accidente şi chiar pierderi de vieţi omeneşti. Cum 
nici lumea aşa zişilor ,,ecologişti” nu duce lipsă de opor-
tunişti, au apărut imediat reprezentanţi ai unor ONG-
uri, care au dat tot felul de explicaţii cum că urşii ar fi 
fost pervertiţi cu premeditare de către personalul silvic 

şi de vânătoare, apelând până şi la cunoscuta metodă 
a reducţionismului ontologic pentru a profita de situ-
aţie şi a-şi atinge foarte lumeştile lor scopuri. Soluţia 
propusă a fost să nu se mai dea posibilitatea urşilor 
să se hrănească la aceste gunoaie. Dar lumea trebuia 
să depună undeva resturile menajere din gospodărie, 
aşa că platformele pentru gunoi nu puteau fi desfiin-
ţate. Trebuiau găsite alte soluţii. În această situaţie dis-
perată, s-a apelat la internet care dă răspuns la toate 
problemele. Într-adevăr, şi americanii se confruntă cu 
situaţii asemănătoare, şi ca urmare au proiectat nişte 
containere care rezistă la atacul urşilor. “Evrika!”, asta 
este soluţia, să aducem astfel de containere. Numai că 
bugetul local nu putea să schimbe toate containerele 
pentru gunoi din oraş şi urşii le-au depistat imediat pe 
cele nesecurizate şi în felul acesta s-au apropiat şi mai 
mult de centrul urban. După această experienţă de su-
pravieţuire, urşii au mai învăţat ceva, şi au făcut încă un 
nou pas mare în lupta lor cu specia umană, care zi de 
zi le ocupă spaţiul vital. Concluzia: nu asta este solu-
ţia. Orice fenomen perceput ca o realitate nedorită nu 
poate fi înlăturat din calea noastră, numai dacă îi cu-
noaştem cauzele ce l-au generat. Am afirmat mai sus 
că toate evenimentele de acest gen au loc pe fondul 
degradării unora dintre condiţiile de bază ale menţi-
nerii animalelor sălbatice în biotopul lor natural. Să ve-
dem în cele ce urmează, care sunt cauzele ce au stat 
la baza acestui fenomen de invazie a spaţiilor popu-
late de către urşi, şi să le analizăm pe fiecare în parte.  
Vom începe cu hrana, care este prima dintre cele trei 
condiţii ce stau la baza triunghiul HAL, şi care constitu-
ie în acelaşi timp şi scopul venirii urşilor la platformele 
de resturi menajere ale cartierelor mărginaşe din unele 
zone urbane cum ar fi Braşov, Sinaia, Predeal, la fel şi 
multe care nu sunt popularizate, precum şi altele ce vor 
mai apărea. Dacă urşii vin în aceste locuri pentru a se 
hrăni, înseamnă că nu mai găsesc mâncare în habita-
tele lor, sau nu mai au acces la resursele de hrană care 
există acolo. Incapacitatea posibilităţilor de accesare a 
unor  resurse de hrană existente, poate apărea pe fon-
dul unei suprapopulări, când indivizii dominaţi sunt 
înlăturaţi de la hrană de către cei din fruntea ierarhiei, 
sau atunci când condiţia de linişte din tripleta HAL este 
foarte puternic afectată. Ultima alternativă ce se referă 
la linişte, nu poate fi valabilă în cazul nostru, întrucât nu 
se poate afirma că urşii găsesc mai multă linişte la con-
tainerele cu gunoaie menajere decât în pădure. Ceea ce 
atrage urşii la aceste locuri, ar putea fi faptul că la gu-
noaie sursa de hrană este permanentă şi mai concen-
trată decât în pădure unde pentru o cantitate de hrană 
echivalentă este nevoit să facă un efort   de căutare şi 
de deplasare mult mai mare. Ipoteza este confirmată 
de faptul că atunci când în pădure apare fructificaţia la 
speciile forestiere a căror seminţe sunt consumate de 
vânat (fag, stejar, scoruş etc.) densitatea de urşi la gu-
noaie scade simţitor. Faptul că la gunoaie vin în general 
urşi din categoria celor mici sau a femelelor cu pui, ne 
determină să avem în vedere şi alternativa suprapopu-
lării biotopurilor.
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Suprapopularea biotopurilor se datorează în primul 
rând reducerii lor ca urmare a defrişării unor păduri 
trecute din proprietatea statului în proprietate privată, 
cât şi datorită invadării habitatelor naturale cu activităţi 
specifice factorului antropic (exploatări forestiere, am-
plasarea unor obiective turistice, turismul în general şi 
cel dezorganizat în special etc.)
Referitor la adăpost ca factor ce condiţionează prezenţa 
urşilor la aceste locuri, el poate fi luat în considerare ca 
element favorizant, numai dacă în apropiere există un 
desiş, care-i poate asigura un loc de odihnă corespun-
zător pe timpul zilei. Prin loc corespunzător, înţelegem 
ca acesta să-i asigure un culcuş şi să fie linişte în sensul 
să nu fie deranjat de prezenţa activităţilor antropice. 
În acest context, ursul ,,abonat” la containerul pentru gu-
noaie, fiind oarecum desensibilizat în ceea ce   priveşte 
factorul linişte, va adopta măsura raţionalizării consumu-
lui de energie şi se va adăposti la locul cel mai apropiat 

faţă de o sursă de hrană sigură şi stabilă aşa cum este 
platforma gunoaielor menajere. În ce priveşte liniştea la 
locurile de depozitare a gunoaielor, aceasta nu poate fi 
luată în considerare ca element favorizant al venirii urşi-
lor la platformele de resturi menajere, întrucât prezenţa 
permanentă a omului o exclude în totalitate.
În concluzie, venirea urşilor la containerele cu resturi 
menajere, se datorează hranei pe care o găsesc acolo, 
dar prezenţa lor este determinată şi de o desensibili-
zare faţă de condiţia de linişte. Această problemă a de-
sensibilizării urşilor în special dar şi altor specii poate 
deveni un factor foarte periculos în relaţia oamenilor 
cu ecosistemul.
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Abstract
Contemporary man’s relationship with ecosystem
We must admit that between hummans and environment, there is indeed a conflict, characterized by several 
types of conflicts, some of which generally impact the entire ecosystem as global warming, and many others,  
which at first glance seem to have a more limited impact: local or regional, how could become the problem 
Roşia Montană, and why not the presence of wildlife in urban areas, like some species of monkeys in India, or 
bears in Braşov.
These local conflicts are similar to drops of water that can fill a glass, which then flows, became by analogy  
global conflict. All such events, happen due to degradationof some basic conditions of maintaining wild ani-
mals in their natural biotope. Bears coming in garbage containers, is due to the food they find there, but their 
presence is determined by a desensitization to the condition of silence. This problem to desensitization bears 
in particular and other species can become very dangerous factor in human relationship with the ecosystem.
Keywords: environment,  ecosystem, wildlife, biotope.

Jiang G., Han X., Wu J., 2006: Restoration and  Management of the Inner Mongolia Grassland Require 
a Sustainable Strategy. In AMBIO, a journal of the human environment (Reabilitarea şi managementul 
pajiştilor din Mongolia Interioară, solicită o strategie durabilă)
Degradarea terenurilor, este una din problemele majore de mediu la nivel mondial şi a devenit deosebit de 
gravă în ultimele decenii în China, datorită dezvoltării economice rapide. China are o suprafaţă enormă de 
pajişti, care acoperă 41% din teritoriul său (3,93 mil. km2), iar pajiştile, sunt considerate ca fiind printre cele mai 
importante resurse naturale, datorită importanţei lor ecologice şi economice.
Cu toate acestea, activităţile antropice au dus pe scară mare la degradarea terenurilor pe  întreaga suprafaţă 
a păşunilor din Mongolia Interioară, regiunea  principală de păşuni din China şi o parte din Stepa Eurasiei 
care se întinde de la China de est în Ungaria. Degradarea păşunilor la această scară ar putea modifica mediile 
regionale şi chiar globale, de asemenea, poate afecta în mod direct, mijloacele de trai ale milioane de oameni 
care au trăit în regiune de generaţii.
Mongolia Interioară ocupă o suprafaţă de 1,1 mil. km2 şi are o populaţie de 20,3 milioane locuitori. Sondajele 
recente, au arătat că aproape 90% din pajişti sunt degradate în diferite grade, care reprezintă de două ori mai 
mult, faţă de estimarea de acum 10 ani.
În medie, productivitatea primară a păşunilor este doar de 50% faţă de stepa nedegradată. Degradarea te-
renurilor din această regiune, se consideră că este motivul major, pentru frecvenţa tot mai mare de furtuni 
severe de nisip şi furtuni de praf din nordul Chinei, în ultimele decenii.        Diana Vasile
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Cinegetică

Modificări cauzate de castor  
în structura malurilor şi a energiei de relief

Georgeta Ionescu în colaborare cu:  Claudiu Paşca, Ramon Jurj, Marius Popa,  
George Sârbu, Marius Scurtu, Daniel Vişan, Ilie Popescu, Ovidiu Ionescu,  

Ioan Abrudan, Dan Ionescu, Vasile Boromia, Carmen Vişan, Marcela Sârbu, Anastasia Paşca

1. Introducere
România aparţine ariei istorice de răspândire a castorului 
european. Castor fiber, cunoscut sub numele românesc 
de breb. Castorul a fost exterminat la sfârşitul sec. al XIX-
lea din România, la fel ca şi din alte părţi ale Europei. 
În anul 2007 în Programul Naţional de Cercetare, Insti-
tutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Secţia Braşov, în 
parteneriat cu Universitatea Transilvania Braşov Facul-
tatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere şi Fundaţia 
Carpaţi a câştigat proiectul cu titlul: „Cercetări privind 
eco–etologia castorului în România - BEAVER”. Proiectul 
îşi propune conservarea populaţiei de castor în Româ-
nia, într-un statut favorabil speciei, pentru îndeplinirea 
rolului său ecologic şi funcţional în ecosistemul râurilor.
În cadrul acestui proiect, au fost inventariate 50 baraje 
construite. S-a observat foarte clar că acestea sunt rea-
lizate pe cursurile de apă de mici dimensiuni, unde nu 
sunt întrunite condiţiile optime de viaţă pentru specie 
(adâncimea apei este prea mică).

2. Locul cercetării şi metoda de 
cercetare 
Pentru studiul modificărilor cauzate de castor asupra 
structurii, conformaţiei şi stabilităţii malurilor au 
fost luate în studiu trei sectoare de râu, câte unul pen-
tru Olt, Mureş şi Ialomiţa. 
Astfel, pentru Olt, sectorul studiat a fost Tuşnad-Lunca 
Câlnicului, pentru râul Mureş sectorul Deva-Milova, iar 
pentru Ialomiţa, sectorul Urziceni-Ciochina.
Pentru evaluarea modificărilor apărute ca urmare a pre-
zenţei castorului au fost completate fişe de observaţii, 
s-au realizat fotografii şi măsurători în teren. 
Datele au fost centralizate, prelucrate şi s-au realizat re-
prezentări grafice ale fenomenului.
În ceea ce priveşte modificările produse în energia de 
relief a apei, s-a luat în studiu pentru început porţiu-
nea râului Olt dintre localităţile Tuşnad şi Avrig, sectorul 
râului Mureş dintre localităţile Deva şi Nădlac şi cel de 
pe Ialomiţa dintre localităţile Brazi (jud. Prahova) şi Giur-

geni (jud. Ialomiţa). Pe aceste zone au fost inventariate 
barajele atât pe cursurile principale cât şi pe afluenţi. 
Apoi s-a trecut la o analiză amănunţită exclusiv a zone-
lor de interes. Acestea au fost bazinul Râului Negru, unul 
dintre cei mai importanţi afluenţi ai Oltului superior şi 
principalii afluenţi din perimetrul Ţării Făgăraşului. 
A fost înregistrată poziţia fiecărui baraj cu ajutorul apa-
raturii GPS, în coordonate geografice, s-au efectuat mă-
surători şi o succintă descriere a barajelor în fişele de 
teren. Pentru a se observa evoluţia acestora în timp, s-a 
realizat monitorizarea în perioada iernii şi primăverii. 
Datele au fost centralizate, analizate şi s-au realizat 
hărţi tematice GIS.

