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În acest număr al Revistei de Silvicultură şi Cinegetică, 
precum şi în cele anterioare, colectivul redacţional s-a 
străduit să publice un material  autentic, relevant şi di-
versificat.
În domeniul fermecător al Parcurilor Naţionale şi Natu-
rale se prezintă un minuţios studiu de fundamentare 
ştiinţifică a Parcului Naţional Codru Moma, dar şi difici-
le până la incredibile lucrări practice de reintroducere a 
zâmbrului şi de restructurare a populaţiilor de zâmbru, 
jneapăn şi molid, pe coastele foarte greu accesibile ale 
Parcului Naţional Munţii Rodnei.
Articolele au un caracter practic, când se referă la tehni-
ca de butăşire la plopul alb ,sau de fundamentare teo-
retică şi practică a substanţelor fitosanitare, distribuite 
în pădure sub formă de aerosoli.
Conştienţi de efectele devastatoare ale schimbărilor 
climatice, prezentăm în revistă strategiile de precauţie 
ale silviculturii pentru zonele de câmpie, care vor fi cele 
mai expuse, dar şi noul concept de „Pădure urbană”, 
care prin grija şi colaborarea silvicultorilor este chema-
tă să amelioreze efectele exceselor climatice asupra lo-
cuitorilor oraşelor.
Din lumea misterioasă a animalelor, dezvăluim acţiu-
nea generoasă de refacere a biodiversităţii, prin colo-
nizarea castorului, dar şi preocuparea curajoasă şi plină 
de riscuri, de a conserva efectivele de urşi, fără ca aceş-
tia să pună în primejdie viaţa oamenilor.
Pe linia specializării revistei în cercetări aplicative,  vă 
prezentăm în premieră o „Îndrumare tehnică”, privind 
metoda bioindicatorilor şi bioacumulatorilor în detec-
tarea, evaluarea şi supravegherea poluării, din ecosiste-
mele forestiere şi spaţii verzi.
Având acest model, de prezentare succintă şi schemati-
că a unei îndrumări tehnice, vă invităm să trimiteţi spre 
publicare şi alte elaborate de acest fel, pentru a ajuta 
producţia să le cunoască şi să le aplice cât mai bine.
Fiind o revistă de atitudine, nu suntem indiferenţi faţă 
de defrişarea pădurilor, pentru construirea vilelor, de-
frişarea parcurilor şi scuarurilor, pentru instalarea mall-

urilor, tăierea arborilor din aliniamente, pentru amena-
jarea parcărilor, sau tăierea arborilor ornamentali din 
incintele particulare şi instituţionale, fără motivaţie se-
rioasă şi fără autorizaţie. În acest sens prezentăm PRO-
TESTUL SOCIETĂŢII PROGRESUL SILVIC.
Pentru echilibrarea acestor aspecte negative şi rele-
varea activităţilor pozitive, predominante ale corpului 
silvic, iniţiem o nouă rubrică: „Mândrii ale silviculturii 
româneşti”, în care vom publica cele mai impresionan-
te lucrări silvice din pepiniere, de pe şantierele de împă-
duriri, întreţineri, lucrări model de îngrijire şi conducere 
a arboretelor, regenerări naturale, lucrări din păstrăvării 
sau de cinegetică. În acest sens rugăm cititorii şi cola-
boratorii revistei să ne trimită pe e-mail (valentinbo-
lea@yahoo.com) sau prin poştă (Bolea Valentin, ICAS 
Braşov, str. Cloşca nr.13) fotografii frumoase, succinte 
descrieri: autorul, data, locul şi parametrii care pun în 
valoare caracterul excepţional al lucrării (diametre, înăl-
ţimi, creşteri ale puieţilor, ori arborilor).
După publicarea în Revista de Silvicultură şi Cinegetică, 
cele mai deosebite lucrări din ţară, vor fi analizate pe 
teren şi vor fi premiate de Societatea „Progresul Silvic”.
Întrucât ideea acestei rubrici a fost preluată din „Viaţa 
Forestieră” nr. 1/1936 încheiem cu următorul citat al 
redactorilor acestei reviste: dr. ing. C. Chiriţă şi dr. ing. 
V. Dinu: „Vitregia socială sub care au evoluat pădurile 
noastre şi activitatea silvică românească a adus sânge-
rări îndelungi în patrimoniul nostru forestier şi în viaţa 
celor aflaţi în slujba pădurilor. Dar în această evoluţie 
cernită, sufletul silvicultorilor şi forţele naturii româ-
neşti au înscris şi pagini de lumină, realizări măreţe, 
victorii şi mândrii ale silviculturii noastre. Avem în ţară 
lucrări forestiere de excepţională valoare, monumente 
de vegetaţie, realizate prin râvna şi efortul silvicultorilor 
noştri şi prin forţele creatoare ale naturii înţelept ajuta-
te de acţiunea omului. Cât cunoaştem noi din aceste 
monumente glorioase ale silviculturii noastre? Ce ştim 
noi despre realizările de faptă silviculturală ale colegilor 
noştri răspândiţi pe întinsul ţării?”.

Editorial

Valentin Bolea
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The ecological restoration work was realized within the 
framework of the project LIFE  from 2004 to 2006. The 
Forest Research and Management Planning Institute – 
Bucharest was the project beneficiary. 

1. Sticks preparation
A number of 12 350 conifer wood sticks were prepared 
to be used for land picketing.  The sticks were 100 cm 
long, 5 cm wide and 3 cm thick. 

2. Seedling beds marking by sticks on 
the planting ground 
This was the first field operation aiming at marking the 
places where the seedling bed has to be prepared.  To 
be visible from distance, during 2004, 2005 and 2006 the 
12350 seedling beds covering 50 ha were marked using 
the prepared sticks (fig. 1). The sticks helped the worker 
to locate the place where the seedling bed has to be pre-
pared. It should be mentioned that on the area with fre-
quent occurrence of avalanches, the stick (i.e. the planta-
tion) density was much higher than in any other part of 
the project area (fig. 2).  This is because a higher density of 
trees will be more efficient against the avalanche initiation.

Fig. 1. Sticks transportation on the back and seedling beds 
marking on the field

3. Seedling bed or site preparation 
The operation of hoeing of the seedling bed took place, 
immediately after the land was marked by sticks, i. e. 
mid June of the years 2004, 2005 and 2006 (fig. 3.).  The 
seedling bed dimensions were of 80 cm x 80 cm and 20 
cm depth (fig. 4.).  Because of the extremely harsh envi-
ronment conditions (compact and/or lack of soil, dense 
Vaccinium sp. and herbaceous layer, rocky ground, 
presence of bushes, etc.), this operation was made us-
ing the mountain special hoe.  Depending on the site 

conditions, two different kinds of tools were used: the 
hoe when the soil was rock less and crowbar when the 
seedling bed substratum was dominated by stones.  
Using these tools, at the end, a total of 12350 seedling 
beds were prepared.  Seedling bed preparation at the 
beginning of the vegetation season is much easier than 
at the end of August when plantation takes place.  This 
is because the weeds and grasses and the sub-shrubs 
like Vaccinium, Rhododendron, etc. have stronger roots 
in the fall than in the spring.  In addition, when prepared 
in the spring, the soil on the seedling beds accumulates 
moisture and became more suitable for planting.

Fig. 2. The marked position of seedling beds on the field and 
site preparation.  The shown is the area where the avalanches 
occurred and the sticks/ trees density is higher than elsewhere, 

Fig. 3. Map 3. Quick Bird Satellite Imagery taken on July 10, 
2004:  the seedling beds of 80 x 80 cm size can be seen from 

satellite (0.6 m resolution)

Conservarea naturii

Re-introduction of Pinus cembra and restoration of Pinus  
cembra/ Pinus mugo/ Picea abies habitat by planting in the 

Zanoaga hollow from the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve
Ioan Blada
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Fig. 4. Seedling beds preparation

4. Seedling origin and their production 
The Pinus cembra reintroduction and restoration of Pinus 
cembra / Pinus mugo / Picea abies habitats was conceived to 
be made according to the genetic and ecological require-
ments.  For this reason, P. cembra seedlings originated from 
the natural population Lala Valey near the Inau Mountain, 
a massive included, as Pietrosul, in the same Rodnei Moun-
tains range. Therefore, the Lala Valey population has the 
same genetic structure and ecological requirements as 
that from Pietrosul Mt. where the project area is placed. 
The provenance Pietrosul for P. cembra was not used for 
restoration as the Pietrosul natural population is very close 
to extinction and the resulted seed/ seedlings are from self 
pollination (i.e. such seedlings/ trees have very low surviv-
als). Prior to launch the LIFE project, these seedlings were 
already produced in the Sinaia Nursery belonging to the 
Bucharest Forest Research and Management Planning 
Institute (fig. 5). The seedlings were grown in individual 
plastic bags filled with acidophilus spruce humus. At the 
planting moment some of seedlings were seven to nine 
years old and they were very well developed and healthy 
(See the nursery picture). Each seedling including potted 
soil has weight between 4-6 kg. Using potted seedlings 
ensures the planting success in such a harsh environment. 
Picea abies and Pinus mugo seedlings have their origin in 
the Pietrosul Mountain natural population (i. e. very close 
to the project area). 
All the seedlings were produced by the ICAS as a project 
beneficiary at its Sinaia Nursery located at about 700 m el-
evation.  The production cost of the seedlings represents 
almost the entire Beneficiary’s co-financing to the project.  
It should be stressed that, except ICAS, no other company 
is producing P. cembra and P. mugo seedlings.

Fig. 5. The ICAS Nursery from Sinaia where the seedlings were bred

5. Seedlings transport 
The seedling transportation from Sinaia Nursery to 
Borsa and then up to Pietrosul Mt. proved to be a very 
difficult task because:
•	 the seedlings were grown in plastic pots filled in 

with soil and for this reason, they could not be over-
lap during transportation (they needed more room 
that those not potted);

•	 the Sinaia Nursery is placed in a valley and because 
of this, the seedling transportation to the accessible 
road for trailer had to be made by a carriage  pulled 
by a horse from 600 to 750 m elevation (fig. 6);

•	 the seedlings were transported with big trucks 
about 650 km to the Borsa town (fig. 7);

•	 then the seedlings were transferred on four power-
ful lorries and transported to an intermediate de-
posit, seven km to the Borsa outskirts placed at 700 
m elevation;

•	 further, the seedlings were transported to the 
mountain planting site at about 1700/1800 m eleva-
tion;  only a caterpillar tractor could make this trans-
port on a very bad and sloppy primitive road, (See 
photo);  only 300 seedlings could be transported on 
each ride and only two rides a day were possible; a 
number of 20 days were needed to transport the 12 
350 seedlings from Borsa outskirts intermediate de-
posit (fig. 8.) to the Pietrosul Mt. (fig. 9.) 

Fig. 6.  From Sinaia Nursery to the access road
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Fig. 7. From Sinaia Nursery access road to Borsa outskirts

Fig. 8.  Intermediate deposit at Borsa outskirts

Fig. 9. From Borsa outskirts to Pietrosul at 1700 m a.s.l.

6. Seedlings distribution to the seedling 
beds 
By using wooden baskets, the 12350 potted seedlings 
were carried by the workers (on their back) to the 
planting beds distributed across 50 hectares (fig. 10). 
Because of the basket weight (about 30 kg) and sloppy 
land and wild vegetation, this work was very hard and 
difficult (fig. 11). For transportation of the total 12350 
potted seedlings, about 400 uphill trips were needed.

Fig. 10. On the back by baskets transportation seedlings to

Fig.11. The working team rests after a hard working day the 
seedling beds

7. Transport of additional soil 
On some parts of the planting area, about 1000 seed 
bed places required additional soil.  This soil was trans-
ported by the caterpillar tractor from 800 m elevation 
outside Biosphere Reserve, to about 1700 m elevation 
where it was deposited. From that place, using wood 
baskets, the workers carried the soil on their back to 
planting spot.  It was a hard work.

8. Planting site, planting design and 
plantation 
The planted area is located on the northern slope of Pi-
etrosul Mt. between 1600-1990 m elevations, namely 
across the Zanoaga Mare and Piciorul Mosului. 

The proposed planting design.  
Because an ecological plantation was assumed to 
be made, the tree too tree distance varied between 
2 to 20 m, i. e. a 10x10 m average distance was taken 
into account. The intention was to restore the past lo-
cal landscape, if possible. For this reason, an irregular 
planting framework was adopted. It is well known that  
P. cembra and P. abies trees are „tall” species while the 
P. mugo is a dwarf tree.  Therefore, the 5000 P. mugo 
seedlings were planted (over the same 50 hectares), at 
irregular distance, among the other two tree species.  
In other words, it was not taken into account at the area 
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calculation. This infusion with P. mugo will speed up 
restoration of the ground vegetation which soon con-
tributes to the soil protection.  

The real (i.e. applied in the field) planting design.  
Taking into account the newly acquired information 
about the planting area, the initial plan was slightly 
improved.  It was learned that after previous trees cut-
ting, the Piciorul Mosului steep slope became a place 
with avalanche occurrence. Two avalanches occurred 
on winters of 2005 and 2006 when five people were 
killed.  Consequently, in order to prevent the ava-
lanche initiation it was decided to increase the planta-
tion  density by planting another 5550 seedlings (2.350  
P. cembra and 3.200 Sorbus aucuparia local prove-
nance). Therefore, on the same 50 hectares, altogether, 
15550 instead 10000 seedlings were planted.  Sorbus 
aucuparia is naturally spread all over the Pietrosul sub-
alpine ecosystem where at its early age it grows fast-
er than any other local species and is resistant to the 
harsh climatic conditions.  It is expected that at least for 
the long term, this mixed population will play a posi-
tive role in avalanche controlThe plantation was made 
in late August of the 2004, 2005 and 2006.  Plantation 
hole was of 30 x 30 cm deep and placed in the centre 
of the seedling bed.  Each seedling of P. cembra and P. 
Abies (fig.13) was planted separately in a seedling bed 
while P. mugo (fig.12) and S. aucuparia seedlings were 
planted together in the same seedling bed.  In the sub-
alpine zone, at early age, the S. aucuparia grows much 
faster than any other woody tree species, and therefore 
a dense cover with tall trees will ensure a better protec-
tion against avalanche initiation.  Besides the fact that 
S. aucuparia is a principal component of the Pietrosul 
Mountain flora, this was the main reason to plant this 
species on the avalanche track.  It should be mentioned 
that all 12350  seedlings foreseen initially were grown 
in plastic bags and were planted without the bag;  this 
working procedure ensured a high level of surviving 
or success.  The other additional 5550 seedlings (2.350 
P. cembra (fig.15) and 3200 S aucuparia), were planted 
with bare roots so that some losses are expected.  Both 
the production cost and the work for planting of these 
addtional 5550 seedlings were covered by ICAS.

Fig. 12. After planting: P. mugo

Fig.13. After planting: P. abies

Fig.14. A sample of planted area

Fig. 15. After planting P. cembra

9. Construction of a refugee 
In order to ensure shelter for scientists and technicians 
and workers during the project implementation and 
for park rangers in the future during management ac-
tivities, a refugee chalet was built alongside the LIFE-
Nature project area.  Initially, a one room chalet was 
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planned but finally a two room chalet including an attic 
was built.  The conifer wood was used as basic material 
for construction of all components such as:  infrastruc-
ture, walls, roof of shingle, doors and windows.  For in-
door protection against cold the walls were insulated.  
Also, for a better outdoor protection against moisture, 
the external walls of the refugee chalet were painted us-
ing a yellowish oil paint.  For the same reason, the roof 
was painted with a two layers mineral oil of dark color 
(fig. 16.). The inside refugee chalet was equipped with 
superposed beds and other strict necessary equipment 
(fig. 17.). Altogether, 16 persons can be accommodated 
in the two rooms and the attic. (fig. 18.). As the financial 
effort foreseen in the Application Forms for this action 
was underevaluated, the Maramures County Branch of 
tha National Forest Administration - Romsilva and the 
Borsa Forest District provided free of charge, the woody 
materials and other materials.  
In the future, the chalet will be used by the National 
Park staff, mainly for rangers who are responsible with 
guarding objectives.  Also, the technical personnel of 
the project working team will be accommodated dur-
ing recording data concerning evolution process for 
about five to ten years from now.

Fig. 16. Implementation of the Action C.1 could not take place 
without this chalet

Fig.17.  Inside the sleeping room

Fig.18. Inside the attic

10. Information panels, construction 
and their installation
Ten information panels, five in Romanian and five in 
English, were made on plastic boards.  The plastic is 
more resistant to the climatic factors and more esthet-
ic, as well.  The text on panels fulfilled the European 
Community recommendations, such as:  
•	 the LIFE logo and partners logos placed in front of 

the panel;
•	 the project objectives;
•	 the project major actions;
•	 a specific recommendation to the public to protect 

the planted trees and all flora and fauna species 
from the whole Biosphere Reserve.

•	 the satellite map of the Pietrosul Rodnei Biosphere 
Reserve (placed on the panel lower side).

All 10 panels were installed in 5 locations (at each lo-
cation, a Romanian and English version were grouped 
together on the same wooden support - 1 m tall x 1 m 
wide board on 2 pillars).  In its upper side, each panel 
was equipped with a roof for protection. 
•	 The panels were installed in strategic places acces-

sible and visible to the public, as follows:
•	 the first panel was installed at the entrance in Borsa 

coming from Baia Mare (fig. 19);
•	 the second was installed in the Borsa Down Town 

just to the road that starts to the Pietrosul Moun-
tain;

•	 the third was installed on the tourist road that 
crosses the project area and then climbs to the pro-
ject chalet and then to the Pietrosul Pick (fig. 19);

•	 the fourth was installed on the tourist path that lies 
between the Pietrosul Pick and the Inau one;

•	 the fifth was installed just closed to the road on 
the Prislop Passage from the Suceava to the Mara-
mures County. 
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Fig. 19. The first panel was installed at the entrance in Borsa while the second one on the tourist road that cross the project area 
and then climbs to the Pietrosul Pick

Poate că reintroducerea zâmbrului pe 50 ha asociată cu refacerea habitatului P. cembra / P. mugo / Picea abies  acţiunea 
majora rezolvată prin implementarea proiectului.  Aceasta, în primul rând, pentru că prin această plantare, zâmbrul se va 
regenera natural, scăpând de pericolul dispariţiei lui din Pietrosul.  Dificultăţile întâmpinate în timpul transportului puieţi-
lor de la Borşa la Pietrosul precum şi greutăţile legate de pichetarea terenului, pregătirea vetrelor, căratul puieţilor cu coşul 
pe spate, căratul pământului de împrumut şi plantatul constituie subiectul primului film realizat în cadrul proiectului.  
Apoi se pune problema protejării habitatelor întrucât în ultimele decenii flora şi fauna au fost degradate semnificativ 
fapt care impune luarea unor măsuri urgente de conservare.  În acest sens, colectivul Parcului Naţional Munţii Rodnei 
a conceput şi implementat planul de management iar implementarea lui contribuie la crearea unor condiţii mai bune 
de dezvoltare a florei şi faunei mai bune decât în trecut, nu numai din Rezervaţia Biosferei (6415 ha) ci din întrgul Parc 
Naţional (46399 ha).  În plus, prin realizarea inventarului florei ierbacee şi lemnoase, a păsărilor şi mamiferelor, a peştilor, 
amfibienilor şi reptilelor, au fost aduse importante contribuţii ştiinţifice.
Cuvinte cheie: zâmbru, implementare, proiect, habitate, flora, faună.

Broggi M.F., 2007:  Das Schweizerische Mittelland und seine Biodiver-
sitat. (Platoul eleveţian şi biodiversitatea sa): Schweizerische Ze-
itschrift fur Forstwesen, Swiss Forestry Journal,  p.91-97.
Când vine vorba de conservarea biodiversităţii, agricultura şi sil-
vicultura joacă un rol-cheie. 
Fundaţia Naţională de Ştiinţă a publicat un  studiu în 1989, privind ce-
rinţele minime de semiarii naturale în peisajul cultural,  identificând de-
ficienţe considerabile pentru diversitatea speciilor în platoul elveţian. 
Reforma politicii agricole a introdus în 1990 preocupări mult mai directe.
În ciuda unor noi măsuri, cum ar fi plăţile directe şi, în ciuda marilor 
investiţii financiare, în perioada ultimilor ani, diversitatea mai multor 
specii în zonele favorizate agricol a crescut cu greu şi platoul elve-
ţian a rămas o regiune săracă. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte 
pădurea, condiţiile în platoul elveţian sunt considerate a fi mai favo-
rabile. Proprietarii de păduri şi întreprinderile forestiere care sunt, îşi 
desfăşoară activitatea în zone publice, care, într-o anumită măsură, 
exercită constrângeri referitoare la intensitatea managementului. 
Pentru pădure, deficienţa majoră  o reprezintă insuficienţa pen-
tru instituirea  rezervelor de pădure, lipsa unor structuri diverse, 
deficienţele de creştere şi lemnul  mort. 
Recent, cererea de lemn a crescut rapid. Pentru ca biodiversitatea 
să nu-şi piardă calităţile sale, urmează a fi definite standardele eco-
logice de gestionare a pădurilor. Autorul recomandă dezvoltarea şi 
punerea în aplicare a unui plan de acţiune pentru o strategie naţi-
onală de biodiversitate, care să acopere întreg spaţiul de viaţă.  
                           Diana Vasile

Wehrli A..,ş.a.: Schutzwaldmanagement in den Al-
pen – eine Übersicht (Amenajamentul pădurilor de 
protecţie în Alpi – privire generală): Schwizerische 
Zeitschrift für Forst wessen. Nr. 6/2007.
Multe păduri montane din Alpi, protejează arii rezi-
denţiale şi suprastructuri, de hazardurile naturale. 
Ele sunt descrise ca păduri de protecţie şi amenaja-
mentele lor, au ca ţel asigurarea unui efect protec-
tor permanent şi de înaltă calitate.
Amenajamentul şi lucrările de îngrijire a acestor pă-
duri s-au îmbunătăţit continuu şi au atins un stan-
dard superior. În prezent există o mai bună înţele-
gere a efectelor protective a pădurilor împotriva 
hazardurilor naturale.
În Alpi, se fac în mod curent proiecte vizând armo-
nizarea evaluării hazardurilor naturale, a pericolelor 
potenţiale şi diferitele păduri de protecţie. În aceste 
cazuri a fost necesară aplicarea unor măsuri în ve-
derea prevenirii pericolelor hazardurilor naturale. În 
mod curent s-a îmbunătăţit activitatea de monitori-
zare prin tehnologii avansate cum ar fi: scanarea cu 
Laser (LIDAR), corelarea datelor inventariate din dife-
rite surse, simularea unor modele pentru estimarea 
mai corectă a beneficiilor măsurilor pe termen lung 
din pădurile de protecţie şi îmbunătăţirea colaboră-
rii internaţionale.            Dr. ing. Valentin Bolea

Rezumat

Revista revistelor
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1. Introducere
Marea biodiversitate a ţării noastre, precum şi imensa 
rezervă de peisaje naturale şi cvasinaturale de mare 
valoare, justifică din plin acţiunea de extindere a arii-
lor protejate. Parcurile naţionale şi naturale existente 
în prezent surprind prin originalitate şi aspectul na-
tural al peisajului. Dar, pitorescul peisajului românesc 
are rezerve imense de valorificat, ceea ce ar impune 
conservarea lui. Practic, întregul lanţ carpatic, de peste 
1000 km, este un imens parc natural. Raportul dintre 
parcurile naţionale şi cele naturale în ţara noastră este 
de 2:1, în timp ce în vestul Europei acest raport este de 
1:4. Ţinând cont de aceste considerente, considerăm că 
este loc de mai bine în acţiunea de conservare a acestei 
mari bogăţii naturale. 
Pentru constituirea acestui nou parc natural, pot fi enu-
merate următoarele considerente:
- Originalitatea Platoului Vaşcău – după afirmaţiile 
reputatului geolog Marcian Bleahu: „Platoul Vaşcău, 
vast podiş calcaros ce se întinde la o altitudine de 600- 
700 m, ... prezintă poate cel mai extraordinar relief 
carstic din ţară datorită numărului impresionant de 
doline şi bazine închise”. 
- Existenţa unor arii protejate, unicate în ţară:
•	 Izbucul intermitent de la Călugări;
•	 Rezervaţia de Ilex aquifolium;
•	 Peştera (avenul) Câmpeneasa şi Izbucul Boiu;
•	 Arboretumul Sylva de la Gurahonţ, unic în ţară prin 

structura sa sistematică.
- Potenţialul turistico-recreativ oferit de:
•	 Staţiunea balneară Moneasa;
•	 Pitorescul Culoarului Crişului Alb, între Gurahonţ şi 

Vârfurile; 
•	 Pitorescul Platoului Vaşcău.
- Vecinătatea parcului natural propus cu întinsul Parc 
Natural Apuseni, noul parc constituindu-se practic în 

antecamera acestuia pentru vizitatorii cei mai nume-
roşi din Arad şi Timişoara.

2. Limite, perimetru, suprafaţă
Zona aleasă pentru constituirea parcului natural este 
jumătatea sud-estică a Munţilor Codru Moma, respec-
tiv munţii de joasă altitudine Moma, cu vârfurile princi-
pale Moma (854 m), Momuţa (930 m), Ronţaru (918 m) 
şi Runcu (859 m), situaţi între Crişul Alb şi Crişul Negru, 
spre obârşia acestuia.
Zona se separă destul de evident de restul Munţilor Co-
dru prin culoarul Văii Moneasa, continuat cu cel al Cri-
şului Văratec, afluent al Crişului Negru.
Pentru viitorul Parc Natural Codru Moma sunt propuse 
următoarele limite:
• Limita de nord: culmea separatoare între O.S. Sebiş 
- Moneasa şi O.S. Beliu, apoi O.S. Vaşcău, în continua-
re Culmea Bălătrucului pînă în Şaua Bălătrucului, apoi 
drumul forestier ce coboară pe Valea Inghii până în Cri-
şul Văratec, continuă pe Valea Crişului Văratec până în 
localitatea Şuştiu, racordîndu-se apoi cu DN 76 sau E 79;
• Limita de est: DN 76 între localităţile Vaşcău – Vârfu-
rile;
• Limita de sud: DN 79A între localităţile Vârfurile – Bal-
tele, la 3 km est de Gurahonţ, apoi limita traversează 
Crişul Alb şi ocoleşte limita sudică a intravilanului co-
munei Gurahonţ;
• Limita de vest: limita vestică a intravilanului comu-
nei Gurahonţ, traversează Crişul Alb, continuă pe limita 
dintre OS Gurahonţ (UP II) şi OS Buteni. Limita urmează 
apoi pe culmea separatoare dintre O.S. Sebiş - Monea-
sa (UP III Zugău) şi OS Buteni, continuă apoi culmea 
ce coboară în drumul de pe Valea Zugăului ce intră în 
localitatea Dezna la limita sud-estică a intravilanului, 
continuând până la racordarea drumului forestier cu DJ 
Sebiş – Moneasa. În continuare, urcă pe culmea sepa-
ratoare dintre UP I şi UP II (OS Sebiş - Moneasa) (fig. 1).
Suprafaţa parcului natural propus este de 44813 ha.

Conservarea naturii

Studiu de fundamentare pentru constituirea 
Parcului Natural Codru Moma

oliver Merce, Zeno oarcea, Sinitean Adrian
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3. Geologie şi geomorfologie
Munţii Codru Moma fac parte din zonele interne ale 
Carpaţilor, fiind constituiţi din formaţiuni paleozoice 
şi mezozoice, la care se adaugă, în mică măsură, roci 
vulcanice terţiare. Ei au o structură tipică în pânze de 
şariaj, adică cu unităţi tectonice suprapuse, ca urmare 
a mişcărilor de cutare ce au avut loc în timpul ultimei 
perioade a erei mezozoice, în cretacic. (Bleahu, 1978). 
Munţii Moma prezintă aceiaşi structură de şariaj, cu 
diferenţa că aici formaţiunile sunt dispuse latitudinal 
(de la est la vest) cu căderi concentrice, ceea ce face 
ca formaţiunile paleozoice să apară la nord-vest şi sud, 
prinzând în centru formaţiunile mezozoice. Acestea 
sunt constituite aproape exclusiv din calcare ce duc 
la dezvoltarea, aici, a unui vast podiş – Platoul Vaşcău. 

Pe marginea de sud a Munţilor Moma, apar formaţiuni 
eruptive terţiare, care nu sunt, în marea majoritate, 
decât aglomerate şi cenuşi vulcanice, fapt pentru care 
aici nu există aparate vulcanice ci doar platouri cu relief 
şters (Ianovici et al., 1976). 
De jur-împrejur, Munţii Codru Moma sunt înconjuraţi 
de depresiuni, care au jucat rolul de bazine sedimenta-
re în timpul terţiarului, aici acumulându-se formaţiuni 
detritice: nisipuri, pietrişuri, argile.
Munţii Codru Moma se subîmpart în două unităţi destul 
de diferite ca relief: Munţii Codru, în nord, constituiţi din 
două creste paralele orientate nord-sud, şi Munţii Moma, 
în sud, cu creasta principală orientată est-vest şi în care 
elementul de relief major este vastul platou carstic Vaş-
cău (Ianovici et al., 1976). Platoul prezintă un relief carstic 
excepţional datorită numărului impresionant de doline 

Fig. 1. Harta Parcului Natural Codru Moma 
Map of Codru Moma Natural Park
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şi bazine închise. Marginea platoului este constituită din 
roci impermeabile, ce formează o cunună mai ridicată. 
Vârful Momuţa, de 930 m, fiind cel mai înalt, a conferit 
numele întregului grup. Ca vastă zonă carstică, Platoul 
Vaşcău nu este lipsit de cavităţi subterane. Majoritatea 
sunt însă avene, denumite de localnici “coşuri”, cu diame-
tru redus, dar uneori foarte adânci (157 m pe verticală la 
avenul de la Faţa Iliei) (Bleahu, 1978).