3. Modificări minore în structura, 
conformaţia şi stabilitatea malurilor
În categoria modificărilor minore sunt cuprinse acele 
modificări rezultate în urma ieşirii repetate a animalelor 
din apă. S-a observat în mod clar obiceiul castorului de 
a utiliza perioade lungi (luni sau chiar ani de zile) ace-
leaşi locuri de ieşire pe uscat. Acest lucru, coroborat cu 
conformaţia corpului şi modul de deplasare al castoru-
lui pe uscat determină eroziuni ale malurilor sub forma 
unor poteci, jgheaburi, canale foarte particulare casto-
rului, care alături de resturile de ramuri roase sau cojite 
şi prezenţa urmelor imprimate pe sol sunt cele mai clare 
dovezi ale prezenţei speciei pe un anumit sector de râu. 
Potecile de ieşire a castorului pe mal diferă mult ca lun-
gime şi adâncime, în funcţie de particularităţile malului.
În majoritatea cazurilor formarea şi menţinerea în timp 
a acestor căi de acces sunt strâns legate de prezenţa 
hranei şi explorarea teritoriului în scopul hrănirii, acesta 
fiind una din activităţile principale ale castorului. 
Un alt motiv care are o pondere importantă este repre-
zentat de necesitatea de a tăia fragmente de lemn ne-
cesare construirii sau reparării adăposturilor sau bara-
jelor. Din acest punct de vedere castorul este cunoscut 
a fi un animal foarte activ, care taie şi transportă zilnic 
material lemnos sau ierburi. Acest comportament se 
explică şi prin faptul că fiind un animal rozător are ne-
voie să-şi utilizeze incisivii care cresc continuu.
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Fig. 1. Poteci de ieşire a castorului
Beaver exit paths

Activităţile de monitorizare a unor exemplare de castor, 
desfăşurate anterior au evidenţiat faptul că aceste ani-
male au un „traseu” bine stabilit, pe care îl parcurg zilnic, 
cu mici variaţii. În imaginea de mai jos prezentăm un 
astfel de „traseu” al exemplarului „Cotonogul”, localizat 
prin radiotelemetrie şi aparatură „night vision” (fig. 2).

Fig. 2. traseul frecventat de exemplarul „Cotonogul”  
(imagine satelitară Google earth prelucrată)

Route frequented by „Cotonogul” (Satellite picture)

Lungimea potecilor este direct proporţională cu înălţi-
mea malului şi distanţa pe care trebuie să o parcurgă 
animalul până la „obiectivul vizat”. Astfel pe un sector 
de râu al Oltului superior, de 1,4 km, au fost observate, 
măsurate şi înregistrate 14 poteci de ieşire a castoru-
lui. Lungimea medie calculată a acestora este de 3,5 m, 
cu un maxim de 6,8 m şi un minim de 1,9 m (fig. 3). Se 
observă foarte clar mobilitatea redusă a castorului pe 
uscat. Pe acelaşi sector a fost calculată şi adâncimea 
medie a acestor poteci. Aceasta este de 5,5 cm, cu un 
maxim de 11cm şi minim 3cm (fig. 4).

Fig. 3. Adâncimea medie a potecilor formate pe mal, pe un 
sector de 1,4 km de pe Râul olt

The depth average of trails formed by the shore on an area of 
1,4 km of the Olt River

Fig. 4. Lungimea medie a potecilor formate pe mal, pe un 
sector de 1,4 km de pe Râul olt

The length average of trails formed by the shore on an area of 
1,4 km of the Olt River

Aceasta este influenţată de mai mulţi factori dintre care 
amintim: înclinaţia malului, frecvenţa cu care este utili-
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zat canalul, natura substratului, distanţa care trebuie să 
o parcurgă animalul şi nu în ultimul rând gradul de în-
ierbare şi prezenţa rădăcinilor plantelor lemnoase (care 
au rol important în fixarea solului).
Poteci foarte adânci (media 18,5cm), comparativ cu cele 
de pe râul Olt, au fost observate pe râul Mureş, eviden-
ţiind o activitate deosebit de intensă a exemplarelor 
de castor (fig. 5). Studiul a fost efectuat pe un tronson 
de 1,6 km în preajma localităţii Milova. De asemenea 
lungimea medie a potecilor este mai mare (6,4m) lucru 
care reflectă condiţiile particulare ale zonei, maluri înal-
te şi abrupte şi sol alcătuit din depozite aluviale foarte 
fine, specifice cursurilor inferioare ale râurilor (fig.6).

Fig. 5. Adâncimea medie a potecilor formate pe mal, pe un 
sector de 1,6 km de pe Râul Mureş  

The depth average of trails formed by the shore on an area of 
1,6 km of the Mureş River

Fig. 6. Lungimea medie a potecilor formate pe mal, pe un 
sector de 1,6 km de pe Râul Mureş

The length average of trails formed by the shore on an area of 
1,6 km of the Mureş River 

S-a observat că un anumit tip de hrană pe care casto-
rul o apreciază mai mult (sfeclă, porumb, lucernă, etc.), 

poate reprezenta un stimul suficient pentru parcurge-
rea unor distanţe relativ mari pe uscat (30-50m). De 
obicei castorul evită deplasările lungi pe uscat, datori-
tă mobilităţii reduse şi necesităţii de a evita duşmanii 
naturali (în special câini şi vulpi). Astfel, în apropierea 
localităţii Sfântu Gheorghe (Covasna) un exemplar de 
castor a reuşit „performanţa de a escalada” un dig de 
protecţie împotriva inundaţiilor înalt de cca. 8 m, cu o 
înclinaţie de 55-65o, după care traversa un lac cu scopul 
de a se hrănirii cu porumbul, care era cultivat în apropi-
ere. Această situaţie s-a menţinut până în momentul în 
care localnicii au cules recolta şi au îndepărtat resturile 
vegetale de pe terenul agricol (toamna anului 2007). În 
anii următori situaţia nu s-a mai repetat, datorită schim-
bării culturii (fig.7). 

Fig. 7. Adăposturi de castor
Beaver housing

Aceste erodări ale malurilor sunt reversibile, astfel că 
după o perioadă de câteva luni în care animalele nu 
mai frecventează acel traseu, treptat malul se acoperă 
din nou cu vegetaţie.

4. Modificări majore prin construcţia de 
adăposturi
În categoria modificărilor majore, care au un impact 
mare asupra malurilor au fost incluse modificările ire-
versibile: construcţia de adăposturi. 
Construcţia de adăposturi determină, în multe ca-
zuri, creşterea instabilităţii malurilor în perioadele de 
inundaţie, când apa pătrunde în vizuini. Instabilitatea 
malurilor se corelează cu natura substratului, grosimea 
stratului de sol care rămâne deasupra vizuinii şi implicit 
înălţimea malurilor.
Nevoia de a-şi construi adăposturi în preajma apei de-
termină răspândirea acestuia în zonele în care maluri-
le sunt constituite din sedimente nisipoase. Din acest 
punct de vedere structura si conformaţia malului este 
un factor limitativ în răspândirea castorului. Există cur-
suri de apă cu debite suficient de mari, dar improprii 
populării cu castor datorită structurii malurilor. Solurile 
puţin profunde cu substrat pietros sunt necorespun-
zătoare construirii adăposturilor şi implicit instalării 
castorului. Pe sectoarele de râu care au astfel de sub-
straturi sau au făcut obiectul unor lucrări de stabilizare 
a malurilor, prin împietruire, prezenţa castorului este 
rareori sesizată.
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Spre exemplu, pe râul Olt, pe sectorul cuprins între lo-
calităţile Bixad şi Ghidfalău din 42 de adăposturi inven-
tariate, 28 erau active (66,7%), iar restul de 14 inactive 
(33,3%). Din totalul de adăposturi inactive 78,6% (11) 
sunt surpate. Din acest motiv putem concluziona că cel 
mai important motiv pentru părăsirea adăpostului este 
surparea acestuia (fig.8). 
Din totalul adăposturilor inventariate pe acest sector 
26% au fost surpate.
S-au întâlnit cazuri (ex. Malnaş Băi) în care pe o zona de 
câţiva zeci de metri existau trei, patru adăposturi sur-
pate construite succesiv şi un singur adăpost activ. În 
acest caz 72% erau adăposturi surpate înainte de finali-
zare, motiv pentru care au fost abandonate.
Pe cele trei cursuri de apă (Olt, Mureş, Ialomiţa) situaţia 
adăposturilor inactive – surpate este prezentată în figura 9.

Fig. 8. Proporţia adăposturilor active
The proportion of active housing

Fig. 9. Situaţia adăposturilor inactive - surpate
Inactive housing situation - undermine

După cum se observă, pe râul Mureş nu au fost găsi-
te adăposturi surpate. Au fost identificate două cauze: 
grosimea mare a stratului de sol rămas deasupra came-
rei centrale şi natura substratului. Solul este format din 
sedimente foarte fine care în combinaţie cu rădăcinile 
capătă o rezistenţă crescută.

Fig. 10. Adăposturi surpate pe malul râului olt
Undermine housing on river Olt

Ca şi cazuri izolate, întâlnite pe Râul Negru, s-au întâl-
nit situaţii în care, în perioada inundaţiilor, s-au surpat 
adăposturi împreună cu vegetaţia lemnoasă, rezultând 
intrânduri de 3-4 m. Acesta poate fi considerat un im-
pact major la nivelul unui râu de dimensiuni relativ mo-
deste: lăţime medie 5-6m şi adâncime medie 0,7-1,0m.
Pe râul Ialomiţa distribuţia castorului este puternic influ-
enţată de conformaţia malurilor. Pe sectorul Brazi (jud. 
Prahova) - Giurgeni (jud. Ialomiţa) structura malurilor 
era corespunzătoare săpării adăposturilor, dar, pe unele 
porţiuni fiind foarte înalte şi abrupte, nu oferă condiţii 
propice în vederea hrănirii. Din acest motiv pe sectorul 
Copuzu-Ţăndărei s-au instalat doar două familii.
Realizând un tablou de ansamblu asupra întregii popu-
laţii de castor din România se poate observa cu claritate 
faptul că, indiscutabil, există un impact asupra structu-
rii şi stabilităţii malurilor, produs de instalarea familiilor 
de castor. Acesta este reliefat prin numărul de adăpos-
turi surpate în decursul a 10 ani de la reintroducerea 
castorului în România. Acest impact este foarte redus 
comparativ cu amploarea fenomenelor naturale de 
eroziune care se desfăşoară pe cele trei cursuri de râu 
aflate în studiu. Este necesar ca cercetările să continue 
pentru a observa evoluţia în timp a fenomenului.
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5. Barajele
Barajele sunt construcţii deosebit de elaborate prin 
care castorul blochează traseul unui râu/pârâu. Ele  sunt 
realizate din fragmente de ramuri de diferite grosimi şi 
lungimi, care sunt aşezate în aşa fel încât să se obţină 
un dig. Iscusinţa castorului în a construi este proverbia-
lă, însă nu putem să nu admirăm aceste rozătoare care 
reuşesc să ridice stăvilare, uneori de dimensiuni impre-
sionante, în calea apelor. 
Pentru a avea o imagine asupra acestui fenomen este 
important să spunem că au fost inventariate un număr 
de 50 de baraje, prezentate sintetic în tabelul 1.