4. Clima
Clima Munţilor Codru Moma se încadrează în provincia 
continental-moderată, cu specific de climă de dealuri îm-
pădurite, în care se diferenţiază câteva zone restrânse de 
climă de munţi mijlocii. Elementele climatice prezintă o 
etajare concentrică, cu valori crescânde sau descrescân-
de, dinspre Câmpia Crişurilor, Depresiunea Zarandului şi 
a Beiuşului, spre centru. Astfel, temperatura medie anuală 
descreşte de la 100C la 80C; temperatura medie a aerului 
scade de la -20C la -40C, iar temperatura medie a aerului în 
iulie scade de la 200C la 180C. Precipitaţiile (cantităţi medii 
anuale) cresc de la 700 mm la 1000 mm, iar numărul zile-
lor cu îngheţ creşte de la câmpie spre centru masivului cu 
circa 20 zile (Bleahu, 1978).
Munţii Codru Moma formează, în faţa transportului 
vestic de aer oceanic, o primă stavilă, care determină 
ascensiunea aerului umed şi intensificarea formării no-
rilor. Acest fapt face ca precipitaţiile să fie numeroase, 
iar cele torenţiale abundente. Se citează, astfel, averse 
cu intensitate de 4,60 mm/min. Totuşi, înălţimea mică 
a munţilor face ca efectul de stavilă să nu fie foarte pu-
ternic, astfel că la nivelul celui de al doilea baraj, pe care 
îl constituie Munţii Bihor, precipitaţiile sunt mult mai 
puternice (Bleahu, 1978).
Vara, în Munţii Codru Moma, scăderea temperaturii ae-
rului depăşeşte 0,70C la 100 de m, iar temperatura nu 
trece de 220C. Aceste valori caracterizează verile mai 
umede şi calde. Iernile nu sunt aspre, diferenţierea faţă 
de Munţii Bihor fiind netă în ceea ce priveşte grosimea 
şi persistenţa stratului de zăpadă. Iarna, pe văi se pro-
duc acumulări de aer rece, în timp ce pe creste aerul 
este mai cald (Bleahu, 1978).

5. Hidrologie
O caracteristică a regiunii studiate este cea a dezorga-
nizării accentuate a reţelei în interiorul zonelor carstifi-
cate, prin captarea în subteran a apelor prin interme-
diul unor litoclaze sau a unor forme derivate (ponoare, 
peşteri, avene) de mai mare amploare. 
O consecinţă imediată a dezorganizării reţelei hidro-
grafice de suprafaţă este cea a individualizării unor 
reţele endocarstice bine dezvoltate tocmai în zonele 
lipsite de o reţea de suprafaţă propriu-zisă (vestul Pla-
toului Vaşcău). Aici se întâlnesc adevărate râuri subte-
rane, cum este cel care străbate Peştera Cîmpeneasca. 
Aceste aspecte sunt caracteristice carstului din Munţii 
Codru Moma (Cocean, 1984).
Lacurile sunt dezvoltate, uneori, în formele carstice ne-
gative, de disoluţie sau prăbuşire. În funcţie de conti-
nuitatea lor în teritoriu ca element hidrografic, se deo-

sebesc lacuri permanente şi lacuri temporare. Lacurile 
temporare formează categoria cea mai răspândită, fiind 
cantonate, de obicei, în dolinele cu fundul impermeabi-
lizat de depuneri argiloase (în Platoul Vaşcău, în Cîmp, 
în Cîmp Moţi, Coleşti). Dintre lacurile permanente am-
plasate în carst, cele mai importante sunt: Lacul Coleşti 
şi Tăul lui Ghib din Platoul Vaşcău (Cocean, 1984).
Depozitele carbonatice favorizează infiltrarea rapidă a 
precipitaţiilor şi circulaţia apelor freatice. Refacerea re-
zervelor de apă găzduite de aceste depozite este fur-
nizată atât de precipitaţii  (care ating o valoare medie 
anuala de 700 mm) cât şi de scurgerile perene de pe 
versanţii care mărginesc platoul carstic şi care se infil-
treză la intrarea în zona carstică (Orăşeanu, 1985).
Descărcarea acestor rezerve găzduite de depozitele 
carbonatice se realizează prin câteva izvoare cu debite 
ridicate (izvorul Boiu – 200 l/s, Tisa – 60 l/s, Valea Seacă 
– 45 l/s, Răşchirata – 25 l/s, Sopoteasa – 25 l/s, Pepinea-
ua – 25 l/s, Păstrăvăriei Crisciorel – 20 l/s -  Orăşeanu, 
1985).
De asemenea, aceste acumulări de apă alimentează 
complexele acvifere din bazinul neogen al Crişului Ne-
gru, între Cărpinet şi Vaşcău, limita dintre cele două ti-
puri de acvifere acţionând ca o graniţă permeabilă. De-a 
lungul acestei secţiuni, Crişul Negru preia o rezervă sub-
terană de cel puţin 100 l/s, iar pârâul Crisciorel, între păs-
trăvărie şi satul Cărpinet preia 30 l/s (Orăşeanu, 1985).
Pe lângă izvoarele mai sus menţionate, mai există câ-
teva izvoare cu debite mai mici (Fântânile Bănişorii, 
Izvorul Sfăraş, Izvorul Sfăraşul Ligii, Izvorul Hăiuga lui 
Şandor, Izvorul Tărău, Fântâna din drum etc). Nu depar-
te de limita de sud-est a Platoului Vaşcău se găseşte şi 
izbucul intermitent de la Mănăstirea Călugări.

6. Soluri
În cadrul viitorului parc natural au fost identificate ur-
mătoarele tipuri de soluri: renzină scheletică, luvosol ti-
pic, luvosol umbric, luvosol rodic, luvosol vertic, luvosol 
albic, luvosol litic, planosol tipic, planosol stagnic slab 
la moderat, planosol stagnic moderat la intens, plano-
sol vertic-stagnic intens, eutrocambosol tipic, eutro-
cambosol molic, eutricambosol pelic, eutrocambosol 
gleic, districambosol tipic, districambosol litic, podzol 
umbric, pelosol tipic, aluviosol entric şi aluviosol gleic. 

7. Tipuri de staţiuni
Pot fi enumerate următoarele tipuri: 
- Deluros de gorunete (i) podzolit şi podzolic, edafic mic 
cu Vaccinium- Calluna; 
- Deluros de gorunete (m), podzolit şi podzolic argiloi-
luvial, cu floră de tip mezofit şi graminee; 
- Deluros de gorunete (m), brun slab-mediu podzolit, 
edafic mijlociu;
- Deluros de gorunete (s), brun edafic mare, cu Asarum; 
- Deluros de făgete (i), brun edafic mic;
- Deluros de făgete (m), brun edafic mijlociu, cu Aspe-
rula-Asarum;  
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- Deluros de făgete (s), brun edafic mare, cu Asperula-
Asarum; 
- Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniţă) (m), podzolit-
pseudogleizat edafic mijlociu; 
- Deluros de cvercete (gorunete) şi şleauri de deal (s), 
podzolit-pseudogleizat, edafic mare, cu Carex pilosa;
- Deluros de cvercete, cu şleauri de deal fără fag (s), 
brun şi cenuşiu edafic mare; 
- Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară (m), 
podzoli-pseudogleizat edafic mijlociu-mare cu Carex 
pilosa; 
- Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară (m), 
brun edafic mijlociu cu Asperula-Asarum; 
- Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară (s), 
brun edafic mare;
- Deluros de cvercete (s), brun semigleic şi gleizat, în 
luncă înaltă. 

8. Tipuri de pădure
Cu ajutorul amenajamentelor silvice au fost identificate 
următoarele tipuri de pădure: 
- Gorunet cu Luzula luzuloides (Pi) ; 
- Goruneto-făget cu Luzula luzuloides (Pi) ; 
- Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides 
(Pm);
- Goruneto-făget cu Festuca drymeia (Pm); 
- Gorunet cu Carex pilosa (Ps); 
- Gorunet normal cu floră de mull (Ps); 
- Goruneto-făget cu floră de mull (Ps); 
- Făget de dealuri pe soluri superficiale cu substrat cal-
caros (Pi); 
- Făget de dealuri pe soluri schelete cu floră de mull 
(Pm);
- Făgeto-cărpinet cu floră de mull (Ps);
- Făget amestecat din regiunea de dealuri (Pm);
- Făget de deal cu floră de mull (Ps);
- Ceret de dealuri (Pm);
- Amestec de stejar pedunculat, cer şi gîrnirţă (Ps); 
- Şleau de deal cu gorun şi fag (Pm);
- Şleau de deal cu gorun (Ps); 
- Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa (Pm);
- Zăvoi de anin negru (Ps), etc.

9. Tipuri de peisaje
Fără a apela la o “cartare peisagistică”, ce ar putea de-
fini exhaustiv extinderea tipurilor de peisaje, folosind 
doar elemente cartografice şi vizitarea întregii regiuni, 
se pot contura mai multe tipuri de peisaje: 
- Peisaj deluros montan cu altitudini de 500-1000 m, 
în etajul făgetelor şi făgetelor amestecate, cu pante de 
200-500, împădurit în proporţie de peste 80%; 

- Peisaj deluros cu altitudini de 200-500 m, în etajul 
amestecurilor de fag şi gorun, cu pante de 50-250, parţi-
al împădurit (mozaicat), cu aşezări umane grupate; 
- Peisaj deluros cu altitudini de 200-500 m, în etajul 
amestecurilor de fag şi gorun, cu pante de 00-250, parţi-
al împădurit (mozaicat), cu aşezări umane razleţe, 
- Peisaj deluros cu altitudini de 200-500 m, în etajul 
amestecurilor de fag, pe roci calcaroase cu relief spe-
cific, cu pante de 50-300, parţial împădurite, cu aşezări 
umane relativ grupate;
- Peisaj deluros montan cu altitudini de 500-900 m, în 
etajul făgetelor şi făgetelor amestecate, cu pante de 
100-350, situat pe calcare cu fenomene carstice specifi-
ce, în special văi de doline şi cu totul originalele “uvale” 
(Pociovalişte, Barisca, Boitos, Arinda, Sfăraş-Bănişoara-
Recea), parţial împădurite, fără aşezări umane.

10. Flora
Analiza diversităţii floristice s-a făcut pe seama inven-
tarierilor de teren, precum şi a surselor bibliografice 
avute la îndemână. Nomenclatura taxonilor, precum şi 
încadrarea sistematică urmează sistemul propus de V. 
Ciocârlan. 
Biodiversitatea cormofloristică specifică a sitului, pro-
pus ca parc natural, numără 857 specii, ponderea mai 
însemnată deţinând-o familiile Asteraceae, Poaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, 
Scrophulariaceae, celelalte familii fiind reprezentate 
printr-un număr redus de specii. Dintre speciile iden-
tificate, unele au un statut special, după cum urmează:
- Specii rare: Silene heuffelii Soó, Chamaesyce nutans 
(Lag.) Small, (Euphorbia nutans Lag.), Lathyrus haller-
steinii Baumg., Euonymus latifolia (L.) Mill., Angelica 
archangelica L., Peucedanum officinale L., Pulmonaria 
rubra Schott, Menyanthes trifoliata L., Gentiana pneu-
monanthe L., Scabiosa banatica Waldst. et Kit., Anthe-
mis macrantha Heuffel, Centaurea mollis Waldst. et Kit., 
Convallaria majalis L., Lilium martagon L., Leucojum ver-
num L., Crocus banaticus Gay, Crocus flavus Weston, Cro-
cus vernus (L.) Hill, Festuca drymeia Mert. et Koch., Poa 
pannonica A. Kerner, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 
Limodorum abortivum (L.) Swartz, Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall;
- Specii ocrotite: Ruscus aculeatus L., Ruscus hypoglossum L.;   
- Specii endemice: Dentaria glandulosa Waldst., 
Symphytum cordatum Waldst. et Kit., Centaurea si-
monkaiana Hay;
- Specii rare local: Ranunculus flammula L., Ilex aquifo-
lium L., Iris graminea L., Galium parisiense L., Lycopodium 
selago L., Matteucia struthiopteris (L.) Tod., Blechnum spi-
cant (L.) Roth., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Ele-
ocharis carniolica Koch, Cyperus flavescens L., C. fuscus L., 
Sesleria rigida Heuffel, Ventenata dubia (Leers) Cosson 
et Durieu, Orchis militaris L., Dactylorhiza sambucina (L.) 
Soó, Evonymus latifolius (L.) Mill., Linum flavum L., Gera-
nium lucidum L., Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ., 
Aremonia agrimonioides (L.) DC., Saxifraga cuneifolia L., 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., Melilotus altissimus 
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Thuill., Trifolium purpureum Loisel., Erechtites hieracifo-
lia (L.) Rafin., Xeranthemum cylindraceum Sibth et Sm.;
Alte specii, prezente în flora Masivului Codru-Moma, 
sunt citate în diverse liste ca specii periclitate, vulnera-
bile, rare, endemice, ameninţate (liste roşii) sau se află 
sub incidenţa unor legi (ordonanţe):
a) specii de plante a căror conservare necesită desem-
narea ariilor de conservare şi care necesită o protecţie 
strictă [***, 2007 a]: Angelica palustris (Besser) Hoffm., 
Echium maculatum L., Eleocharis carniolica Koch; 
b) specii de plante de interes comunitar a căror prele-
vare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de 
management [***, 2007 a]: Lycopodium selago L.; Ga-
lanthus nivalis L., Ruscus aculeatus L.;
c) taxoni ameninţaţi la nivel global, european şi naţio-
nal 
1) taxoni ameninţaţi la nivel global: nu au fost identifi-
caţi
2) taxoni ameninţaţi la nivel european: Angelica palus-
tris (Besser) Hoffm.; Echium maculatum L.,  Eleocharis 
carniolica Koch.; 
3) taxoni ameninţaţi la nivel naţional: Centaurea si-
monkaiana Hay, Crocus banaticus Gay, Sesleria rigida 
Heuffel;
Conform datelor de specialitate, pe teritoriul Masivului 
Codru-Moma vegetează un număr de 14 asociaţii ve-
getale, încadrate în 12 alianţe, 10 ordine şi 9 clase de 
vegetaţie.
Pe seama asociaţiilor vegetale prezentate, a fost posibi-
lă prezentarea habitatelor existente în situl vizat. S-a fo-
losit informaţia ştiinţifică existentă (Doniţă et al., 2005), 
între acestea patru habitate având o valoare conserva-
tivă mare şi foarte mare. 