tab. 1. Situaţie sintetică privind barajele inventariate în 
bazinul hidrografic al Râului olt

Summary situation of dams inventoried in the Olt River basin

Râul/pârâul Nr. baraje
Râul Negru 17

Estelnic 17
Lutoasa 3
Lemnia 2
Zagon 2
Ojdula 2

Valea Neagră 2
Lisa 3

Olteţ 2
TOTAL 50

Fig. 11. Baraje construite pe pârâul Lisa
Dams built on the Lisa creek

Fig. 12. Acumularea de apă din spatele barajului
Water accumulation behind the dam

Motivele care îi determină pe castori să ridice astfel de 
construcţii şi condiţiile în care ele devin necesare sau 
chiar indispensabile se desprind din particularităţile 
morfologice şi etologice ale speciei. Barajele sunt con-
struite în zonele în care, în mod natural, nu este asigu-
rată o adâncime minimă a apei, necesară desfăşurării 
activităţii castorului sau pe sectoarele în care viteza de 
curgere a apei este foarte mare, castorul preferă apele 
cu viteză mică de curgere, fără turbulenţe prea mari. 
Există două cazuri în care s-au construit baraje: pe pâra-
iele cu adâncime insuficient de mare faţă de necesităţi-
le speciei şi pe râurile de mici dimensiuni, dar care sunt 
optime pentru familiile de castor.
Spre exemplu, în secţiunea superioară a pârâulul Estel-
nic, a fost înregistrată o succesiune de 13 baraje cu înăl-
ţimea cuprinsă între 0,4 m şi 1,1 m, care au fost constru-
ite de o singură familie, pe o lungime de râu de 1,2 km. 
În acest caz adâncimea medie a apei este situată în jurul 
valorii de 25 cm, iar lăţimea medie a albiei de 1,5-1,7 m, 
scopul realizării digurilor este ridicarea nivelului apei.
Prin construirea barajelor se creează acumulări de apă cu 
adâncimea medie de 50 cm şi lăţime medie de 4,5-5,5 m.
O situaţie oarecum diferită se întâlneşte pe Râul Negru, 
unde adâncimea apei (medie de 0,7-0,9 m) şi lăţimea 
secţiunii transversale (4-6 m) asigură necesităţile spe-
ciei şi cu toate acestea animalele au realizat în total 17 
baraje, cu scopul de a încetini viteza de curgere a apei, 
pe porţiunile unde sunt construite vizuinile.
Observaţiile de până în prezent ne pun în lumină faptul 
că, practic, nu există cazuri în care castorul să edifice 
astfel de construcţii pe râuri importante. Toate barajele 
înregistrate se află pe cursuri de apă de mici dimensi-
uni, întrucât pe cursurile importante sunt întrunite toa-
te condiţiile necesare acestor vieţuitoare. 
Barajele sunt construcţii temporare influenţate de debi-
tul apei. Ele ţin seama de dinamica de moment a cursului 
de apă. Astfel că, în cazul unor viituri, de cele mai multe 
ori digurile sunt sparte de forţa apei şi sunt reparate ime-
diat după restabilirea echilibrului hidroenergetic. 
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Spre exemplu din cele 13 baraje construite pe pârâul 
Estelnic în perioada octombrie 2008-februarie 2009, 
după viiturile de primăvară au mai rămas doar 8, din-
tre care 4 distruse parţial, 31% din barajele existente în 
luna ianuarie fiind distruse.

6. Concluzii
Cercetările desfăşurate până în acest moment ne per-
mit să conchidem următoarele:
•	 prezenţa castorului determină modificări minore şi 

modificări majore asupra structurii, conformaţiei şi 
stabilităţii malurilor prin activităţile de construire 
de adăposturi şi baraje;

•	 modificările minore sunt reversibile şi sunt repre-
zentate de potecile de ieşire din apă, care la scurt 
timp după ce sunt abandonate se acoperă de ve-
getaţie; adâncimea medie a potecilor pe sectoarele 
studiate este de 5,5cm pe râul Olt şi 18,5cm pe râul 
Mureş, iar lungimea medie de 3,5m pe râul Olt şi 
6,4m pe râul Mureş, ceea ce evidenţiază mobilita-
tea redusă a castorului pe uscat.

•	 modificările majore sunt ireversibile şi constau în 
construirea de adăposturi; 

•	 pe sectorul Bixad-Ghidfalău 79% din adăposturile 
inactive sunt surpate. Surparea se produce în zo-
nele cu substrat excesiv de nisipos cu maluri pu-
ţin înalte, fapt care determină crearea unui „tavan” 
subţire şi instabil, care se poate surpa în momentul 
construirii sau în perioadele cu viituri. Surpările vi-
zuinilor produc intrânduri în maluri, iar în lipsa ve-
getaţiei ruperi succesive ale acestora. 

•	 impactul asupra malurilor se observă in mod clar, 
dar este net inferior ca şi amploare fenomenului de 
eroziune naturală care se derulează pe cele trei cur-
suri de râu studiate;

•	 au fost inventariate 50 de baraje construite pe cur-
suri de apă de dimensiuni mici, afluenţi ai Râului 
Olt. Acestea au rolul de a mări adâncimea apei şi 
de a micşora viteza de curgere a apei. În anumite 
condiţii barajele pot determina schimbări minore 
ale albiei prin devierea cursului apei, sau adâncirea 
albiei în aval de baraj, dacă se creează cascade. To-
tuşi, barajele sunt construcţii temporare influenţa-
te de debitul apei, care pot suferi modificări majore 
în cazul viiturilor, când majoritatea sunt distruse. 

•	 pe pârâul Estelnic 31% din barajele existente în 
luna ianuarie au fost distruse de viiturile de pri-
măvară. Din acest motiv considerăm că ele nu re-
prezintă, decât rareori, un pericol pentru siguranţa 
populaţiei.
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urban gestionat pe grupuri de utilizatori)
Terenurile convertite la utilizări urbane, de multe ori depăşesc populaţiile umane, cu un factor de creştere de 6 la 
10, şi datorită presiunilor crescânde de urbanizare, mai multe habitate de floră şi faună vor fi probabil pierdute.
Protejarea ariilor verzi urbane nu oferă nici o garanţie pentru conservarea cu succes a biodiversităţii. Multe 
rezervaţii naturale din zonele urbane, sunt în imposibilitatea de a susţine speciile lor de-a lungul timpului. Ma-
tricea peisajului înconjurător trebuie să fie luată în considerare pentru conservarea biodiversităţii şi susţinerea 
serviciilor ecosistemice urbane.
Autorul analizează rolul zonelor urbane verzi gestionate de către grupurile de utilizatori locali în potenţialul 
lor pentru sprijinirea biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice în toată regiunea oraşului, cu accent pe zonele 
alocate grădinilor domestice, precum şi terenurilor de golf. 
Utilizând oraşul Stokholm din Suedia ca exemplu, s-au elaborat datele GIS a caracteristicilor sale spaţiale şi 
aceste date se referă la datele GIS pentru ariile protejate şi la „penele verzi” care au prioritate în conservarea bi-
odiversităţii. Rezultatele arată că cele trei terenuri utilizează o acoperire de 18% din suprafaţa terestră a zonei 
metropolitane Stokholm, care corespunde mai mult decât de două ori terenurile retrase din circuitul agricol 
pentru zonele protejate.
Se va revizui literatura de specialitate pentru a identifica, funcţiile ecosistemelor şi serviciile furnizate de către 
cele trei spaţii verzi, şi se va discuta despre potenţialul lor în managementul ecosistemului urban. 
Astfel, s-a tras concluzia că încorporarea terenurilor gestionate la nivel local, şi atragerea administratorilor şi 
instituţiilor lor, într-un design de comanagement, deţine un potenţial pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru 
biodiversităţile urbane, reducerea costurilor de tranzacţie în managementul de ecosistem şi realizarea Agen-
dei 21 locale.               Diana Vasile

Abstract
Changes caused by beavers in the structure of banks and relief
The research conducted so far allow us to conclude the following: 
•	 Presence of beaver causes minor and major changes to the structure, conformation and stability of banks 

during the activity of building of shelters and dams; 
•	 Minor changes are reversible and are the paths out of the water, shortly after being abandoned are cove-

red by the vegetation, average depth of paths on the sectors studied is 5.5 cm by 18.5 cm on the river Olt 
and Mureş River and the average length of 3.5 m by 6.4 m on the river Olt and Mureş River, which highli-
ghts and low mobility on land for the beaver. 

•	 Major changes are irreversible and consists of the construction of shelters; 
•	 On the Bixad-Ghidfalău 79% of inactive shelter are fallen. Failure of substrate occurs in banks with high 

proportion of sand, which creates a thin and unstable ceiling, which may collapse during building or floo-
ding. Falling down of the shelters is producing indentations in the river banks and, if they are not soon 
covered by vegetation, the banks present successive breaks. 

•	 Beaver impact on banks is obvious, but its effect is significantly lower compared to the major natural ero-
sion that takes place on the three river courses studied; 

•	 50 dams constructed on small streams, tributaries of the River Olt have been inventoried. They are desig-
ned to increase water depth and decrease the water flow velocity. Dams under certain conditions may 
cause minor changes of riverbed by water diversion rate, or deepening riverbed downstream of the dam, 
if it creates waterfalls. However, temporary construction barriers are influenced by water flow, which are 
subject to change during major floods, when most are destroyed. 

•	 On Estelnic brook 31% of existing dams in January were destroyed by spring floods . For this reason we 
believe that the beaver activity can only rarely become a danger to public safety. 

Keywords: beaver, shelters, dams, erosion, vegetation.
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La numai 80 de km de Paris, în departamentul Oise, delimi-
tată de trei râuri (Oise, Aisne şi Automne) şi în vecinătatea 
oraşului şi a palatului ce poartă acelaşi nume, se întinde pe 
o suprafaţă de 14.417 ha fosta pădure regală Compiègne. 
Ca mărime ea este a treia din Franţa continentală.
Pădurea acoperă compact o câmpie relativ plană şi uni-
formă, situată la altitudinea de 40 m, cu numai câteva 
deluşoare înalte de 120-150 m, denumite impropriu 
„munţi”. Beneficiind de un climat cu influenţe oceanice, 
dar şi continentale, de soluri relativ fertile şi de precipi-
taţii modeste, dar repartizate uniform pe anotimpuri, 
arborii ating aici dimensiuni şi vârste maiestuoase 
atunci când sunt lăsaţi de om să-şi deruleze ciclurile 
lor normale de viaţă multiseculară. Întâlnim aici codrii 
falnici de fag (pe 41% din suprafaţă), de stejar şi gorun 
(pe 27%), dar şi arborete de carpen, pini plantaţi şi alte 
specii de foioase. Patrimoniul natural al pădurii este 
atestat de prezenţa a 6.600 de specii de animale, 5.600 
de specii de plante şi ciuperci, de 19 arbori remarcabili, 
printre care o tisă de peste 900 de ani şi un stejar de 750 
de ani. Această excepţională biodiversitate este confir-
mată şi de situl Beaux-Monts de pe colina cu acelaşi 
nume, unde, pe numai 100 de hectare, cresc 1000 de 
stejari de peste 400 de ani şi tot atâţia fagi de peste 200 
de ani în ambianţa cărora se întâlnesc multe specii rare 
şi protejate de insecte, păsări, mamifere şi ierburi. Dar 
situl Beaux-Monts are nu numai o mare valoare eco-
logică, dar şi una peisagistică, motiv pentru care, încă 
din 1854, a fost declarat, ca şi Pădurea Fontainebleau, 
„rezervaţie artistică”, la cererea pictorilor din faimoasa 
Şcoală de la Barbizon.