11. Fauna
Altitudinile relativ joase şi mai ales puternica fragmen-
tare a pădurii prin înlocuirea sa cu pajişti secundare, cul-
turi agricole şi aşezări omeneşti, sunt factori care oferă 
condiţii pentru existenţa speciilor ce preferă mediile de 
ecoton, precum şi penetrarea la munte a speciilor de 
altitudini joase, provenite din zona colinară. Fauna de 
vertebrate de pe cuprinsul viitorului parc natural nu cu-
prinde elemente endemice, dar există unele specii cu 
răspândire discontinuă, iar altele sunt rare, vulnerabile 
sau periclitate.
Teritoriul parcului natural face parte, din punct de ve-
dere ihtiologic, din zona păstrăvului, care include în 
primul rând păstrăvul de râu (Salmo truta fario). Dintre 
speciile de amfibii, sunt prezente salamandra de creas-
tă (Triturus cristatus), salamandra comună (Triturus vul-
garis ampelensis), salamandra de pădure (Salamandra 
salamandra), broasca roşie de munte (Rana tempora-
ria), broasca roşie de pădure (Rana dalmatina), broasca 
râioasa brună (Bufo bufo), broasca rîioasa verde (Bufo 
viridis), brotăcelul (Hyla arborea) etc.
Dintre şopârle, larg răspândite sunt Lacerta agilis, La-
certa viridis şi Anguis fragilis. Dintre şerpi, mai răspîndit 

este şarpele de aluniş (Coronella austriaca).
Avifauna este bogată şi diversificată. Majoritatea o 
constituie păsările specifice pădurilor de foioase, care 
au o largă răspândire în ţară. Enumerăm: ciocănitoa-
rea cu spate alb (Dendrocopos leucotus), muscarul mic 
(Ficedula parva), piţigoiul mare (Parus major), piţigoiul 
sur (Parus palustris), piţigoiul albastru (Parus caerule-
us), gaiţa (Garrulus glandarius), mierla neagră (Turdus 
merula), silvia cu cap negru (Sylvia atricapilla), pitulicea 
sfârâitoare (Phylloscopus sibilatrix), ţicleanul (Sitta eu-
ropaea), cinteza (Fringilla coelebs), măcăleandrul (Eri-
thacus rubecula), sturzul cântător (Turdus philomelos), 
sturzul de vâsc (Turdus viscivorus), cojoaica de pădure 
(Certhia familiaris), ciocănitoarea neagră (Dendrocopos 
major), vânturelul roşu (Falco tinnunculus), şorecarul 
comun (Buteo buteo), corbul (Corvus corax), huhurezul 
mic (Strix aluco), ciuful de pădure (Asio otus), potârni-
chea (Perdix perdix), codobatura albă (Motacilla alba), 
mărăcinarul (Saxicola rubetra), pietrarul sur (Oenanthe 
oenanthe), sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), sticlete-
le (Carduelis carduelis), florintele (Carduelis chloris) etc.
Dintre mamifere, în pădurile viitorului parc trăiesc că-
priorul (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), apoi 
răpitoare ca vulpea (Vulpes vulpes), pisica salbatică (Felis 
silvestris), jderul de copac (Martes martes) şi lupul (Canis 
lupus). Dintre mamiferele de talie mică sunt prezente: 
veveriţa (Sciurus vulgaris), pârşii (Glis glis, Muscardinus 
avellanarius), şoarecii de pădure (Clethrionomys glareolus, 
Apodemus flavicolis), chiţcanii (Sorex araneus, Crocidura 
leucodon), cârtiţa (Talpa europaea), iepurele de câmp (Le-
pus capensis), precum şi diferite specii de lilieci etc.

12. Obiective de interes recreativo – 
educaţional 
12.1. Obiective naturale

12.1.1. Rezervaţia botanică Dosul Laurului – Zâm-
bru
Rezervaţia se găseşte în judeţul Arad, comuna Gura-
honţ, sat Zâmbru. Prima semnalare a staţiunii a făcut-o 
(după datele rămase) botanistul L. Simonkai, în 1893. 
Prezenţa laurului este considerată relictă, probabil cua-
ternară, dintr-o perioadă mai caldă, postglaciară. „Lau-
rul” (Ilex) cum este numit de către localnici, se află astăzi 
răspândit în câteva petece (vetre) mici, specia vegetând 
pe o suprafaţă de circa 3 ari. Fără îndoială că, în trecut, 
el a ocupat o suprafaţă mult mai mare, dar dezavantajat 
de condiţiile climatice şi de intervenţia omului, aria de 
răspândire s-a restrâns. 
În prezent, datorită desimii excesive, s-a realizat o creş-
tere disproporţionată în înălţime faţă de creşterea în 
grosime, ceea ce a determinat ca, în urmă cu 10 ani, 
într-o iarnă cu zăpadă abundentă, marea parte a exem-
plarelor să fie îndoite, fără însă a fi rupte.

12.1.2. Izvorul Izbuc
Rezervaţie geologică (categoria IIIg I.U.C.N.), cu o su-
prafaţa de 25 ha, se găseşte în apropierea satului Călu-
gări, judeţul Bihor, în imediata vecinătate a mănăstirii 
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care îi poartă numele.
Acest izvor carstic, cum mai este denumit un izbuc, se 
prezintă ca o chiuvetă cu 60 cm diametru şi o adâncime 
de 1 m, care se termină printr-o ruptură de mal de 0,80 
m în albia pârâului. Apa, în mod intermitent însoţită de 
un zgomot surd, umple chiuveta, după care, prin pra-
gul de 80 cm, cade aidoma unei cascade în albia pâ-
râului. Datorită ritmului său inegal, mai precis a unui 
ritm dublu, izbucul reprezintă un unicat în hidrologie, 
ritmicitatea este influenţată de anotimp şi implicit de 
regimul precipitaţiilor.

12.1.3. Peştera Câmpeneasca (Avenul Câmpenea-
sa) şi Izbucul Boiu
Peştera este situată la marginea localităţii Izbuc, judeţul 
Bihor, fiind una dintre cele mai mari peşteri din carstul 
Munţilor Codru Moma, mai exact din Platoul Vaşcău. 
Această cavitate, aflată pe lista peşterilor protejate (ca-
tegoria IIIs I.U.C.N.) din România, prezintă un enorm in-
teres speologic şi, de ce nu, turistic. 
Ea are un portal de 20 de m înălţime şi sub portalul 
înalt întâlnim un puţ extrem de larg şi adânc (45m), 
care ne duce la o serie de galerii active şi la un sistem 
labirintic fosil, desfăşurat pe trei nivele. Fiind o peşteră-
ponor, aceasta colectează apa Pârâului Ţarina, care tre-
ce prin satele Izbuc şi Călugări. Pârâul cade sub forma 
unei mari cascade în subteran. Apele Ţarinii se pierd în 
această peşteră şi parcurg un curs subteran de aproxi-
mativ 2 km, după care reapar în Izbucul Boiu, în vestul 
oraşului Vaşcău. 

12.1.4. Tăuri şi lacuri
Permanente sau temporare, tăurile şi lacurile prezente 
aici au luat naştere în forme carstice negative. Suprafa-
ţa lor variază între 0,5 şi 1,5 ha, apa lor fiind utilizată în 
principal în scopuri pastorale şi într-o mai mică măsură 
pentru pescuitul sportiv. Putem enumera astfel: Tăul 
lui Ghib (în apropierea localităţii Izbuc), Tăul Ponorului 
(în apropierea localităţii Câmp Moţi), Tăul Dâmbul Şoi-
mului (în apropierea localităţii Călugări), Lacul Coleşti 
(în centrul localităţii cu acelaşi nume) şi Lacul Iezer (în 
apropierea localităţii Călugări – fig. 2).

Fig. 2. Lacul Iezer 
Lake Iezer

Fig. 3. Văi de doline din apropierea localităţii Câmp Moţi 
Valleys near the Câmp Moţi city

12.1.5. Uvalele şi dolinele din Platoul Vaşcău
Platoul Vaşcău prezintă la limita sa vestică un şir de uva-
le, dispuse pe direcţia NV-SE, ce se întind pe o lungime 
de 8-10 km, unice în felul şi dimensiunea lor în cadrul 
reliefului Carpaţilor româneşti, fiind de o mare origina-
litate peisagistică. Diferite ca mărime, ca formă, ca grad 
de acoperire cu pădure, denumirea lor dată de localnici 
este: Ponoarele (cea mai nordică, sub vârful Chicera, 
de 834 m), Pociovalişte, Barişca, Boitoş, Arinda, Sfăraş-
Bănişoara-Recea. Cele mai impresionante prin ineditul 
lor şi totodată şi cele mai extinse sunt Arinda, prin care 
trece drumul Dezna – Câmp Moţi – Câmp – Vaşcău şi, în 
special, Sfăraş-Bănişoara-Recea.
Fie că sunt de disoluţie sau complexe, dolinele repre-
zintă nişte forme carstice extraordinare. Ele se grupea-
ză in câmpuri sau văi de doline (foto 2), fiind răspândite 
în întregul platou carstic al Vaşcăului. Cele mai impresi-
onante văi de doline sunt cele de la Câmp Moţi, Valea 
Ţarinii, Valea Ponor. Prin dimensiunile (au uneori dia-
metre de peste 200 m şi adâncimi de peste 50 m), dar 
şi prin densitatea lor, dolinele creează un peisaj tipic, 
care, în profil transversal, apare asemănător unei linii 
sinusoidale cu amplitudini diferite.

12.1.6. Falezele panonice de la Gurahonţ
Cu o diferenţă de nivel cuprinsă între 100 şi 300 m, cu 
apice de 50 – 100 m, ele nu pot fi explicate din punct 
de vedere geomorfologic decît ca eroziune tipică de 
faleză. Ele etalează splendid structura geologică a dea-
lurilor respective, formate prin etape de erupţii subma-
rine cu alte etape de calm în care apar sedimente calca-
roase. Este posibil ca dimensiunile acestor faleze să se 
explice prin formarea lor in timpul exondării formaţiilor 
respective. Oricare ar fi explicaţia adevărată, ele apar ca 
un element geologic inedit, nemaiîntîlnit intr-o zonă de 
mici altitudini (200 – 600 m) şi impresionant în peisaj.

12.1.7. Staţiunea cu Centaurea simonkaiana de pe 
Dealul Baltelui
Pe Dealul Baltelui, în vecinătatea comunei Gurahonţ, 
deasupra falezelor panonice a fost identificată subspe-
cia endemică Centaurea simonkaiana Vayek. Prin Hota-
rarea nr. 1 / 1995 a Comisiei Administrative – Prefectura 
Judeţului Arad, a fost pusă sub ocrotire o suprafata de 
circa 2 ha. Rezervaţia se află în cuprinsul păşunii comu-
nale Gurahonţ.

12.2. Obiective antropice

12.2.1. Staţiunea balneo-climaterică Moneasa
Staţiunea balneo-climaterică Moneasa este cunoscută 
de multă vreme pe plan naţional. Izvoarele mezoter-
male au făcut-o renumita înca din secolul al XVI-lea, 
fiind atestată documentar din 1597. Valorificarea lor pe 
scară largă a început după 1866, iar clădirile cele mai 
importante, ca de exemplu pavilionul băilor, au început 
să fie construite începând cu 1881. Ea se află situată pe 
valea cu acelaşi nume, afluent al Crişului Alb, în judeţul 
Arad. Localitatea este situată într-o depresiune tectoni-
că, la poalele masivului Codru Moma, în apropiere (20 
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km) de oraşul Sebiş.
În staţiunea Moneasa se găsesc 4 izvoare minerale şi o 
sondă arteziană din care iese apă caldă. În partea de 
nord vest a staţiunii se află o peşteră în care este un iz-
vor de apă rece care dă naştere Părîului Băilor

Fig. 4. Vilă din Staţiunea Moneasa 
Guest House in Station Moneasa

Fig. 5. Arboretumul Sylva (vedere generală) 
Arboretum Silva (overview)

12.2.2. Arboretumul Sylva – Gurahonţ
Se crede că primele lucrări de amenajare a unui parc 
dendrologic la Gurahonţ au fost executate în anul 1885, 
o dată cu construirea căii ferate Arad-Brad. Pe o supra-
faţă de aproape 5 ha, aparţinând lui Benjamin Boroş, au 
fost plantate numeroase specii arborescente şi arbusti-
ve, în majoritate autohtone. În 1962, s-au făcut primele 
încercări de transformare a parcului în arboretum. Pe 
o suprafaţă de 4,6 ha defrişată şi curăţată de material 
vegetativ îmbătrânit şi degradat, a început plantarea 
unor puieţi obţinuţi atât din arboretumurile de la Si-
meria, Snagov, Bazoş cât şi din recoltarea sporadică de 
seminţe de pe diverse terenuri publice şi particulare. În 
anii următori, întregul arboretum s-a extins, astfel că în 
1975 el avea o suprafaţă de 12,6 ha.
De-a lungul timpului, administraţia Arboretumului Syl-
va (foto 4) a colaborat şi a realizat schimburi de seminţe 
cu foarte numeroase grădini şi alte instituţii botanice 
(307 entităţi din 53 de ţări, de pe toate continentele). 
Această colaborare, pe parcursul a peste 20 de ani, ex-
plică bogăţia genetică a arboretumului din Gurahonţ. 
În prezent, pe baza cercetărilor făcute, în cadrul celor 
87 de familii există reprezentate 272 genuri cu un nu-
măr total de 2534 taxoni. Această bogăţie a colecţiei s-a 
produs, în principal, în intervalul 1983-1987, cu contri-

buţia deosebită a creatorul parcului, inginerul Ştefan 
Eusebiu.

12.2.3. Mănăstirea Izbuc
Mănăstirea Izbuc este poziţionată într-o zonă depresi-
onară, în bazinul împădurit al Văii Topliţa, în apropierea 
localităţii Călugări. În anul 1927, Episcopul Roman Cio-
rogariu înaintează Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române un memoriu, în urma căruia, în 1928, este 
aprobată înfiinţarea Mănăstirii Izbuc, nume dat după 
izvorul din imediata vecinătate.
Lucrările de construcţie încep la 30 aprilie 1930 şi vor fi 
finalizate peste doi ani, la 15 august 1932. În 1954, este 
strămutată de la Beiuş o bisericuţă din lemn, reconstru-
ită lângă stăreţie. Începând cu 1 ianuarie 1984, lucrările 
de construcţie se extind, în scurt timp fiind ridicată o 
nouă stăreţie, un motel cu două etaje (finalizat în 1987). 
În fiecare an, credincioşii (în special din judeţele tran-
silvănene, dar nu numai) se adună aici, la data de 15 
august, pentru a sărbători Sfânta Maria. Credincioşii fac 
acest pelerinaj şi atraşi de presupusele puteri miracu-
loase ale apei izvorului din apropierea mănăstirii.

12.2.4. Staţiunea paleolitică de la Iosăşel
În apropierea localităţii Iosăşel – Gurahonţ, la circa 3 
km de actuala localitate, pe dealurile învecinate unde 
a fost vechea localitate până la sistematizarea făcută de 
austrieci în 1925, arheologul Matei Roşca de la Cluj, a 
executat săpături arheologice. 
Locul a fost ales pornind de la denumirea pîrîului Cre-
mănoasa, la obîrşia căruia se află o poiană largă, bine 
ascunsă în pădure, cu expoziţie sudică şi izvoare, favo-
rabilă aşezarii omului primitiv. Locul se numeşte Zoa-
păr sau Vramiţi.
Acolo au fost descoperite două ateliere de cioplire a 
opalului (cremenii), unde meşteri ai comunităţilor pri-
mitive au făcut arme şi unelte (vîrfuri de lance, răzui-
toare, dăltiţe, lame etc.). Obiectele aparţin paleoliticu-
lui, cele mai multe piese păstrându-se la muzeele din 
Arad şi Oradea.

12.2.5. Cetatea Deznei
Cetatea Deznei este situată la marginea comunei Dezna, 
pe o culme ce domină Valea Deznei, pe Dealul Osoiu.
Potrivit unei legende, Ladislau Nagy de Peresteny 
(1817) afirma că numele cetăţii derivă din numele re-
gelui dac Decebal. Dominând regiunea şi drumul de ac-
ces spre inima Munţilor Codru Moma, cetatea ridicată 
în centrul unui cnezat romanesc, datează din secolul al 
XIII-lea. Importanţa cea mai mare o are în secolele XVI 
– XVII, în 1552 făcînd parte din sistemul de apărare a 
vestului Transilvaniei, mai ales după căderea Ineului în 
mîinile turcilor (1566). Între 1601 şi 1658 cunoaşte mai 
mulţi stăpânitori. Cucerită în 1658 din nou de către tur-
ci, odată cu Ineul, cetatea Deznei dispare ca fortificaţie 
în deceniile următoare.
În prezent s-au păstrat trei ziduri mai importante din 
sectorul bastionului principal de odinioară. La fel, se 
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disting urmele celorlalte ziduri, conturul curţii interioa-
re şi fragmente din şanţurile ce înconjurau cetatea.