Fig.1. Pădurea Compiègne
Forest Compiègne

Istoria de 15 secole a pădurii Compiègne, care la origini 
s-a numit Pădurea Cuise, se împleteşte cu însăşi istoria 
Franţei şi a suveranilor ei.
Când romanii conduşi de Cezar ocupă Galia (59-51 î. 
Hr), o imensă pădure primitivă se întindea de la nord de 
actualul Paris, până în Munţii Ardeni. Printre puţinele 
masive păduroase ce au supravieţuit defrişării masive 
declanşate atunci şi continuate de-a lungul secolelor se 
numără şi Compiègne
Domeniul public al regilor franci (domeniu al Coroa-
nei), pădurea Compiègne se impunea, datorită întinde-
rii ei şi vecinătăţii vilei regale din oraşul omonim, drept 
cea mai indicată pentru organizarea marilor vânători 
regale. Clovis I (465-511) venea aici să vâneze mistreţi 
înarmat cu o lance, iar mult mai târziu, bunul rege Da-
gobert (631-634) vede la o vânătoare o cruce de zăpa-
dă şi înfiinţează aici un schit şi un sat.
Pădurea a fost protejată de aproape toţi regii şi împă-
raţii Franţei, încă de pe vremea lui Carol cel Mare (768-
814), care a destinat-o oficial vânătorilor regale şi i-a 
delimitat hotarele prin borne înalte şi vizibile.

Fig. 2. Castelul Pierrefonds
Pierrefonds Castle 

În secolele X-XII, când alte castele şi palate erau abando-
nate, modesta reşedinţă de la liziera pădurii Compiègne 
a fost menţinută şi renovată de două ori, tocmai pentru 
a deservii vânătorile regale. Mai mult, Philippe II Augus-
te (1180-1223) pune bazele unei administraţii forestie-
re (Eaux et Forêts), cumpără senioria Pierrefond, în care 
ducele Charles d’Orléans va construi, la 1390, o enor-
mă fortăreaţă dărâmată ulterior de Richelieu. Mult mai 

Note de drum

Compiègne – pădurea cu o istorie  
de 15 secole, unică în lume

Stelian Radu
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târziu, satul este cumpărat de Napoleon Bonaparte, iar 
Napoleon al III-lea începe restructurarea fostei fortăreţe 
prin arhitectul Viollet-le Duc.
Dacă Phillippe Auguste (în jurul anului 1180) pune aici 
bazele unei administraţii forestiere iniţiale, subordona-
tă Serviciului Ape şi Păduri, abia Francisc I (1515-1547) 
este primul suveran care întreprinde lucrări forestiere 
deschizând în pădure drumuri radiale ce porneau din 
punctul numit Puits du Roi, iar călugării din abaţia 
Saint-Corneille plantează stejarii de pe Beaux-Monts

   
Fig. 3. Aleea Beaux-Monts

Beaux-Monts  promenade

Fig. 4. Vânătoare în Pădurea Compiègne
Hunting in Forest Compiègne

Sub Ludovic al XIV-lea (1643-1715), la insistenţele mi-
nistrului Colbert, se aplică şi aici o severă politică de 
protejare la nivel naţional al pădurilor. Se plantează su-
prafeţe goale, se deschide traseul Marelui Octogon şi 
alte 54 de drumuri forestiere în păduri şi se amplasează 
celebrii stâlpi de răscruce din lemn de stejar la fiecare 
intersecţie de drumuri, cu indicatoare spre vecinătăţi şi 
o săgeată roşie ce arată calea spre Palat.
Pasionat de vânătorile de vară, tânărul Ludovic al XV-
lea (1715-1774) ordonă, în 1728, executarea unor ame-
najări cinegetice (parchete pentru sălbăticiuni), dar şi 
silvice (împrejmuirea suprafeţelor în curs de regenera-
re, spre a fi ferite de vânat) şi deschide 229 de drumuri 
noi. În urma extragerii lemnului doborât de furtunile 
din anii1671, 1691, 1701 şi 1721, populaţiile de cerbi, 
căpriori şi mistreţi cunosc o creştere considerabilă.
După Revoluţia franceză de la 1789, Castelul Compiègne 
devine reşedinţa familiei Bonaparte, iar când în 1804, 
Napoleon devine împărat, acesta ordonă deschiderea 
prin pădure a unei alei largi, lungi de 4,3 km între Pala-
tul Compiègne şi situl Beaux-Monts, pentru a-i aminti 

soţiei sale de origine austriacă, Marie-Louise, perspec-
tiva de la Palatul Schönbrunn din Viena, cu care era fa-
miliarizată.
Napoleon al III-lea (1850-1870) dispune reconstrucţia 
Castelului Pierrefonds şi a unui pavilion pe marginea 
Lacului Saint-Pierre pentru împărăteasa Eugénie. Tot-
odată, el iniţiază şi urmăreşte îndeaproape efectuarea 
unor săpături arheologice pe tot cuprinsul pădurii, sco-
ţând la lumină numeroase vestigii galo-romane, prero-
mane şi din Evul Mediu, drumul roman cu necropole, 
teatre şi terme.

Fig. 5. Vestigii galo-romane la orrou
Gallo-Roman vestiges Orrouy

După anul 1870, Compiègne devine pădure de stat, fi-
ind administrată în prezent de către Oficiul Naţional al 
Pădurilor.
Astăzi, în Pădurea Compiègne nu se mai aude lătratul 
câinilor gonaşi, nu mai există agitaţia vânătorilor şi nu 
se mai aud împuşcăturile acelor vremuri, iar fastul sce-
nelor de vânătoare de atunci îl regăsim numai în tablo-
urile şi goblenurile enorme din sălile palatului. Vânăto-
rilor regale le-au luat locul activităţi sportive de echita-
ţie şi întrecerile hipice, inclusiv un campionat mondial 
de anduranţă ecvestră.

Fig. 6. Reţeaua de drumuri forestiere din pădure (1931)
The network of forest roads in the forest
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În schimb, se păstrează intactă reţeaua unică în lume a 
drumurilor forestiere deschise în decursul timpului, ce 
însumează o lungime de 1.200 km şi cele 311 răspântii 
în formă de stea, botezate fiecare cu un nume propriu 
şi dotate cu clasicii stâlpi uniformi pe care sunt fixate 
aripioare indicatoare spre vecinătăţi. Datorită lor, este 
imposibil să te rătăceşti în pădure şi în imensul labirint 
al drumurilor.
Furtunile repetate din anii 1984, 1987, 1988 şi 1990 au 
produs doborâturi de arbori dispersate în întregul masiv, 
impunând evacuarea acestora, reîmpăduriri, dar şi lăsa-
rea unor suprafeţe în care natura să se refacă singură.
În schimb, războaiele şi în special ultimele conflagraţii 
mondiale şi-au pus amprenta asupra pădurii. În cam-
pania din 1914-1918, între finele lunii august 1914 şi 
noiembrie 1918, pădurea a fost teatru de operaţiuni 
militare, fiind străbătută de armatele germane în ofen-
siva şi retragerea lor. La 11 noiembrie 1918, Compiègne 
devine oraşul armistiţiului semnat de delegaţia germa-
nă în vagonul feroviar al mareşalului Foch, vagon garat 
pe o linie în punctul Rethondes (Poiana Armistiţiului). 
În schimb, la 22 iunie 1940, în urma ofensivei armatelor 
germane, Franţa este nevoită să semneze capitularea 
în acelaşi loc, într-un vagon din aceeaşi serie, după care 
germanii distrug mărturiile primului armistiţiu.
În Pădurea Compiègne au luptat şi murit mulţi patrioţi 
din Rezistenţa franceză, inclusiv forestieri, în memoria 
cărora în 1995 a fost ridicat un monument.
În apropierea răspântiei Bellicard din vecinătate, o stelă 
funerară aminteşte faptul că la 17 august 1944 din locul 
respectiv a plecat ultimul tren cu 1.200 de patrioţi fran-
cezi către lagărul morţii de la Buchenwald.

Fig. 7. Delegaţia aliaţilor la semnarea armistiţiului  
din 11 noiembrie 1918

Delegation to the Allied - armistice of November 11, 1918

Sunt nenumărate obiective turistice demne de vizitat 
în Pădurea Compiègne şi în împrejurimile acesteia.
O simplă enumerare cuprinde: cele 32 de cantoane sil-
vice vechi, clădite începând cu secolul al XII – adevărat 
patrimoniu arhitectural; magnificul Palat Compiègne, 
reşedinţa preferată a lui Napoleon al III-lea, cu muzee-
le şi sălile lui cu mobilier de epocă şi valoroase picturi, 
goblenuri şi sculpturi. În anexele parcului funcţionează 
un muzeu al vehiculelor pe roţi şi al turismului. Parcul 
castelului cu sculpturi inspirate din Antichitate, o grădi-
nă franceză pe 5 terase şi un mare parc întins pe 700 ha 
între grădină şi Pădurea Compiègne întregesc această 
enumerare.
Pădurea Compiègne este multifuncţională, ea având 
o deosebită importanţă economică (producătoare de 
lemn valoros), ecologică (spaţiu verde de recreere şi 
sport), dar şi istorică, datorită celor 15 secole de exis-
tenţă. Se înţelege de la sine faptul că armonizarea atâ-
tor interese contradictorii şi uneori chiar exacerbate în 
gospodărirea ei constituie o misiune dificilă pentru sil-
vicultorii de aici.
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Vlad Cornel, Ene Costel, 2006: Infracţiunile silvice. Teorie şi practică judiciară. Editura C. H. Beck, Bucureşti, 
859 p. ISBN 923-655-776-6. 
Doi  autori, tineri, talentaţi şi entuziaşti, fac dovada prin această carte, a avantajelor colaborării ideale şi a unei 
pregătiri profesionale complexe, de ingineri şi jurişti.
Cornel Vlad, licenţiat şi masterand al Facultăţii de Industria Lemnului de la Universitatea Transilvania Braşov, 
licenţiat al Facultăţii de Drept de la Bucureşti, absolvent al masterului în studii europene de administraţie 
publică, Universitatea Spriu Haret, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov.
Costel Ene, licenţiat şi masterand al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Universitatea 
Transilvania Braşov şi licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei Alexandru Ioan-Cuza.
În mod cu totul original, inspiraţii autori redau specificul infracţiunilor silvice şi multitudinea intercondiţionărilor 
dintre ele:
•	 prezentarea sistemului unitar al infracţiunilor silvice înscrise în art. 96-104 din Legea nr. 26/1996 - Codul 

silvic, art. 31-33 din O.G. nr. 96/1998 (a), art. 23-25 din Legea nr. 289/2002 şi în art. 15 din O.G. nr. 81/1998, 
aprobată prin legea nr. 107/1999;

•	 comentarea unui set de speţe, culese din practica judiciară publicată.
În rezolvarea opiniilor controversate s-au prezentat atât opiniile existente cât şi propriile opinii, sintetizate 
apoi într-un capitol cu propuneri de sistematizare legislativă. Astfel, prin împletirea teoriei cu practica lucrarea 
evidenţiază soluţiile corecte, care conving prin forţa argumentelor şi permit apropierea de adevăr.
Recomandăm cu căldură această carte de referinţă tuturor silvicultorilor şi juriştilor, care răspund de paza 
pădurilor cu convingerea că îşi vor aduce contribuţia la creşterea eficienţei ocrotirii fondului forestier.