12.2.6. Cuptoarele de topit fier
În cuprinsul proiectatului parc natural, se află trei 
cuptoare de topit fier, care pot fi considerate ca mo-
numente istorice, vestigii ale unei etape primitive în 
prelucrarea fierului. Cuptorul de la Moneasa se află în 
cartierul denumit “Smelţ”, al staţiunii, inclus în prezent 
în intravilan, înconjurat de construcţii civile. Starea de 
degradare a cuptorului este accentuată, anumite parţi 
fiind surpate. Un al II-lea cuptor se află pe Valea Zugă-
ului in locul numit Răşchirata. Din el se conservă bine 
doar cuptorul interior propriu-zis, cuptorul exterior 
de protecţie  şi de ghidare a focului fiind demolat. În 
starea cea mai bună se află cuptorul de la Zâmbru – 
Gurahonţ, la 2 km în amonte de Zâmbru. Acest cuptor 
prezintă o surpătură a invelişului în partea vestică, în 
rest fiind aproape intact.

12.3. Ocupaţii tradiţionale
Principalele ocupaţii tradiţionale, întîlnite în zona pro-
pusă ca parc natural sunt: prelucrarea lemnului, fierări-
tul şi vărăritul (fig. 6–8).
Lemnul ca esenţă, a fost materia primă de bază pentru 
confecţionarea celor mai diverse unelte, începând de 
la băţul pentru culesul fructelor şi terminând cu unel-
te mult mai complexe. În zona viitorului parc, numărul 
meşteşugarilor este încă destul de ridicat, aici încă mai 
dăinuind meserii precum cea de rotar, tâmplar, dulgher, 
jugar, măturar, etc.
Astfel de meştesugari se mai întâlnesc în localităţile 
Avram Iancu, Măgulicea, Călugări. 
Meşteşug cu o îndepărtată origine, fierăritul este 
menţionat pentru prima dată în zonă în anul 1600 în 
„Urbariul Domeniului Beiuş”, aici făcându-se referire la 
existenţa unei fierării în localitatea Boiu (actualmente 
contopită cu oraşul Vaşcău). Pentru fierăria respectivă 
erau obligate să lucreze în contul obligaţiilor feuda-
le un număr de 11 localităţi. Izvoarele documentare 
amintesc de meşterii potcovari, căldărari, etc. pre-
cizînd astfel specializarea ce a avut loc în cadrul meş-
teşugului fierăritului. Ca tehnică de lucru se folosea, 
atunci ca de altfel şi acum, prelucrarea fierului la cald 
prin încălzire la roşu-alb şi apoi modelarea prin lovire 
cu ciocanul. Chiar dacă această ocupaţie nu mai este 
actualmente la fel de des întîlnită ca la inceputul se-
colului trecut, totuşi în localitatea Călugări şi în loca-
litatea Avram Iancu mai există în momentul de faţă  
fierării funcţionale în care se produc potcoave, cuţi-
te, topoare, lanţuri, etc., dar şi obiecte care necesită o 
tehnică mai deosebită.
Zona bihoreană a viitorului parc natural scoate în evi-
denţă, pe lângă pitorescul locului, şi unele meserii ce 
dăinuie de sute de ani, dar care, din păcate, astăzi se 
află pe cale de dispariţie. Una dintre cele mai grele, 
dar şi din ce in ce mai rară este cea de vărar. Astazi pot 
fi văzute numeroase cuptoare de var (varniţe) funcţi-
onale în localităţile Călugări (pe Valea Boului şi Valea 

Pampărului există aproximativ 10), Izbuc (la ieşirea din 
localitate pe marginea drumului ce duce la Peştera 
Câmpenească se găsesc 10-15 varniţe) şi Câmp Moţi 
(sub 10 varniţe)

Fig. 6-8. Ocupaţii tradiţionale (rotăritul, fierăritul, vărăritul)
Traditional occupations
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13. Propuneri privind organizarea par-
cului
Ca sediu al administraţiei s-a propus comuna Gurahonţ, 
deoarece localitatea este un centru economic şi admi-
nistrativ ce polarizează întreg sudul parcului propus, 
fiind cel mai intens locuit. Aici se găseşte Arboretumul 
Sylva, a cărui salvare de la distrugere este o prioritate 
în plan ecologic şi protecţional, construcţia existentă 
în cadrul arboretumului oferind spaţiu suficient pentru 
administraţia parcului. 
În jurul Gurahonţului se concentrează o mare parte din 
obiectivele interesante care au dus la această propu-
nere de înfiinţare a parcului, în zonă existând şi nume-
roase sate cu pretabilitate pentru agroturism (Zâmbru, 
Brusturescu, Dulcele, Poiana, Avram Iancu şi însăşi loca-
litatea Gurahonţ).
Subordonate administraţiei se propun următoarele 
puncte de informare: Gurahonţ, Moneasa şi Vaşcău.
Administraţiei viitorului parc îi revin următoarele sarcini:
•	 paza şi conservarea tuturor obiectivelor ştiinţifice şi 

recreativ educaţionale;
•	 asigurarea conservării biodiversităţii prin urmărirea 

aplicării corecte a amenajamentelor silvice;
•	 refacerea şi dezvoltarea în continuare a Arboretu-

mului Sylva;
•	 stimularea realizării reţelei de drumuri de acces şi a 

bazelor de cazare turistică;
•	 menţinerea de relaţii permanente cu Consiliile Lo-

cale ale localităţilor din cuprinsul parcului, pentru 
conservarea şi dezvoltarea activităţilor tradiţionale 
economice şi culturale;

•	 avizarea tuturor investiţiilor.
În ceea ce priveşte drumurile de acces, cu excepţia limi-
telor vestice şi în parte a celei nordice ale parcului pro-
pus, restul limitelor sunt constituite de drumuri (în  mică 
parte un drum forestier pe Valea Crişului Văratec, apoi 
drumul naţional 76 Vaşcău – Vârfurile şi drumul naţio-
nal 79 A Vârfurile - Gurahonţ). Ca drumuri interioare, de 
traversare, se menţionează: drumul comunal şi forestier 
Dezna – Răşchirata – Grajduri – Câmp Moţi - Câmp – Vaş-
cău, drumul comunal şi forestier Dezna – Moneasa – Pa-
sul Bălătrucului – Valea Iughii. Se mai pot menţiona şi 
alte drumuri interioare: Moneasa – Izoi, Şuştiu – Briheni, 
Briheni – Coleşti – Câmp, Cărpinet – Izbuc – Călugări – 
Mănăstirea Izbuc, Avram Iancu – Valea Rogozului, Gura-
honţ – Zâmbru – Ponoraş. Pe lîngă acestea, mai există şi 
alte drumuri forestiere de acces limitat.
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Abstract
An underlying study for the creation of „Codru Moma” Natural Park
Placed in the south-east half part of the Codru-Moma Mountains, the area chosen for creating the natural park 
is defined by a greatly diversified landscape, most of it natural. The wealth of the physico-geographical setting 
(many natural sights, such as: Carstic Plateau Vascau, Izbuc Spring, lakes etc. as well as the diversity of the flora 
and fauna) harmoniously collocates in this area with anthropic sights and with ancient traditional customs, so 
all these turn into favourable reasons for creating here a new natural park. 
Keywords: natural park, Codru-Moma, relaxing and educational sights

Hegetschweiler K.T., Skorupinski A., Rusterholz H.P., Baur B., 2007: Die Bedeutung der Erholungsnutzung des 
Waldes am Beispiel von Pickniken und Grillieren: Ergebnisse einer gesamtschweizerrischen Umfrage bei Forstfa-
chleuten und Waldeigentumern.(Relevanţa recreerii forestiere  exemplificate prin  picnick şi grill: Rezulta-
tele unui studiu la nivel naţional care vizează experţii forestieri şi proprietarii publici în Elveţia): Sch-
weizerische Zeitschrift fur Forstwesen, Swiss Forestry Journal, p. 39-48.

Funcţia de agrement a pădurilor este extrem de relevantă în zonele urbane. Picnick-ul şi grill-ul sunt două 
dintre cele mai populare activităţi de agrement în pădurile elveţiene. În timp ce densitatea de locuri  oficiale 
pentru picnick cu gropi pentru grătar (număr / ha) este similară în pădurile din apropierea zonelor urbane 
mari şi mici şi în zonele rurale, densitatea de vetre de foc în afara locurilor oficiale pentru  picnick este deosebit 
de mare în pădurile care înconjoară zonele urbane mari. 

 Potrivit experţilor, concentrarea de gropi mici de grătar si lemnele de foc disponibile, împreu-
nă cu  vizitatorii din  pădure care caută aventură şi romantism, conduc de multe ori la crearea de ve-
tre de foc sălbatice. Activităţile de agrement în pădure, de multe ori conduc la conflicte. Conflic-
tele dintre recreare şi vânătoare, în special, par să fie foarte pronunţate în toate zonele din Elveţia. 
Perturbarea faunei sălbatice de către  cei care se recreează este considerată ca fiind o problemă majoră. 
În multe locuri, acţiunile directe şi indirecte de management sunt puse în aplicare în scopul de a reduce aceste 
conflicte.

Diana Vasile

Revista revistelor
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1. Introducere
În ultimii ani, constatăm cu toţii frecvenţa mare a zilelor 
cu fenomene extreme: valuri de caniculă, precipitaţii 
puternice, inundaţii, uragane şi taifunuri intense, vân-
turi violente.
Până la sfârşitul acestui secol, vor creşte temperaturi-
le cu 1,8 până la 4 grade, mergând până la 6,4% în ra-
port cu perioada 1980-1999. Nivelul oceanelor ar putea 
creşte cu 19-58 cm.
Prea puţini conştientizăm însă că toate aceste schim-
bări climatice din întreaga lume, au loc în proporţie de 
90% din cauza acţiunilor umane
La Congresul de la Bali (decembrie, 2007), vizând un 
nou acord cu scopul de a combate schimbările climati-
ce (acord care să îl înlocuiască pe cel de la Kyoto), Secre-
tarul General al ONU, Ban Ki-Moon a avertizat că „spe-
cia umană se confruntă, în prezent, cu riscul dispariţiei, 
dacă nu reuşeşte să rezolve problema încălzirii globale”.
Societatea cu nivel scăzut de CO2, promovată la Kyo-
to şi Bali şi dezvoltarea durabilă în cadrul UE, conform 
strategiei de la Lisabona şi a Orientărilor Strategice Co-
munitare 2007-2013, presupune nu numai trecerea la 
energiile regenerabile ci şi creşterea capacităţii de ab-
sorbţie a  CO2  prin reconstrucţia ecologică a zonelor 
verzi şi transformarea lor în păduri urbane. Concept 
relativ nou, pădurea urbană este un răspuns la tendinţa 
de urbanizare a populaţiei globului terestru, la creşte-
rea dimensiunilor oraşelor şi la artificializarea vieţii lo-
cuitorilor acestora.
Deşi pentru oraşele din România realizarea pădurilor 
urbane, este modalitatea cea mai directă, cea mai re-
alistă şi cea mai ieftină de diminuare a conţinutului de 
CO2 din atmosferă, la Facultăţile de Silvicultură nu se 
predă încă conceptul nou de „Pădure urbană”, nu exis-
tă încă teme de cercetare privind compoziţia şi struc-
tura pădurilor urbane, ocoalele silvice aparţinătoare de 
primării nu cunosc încă noţiunea de păduri urbane, 
iar inginerii silvici nu sunt încă convinşi că în faţa lor 
se deschide o largă perspectivă de a-şi arăta măiestria 
profesională în conceperea şi îngrijirea pădurilor ur-
bane prin servicii publice ori private, privind: proiecta-
rea, plantarea, transportul, crearea de peisaje şi grupuri 

ornamentale, recunoaşterea arborilor periculoşi, din 
oraşe, întreţinerea arborilor ornamentali, optimizarea 
compoziţiei şi structurii pădurilor urbane.
În acest context se aduce la cunoştinţă inginerilor silvici 
în premieră pe ţară, conceptul de pădure urbană, pen-
tru al aprofunda şi îmbunătăţii şi mai ales pentru al apli-
ca în practică alături de urbanişti (Manea G., 2000, 2005; 
Eremia A. M., 2007) şi biologi (Stănescu V., 2007). De 
asemenea, se sugerează necesitatea ca personalul din 
mediul profesional, legat de pădure, să militeze pentru 
apropierea arborelui de om, acolo unde el trăieşte, în 
majoritatea timpului din zilele noastre, adică în oraş. În 
Baltimore se militează pentru o convieţuire amicală cu 
arborii prin panouri sugestive  de felul celor prezentate 
mai jos în fig.1.                                  

Fig.1. Panouri de popularizare a pădurii urbane în Baltimore 
Advertising panels to urban forest in Baltimore

Spaţii verzi

Pădurea urbană

Valentin Bolea, Diana Vasile
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2. Conceptul de pădure urbană
După enciclopedia Wikipedia, Pădurea urbană, este o 
pădure sau o colecţie de arbori care ocupă într-un oraş 
sau cartier 1/2 sau mai mult din suprafaţa acestora.  
Într-un sens mai larg, pădurea urbană include orice fel 
de plantă lemnoasă: arbore, liană, arbust, care acope-
rind jumătate sau mai mult din suprafaţa oraşului, joacă 
un rol important în ecologia habitatului uman: filtrează 
aerul, apa şi radiaţia solară, asigură un spaţiu recreativ 
pentru oameni, umbră pentru animale şi adăpost pen-
tru păsări. Pădurea urbană moderează climatul local, 
încetineşte vântul şi furia apelor, adăposteşte locuin-
ţele şi conservă energia. În lunile călduroase de vară, 
ameliorează efectele de „ insule fierbinţi” ale oraşelor şi 
reduce numărul de zile nesănătoase cauzate de ozon.
După Manea G. (2005), pădurea urbană, sau oraşul 
verde este un amestec de vegetaţie: arbori, arbuşti, 
pomi, plante agăţătoare, iarbă, flori, cultivate pe sol sau 
pe acoperişul clădirilor. Când suprafaţa verde a vege-
taţiei, proiectată în plan orizontal, depăşeşte suprafaţa 
construită a oraşului, efectele pădurii urbane sunt pro-
funde nu numai pentru aspectul aşezării, ci şi pentru 
viaţa locuitorilor. Astfel, într-o localitate „înecată” în ve-
getaţie, este asigurat echilibrul om-natură, care stă la 
baza dezvoltării ei durabile.
Conform conceptului de pădure urbană, zonele verzi 
intravilane necesită o reconstrucţie ecologică, prin în-
locuirea arborilor periculoşi, însănătoşirea şi îndesirea 
arborilor din aliniamente, parcuri, scuaruri, cimitire, 
plantarea terenurilor virane, a haldelor de steril, a de-
pozitelor menajere, „preînverzirea” terenurilor agricole, 
crearea perdelelor de protecţie forestieră a drumurilor, 
câmpurilor şi instituţiilor, astfel ca suprafaţa coroanelor 
acestora, privită în proiecţie orizontală să depăşească 
suprafaţa totală a construcţiilor pieţelor, trotuarelor şi 
drumurilor, iar structura pădurii să permită funcţiona-
rea ei ca ecosistem forestier, care să integreze oraşul şi 
să îl includă în sistemele sale de echilibru.
Ca ecosistem forestier urbanizat, pădurea urbană me-
tabolizează CO2 antropic, acumulează în frunze sau me-
tabolizează noxele din aer: NOx,  F, SO2, Cl, Na, Cu, Zn, 
Fe, Ca, Cr, Pb, Cd, reţine pe suprafaţa frunzelor, lujerilor, 
ramurilor şi a scoarţei suspensiile solide din aer, extra-
ge apa din sol, umidifică aerul şi reduce temperatura cu 
5-10oC în lunile de vară, măreşte frecvenţa precipitaţi-
ilor cu 25%, atenuează viteza vântului în timpul iernii.
După Stănescu A. (2007), gospodărirea pădurii urbane, 
denumită şi „Oraşul verde” este arta, ştiinţa şi tehnolo-
gia de management a  arborilor, pădurilor şi ecosiste-
melor naturale din interiorul şi din jurul ariei urbane, 
pentru sănătatea şi binele comunităţii.
Pădurea urbană are două componente fundamentale: 
infrastructura gri, a construcţiilor, pieţelor şi drumurilor 
şi infrastructura verde, care include întreaga vegetaţie 
din aria urbană. Această vegetaţie, în special arborii, 
este capabilă să îmbunătăţească viaţa, fiind în acelaşi 
timp un indicator al sănătăţii oamenilor (Bolea şi Chira, 
2005, 2008, 2009). Deci sănătatea noastră poate fi jude-