Dr. ing. Valentin Bolea

Recenzie

Abstract
Compiègne - forests with a history of 15 centuries, unique in the world
The former Compiègne Royal Forest is just 80 km from Paris, Oise department, bounded by three rivers (Oise, 
Aisne and Automne), situated around the city and the palace that bears the same name, and covers an area of 
14,417 ha, being the third largest forest in continental France.
The forest compactly covers a relative flat and uniform plain, of around 40 m altitude, with some few hills of 
120-150 m high, improperly called „mountains”.
Compiègne Forest is multifunctional, she has a great economic (producing valuable wood), ecologic (green 
space for recreation and sports), but also historical (15 centuries of existence) importance.
Keywords: multifunctional forest, economic and ecologic function, history.
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Comemorare

Prof. dr. h.c. Mihai Prodan (1912–2002):  
pionier silvic pe meridiane străine 

Aurel teuşan

„Am ajutat pe unde am putut şi m-am revoltat contra  nedreptăţii“ 
(Prodan despre Prodan).

1. Profesorii, îndreptar în viaţă 
Fostul cancelar al Germaniei Helmut Schmid – încă în 
viaţă – întrebat de ziarişti ce personalităţi i-au fost în-
dreptar în viaţă, a răspuns prompt: profesorii“!
Spre a anticipa: un punct de vedere împărtăşit şi de 
profesorul Mihai Prodan. A susţinut întotdeauna sus şi 
tare că în toate activităţile sale nu a făcut altceva de-
cât să urmeze pe aceia care i-au fost dascăli, anume 
V.N. Stinghe, Marin Drăcea, D.A. Sburlan, Dem. Drâmbă, 
Const. C. Chiriţă, C.C. Georgescu, Gr. Eliescu şi „Marini-
că“ (Marin Rădulescu).
Dar să trec la temă.
La vreo zece ani după terminarea ultimului război rătă-
ceam într-o bună zi, amărât şi însoţit de un compatriot, 
pe străzile oraşului Freiburg, situat la poalele înălţimilor 
cunoscute sub denumirea de Pădurea Neagră. Ne-am 
oprit în faţa Universităţii, fondată în 1457, deci pe tim-
pul lui Ştefan cel Mare. M-a frapat o grupă de tineri, în-
armaţi cu făclii aprinse.
„Sunt studenţi de la facultatea de silvicultură“, m-a lămu-
rit însoţitorul meu. „Avem aici un român, profesor de sil-
vicultură, pe nume Mihai Prodan. Este foarte iubit de stu-
denţi. Are astăzi ziua natală…“. 
Cele auzite m-au pus pe gânduri. Uniforma pe care o 
purtasem nu mai avea căutare. Eram în căutarea alteia. 
De ce nu a silvicultorilor ? Mă vedeam deja în Pădurea 
Neagră, cu puşca pe umăr si cu un căţel după mine... 
Din fericire mai posedam diploma de bacalaureat din 
România. După câteva zile m-am înmatriculat la Facul-
tatea de silvicultură din Freiburg. 
Nu mai ştiu cum şi când am ajuns să-l cunosc personal 
şi pe profesorul Prodan. Fapt cert este că la prima vizi-
tă pe care i-am făcut-o acasă, mi-a prezentat o condică 
voluminoasă, invitându-mă să improvizez şi să aştern 
câteva gânduri. Confruntat cu o situaţie inopinată şi în 
lipsa unei inspiraţi, am încercat să mă eschivez. Nu mi-a 
reuşit, dat fiind că a intervenit şi soţia profesorului. Până 
la urmă, s-au mulţumit cu o semnătură. Un episod pe 
care l-am povestit unor colegi. Toţi au surâs. „Cunoaş-
tem regula casei Prodan. Toţi cei care au trecut pe acolo 
şi-au pus cel puţin semnătura“ .Dar care silvicultor n-a 
trecut pe acolo ? 

2. Cercul de lucru pentru biometria 
forestieră (Arbeitskereis für forstliche 
Biometrie)

Fig. 1. Prof. Mihai Prodan

Mihail Prodan, născut la Cernăuţi în anul 1912, a fost 
şef de Ocol la Frasin (Bucovina) şi, din anul 1941, s-a 
stabilit în Freiburg. Încă din tinereţe era chinuit de un 
neastâmpăr ştiinţific. Din timpul studenţiei făcuse un 
„tour d’horizon“ prin Polonia, Anglia, Suedia, Austria şi 
Germania. Era mereu în căutarea legilor imanente ale 
naturii. Legi pe care unii încercau să le descifreze pe 
cale statistico - matematică. Apariţia revistei „Biome-
trika“ în anul 1901 a marcat inaugurarea biometriei ca 
disciplină de sine stătătoare. Nu-i de mirare că Prodan 
a îmbrăţişat-o, încercând să o aplice în silvicultură. Un 
prim pas a fost constituirea unui „Cerc de lucru“ în anul 
1953. Cu timpul, acesta a întrunit peste 400 de membri, 
din 47 state ale celor cinci continente. Sediul cercului 
era locuinţa lui Prodan din Freiburg, Wallstrasse 22. Se 
cuvine să mai menţionez şi acel genius loci, care a fost 
doamna dr. Clothilde Prodan, colaboratoarea nelipsită 
a profesorului.

3. De la Cerc la Catedră
Numit profesor extraordinar în 1947, recentul doc-
tor în biometrie forestieră1 Mihai Prodan a desfăşu-

1 Prodan, M., 1944: Zuwachs-und Ertragsuntersuchungen im 
Plenterwald. Diss., Univ. Freiburg i. Br.
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rat o activitate ştiinţifică impresionantă. Fapt care a 
determinat universitatea din Göttingen să-l califice 
drept creatorul biometriei forestiere în Germania şi 
să-i confere un doctorat de onoare în 1986. Nu a fost 
singurul semn de apreciere. Dovadă este lista de mai 
jos:1962: Prelegeri la Universitatea din Istambul;1965: 
Ofertă (refuzată) de la Universitatea din Viena;1967: 
Medalia de onoare a Universităţii Brno; 1969: Mem-
bru de onoare al Societăţii Forestiere din Finlanda; 
1974: Membru corespondent al Academiei Forestie-
re din Florenţa; 1977: Invitaţie în Brazilia şi conferin-
ţe pe la diferite universităţi; 1981: Premiul de onoare 
al Fundaţiei pentru Biometria forestieră, Göttingen; 
1983: Medalia de merit clasa I-a a Republicii Federale 
Germania; 1992: Membru de onoare al Societăţii „Pro-
gresul Silvic“ din România; 1993: Premiul G.L. Har-
tig al Fundaţiei Hartig, Wiesbaden; 1993: Invitaţie în 
Chile şi conferinţe la Santiago de Chile şi Valdivia de 
Chile; 1994: Membru de onoare al Academiei pentru 
Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. Spre a încheia: 
Pe lângă publicaţii de specialitate, profesorul Mihai 
Prodan a condus 41 lucrări de diplomă şi 26 teze de 
doctorat.

4. Bradul, trăsătură de unire între dascăl 
şi discipol  
Profesional nu ne-am apropiat. Prodan omul formule-
lor, autorul acestor rânduri – adept a lui Coşbuc - se ori-
enta mai curând după dictonul „Nu cerceta aceste legi, 
că eşti nebun când le‘nţelegi”.
Ceea ce totuşi ne-a unit, a fost bradul alb. În ceea ce 
mă priveşte, de când m-am pomenit pe lume, m-am 
văzut străjuit de un brad. Îmi cade greu să-l descriu 
mai amănunţit. Ştiu doar că era înalt… până-n cer. În 
umbra acestuia am copilărit, până când într-o noapte 
furtunoasă, un trăsnet a zdruncinat pământul până-n 
adâncuri… Tata a căzut de pe pat. Eu, în podul grajdu-
lui şi cuibărit în fân proaspăt cosit, am rămas cu gândul 
la bradul „meu“. Teama mi-a fost confirmată dimineaţa. 
Bradul fusese despicat până la rădăcină, rămăşiţele sale 
erau împrăştiate pe zeci de metri.
Dar să revin la profesor. 
Una dintre problemele care l-au preocupat ca tânăr in-
giner silvic a fost modul de convieţuire a bradului cu 
molidul şi fagul in arboretele montane din Bucovina. În 
căutarea de date statistice a fost favorizat si de împre-
jurări.
„Urcă-te în podul Ocolului silvic Ostra“, l- a sfătuit un co-
leg. „Acolo se află sute de mii de date, rezultate din clupa-
rea integrală a arborilor cu un diametru de peste 14 cm la 
înălţimea pieptului, opera secţiei de amenajare a Fondu-
lui Bisericesc, în cursul deceniilor“. 
Propus şi făcut. Rezultate ? Pe baza sutelor de mii de 
date din podul sus-numitului Ocol silvic, Prodan a do-
vedit în mod ştiinţific rolul de pivot stabilizator al bra-
dului alb (Abies alba Mill.) în arboretele de amestec 
montane (M. Prodan, 1940). 

5. Bradul înfiat
Pădurar fiind, era firesc ca profesorul Prodan să folo-
sească timpul liber spre a cutreiera pădurile de pe înăl-
ţimile care dominau oraşul Freiburg. Păduri de foioase, 
în majoritatea lor de fag. Bradul era prezent numai în 
mod sporadic.
Într-o bună zi a descoperit la marginea unei cărări un 
bogat seminţiş de fag. În mijlocul acestuia un puiet de 
brad. Ca silvicultor ştia că fagul este mama bradului. 
Dar tot ca silvicultor, Profesorul Prodan a apreciat că 
puiul de brad nu avea nici o şansă de a răzbate. 
Deviza lui Prodan era să ajute pe unde se putea. Era 
deci firesc să sară în ajutorul celui mai slab. Poate că a 
fost animat şi de amintirea brazilor carpatini. Fapt este 
că Prodan a smuls puieţii de fag din preajma brădu-
leţului…Din când în când, profesorul a mai trecut pe 
acolo. Dacă era cazul, a continuat să despresoare puiul 
de brad de potrivnici. În primii ani, floare la ureche. Se-
minţişul de fag crescând, înlăturarea exemplarelor care 
tindeau să înăbuşe bradul a devenit o problemă. Solu-
ţia a venit din partea personalului silvic. Cineva a prins 
de veste de febleţea profesorului. O slăbiciune de care 
a aflat şi şeful Ocolului silvic, Dr. Hans Burbacher - un 
fost student al profesorului cu rezultatul că, degajarea 
regulată a brăduleţului a devenit grija muncitorilor din 
cadrul ocolului silvic. Totodată a fost instalată o bancă 
şi un panou (Fig. 2) cu inscripţia:
„PRODAN-TANNE“ (Bradul lui Prodan): Dedicaţie din 
partea tinerilor silvicultori pentru merite deosebite ca 
promotor al ideii unei păduri perene“ Gândurile măr-
turisite de profesorul Prodan cu privire la „bradul său“ 
sunt concludente: „Sunt sigur că acest prieten statornic şi 
imperturbabil, atât în zile bune, cât şi în cele triste, va reuşi 
să convieţuiască mai departe cu fagii care-l străjuiesc. Ba, 
chiar mai mult. Sper că în următoarea jumătate de secol, 
într-un timp când eu voi fi pe altă lume, să devină un brad 
frumos şi impozant, ca şi mulţi alţii din Pădurea Neagră, 
incitând trecătorii la câteva clipe de reculegere pe banca 
din apropiere“. 
Prodan şi zile triste?! Fapt cert este că nu a fost cruţat 
şi de gânduri negre. Am motive să bănuiesc că după 
decesul soţiei, ar fi încercat să se sinucidă.