cată după pădure.
Relaţiile între infrastructura gri şi infrastructura verde 
a oraşului determină în mare parte, funcţionarea eco-
sistemului ca un întreg. După acest concept, pădurea 
urbană, inclusă în ecosistemul urban, devine compo-
nenta ei fundamentală, având o mare contribuţie la 
potenţialul fizic, social şi economic a societăţii urbane.
Efectele benefice ale pădurii urbane se manifestă pe 
3 planuri: sanogen, psihogen şi microclimatic. Deci se 
poate vorbi de o pădure urbană atunci când suprafa-
ţa coroanelor în proiecţie orizontală, la arborii, lianele 
şi arbuştii dintr-un oraş, depăşeşte suprafaţa totală a 
clădirilor, pieţelor, trotuarelor, şoselelor şi terenurilor 
virane şi se realizează o desime şi structură ca şi în eco-
sistemele forestiere, care permite manifestarea deplină 
a proceselor şi funcţiilor specifice acestora: absorbţia şi 
metabolizarea CO2, în procesul de fotosinteză,, elibera-
rea  oxigenului în procesul respiraţiei, umidificarea aeru-
lui în procesul transpiraţiei, pe baza apei extrase din sol, 
reducerea temperaturii aerului, acumularea sau chiar 
metabolizarea noxelor din aer, reţinerea suspensiilor 
solide din aer, reducerea vitezei vânturilor, ameliorarea 
zgomotelor, asigurarea biodiversităţii florei şi faunei.

3. Efectele pădurii urbane
În mare parte, efectele pădurii urbane sunt prezentate 
după cercetările efectuate la: USDA (United States De-
partament of Agriculture), Serviciul Forestier, de Dwyer 
J.F., Deneke F.J.,Grey G.W.,  şi Moeller G. H., (1983); Moll 
G.A., (1983); Hanson M. l., (1990); Nowak D., (1983, 1995, 
2000); la Universitatea din Minnesota de Stiegler J.E., 
(1985), la Universitatea de Stat Pennsylvania de Rader 
T.D., (1978), ori la Universitatea din Washington – Insti-
tutul Forestier, de Bradley G.A., (1984). De asemenea 
s-au folosit rezultatele cercetărilor: din Universitatea 
Toronto – Facultatea Forestieră şi din Serviciul Foresti-
er Canadian Ottawa, obţinute de Jorgensen E., (1968, 
1974, 1986); din Institutul European Forestier al Finlan-
dei, obţinute de Konijnendijk C.C., (1999); din Institutul 
de Cercetări Forestiere Berlin – Eberswalde, obţinute 
de Sukopp H., (1992), ori de Sampson R.N., Moll G.A., şi 
Sample V.A., (1992).

3.1. Sechestrarea CO2 
Se apreciază că volumul total de CO2 din atmosferă 
atinge 700 bilioane t. Pădurea urbană preia din atmo-
sferă CO2, transformându-l în lignină, celuloză şi oxigen. 
Un arbore absoarbe din atmosfera oraşului 12 kg CO2/
zi şi elimină 6 kg oxigen /zi, în perioada de vegetaţie.
În funcţie de raportul dintre suprafaţa vegetaţiei şi su-
prafaţa construită, pădurea urbană se apropie de per-
formanţele pădurii naturale, care absoarbe 220-290 kg 
CO2/zi şi degajă 120-220 kg oxigen/zi, contribuind la 
diminuarea efectului de seră a Terrei.
În SUA se aproximează o reducere de 3% a cantităţii de 
CO2 emis în atmosferă prin captarea de către un singur 
arbore a 300 pounds de carbon/an şi prin consuma-
rea de către unu cetăţean, în medie, a unei cantităţi de  
5t/an echivalent carbon.
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În sezonul estival, 1 ha de pădure poate să absoarbă o 
cantitate de CO2 egală cu cea eliminată în acelaşi timp 
de 200 de persoane.
Într-o pădure de foioase, de productivitate ridicată, se 
consumă anual şi se sechestrează în biomasă 40 t CO2 şi 
se produc 30 t de oxigen/ha, din care se consumă prin 
respiraţie aproximativ 13 t /ha.
Pentru producerea unui m3 de substanţă organică este 
necesară extragerea şi stocarea de către arbori a CO2, 
din cca. 1,4 milioane m3 de aer, ceea ce înseamnă că  
1 ha de pădure, cu o creştere anuală de 8 m3 lemn, pre-
lucrează un volum de peste 11 milioane m3 de aer.
Pentru producerea unei tone de lemn, arborii consumă 
şi sechestrează 1,8 t CO2 şi eliberează 1,3 t de oxigen.
Un fag de 25 m înălţime şi cu diametrul coroanei de 
15 m, pentru a-şi produce hrana, preia din atmosferă 
15,1 kg CO2 şi îl încorporează în biomasă. După Garrec 
(2002), o plantaţie de salcâm, cu suprafaţa de 1 ha, fi-
xează în primul an de la plantare 3,9 t CO2, 6,9 t în anul 
al doilea, 8,8 t în anul al treilea, 10,1 t în al patrulea an, 
iar în al zecelea an de la plantare fixează 14,1 t, cumu-
lând în cei 10 ani de existenţă 106,9 t CO2.
O pădure urbană poate stoca întreaga cantitate de car-
bon produsă de respectivul oraş.

3.2. Purificarea aerului
Pădurea urbană ameliorează calitatea fizico-chimică 
a aerului din oraş, contribuind la diminuarea conţinu-
tului de CO2, la neutralizarea altor poluanţi ca ozonul, 
oxizii de azot şi dioxidul de sulf. Ea purifică aerul acu-
mulând ori chiar metabolizând particule materiale de: 
Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, F, Cl, Na, Cd, Pb, Cr, sau interceptând 
pe frunze ramuri şi tulpini praful, cenuşa, zgura, negrul 
de fum şi aerosolii.
Poluarea cu ozon (smogul) apare în urma reacţiei chimi-
ce dintre NOx şi componentele organice volatile (VOC) 
în prezenţa razelor solare. Temperaturile înalte măresc 
rata acestor reacţii. Interceptând razele solare şi reflec-
tând lumina, pădurea urbană participă la reducerea 
temperaturii aerului şi poate diminua formarea ozo-
nului îmbunătăţind calitatea aerului. Emisiile vehicole-
lor şi industriei, vaporii de gazolină şi solvenţii chimici 
sunt surse majore de NOx şi VOC. Particulele materiale 
(PM10 şi PM25) constituite din particule microscopice, 
solide şi lichide pot fi inhalate şi reţinute în ţesuturile 
plămânilor cauzând probleme serioase.
Cu o pădure urbană întinsă şi sănătoasă, calitatea aeru-
lui poate fi îmbunătăţită hotărâtor. Arborii reduc polu-
area prin preluarea ei activă din atmosferă. Stomatele 
frunzelor, porii de pe suprafaţa frunzelor, preiau gazele 
poluatoare, care apoi sunt absorbite de apa din interi-
orul frunzelor. Unele specii de arbori sunt mai suscep-
tibile la poluare, care poate afecta negativ creşterea 
lor. Ideal se selectează speciile care preiau cantităţi mai 
mari de gaze poluatoare, şi sunt mai rezistente la efec-
tele negative ale acestora. 
Prin studiile făcute în regiunea Chicago s-a determinat 
că arborii au preluat aproximativ 17 t monoxid de car-

bon (CO), 93 t dioxid de sulf (SO2), 98 t dioxid de azot 
(NO2) şi 210 t de ozon (O3) în 1991.
Arborii sunt de asemenea filtre care interceptează şi 
reduc particulele de materiale sub formă de aerosoli 
vătămători omului. Aceste particule de materiale pot 
intra în frunze prin stomate, pot fi reţinute pe suprafaţa 
frunzei, de unde sunt spălate de precipitaţii, ori antre-
nate de vânturi, sau pot ajunge la sol odată cu căderea 
frunzelor.
În funcţie de specie, arborii acumulează, ori metabo-
lizează până la: 905 ppm Pb, 60 ppm Cd, 20 ppm F, 
31.320 ppm Cl, 1.869 ppm Na, 100 ppm Cu, 816 ppm 
Zn, 1.044 ppm Fe, 13.200 ppm S, 31.120 ppm Ca, et. 
(Bolea, Chira, 2008).
Particulele de materiale nereţinute de arbori sunt peri-
culoase pentru sănătatea oamenilor. Cu cât creşte gra-
dul de acoperire a coroanei arborilor din oraş, cu atât 
vor scădea vătămările cauzate sănătăţii oamenilor.
Arborii şi arbuştii cu frunze sempervirescente şi coroa-
ne dese, reţin cantităţi mari de particule de materiale. 
Studiile din Chicago evidenţiază că arborii au reţinut 
aproximativ 234 t de particule de materiale, mai mici  
de 10 micrometrii (PM 10) în 1991. Arborii sănătoşi, cu 
coroane largi şi diametrul tulpinii mai mare de 75 cm au 
reţinut anual aproximativ de 70 de ori mai mulţi polu-
anţi din aer (1,4 kg/an), de cât arborii sănătoşi, cu dia-
metre ale tulpinii mai mici de 10 cm (0,02 kg).
În Bucureşti frunzele unui arbore poate reţine până la 
20 kg praf/zi, praf care ulterior este spălat de ploaie 
(Manea, 2005).
Perdelele forestiere penetrabile, perpendiculare pe di-
recţia vântului, pot realiza o purificare a aerului cu 10% 
mai bună: în terenul situat înaintea perdelei, pe o lăţi-
me de 50-60 m şi în terenul din spatele perdelei, pe o 
lăţime de 200-250 m.
Un arboret de molid, reţine anual 32 t/ha pulberi, can-
titatea dublându-se (64 t/ha) în cazul unui arboret de 
fag. Pădurea urbană se apropie de cea naturală (32-64 
t/ha), astfel că un arbore, în condiţiile din SUA, captează 
40 pounds particule de praf. Pădurea urbană reţine în 
medie 50% din praful atmosferic în timpul verii şi 37% 
în timpul iernii, când cad frunzele foioaselor.

3.3. Efectele microclimatice
Sub raportul temperaturilor, oraşele sunt considerate ca 
nişte „insule fierbinţi” („heat island”), ca urmare a absorb-
ţiei căldurii de clădiri şi suprafeţe pavate în timpul zilei şi 
a emisiei acestei călduri în timpul nopţii. Astfel, vara tem-
peratura din interiorul oraşului este cu 6-7 oC mai mare 
decât aria periurbană. Temperaturile ridicate din oraşe 
au efecte negative asupra confortului termic şi provoacă 
perturbări în circulaţia maselor de aer, determinând ano-
malii în microclimatul urban. Cele mai puternice încălziri 
sunt cauzate de construcţiile şi suprafeţele colorate în 
negru şi fără vegetaţie. Absenţa vegetaţiei şi în special 
a arborilor, reduce posibilităţile de umbrire şi limitează 
sever evapotranspiraţia (aceasta răcoreşte mediul, deoa-
rece căldura este utilizată la convertirea apei în vapori de 
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apă). Temperatura din oraşe creşte cu atât mai mult cu 
cât clădirile sunt mai înalte şi mai dese. Mai multe clădiri 
înseamnă mai multă lume şi mai multe activităţi, care 
măresc ameninţările antropogene.
Sub raportul confortului ambiental din zona urbană 
Stănescu A. (2007) distinge 4 zone (tab. 1).

Tab. 1. Zone de ambianţă urbană în raport cu elementele  
fizice de confort 

Ambient urban areas compared with the physical comfort 
elements

Zona 1 
Confort f. 

bun

Zona 2 
Confort 
normal

Zona 3 
Limita psiho-

logică

Zona 4 
Limita fizio-

logică

Frig >17OC 12-17OC 0-12OC < 0OC

Contribuţie calorică > 475 Kc/h 300-475 Kc/h 212-300 Kc/h < 212 Kc/h

Căldură < 18OC 18-28OC 28-42OC > 42OC

Umiditatea relativă >50% 40-50% 15-40% < 15%

Zgomotul < 55 dB 55-75 dB 75-120 dB > 120 dB

Confortul fizic şi psihic este echilibrul dintre statutul 
uman şi condiţiile de mediu. El se intercondiţionează 
cu factorii ecologici şi cu pădurea urbană după urmă-
toarea schemă: 

Factori 
ecologici ⇔ Confort     ⇔ Pădurea 

urbană

Pădurea urbană reduce energia radiantă a soarelui prin 
desfăşurarea procesului de fotosinteză
Începând de la un procent de 30% spaţiu verde, rapor-
tat la suprafaţa localităţii, apare „efectul de oază” prin 
reducerea vârfurilor de temperatură şi prin umbra pro-
dusă (Tucson, SUA) şi se îmbunătăţeşte biodiversitatea 
din spaţiul urban (Odum, 1989).
Prin umbra largă a coroanelor, pădurea urbană reduce 
temperatura ambientului local cu 3-50C. Temperatu-
rile maxime de la mijlocul zilei (amiază) se reduc între 
0,040C şi 0,20C pentru o creştere cu 1% a gradului de 
acoperire a coroanelor. 
În regiunea Sacramento din California s-a estimat că 
dublarea acoperirii coroanei cu 5 milioane arbori va 
reduce temperaturile de vară cu 30C, ceea ce va dimi-
nua nivelul maxim al ozonului la 7% şi numărul zilelor 
cu smog la 50%. Diminuarea temperaturilor la umbra 
arborilor din staţiile de parcare, reduce cantitatea de 
emisiuni volatile (evaporative) ale maşinilor parcate. 
Staţiile de parcare neumbrite constituie insule minia-
turale de căldură, unde temperaturile pot fi chiar mai 
ridicate decât în spaţiile înconjurătoare. Aici coroana 
arborilor va reduce semnificativ temperaturile. Când 
ţeava de eşapament a maşinilor parcate este fierbinte 
16% din emisiunile de hidrocarbon eliberate au for-
ma de emisiuni volatile. Astfel, primele 5 minute de la 
parcarea maşinilor, sunt cele mai dăunătoare micro-
climatului urban. Când staţiile de parcare sunt umbri-
te aceste emisiuni volatile, formate din combustibil şi 
plastic volatilizat, vor fi reduse puternic. Maşinile din 

staţiile de parcare umbrite de arbori, cu o acoperire 
de 50%, emit cu 8% mai puţine emisiuni volatile, de-
cât cele umbrite de arbori cu o acoperire de numai 
8%. Ca urmare a efectelor pozitive ale arborilor, în re-
ducerea temperaturilor şi emisiilor volatile din parcă-
rile de maşini, în oraşul Davis din California s-a stabilit 
prin ordonanţă, obligativitatea ca în aceste staţii de 
parcare coroana arborilor să acopere 50% din supra-
faţa pavată.
În parcările umbrite de arbori, componentele volatile 
ale asfaltului se evaporă mai încet. Aici, umbra arbori-
lor reduce contractarea şi crăparea asfaltului, astfel că 
intervalele de la o întreţinere la alta se lungesc. Mai pu-
ţine întreţineri,  înseamnă mai puţin fum din turnarea 
asfaltului fierbinte şi mai puţine gaze emise de maşinile 
grele folosite la asfaltare.
Pădurea urbană atrage ploaia şi contribuie la împros-
pătarea aerului ridicând gradul de umiditate al aerului 
prin transpiraţia arborilor. Un arbore matur elimină zil-
nic, în timpul verii, 1000-1500 litri apă. Căldura de vapo-
rizare a acestei cantităţi de apă, intră în bilanţul termic 
al locuinţei şi ca efect, în zilele toride reduce vârful de 
temperatură al aerului cu 2-3oC. O perdea forestieră de 
100 m lăţime, asigură o creştere cu 50% a umidităţii at-
mosferice.
În pădurea urbană din SUA, frecvenţa precipitaţiilor 
creşte cu 25%, umiditatea aerului este mai mare cu 
până la 10%, iar temperatura aerului este mai mică cu 
5-10oC.

3.4. Conservarea precipitaţiilor
Pădurea urbană ajută în lupta împotriva eroziunii solu-
lui, conservării apei de ploaie şi a reducerii depozitării 
sedimentelor după furtuni. Ramurile arborilor intercep-
tează şi încetinesc căderea apei de ploaie la sol. Rădă-
cinile lor permit reţinerea apei şi evitarea fenomenului 
de eroziune şi de spălare a solului.
Coeficientul de scurgere al apelor pe versanţi creşte 
odată cu diminuarea gradului de împădurire: 0,24 
pentru 90% grad de împădurire; 0,41 pentru 57% 
grad de împădurire şi 0,67 pentru 13% grad de îm-
pădurire.
Pădurea este scutul cel mai eficient de apărare a solului 
contra eroziunii. Comparativ cu terenurile fără vegeta-
ţie, unde eroziunea variază între 140-750 m3/an/ha, în 
pădure eroziunea este sub 0,1-2,5 m3/an/ha.
Pădurea urbană stabilizează solul şi îi ameliorează 
structura.

3.5. Ameliorarea circulaţiei vântului
Pădurea urbană influenţează circulaţia aerului, ajută la 
ventilaţia oraşului şi stăvileşte vânturile puternice.
Dacă la marginea pădurii viteza vântului se consideră 
100%, atunci la 50 m în interior ea se reduce la jumă-
tate, la 100 m scade la 25%, iar la 200 m în interiorul 
pădurii rămâne 2% din viteza iniţială. La vânturile obiş-
nuite, de până la 3-4 m/s, de la aproximativ 100m în 
adâncimea pădurii domneşte calmul.
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3.6. Estomparea zgomotelor
Aliniamentele de arbori, plantate strategic, pot micşora 
zgomotele traficului de pe autostradă, sau cele prove-
nite de pe aeroporturi.
Perdele de arbori sunt bariere de sunet, foarte eficien-
te, aproape la fel de eficiente ca şi pereţii de piatră.
Pădurea urbană, având o structură complexă (arboret 
şi subarboret), diminuează zgomotul cu 6-8 decibeli, 
dând senzaţia de scădere a zgomotului cu 30-40%.
După Stănescu A., (2007), vegetaţia - în special arborii - 
contribuie la estomparea zgomotelor de înaltă frecven-
ţă. Aşa cum rezultă din tabelul 2, intensitatea zgomote-
lor atinge 80-97 dB în oraşe şi 50-65 dB în zonele rurale.
Având o rezistenţă acustică mai ridicată decât aerul, 
coroana arborilor şi arbuştilor absoarbe aproximativ 
25% din energia sonoră. Capacitatea pădurii urbane de 
reducere a intensităţii zgomotelor depinde de: compo-
ziţia, structura, desimea şi înălţimea coroanei arborilor 
şi arbuştilor şi de amplasarea pădurii în raport cu sursa 
de zgomot. S-a stabilit că o plantaţie de arbori şi arbuşti 
cu o lăţime de 40 m reduce intensitatea zgomotului cu 
17-23 dB. Plantaţiile din scuarurile dintre blocuri reduc 
zgomotul cu 4-7 dB. Iarba subţire reduce intensitatea 
zgomotului cu 6 dB.

Tab.2. Tipurile de zgomote în mediul urban 
Types of noise in cities

Decibeli Natura zgomotului Confortul fonic
130 Prag dureros. Maşini cu reacţie Limita fiziologică
120 Avioane cu elice Spaţiu insuportabil
100 Claxonat de maşini. Gări
90 Străzi foarte zgomotoase. Uzine metalurgice. Radio dat 

foarte tare. Coloane de maşini urbane Spaţiu fără confort
80 Străzi zgomotoase. Holul cinematografelor. Sala de 

aşteptare a gării. Avioane de reacţie la distanţe de 1 km.
70 Nivelul mediu al unui concert. Mall-uri. Săli de dactilo-

grafiat. Maşini ambreiate Spaţiu cu confort 
normal60 Străzi cu trafic normal. Birouri. Muzică de mediu

50 Străzi liniştite. Trafic de maşini relativ silenţioase

40 Conversaţiile la distanţe mici (1m). Apartamente 
liniştite. Birouri private

Spaţiu cu confort 
deosebit

30 Străzi în oraşe mici, puţin utilizate, Grădini fără zgomot. 
Studio de radio

20 Murmur
10 Zgomotul ceasurilor
0 Treapta audibilităţii

Zgomotul generat de traficul urban poate fi redus efi-
cient prin plantaţii dense, pe mai multe rânduri şi prin 
dispunerea perdelelor perpendicular pe direcţia zgo-
motului. Speciile trebuie să aibă frunze persistente şi 
coroane compacte. Au capacitate maximă de reduce-
re a intensităţii zgomotului următoarele specii: Acer 
pseudoplatanus (10–12 dB), Tilia platyphilos, Viburnum 
lantana, Viburnum rhytidophyllum (8-10 dB), Carpinus 
betulus, Fagus sylvatica, Quercus robur, Syringa vulgaris 
(6– 8 dB).

3.7.Efectele asupra sănătăţii oamenilor
Pădurea urbană are efecte pozitive de lungă durată 
asupra sănătăţii populaţiei (Schroeder, Cannon, Kaplan, 
1989).

Învelişul de frunze din coroana arborilor reduce polua-
rea, filtrează bacteriile, desfăşoară o intensă activitate 
clorofiliană, purifică aerul şi reduce zgomotele.
După Percek (1987), pădurile de fag au o capacitate 
foarte ridicată de filtrare a aerului şi de reţinere a pul-
berilor aflate în suspensie. De asemenea, pădurile de 
pin au o capacitate ridicată de reţinere a prafului din 
atmosferă, de circa două ori mai mare decât pădurile 
de molid şi asemănătoare pădurilor de fag.
Pădurea urbană, prin sechestrarea bioxidului de car-
bon, eliminarea oxigenului şi metabolizarea noxelor, 
contribuie la calitatea vieţii.
Între formele de vegetaţie capabile să reducă CO2 nociv 
pentru sănătatea omului şi să pună în liberate oxigenul 
indispensabil vieţii, pădurea este cea mai importantă. 
Rezultatele cercetărilor americane indică astfel, că în 
timp ce producţia de oxigen în pădurea de pin este 
de 30 de t/ha/an, şi în pădurea de foioase 16 t/ha/an, 
culturile agricole dau până la maximum 10 t/ha/an. Pe 
măsură ce arborii intră în plenitudinea dezvoltării lor, 
producţia de oxigen creşte, atingând valori maxime în 
epoca maturităţii.
În ţara noastră, covorul vegetal produce anual 40 mili-
oane tone oxigen. Pe întregul glob terestru, covorul ve-
getal, format din păduri, culturi agricole şi ierburi, pro-
duce anual peste 23 miliarde de tone de oxigen, peste 
60% din acesta fiind produs de păduri. De asemenea 
cercetările americane evidenţiază că un arbore, având 
o coroană de 150 m2 proiecţie pe orizontală produce în 
100 de ani o cantitate de oxigen echivalentă necesaru-
lui unui om pe o perioadă de 20 ani.
Într-un sezon de vegetaţie, arborele ajuns la maturitate, 
produce oxigenul necesar pentru 10 oameni într-un an. 
Un fag de 25 m înălţime şi cu diametrul coroanei de 15 
m, produce într-o oră 1,7 kg oxigen, ceea ce reprezintă 
necesarul de oxigen al unui om pentru 3 zile. Distru-
gerea arborilor şi a spaţiilor verzi din oraşe înseamnă 
renunţarea la singura sursă naturală care  compensează 
lipsa de oxigen din atmosferă.
Pădurea urbană constituie un filtru pentru bacteriile 
care îmbolnăvesc oamenii. Frunzele arborilor emană 
fitoncide (un hectar de pădure de stejar, răspândeşte în 
atmosferă, în decurs de o zi, în jur de 2 kg de fitoncide 
– pe jumătate faţă de pădurea de pin) care distrug: ger-
menii dizenteriei şi reduc îmbolnăvirile cardiovascula-
re (scade tensiunea arterială, se ameliorează somnul şi 
oxigenarea sanguină) în cazul stejarului, germenii dif-
teriei în cazul bradului şi germenii tuberculozei în cazul 
pinului. Pădurile de mesteacăn, influenţează favorabil 
starea bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare. Stafilo-
cocul auriu este distrus de fitoncidele eliminate de ar-
ţar, castanul bun, larice, paltin, pin, etc. Stafilococul alb 
este distrus de emanaţiile fitoncide ale stejarului, plo-
pului, gorunului şi tisei. Toate experimentele evidenţi-
ază efecte fitoncide mai puternice la răşinoase decât la 
foioase (Percek, 1987).
Pinul, prin fitoncidele produse, distruge bacilul Koch, 
agentul cauzator al tuberculozei, slăbeşte tusea şi îm-
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bunătăţeşte respiraţia. El emană în atmosferă compuşi 
fitoorganici volatili, cum sunt terpenele, derivaţi oxige-
naţi, ozonul, rezultat din oxidare acestora, fracţiunea 
volatilă a balsamului sau răşinii, uleiul de terebentină, 
uleiul volatil prezent în cetină.
După Ternovoi şi Geihman (1978), citat de Beldeanu 
(2004), un arbore de pin silvestru, secretă în atmosferă 
3,8-4,0 kg/ha substanţe volatile, în timp de o zi. Con-
centraţia compuşilor volatili în atmosferă este de 810 
µg/m3 în pădurea bătrână şi 1098 – 5076 µg/m3 în pă-
durea tânără. Ea este de 365 µg/m3 la temperaturi de 
9-15oC, de 638 µg/m3 la 21-26oC şi de 943 µg/m3 la 30-
42oC.
Substanţele chimice rezultate din descompunerea li-
tierei de fag,  conferă o calitate bună apei potabile, 
recomandându-se amenajarea acumulărilor de apă 
potabilă în zona pădurilor de fag. De asemenea, apa in-
filtrată prin solul unei păduri de stejar, conţine numai 9 
germeni coliformi la litru, în timp ce apa provenită din 
terenul fără pădure, are 920 germeni, adică de 100 de 
ori mai mulţi. În cazul pinetelor numărul de germeni 
colimorfi la litru este de 50 de ori mai mic decât în cazul 
terenurilor fără vegetaţie forestieră după Spiridonov, 
citat de Giurgiu V., (1982).
Constatând că glicemia şi colesterolul sunt la nivelul in-
ferior al normalului în ambianţa forestieră şi la nivelul 
superior al normalului într-o zonă predominant agrară, 
Milcu Ş., (1997) ajunge la concluzia că: „medicina con-
temporană trebuie să constituie un vajnic apărător al pă-
durii în faţa numeroaselor agresiuni la care aceasta este 
supusă, ea reprezentând un dar nepreţuit al naturii”.
Arborii au într-adevăr un efect terapeutic. Specialiştii 
definesc silvoterapia – drept metodă terapeutică prin 
care poţi preveni şi vindeca bolile, folosind energia 
emanată de arbori. Oxigenul ajută la activarea circula-
ţiei sanguine, creşte numărul de globule roşii, uşurează 
respiraţia în cazul bolilor pulmonare, oxigenează creie-
rul (întârziind astfel îmbătrânirea). Şi nu în ultimul rând, 
o plimbare prin pădure te face să dormi mai bine după 
aceea. În cazul persoanelor fără probleme de sănătate, 
silvoterapia este recomandată pentru întărirea organis-
mului, pentru combaterea stressului şi a oboselii.

3.8. Efecte asupra psihicului omului
Spaţiul în care trăim influenţează psihicul (Beldiman 
Al., citat de Eremia, 2007). Pădurea urbană contribuie 
la prevenirea criminalităţii (Bonza, 1972, citat de Con-
durăţeanu 1996).
Vandalismul, recurgerea la droguri, violenţa, sinucide-
rile, criminalitatea populaţiei tinere, este de multe ori 
răspunsul la frustrările, la lipsa oportunităţilor, la me-
diul înconjurător necorespunzător pentru recreere şi 
pentru sport. Prezenţa arborilor permite perceperea 
schimbărilor sezoniere, integrarea omului în ciclurile 
cosmosului şi  reduce stresul uman (Ulrich şi Simons 
1989). Umbra arborilor este căutată pentru întâlniri, re-
uniuni ale oamenilor şi pentru joaca copiilor.
După Ulrich şi Simons (1989), pădurea urbană are efec-

te pozitive asupra psihologiei locuitorilor.
Pădurea urbană este un izvor de poezie, de linişte, de 
odihnă de recreere. La valoarea de ornament a arbo-
rilor se adaugă aerul oxigenat şi purificat de noxe, cu 
efecte pozitive asupra psihicului, producând relaxarea 
necesară sănătăţii. 
Pădurea urbană cu toate elementele ei componente: 
arbori, liane, arbuşti, flori, păsări şi animale, constitu-
ie un factor de armonie şi echilibru, care diminuează 
stressul, asociat vieţii trepidante a oraşului.
Element de umanizare şi înverzire a spaţului urban, pă-
durea urbană se adresează tuturor simţurilor omului, 
prin jocul de lumini, prin foşnetul frunzelor, cântecul 
păsărilor, prin aerul curat şi aromele pe care la degajă.
Efectele pădurii urbane asupra corpului uman se ma-
terializează prin influenţa culorilor, nu numai asupra 
sistemului vegetativ uman şi metabolism, ci şi asupra 
echilibrului diferitelor centre nervoase, ori asupra acti-
vităţii mentale, deci şi pe plan psihologic.
Pădurea urbană oferă grade infinite a posibilităţilor de 
percepţie a culorilor, umbrelor şi chiar a (parfumurilor) 
aromelor. Deci sfera percepţiilor nu este numai dimen-
sională ci şi tactilă, olfactivă ori a culorilor.
În pădurea urbană, culoarea dominantă este verde-
le, urmată de culoarea albastră, care este asociată cu 
oglinda apelor şi apoi de culorile calde: roşu, galben, 
portocaliu, asociate florilor.
Culorile: verde şi albastru sunt odihnitoare, recreative 
şi calmante, care eliberează psihicul uman de agresiu-
nea asociată coloritului străzilor şi zonelor industriale. 
Verdele acţionează asupra psihicului uman în sensul 
ordinei, echilibrului şi a unui control deplin al acţiunilor.
Un studiu făcut de Ulrich (1984) a dovedit că într-un 
spital, bolnavii care fuseseră supuşi unor operaţii şi 
care vedeau vegetaţie la ferestrele saloanelor se vinde-
cau mai repede decât cei ce priveau numai tavanul şi 
pereţii.