Fig. 2. Banca instalată de Dr. Hans Burbacher lângă “Bra-
dul Profesorului Prodan”. Foto Dr. Hans Burbacher.

Bank installed by Dr. Hans Burbacher  
near to „Professor Prodan Fir Tree”
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6. Cu şoricarul în frunte
În măsura în care s-a putut, profesorul Prodan a între-
ţinut un schimb de idei şi de experienţe cu „românaşii 
noştri“. Mulţumită acestor contacte , o grupă de silvi-
cultori români, condusă de doamna dr. Dagmar Vişoiu-
Smejkal a vizitat Direcţia silvică din Karlsruhe (Baden-
Württemberg), după care a urmat o vizită la Freiburg. 
Am fost invitat să iau parte la această întâlnire. La locul 
şi ora prevăzută, profesorul Prodan a venit însoţit de un 
căţel, legat cu o cureluşă. „Uite, un şoricar“ a exclamat 
unul din grupa de români. Prodan, imperturbabil, a 
scos de subsuoară o condică de formatul bine cunos-
cut… După cum era de aşteptat, noii veniţi au fost ru-
gaţi să se imortalizeze (Fig. 3, 4). După care profesorul 
a dat drumul şoricarului şi întreaga grupă a luat-o piep-
tiş pe panta abruptă care ducea la un platou de unde se 
putea contempla întreg oraşul şi împrejurimile.
Din fericire, călăuza noastră, şoricarul, nu se grăbea să 
ajungă pe platou. El avea alte interese şi scormonea 
solul, când in dreapta, când în stânga. Răgaz binevenit 
pentru cei mai vârstnici să răsufle. La acea dată profeso-
rul împlinise 86 ani. 

Fig. 3. Facsimilul paginii din albumul de amintiri al Prof. 
M. Prodan cu însemnarea “Una din cele mai frumoase 

surprize din călătoria noastră de studii – întâlnirea cu in-
comparabilul Prof. Prodan ss. Dagmar Vişoiu-Smejkal” joi, 
11.06.1998 urmată de semnăturile celor 12 studenţi silvi-
cultori bănăţeni şi a Ing. Frank Kühnel, LFDi, FD Karlsruhe 

(Foto: Dr. rer. nat. A. teuşan).
Facsimile page from album of memories Prof. M. Prodan with: 

”One of the most beautiful surprises from our studies trip 
- meeting with incomparable Prof. Prodan ss. Dagmar Vişoiu-
Smejkal” Thursday, 11.06.1998, followed by the signatures of 

12 foresters students and Ing. Frank Kühnel, LFDi, FD Karlsruhe

Fig. 4. Facsimilul paginii cu descifrarea semnăturilor stu-
denţilor bănăţeni făcută de Prof. Prodan precedată de 

textul său: “...din Banat, au fost de acord ca punctul final 
al vizitei lor să fie Freiburg, unde ne-am întâlnit cu toţii, în 

apropierea renumitei catedrale (”Freiburger Münster”): 
Ing. tomoiu Ionel, Grigore Paul, Rotariu Stejărel, Zben-
ghea Gelu, Dumitraşcu trandafir, titel Nicolae, Cenţă 

Ionela, Şuta Danila, Berar Ana, Farkaş Iosif, Fometescu 
Ilie, Nicolescu Sabin şi Dagmar Vişoiu-Smejkal (sub con-
ducerea D-lui Frank Kühnel, şeful Serv. de silvicultură şi 

împăduriri al Direcţiei regionale Karlsruhe, fost student al 
meu) ” (Foto: Dr. rer. nat. A. teuşan).

Facsimile page with decipher students signatures made by Prof. 
Prodan preceded by its text: from Banat, were agreed that the 

end point of their visit to be Freiburg, where we met all, near the 
famous cathedral (”Freiburger Münster”): Ing. Tomoiu Ionel, Gri-
gore Paul, Rotariu Stejărel, Zbenghea Gelu, Dumitraşcu Tranda-
fir, Titel Nicolae, Cenţă Ionela, Şuta Danila, Berar Ana, Farkaş Io-
sif, Fometescu Ilie, Nicolescu Sabin and Dagmar Vişoiu-Smejkal 

(led by Frank Kühnel, the leader of forestry and reforestation 
Regional Directorate Karlsruhe, former student of mine)„

7. Un interviu neterminat
În schimbul de idei avut cu profesorul Prodan s-a ivit şi 
ideea unui interviu. Am căzut de acord să-i prezint 
un concept pe care - după o săptămână - să-l discutăm 
împreună. La data fixată mi-a deschis fiul său, un tânăr, 
angajat la o bancă. Era singurul care mai rămăsese în 
apropierea profesorului. O fiică mai în vârstă era căsă-
torită şi stabilită în altă parte.
“Tata“, zise tânărul, „are probleme cu inima şi-i internat 
într-o clinică unde trebuie să aibă linişte, nu poate fi vizi-
tat“. Convins că-i în mâni bune, am lăsat să mai treacă 
timpul. Într-o bună zi mi-a telefonat un cunoscut ro-
mân, informându-mă că s-a întâlnit cu profesorul Pro-
dan într-o clinică. Că acesta era foarte agitat, că doreşte 
să fie lăsat acasă… Până la urmă m-am adresat unuia 
dintre profesorii Universităţii, fost student a lui Prodan. 
Acesta mi-a dat adresa unui aşezământ, unde l-aş pu-
tea găsi pe Prodan.
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“Dar te poţi aştepta sa nu te recunoască…“, m-a prevenit 
discipolul profesorului.
Spre a anticipa: numai cu încetul am priceput tragedia. 
Profesorul Prodan devenise victima bolii cunoscută 
sub denumirea de Alzheimer. M-am hotărât să-l vizitez 
la adresa indicată. Era în timpul mesei. Mărturisesc, nu 
mică mi-a fost emoţia când, un angajat din personalul 
de serviciu, m-a condus într-o încăpere, unde profeso-
rul Prodan stătea în capul unei mese, împreună cu mai 
multe persoane. Însoţitorul meu a exclamat: “Domnule 
profesor aveţi o vizită“. 
Profesorul m-a scrutat cu privirea, după care a exclamat 
„Aurel, îmi faci o mare bucurie!“.L-am mai vizitat din când 
în când. S-a interesat de preocupările mele şi părea sa-
tisfăcut de informaţiile primite. Uneori a venit vorba şi 
de colegii din România. De la personalul de serviciu am 
aflat că profesorul li se adresa uneori într-o limbă pe 
care ei nu o înţelegeau…
Cu timpul am început să cunosc şi persoanele din an-
turajul său, toţi într-o vârstă mai înaintată, unii cu un 
comportament ciudat…

8. Epilog 
După o pauză mai îndelungată, animat de o premoniţie 
neliniştitoare, la 6 august 2002 m-am decis să-l vizitez 
din nou. Ştiam că timpul cel mai favorabil era spre orele 
zece. Camera unde-l ştiam pe profesor, avea uşa între-
deschisă. Înăuntru era cineva din personalul de servi-
ciu. După un timp a ieşit un tânăr, care m-a informat 
că nu-i timpul de vizită potrivit. „Dar, odată ce sunteţi 

aici, puteţi intra“, a continuat tânărul. Am intrat în vârful 
degetelor. Profesorul era întins în pat, cu faţa în sus, cu 
ochii închişi. Răsufla din greu. Nu mi-a rămas decât să-l 
privesc, pierdut în gânduri…după care am ieşi, tot în 
vârful degetelor. Două zile mai târziu aflam cu profund 
regret că, profesorul Prodan nu supravieţuise acelei zile.
După decesul profesorului Prodan am luat contact cu 
fiica (adoptată)  profesorului, actualmente D-na Rodtra-
ud Sauer. Dânsa nu mai locuia in Wallstrasse şi, după 
spusele ei, odată cu internarea profesorului, tot ce se 
afla in locuinţa sa a ajuns la gunoi...Bineînţeles, poseda 
şi dânsa unele documente. D-na Sauer mi-a scris la data 
de 09.10. 2002: „Im April habe ich Herrn Prof. Giurgiu eine 
Menge Unterlagen nach Bukarest geschickt - für eine ge-
plante Ehrung zum 90. Geb. am 22.10.02 von Tata2 
Acum câteva luni am primit un mesaj de la Dl. Ing. Ma-
rin Rădulescu, fiul acelui „Marinică” pomenit de Prof. 
Prodan. Sus-numitul (Str. Av. Petru Creţu nr. 71, sect. 1 
Bucureşti, e-mail : marin@yahoo.com) este în curs de a 
organiza secţia silvică din cadrul Muzeului Politehnicei 
din Bucureşti. Eu i-am trimis majoritatea documentelor 
ce le posedam cu privire la Prof. Prodan.

Bibliografie
Prodan, M., 1940: Structura unor arborete exploatabile din re-

giunea de munte. Viaţa Forestieră

2 „În aprilie (anul 2002) am trimis D-lui Prof. Giurgiu o mulţime 
de documente la Bucureşti – pentru o omagiere planificată a 
Tatei la a 90-a aniversare la 22.10.2002”.

Abstract
Prof. dr. dr. h.c. Mihai Prodan (1912–2002): forest pioneer on foreign meridians
Mihail Prodan was born at Cernăuţi (North Bucovina/Buchwald, actual Ukraine) in 1912. The former chief of 
Forest District of Frasin (south Bucovina, North-Eastern Romania) he moved to Freiburg, Germany in 1941. 
After a Ph.D thesis in biometrics he was appointed extraordinary professor in 1947. Prof. Prodan has conduc-
ted an impressive scientific activity, being qualified as „the creator of forest biometrics in Germany” and recei-
ving an honorary doctorate in 1986 from University of Göttingen. 
Prodan’s moto was to help where and how much is possible. 
Mihai Prodan has tried to keep, against political restriction, an exchange of ideas and experiences with „ours 
Romanians”. 
Keywords: forest biometrics, scientific activity, German-Romanian conections.
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Aniversare

Domnul dr. ing. Eugeniu N. Popescu la 70 de ani

Valentin Bolea, Dănuţ Chira

Era în 1975, când dl. ing. George Bumbu (pe atunci di-
rector în Ministerul Silviculturii, ulterior director al Insti-
tutului de Cercetări şi Amenajări Silvice), la terminarea 
inspecţiei de fond în Ocolul Silvic Baia Mare, unde eram 
şef de ocol, a scos un carneţel şi mi-a arătat două nume: 
ing. Eugeniu Popescu - OS Simeria şi ing. Aurel Riţiu – 
OS Săcuieni, spunându-mi: „...aceştia sunt cei mai buni 
şefi de ocoale din toată ţara; din numeroasele ocoale sil-
vice verificate în ţară, numai la ocoalele conduse de ei am 
văzut asemenea minuni ale silviculturii, ca la Baia Mare”, şi 
a început să înşire preocupările ing. Eugeniu Popescu: 
•	 experimentarea diverselor compoziţii de paturi nu-

tritive pentru cultura răşinoaselor;
•	 stimularea fructificaţiei şi reducerea periodicităţii în 

rezervaţia de molid din Sacanimul;
•	 crearea unor plantaje de larice, duglas, brad şi pin 

strob în vederea asigurării unor surse de seminţe;
•	 experimentarea şi extinderea noilor soluţii de sub-

stituire, refacere şi ameliorare a arboretelor slab 
productive din OS Simeria;

•	 experimentarea diverselor formule de împădurire a 
haldelor de steril produse de minele de aur, zinc şi 
plumb din Munţii Apuseni;

•	 crearea unor culturi superintensive de arbuşti fruc-
tiferi (mur, zmeur, afin) din soiuri de elită, care con-
stituie surse sigure pentru realizarea planului de 
fructe de pădure;

•	 colonizarea în lacul Făieşag a unor specii indige-
ne şi exotice de salmonide, a căror rezultate se vor 
aplica în următorii ani, în vederea valorificării supe-
rioare a potenţialului biocenotic a acestui lac etc.

Pentru inginerii silvici care nu sunt încă convinşi de fru-
museţea activităţii din ocoalele silvice, de importanţa 
vechimii în acelaşi ocol silvic, de posibilităţile nelimi-
tate de afirmare ca profesionişti şi iubitori de pădure îi 
invităm să viziteze Ocolul Silvic Simeria, unde în fiecare 
parcelă a rămas o perlă a activităţii şefului de ocol,  doc-
tor inginer Popescu N. Eugeniu şi mai ales îi invităm să 
stea de vorbă cu dânsul.
Întrucât o acţiune de amploarea unui  schimb de expe-
rienţă, cu toţi inginerii din ţară, aduşi în Ocolul Sime-
ria – Model de creativitate, este mai greu de realizat, 

îi dorim domnului dr. ing. Popescu N. Eugeniu, acum 
la împlinirea a 70 de ani – mulţi ani înainte, pentru a 
descrie rezultatele deosebite într-o carte sau în articole 
din Revista de Silvicultură şi Cinegetică.
Una din „perlele” sale, blocul experimental demonstra-
tiv de la Mintia – Deva, plantat în 1971 în colaborare cu 
reputatul dr. doc. ing. Ioan Lupe, pe 3,8 ha, cu gorun, 
pin silvestru, pin strob, molid şi anin negru (ca fertili-
zant natural) şi extins în 1972 cu o plantaţie de castan 
comestibil, l-am vizitat după cca 40 de ani şi constituie 
o mărturie vie a ceea ce poate realiza un inginer silvic 
din producţie, dotat cu pasiune ştiinţifică, cu creativi-
tate, cu forţă managerială şi cu temeinice cunoştinţe 
profesionale.
Despre lucrările silvotehnice „ca la carte” de substituire, 
refacere, ameliorare a arboretelor slab productive, re-
alizate în OS Simeria sub conducerea sa, dr. doc. Ioan 
Lupe a scris cele mai calde cuvinte de apreciere ştiin-
ţifică şi profesională, ajungând la concluzia că aseme-
nea calităţi şi preocupări tehnice şi ştiinţifice trebuie să 
fie valorificate şi desăvârşite printr-un doctorat. După 
susţinerea cu brio a concursului organizat de Academia 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti, a fost admis la 
pregătirea doctoratului cu specializarea în „Culturi fo-
restiere de protecţie”, cu o temă de mare actualitate – 
perdelele forestiere de protecţie.
Pregătirea tezei de doctorat a făcut-o cu mari eforturi 
şi sacrificii, datele de teren din Câmpia Transilvaniei re-
coltându-le în timpul concediilor de odihnă, în decur-
sul a 10 ani. Cu tenacitate şi competenţă profesională 
a reuşit să realizeze o lucrare de referinţă în domeniu, 
apreciată, beneficiind de coordonarea mentorului său 
dr. doc. ing. Ioan Lupe, iar după decesul acestuia, verifi-
carea finală şi susţinerea tezei s-a făcut sub conducerea 
prof. univ. dr. ing. Victor Stănescu, o altă personalitate a 
silviculturii române cunoscută prin exigenţa lui ridicată. 
Studentul Eugeniu Popescu a suportat cu stoicism (dar 
fără resemnare) greutăţile vieţii, căci după terminarea 
liceului din Curtea de Argeş şi intrarea la Facultatea de 
Silvicultură, a cunoscut excesele comuniste ale acelor 
vremuri tulburi, fiind exmatriculat din cauza „originii 
sociale” între 1954-1956 şi nevoit să lucreze ca munci-
tor, magazioner şi primitor-distribuitor în cadrul IFET 
Curtea de Argeş.
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Revenit la facultate, între 1956-1961 a fost remarcat de 
profesorul Alexandru Săvulescu, care ia dăruit, ca semn 
de apreciere, lucrarea dactilografiată „Rărituri” a profe-
sorului Marin Drăcea şi apoi manualul de „Dendrologie” 
ediţia 1957, cu următoarea dedicaţie: „Unuia dintre cei 
mai pasionaţi şi conştiincioşi studenţi – Bună amintire”. 
Sub îndrumarea profesorului, studentul Eugeniu Po-
pescu a participat în cadrul Sesiunilor de Comunicări 
Ştiinţifice Studenţeşti cu referate, ale căror rezultate 
teoretice şi practice au fost apreciate şi premiate, la 
faza finală din Centrul Universitar Bucureşti, prevestind 
calitatea deosebită de cercetător al viitorului doctor în 
silvicultură.
Dr. Eugeniu Popescu a păstrat în suflet recunoştinţa şi 
preţuirea pentru dascălul foarte apropiat de studenţi, 
propunând atribuirea supranumelui „Alexandru Săvu-
lescu” pentru Staţiunea ICAS Braşov, după numele în-
temeietorului acestui lăcaş al ştiinţei silvice române (cu 
mâhnire observăm că gesturile de recunoştinţă nu sunt 
comune românilor).
Din 1990, când a intrat pe bază de concurs în colectivul 
de cercetare a Staţiunii ICAS Braşov, l-am văzut pe dr. 
Eugeniu Popescu, timp de 8 ani, în plină efervescenţă 
creatoare, studiind şi mai ales acţionând: procurând 
biostimulatori de la Institutul de Chimie „Raluca Râpan” 
din Cluj, turbă pentru substratul de butăşire de la Vatra 
Dornei, colaborând cu Fabrica Metrom şi punând 
la punct o instalaţie de climatizare, amenajând sera 
pentru butăşirea stejarului, recoltând butaşi în diferite 
perioade din sezonul de vegetaţie corelate cu fenologia 
speciilor ierboase sau arborescente, tratând butaşii şi 
butăşind cu o meticulozitate rară, supraveghind ziua 
şi noaptea aparatul de produs aerosoli, împreună cu 
soţia lui ing. silv. Otilia Popescu şi publicând în Revista 
de Silvicultură nr. 3/1996, 8/1998 şi 9/1999 câteva din 
rezultatele excepţionale realizate:
•	 butăşirea stejarului în premieră naţională; 
•	 obţinerea unui sistem radicelar foarte bogat la pu-

ieţi, care a permis realizarea unei eficienţe a bută-
şirii (reuşita de 80-94%) mai mari decât în Europa;

•	 testarea unui biostimulator românesc nou, cu re-
zultate comparabile cu biostimulatorii din import;

•	 punerea în funcţiune a primului agregat românesc 
de produs ceaţă, pentru care a obţinut şi diploma 
de inovator.

Am asistat la adevărate gesturi de sacrificiu din partea 
dr. Eugeniu Popescu, pentru câteva dintre idealurile 
utopice ale societăţii române (incluzând aici şi silvicul-
tura) postcomuniste - libertatea de expresie, egalitatea 
în drepturi şi progresul prin ştiinţă:

•	 a luptat pentru supravieţuirea Revistei de Silvicul-
tură şi Cinegetică (al cărui membru fondator şi per-
manent motor este) ca tribună tehnică şi civică sil-
vică, deschisă tuturor silvicultorilor, dar neîntinată 
de umbra cenzurii: 

•	 a făcut infarct cu câteva minute înainte de începe-
rea şedinţei de suspendare a finanţării revistei de 
către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;

•	 după spitalizări şi operaţii cardiace dificile (la Bu-
cureşti şi Freiburg), dr. Eugeniu Popescu a revenit 
în echipa de redacţie cu entuziasmul şi energia bi-
necunoscută şi a finanţat (donaţie din banii proprii 
pentru tipărirea unui număr) continuarea apariţiei 
revistei;

•	 spiritul său de luptător şi de justiţiar a fost simţit în 
actele de solidaritate colegială şi luptă sindicală sau  
profesională pentru echitate şi împotriva discrimi-
nărilor;

•	 spiritul său curajos, critic, de promovare a unor idei 
sau soluţii tehnice noi (cerute de specialiştii din 
producţie), alternative celor încetăţenite, deranjea-
ză de multe ori conformismul semenilor, care caută 
de multe ori soluţiile mai comode, de compromis, 
mai uşor de acceptat de către autorităţile adminis-
trative sau ştiinţifice;  

•	 s-a zbătut ca o parte din nedreptăţile istorice ale fa-
miliei sau altor semeni să fie îndreptate (chiar dacă 
reparaţiile erau doar parţiale, tardive şi mai mult 
morale decât economice).

Generozitatea şi ataşamentul domnului dr. Eugeniu 
Popescu faţă de Revista de Silvicultură şi Cinegetică, 
depăşeşte orice aşteptare şi considerăm că acordarea 
titlului de membru de onoare al Comitetului de Redac-
ţie este un modest semn de recunoştinţă, acum când 
dânsul împlineşte frumoasa vârstă de 70 de ani.
La această aniversare, îi dorim domnului dr. Eugeniu 
Popescu multă sănătate şi ani mulţi de viaţă, alături de 
frumoasa lui familie, şi noi succese celor doi băieţi care 
continuă munca de cercetare, învăţământ şi adminis-
traţie a părinţilor lor: conf. univ. dr. Dan Popescu (Fa-
cultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca) şi dr. ing. Flaviu Popescu (doctor în silvicultură, 
şef al Staţiunii ICAS Simeria, devenit deja un nume al 
cercetării silvice prin proiectele ştiinţifice naţionale şi 
europene de genetică forestieră pe care le-a coordonat 
sau la care a colaborat).
În mod special, îi mulţumim pentru modelul exemplar 
de viaţă şi creaţie, precum şi pentru modelul de carac-
ter - cinstit, sincer, generos şi curajos , pe care îl oferă 
inginerilor silvici din ţara noastră.
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Georgeta Maria V. Boronia căs. Ionescu, 2006: Rein-
troducerea castorului (castor fiber l.) în România.
Teză de doctorat susţinută la Facultatea de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere, conducător : Prof. Dr. Ing. Aurel 
Negruţiu
În contextul integrării României în Uniunea Europea-
nă preocupările doamnei ing. Georgeta Ionescu de 
reintroducere a castorului în ţara noastră, sintetizate 
în teza de doctorat recenzată, constituie o contribuţie 
concretă de aliniere a României la eforturile: Suediei, 
Norvegiei, Letoniei, Rusiei, Finlandei, Germaniei, Polo-
niei, Lituaniei, Elveţiei, Franţei, Austriei, Cehiei, Croaţiei, 
Ungariei, Belgiei, Olandei, Danemarcei, de a repopula 
arealul european al castorului.
Teza de doctorat se înscrie în actualitate şi prin integra-
rea în efortul general al umanităţii de a conserva bio-
diversitatea şi de a reface funcţionalitatea naturală a 
ecosistemelor.
În România, acţiunile de repopulare cu cervide, cu mar-
motă, capră neagră, cu zimbru şi castor, ca şi cele de 
conservare a carnivorelor mari: urşi, lupi şi râşi nu sunt 
deloc facile, necesitând soluţionarea problemelor nu 
numai sub aspect biologic ci şi sub aspectul pagubelor 
pe care le aduc economiei şi aşa greu încercată.
Pentru Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care 
militează pentru gospodărirea durabilă a pădurilor, 
abordarea prin ing. Georgeta Ionescu a reintroducerii 
castorului, cunoscut ca animalul cu cel mai puternic im-
pact asupra mediului, constituie o dovadă a nivelului 
superior ecosistemic la care se abordează problemele 
şi a ingeniozităţii cu care s-a reuşit îmbinarea între sta-
tutul de specie protejată şi minimalizarea pagubelor 
aduse de castori.
Iată de ce scopul tezei de doctorat, aparent facil, de a 
reintroduce castorul după modelul ţărilor avansate din 
Europa, a necesitat mult curaj, mare risipă de energie şi 
demersuri ştiinţifice şi sociale deloc uşoare, cum ar fi:
•	 Studiul de oportunitate a reintroducerii speciei în 

România;
•	 Determinarea habitatelor favorabile reintroduce-

rii castorului în bazinele râurilor Olt, Mureş, Crişul 
Negru, Târnava Mare, Târnava Mică, Delta Dunării, 
Dunărea, Insula Mică a Brăilei, Insula Gâştii, etc.;

•	 Repopularea cu castor în bazinele râurilor Olt, 
Mureş şi Ialomiţa;

•	 Monitorizarea populaţiilor de castor introduse sub 

aspectul: dispersiei, dietei, mortalităţii şi influenţei 
repopulării asupra ecosistemului.

Lucrarea constituie un elaborat unitar şi este laborios 
organizată pe 13 capitole, raţional înşiruite, cuprinzând 
în esenţă tot ceea ce trebuie cunoscut într-o acţiune de 
anvergura reintroducerii unei specii dispărute încă din 
1824 din fauna României.
Constatând lipsa totală a lucrărilor cu caracter ştiinţific 
privind castorul din România, doamna ing. Georgeta Io-
nescu reuşeşte să acceseze o vastă literatură străină – în 
limba engleză, franceză şi germană, privind istoricul re-
introducerii şi distribuţiei castorului în Europa, biologia 
şi ecologia lui, influenţe în ecosistem şi interacţiunile 
cu activitatea umană şi managementul populaţiilor de 
castor, care umple un gol nu prea lăudabil în literatura 
noastră de specialitate şi oferă o imagine cât se poate 
de completă şi de concludentă asupra castorului.
Teza de doctorat a doamnei ing. Georgeta Ionescu are 
un pronunţat caracter monografic reprezentând un 
studiu complex şi aproape total al castorului. 
Obiectivele propuse au fost urmărite în adâncime, cu 
deosebită minuţiozitate şi cu un dezvoltat spirit anali-
tic, folosind modalităţi de cercetare adecvate.
•	 În spiritul recomandărilor de la Augsburg cu privire 

la reintroducerea speciilor, autoarea desfăşoară în 
1997-2006 un remarcabil program de informare a 
opiniei publice şi  realizează cu sprijinul conducă-
torului ştiinţific de doctorat şi al studenţilor de la 
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere un 
foarte interesant sondaj de opinie, din care rezultă, 
după prelucrarea cu ajutorul pachetului de progra-
me MS Office, nivelul cunoştinţelor populaţiei asu-
pra castorului şi dorinţa a 71% din cei consultaţi de 
a se reintroduce castorul şi în România.

•	 Determinarea habitatelor favorabile repopulării s-a 
efectuat prin aplicarea corectă a Metodei de clasifi-
care ecologică Heidecke, care ia în considerare cei 
mai importanţi factori pentru existenţa castorilor: 
topografici, hidrologici, nutriţionali (vegetaţia) şi 
antropici.

•	 Metoda observaţiilor directe pe itinerar şi staţio-
nar s-a utilizat eficient la monitorizarea populaţii-
lor nou-introduse, studiul dispersiei populaţiilor, 
mărimea teritoriilor ocupate şi vegetaţia lemnoasă 
consumată.

•	 O interesantă analiză a vegetaţiei ierboase s-a re-
alizat în zonele de concentrare a castorului de la 

Recenzie
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Ungra şi Ilieni, după modelul Mueller, Dambois, El-
lenberg (1974), care a permis ca în cele 7 habitate 
identificate să se efectueze analiza simplă a varian-
ţei pentru abundenţa speciilor din compoziţia ve-
getaţiei ierboase.

•	 Proporţia speciilor lemnoase utilizate pentru hră-
nire şi adăpost în zonele de concentrare maximă a 
castorilor, a fost studiată în 7 suprafeţe de probă, de 
câte 100 m2 fiecare, prin inventariere totală pe dia-
metre şi distanţe faţă de malul râului. Rezultatele 
au fost prezentate nu numai tabelar, ci şi prin histo-
grame şi diagrame sugestive, privind: distribuţia pe 
categorii de diametre, proporţia speciilor lemnoase 
(97% salcie şi câte 1% alun, sânger, anin), distanţa 
faţă de mal a locului de doborâre, înălţimea cioate-
lor rămase, proporţia tipurilor de rosătură.

Calitatea apei din râurile României este unul dintre fac-
torii mai puţin satisfăcători pentru extinderea castoru-
lui: 6,3% – 7,8% fiind de categoria a III-a şi a IV-a, inapte 
pentru piscicultură, dar care se speră că în următorii ani 
va fi îmbunătăţită radical.
Diagnoza habitatelor, incluzând şi calitatea apei în cal-
culul indicelui de habitat relevă că: 
•	 42% din habitate sunt optime şi 27% sunt bune pe 

râul Crişul Negru;
•	 39% din habitate sunt optime şi 25% sunt bune pe 

V. Mureşului;
•	 23% din habitate sunt optime şi 55% sunt bune pe 

râul Târnava Mică;
•	 12% din habitate sunt optime şi 44% sunt bune re-

populării pe V. Oltului;
•	 11% din habitate sunt optime şi 45% sunt bune pe 

râul Târnava Mare;
•	 60% din habitate sunt bune pe râul Ialomiţa.
Lucrările de teren, începând cu procurarea castorilor 
din Landul Bavaria -  Germania şi continuând cu trans-
portul, organizarea carantinei şi reintroducerea efecti-
vă în bazinele râurilor Olt, Mureş şi Ialomiţa, descrise în 
teză şi ilustrate cu fotografii color relevă un efort mai 
puţin obişnuit, risipă de energie şi un foarte bun simţ 
organizatoric. Mortalitatea relativ redusă (18 exemplare 
din 91) şi stabilizarea populaţiilor, creşterea lor numeri-
că de la 73 la 171 exemplare în 2005 pe Valea Oltului şi 
respectiv dispersia naturală a castorului în regiunile în-
vecinate, evidenţiază calitatea superioară a eforturilor 
prestate, competenţa cercetătoarei şi perseverenţa în 
monitorizare, din 1998 până în prezent.

Desigur că această monitorizare a ocazionat cercetări 
laborioase privind: particularităţile habitatului, mări-
mea şi forma adăposturilor, gradul lor de utilizare, ca-
uzele mortalităţii şi evoluţia nucleului iniţial, cercetări 
care aduc informaţii inedite asupra comportamentului 
castorului în condiţiile specifice din România.
În ansamblul lor rezultatele acestor cercetări furnizează 
date interesante şi valoroase privind consumatorii din 
structura biocenozei în ecosistemele forestiere, cum 
este de exemplu tipul de ecosistem Plopiş – stejăret de 
stejar pedunculat, înalt şi mijlociu productiv, cu mull, 
pe aluviosoluri ori gleiosoluri, carbonatic eubazice, hi-
dric optimale, cu Rubus caesius-Galium aparine.
Planul de management detaliat şi la obiect, privind: 
estimarea efectivelor, menţinerea controlului nume-
ric al populaţiilor, combaterea braconajului, controlul 
sanitar veterinar, paza contra câinilor hoinari şi a altor 
animale prădătoare, asigurarea calităţii şi continuităţii 
habitatelor, monitorizarea dezvoltării infrastructurii, a 
pagubelor cauzate sectorului agricol şi a modalităţilor 
de compensare a pagubelor, informarea şi conştienti-
zarea opiniei publice, adaptarea legislaţiei existente şi 
continuarea cercetărilor de teren, oglindeşte compe-
tenţa şi gama largă de răspunderi pe care cercetătoarea 
le-a asumat şi pe viitor, pentru a asigura succesul total 
al acţiunii de reintroducere a castorului în România.
Concluziile lucrării sintetizează cu claritate principalele 
rezultate obţinute prin cercetările întreprinse, cadrul 
socio-economic şi legislativ al acţiunii de reintroduce-
re şi subliniază importanţa monitorizării efectivelor de 
castor. Ele sunt bine fundamentate sub raport ştiinţific, 
au valoare teoretică şi practică certă şi sunt utile atât 
specialiştilor din domeniul reintroducerii speciilor dis-
părute cât şi masei largi de ocrotitori ai biodiversităţii.
Deşi colonizarea acestei specii a decurs după un mo-
del experimentat în Europa, realizările doamnei ing. 
Georgeta Ionescu sunt deschizătoare de drumuri în 
cercetarea castorului din ţara noastră, iar teza de doc-
torat devine o lucrare de referinţă pentru specialişti şi 
ocrotitorii biodiversităţii. În consecinţă recomandăm 
publicarea acestei teze de doctorat, ale cărei informaţii 
interesante vor putea fi utilizate de exemplu şi la înfiin-
ţarea Parcului Regional Valea Oltului, în cadrul centurii 
metropolitane verzi-galbene a Braşovului.

Dr. ing. Valentin Bolea 
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PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Pe strada Castanilor din Braşov s-au tăiat o parte din arbori pentru par-
carea maşinilor, deşi aceasta se putea face între castanii din aliniament
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PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Pe Aleea Brediceanu din Braşov s-a tăiat aliniamentul de paltini, frasini şi castani să-
nătoşi şi s-au plantat puieţi cu o capacitate de sechestrare a CO2 de 100 ori mai mică
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În viziunea Prof. dr. H. D. Knapp director al Internationale Natur-
schutzakademie Insel Vilm-Germania; „parcurile naţionale româneşti, 
includ cele mai valoroase zone nealterate din Estul Europei şi un capital 
natural considerabil”
„Capitalul natural este zestrea cea mai preţioasă a României la integra-
rea europeană, care poate egala capitalul financiar occidental. Numai 
împreună aceste două capitaluri pot asigura bazele ecologice pentru 
dezvoltarea durabilă a Europei Unite (Vădineanu H., 1999)

Situl Natura 2000 - Parcul Naţional Munţii Ţarcu 

Dacă asaltul iraţional continuu asupra pădurii, exercitat cu sfidarea  le-
gislaţiei, nu vor fi oprite, acest inegalabil laborator natural European va 
dispare înainte de a fi chiar cunoscut.

AVERTISMENTUL SOCIETĂŢII  
„PROGRESUL SILVIC”



PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC” 
privind deteriorarea ariilor protejate

Situl Natura 2000 „Ciucaş”

•	 Creşterea alarmantă a eroziunii prin: incendierea vegetaţiei lemnoase, 
tăierea rasă a pădurilor, păşunatul abuziv, practicarea turismului 
primitiv;

•	 Erodarea progresivă a biodiversităţii prin: braconaj, păşunat 
generalizat, extragerea exemplarelor de „Arbor ecologicus”, 
exterminarea prădătoarelor protejate în extincţie (vidra), recoltarea 
plantelor rare şi protejate şi recoltarea iraţională a fructelor de pădure, 
lichenilor, ciupercilor şi plantelor medicinale;

•	 Degradarea ireversibilă a peisajului natural prin extinderea zonei 
intravilane, vandalizarea zonei cabanelor Muntele Roşu şi Ciucaş, 
„potecirea” golului alpin, creşterea semi-sălbatică a hergheliilor de 
cai, poluarea solului cu resturi menajere, colmatarea cheilor.
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