3.9. Efectele sociale şi educative
Pădurea urbană cristalizează în aceeaşi măsură, o de-
osebită atenţie socială şi chiar reacţii afective şi senti-
mentale intense, relevând respectul profund al popu-
laţiei, faţă de „vecinii lor cotidieni” dar şi o recunoaştere 
al acestui tezaur verde de neînlocuit din mediul lor de 
viaţă, evidenţiind necesitatea unor mai mari eforturi 
pentru educaţia ecologică a populaţiei.
Beneficiarii pădurilor urbane sunt în majoritatea cazu-
rilor săracii, care tind să ocupe: maidanele, cartierele 
industriale, zonele în care calitatea aerului este cea mai 
afectată şi în care peisajele au fost distruse, ori malul 
apelor afectate în primul rând şi mult mai frecvent de 
inundaţii.
În prezent, tehnica avansată îi ajută pe cei bogaţi să nu 
resimtă efectele negative ale schimbărilor climatice. 
Aerul condiţionat, piscinele, amplasarea vilelor în locu-
rile mai puţin expuse, casele de vacanţă, călătoriile în 
străinătate, sunt câteva din posibilităţile de a evita ex-
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tremele climatice. Dar accidentele provocate de furtuni 
şi uragane, pe uscat în aer sau în ape nu îi ocolesc nici 
pe cei bogaţi. De aceea se impune pentru toate stra-
tele sociale, evitarea producerii de schimbări climatice 
semnificative, sau cel puţin o reducere a ritmului în care 
aceste schimbări au loc.
Ataşamentul populaţiei faţă de arbori, în lipsa cunoş-
tinţelor ecologice şi dendrologice, evidenţiază valoarea 
sentimentală şi estetică acordată pădurii urbane. Pen-
tru ca populaţia să participe cu convingere la acţiunile 
de protecţie a pădurii urbane, trebuie realizat un con-
sens general prin educaţie şi informare privind rolul im-
portant al pădurii urbane în asigurarea sănătăţii oame-
nilor şi diminuarea efectelor negative ale schimbărilor 
climatice.
În dezvoltarea durabilă a oraşelor, întemeiată pe princi-
pii ecologice, pădurea urbană nu numai că sechestrează 
CO2, dar asigură şi aerul curat necesar pentru sănătate 
şi o viaţă mai lungă, microclimatul care măreşte randa-
mentul în muncă, protecţia contra exceselor climatice, 
a caniculelor, a vânturilor puternice care pun viaţa în 
pericol. Pădurea urbană atenuează efectele ploilor to-
renţiale, reglementează scurgerile de ape, atenuează 
eroziunea solurilor şi diminuează stridenţa zgomotelor.
Biodiversitatea florei şi faunei, care asigură echilibrele 
naturale şi armonia dintre om şi natură, este asigurată 
în cele mai bune condiţii de pădurea urbană cu tot cor-
tegiul ei de flori, păsări, animale etc.
Diversitatea speciilor de arbori, structura variată a pă-
durii cu arbori de dimensiuni şi vârste diferite, cu subar-
boret bogat de arbuşti, contribuie la varietatea speciilor 
de păsări şi animale şi permit populaţiei să se apropie 
de natură, să o înţeleagă, să descopere lumea vegetală 
şi animală şi să înveţe respectul pentru natură şi mediu.
Arborii reprezintă natura în oraşe, având o valoare nu 
numai socială şi economică ci şi educativă.
Pădurea urbană asigură adăpost, loc de cuibărit şi hra-
nă pentru păsări şi animale. Viaţa sălbatică din pădurea 
urbană este urmărită cu mult interes de populaţie prin 
fotografii şi picturi. Pădurea urbană şi viaţa sălbatică 
din ea ajută populaţia să ţină legătura cu natura.

3.10. Efectele economice
Dezvoltarea durabilă a oraşelor este impusă de comu-
nitatea internaţională (Habitat II, Agenda 21 etc.) şi 
presupune menţinerea echilibrului ecologic prin apor-
tul sistemului vegetal, adică a pădurii urbane, cu toate 
componentele ei: arbori, liane, arbuşti, perdele foresti-
ere de protecţie, scuaruri, parcuri, aliniamente.
Efectele fizice ale arborilor – umbra (reglarea radiaţiei 
solare), controlul umidităţii, vântului şi eroziunii, răcori-
rea prin evaporare, rolul de paravan vizual şi auditiv în 
traficul circulaţiei, absorbţia poluării şi reţinerea preci-
pitaţiilor, au toate efecte economice.
Unul dintre cele mai evidente exemple ale utilităţii eco-
nomice îl constituie foioasele plantate la sudul şi vestul  
clădirilor. Aceste foioase umbresc şi răcoresc clădirea în 
timpul verii, dar lasă soarele să încălzească clădirea iar-

na, după căderea frunzelor.
Ghidul USDA precizează că arborii pot favoriza înflori-
rea afacerilor, atragerea cumpărătorilor, închirierea mai 
avantajoasă a apartamentelor şi terenurilor (preînver-
zite), prelungirea închirierilor, creşterea valorii terenu-
rilor, atragerea de noi afaceri şi industrii. Valoarea unui 
teren cu arbori este mai mare cu 5-20%, decât a unui 
teren fără arbori.
Recent multe dintre binefacerile pădurii urbane au în-
ceput să fie cuantificate, justificând cheltuielile publi-
ce şi private pentru menţinerea lor. Astfel, se cunoaşte 
că sub raport cost-beneficiu, un arbore „consumă” 7,6 
dolari/an, pentru plantare, întreţinere, etc. şi „produce” 
26,3 dolari/an.
O locuinţă umbrită de pădurea urbană, consumă în 
timpul verii, mai puţină energie pentru confort termic, 
cu 10-15% decât în lipsa vegetaţiei, ceea ce corespun-
de la o economie de cca. 300 Kw h/arbore/an.
Umbra arborilor reduce nevoia de ar condiţionat pe 
timpul verii. De asemenea iarna, pădurea urbană redu-
ce forţa vânturilor, reducând cheltuielile pentru încăl-
zire. 
Pădurea urbană acţionează ca tampon împotriva vân-
tului, putând să reducă cheltuielile cu încălzirea (con-
sumul de energie pentru încălzirea locuinţelor scade cu 
5-10%).
În SUA, prin reducerea temperaturilor maxime de vară, 
scade sarcina sistemelor de condiţionare a aerului şi se 
reduce consumul de energie în locuinţe cu 15-20% .
Pădurea urbană aduce în circuitul economic: lemne 
(combustibil, material de construcţii, mobilă), fructe 
produse farmaceutice şi melifere.
Pădurea urbană are efecte pozitive asupra bunăstării 
locuitorilor (Schroeder 1989).

3.11. Imaginea oraşului
Aspectul localităţii este un parametru principal cu rol 
de atractor al oraşului modern, alături de gradul de ci-
vilizaţie al locuitorilor, controlul violenţei, ordinea pu-
blică, poluarea etc.
Pădurea urbană contribuie la imaginea oraşului, la con-
fortul locuitorilor şi creează peisajul ecologic, având ca 
principal efect durabilitatea mediului urban. Pădurea 
urbană are efecte pozitive asupra peisajului şi esteticii 
oraşului.
Dintre diferitele forme vegetale, pădurea urbană par-
ticipă, cel mai relevant,la introducerea peisajului în 
oraş, simbolizând legătura dintre pământ şi cer. Prima 
impresie despre un oraş este legată de peisajul urban, 
care participă la identitatea şi cultura oraşului: „Bule-
vardul de sub tei” reprezintă Berlinul, „Aliniamentele de 
cedrii”din Salonic sunt mândria Greciei, „Parcul Cişmi-
giu” din Bucureşti este cartea de vizită a României, „Ale-
ea de frasini şi paltini„ de la poalele Tâmpei este căutată 
de toţi turiştii din Braşov, „Parcul dendrologic din zona 
Lacului Firiza” este raiul pescarilor din Baia Mare.
Un oraş verde este desigur rezultatul unui atent ame-
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najament urban. Pădurea urbană se integrează natural 
în politica spaţiilor verzi şi mai larg în politica urbanis-
mului. Inserţia arborilor, lianelor, arbuştilor în mediul 
urban trebuie să fie armonioasă: să deschidă o per-
spectivă, să completeze un loc viran, să aducă o formă 
nouă şi o culoare plăcută, să estompeze un zgomot şi 
să capteze praful şi poluarea.
Pădurea urbană, cu elementele ei componente, parcul, 
perdeaua forestieră, aliniamentul ori arborele, consti-
tuie un element de referinţă într-un oraş,  structurând 
spaţiul oraşului prin volum, înălţime şi deschidere de 
perspectivă. Ea pune în valoare elementele arhitectura-
le, introduce bogăţie şi varietate în decorul urban prin 
diferite culori şi forme.  Înverzirea şi „ecologizarea” in-
cintelor instituţiilor publice, prin plantarea arborilor şi 
lianelor pentru realizarea pădurii urbane, ar atenua di-
ferenţele dintre diferitele tipuri de arhitectură şi clădiri, 
mai ales prin recurgerea la plante decorative agăţătoa-
re, cum este Hedera helix, Parthenocisus quinquefolia, 
Wisteria sinensis, Lonicera japonica, Tecoma radicans.
Pădurea urbană punctează timpul prin diferitele feţe 
pe care le are în cele patru anotimpuri şi conferă ritm 
anilor care se derulează.
Fiecare pădure urbană, fiecare parc, perdea forestieră, 
fiecare aliniament ori arbore este o nouă oază în oraş.
Pădurea urbană este o componentă centrală a compo-
ziţiei urbane şi a spaţiilor publice, astfel că ea nu poate 
fi disociată de politica de urbanism. 
Ca efect estetic, pădurea urbană schimbă esenţial as-
pectul aşezărilor urbane, aducând elemente de natură, 
ancestral imprimate în conştiinţa oamenilor, în peisajul 
arid al oraşului modern, din ce în ce mai aglomerat cu 
construcţii, autovehicule, locuitori.
Arborii izolaţi sau din aliniamente, perdele forestiere, 
scuaruri, parcuri şi păduri urbane, fac parte integrantă 
din peisajul urban, se disting de departe şi reprezintă 
primul parametru de evaluare al mediului de pe o stra-
dă, dintr-un cartier ori dintr-un oraş.

3.12. Pădurea urbană – purtător de simboluri
Pădurea urbană este un arhivar al miturilor, a valorilor 
istorice, al simbolurilor de-a lungul timpurilor. Ea este 
la originea  numeroaselor tradiţii, poveşti şi legende ale 
patrimoniului imaginaţiei colective, dar şi un comenta-
tor al evenimentelor istorice. Pădurea urbană participă 
la identitatea şi cultura oraşului.
De-a lungul secolelor, arborele a cucerit un loc bineme-
ritat în oraş, devenind un simbol sacru. Faţă de aceşti 
vecini „cotidieni” au apărut relaţii afective şi chiar sen-
timentale.
Arborele este un purtător al simbolurilor, o serie de spe-
cii şi exemplare fiind foarte iubite în spaţiul intravilan. 
Câteva exemple din oraşul Braşov sunt semnificative:
- Bradul - Abies alba dă culoare sărbătorilor de Crăciun,
- Arborele liră, cu flori de lalea - Liriodendron tulipifera 
din Parcul Titulescu, a devenit simbolul unirii prin că-
sătorie. În faţa lui se fotografiază perechile unite prin 

ceremonia căsătoriei, celebrată în clădirea Primăriei, si-
tuată în apropierea arborelui,
- Platanul înţelepciunii -  Platanus x hibrida, din Parcul 
Dima, simbolizează aspiraţiile, talentul şi înţelepciunea 
nemuritorilor Andrei Şaguna şi Ciprian Porumbescu,
- Arborele de aur - Ginkgo biloba, din faţa Facultăţii de 
Silvicultură, este martorul generaţiilor de aur a ingine-
rilor silvici, care militează în toate colţurile României, 
pentru împlinirea de către arbori a potenţialului lor 
multifuncţional,
- Arborele vieţii - Thuja plicata, din Parcul Titulescu, în-
truneşte în această denumire esenţa contribuţiei arbo-
rilor la calitatea vieţii oamenilor,
- Teiul de argint - Tilia tomentosa, din aliniamentele 
oraşului, cu mireasma lui atrăgătoare şi cu alura lui de 
basm, contribuie din plin la renumele Braşovului ca 
oraş de poveste,
- Molidul libertăţii - Picea abies, din Piaţa Schei, simboli-
zează lupta românilor pentru neatârnare şi emancipare,
- Arborele primăverii, al purităţii şi al tinereţii -mestea-
cănul - Betul pendula, simbolizează aspiraţia spre înal-
turi, dar şi onestitatea şi modestia în faţa divinităţii,
- Salcia plângătoare - Salix babylonica, reprezintă  prin 
forma sa voluminoasă şi fantezistă, o construcţie verde 
a viitorului, cu grădini suspendate pe terase şi acope-
rişuri.

4. Iniţiativa „pădurii urbane” în diferite 
ţări
Noţiunea de „pădure urbană” a apărut în SUA (Grey, De-
neke, 1978) unde s-a şi concretizat practica urbană în 
baza „The Urban and Comunity Forester Act” (1989). Ca 
urmare a acestei hotărâri:
- serviciul Forestier din SUA a primit atribuţii de a asista 
organizaţiile şi instituţiile guvernamentale şi comunale 
în aplicarea conceptului de pădure urbană,
- s-a înfiinţat organul pentru conducerea programelor 
de înverzire a oraşelor „The National Urban Forest Asso-
ciation and Concil”,
- s-au înfiinţat organizaţiile operative: „ The Forest Ser-
vice” şi „The Tree City USA”, 
-  a apărut publicaţia: „Urban Forest Forum”,
- s-a organizat activitatea de cercetare-dezvoltare 
(1989),
- a apărut „The National Arbor Day Fundation” destinată 
educaţiei populaţiei,
- s-au elaborat proiecte de organizaţiile societăţii civile 
(American Forests),
- s-a început campania naţională de realizarea a păduri-
lor urbane de către The Global Releaf.
Pădurile urbane realizate în SUA uimesc şi încântă prin 
varietatea lor, în Chicago-fig. 2-5, prin coloritul şi con-
trastul lor cu “sgârie norii” din Boston – fig.6-7, prin 
aleile romantice şi lacurile din  Lethbridge – Alberta fig 
8.,prin desimea, ori grandoarea  şi culoarea verde închi-
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să ori aurie a aliniamentelor, în Bankroft Way din Ber-
kely –fig.9., respectiv în California-fig 10 şi 11, prin masi-
vitatea pîlcurilor de arbori din Miami–Florida–fig.12,prin 
meticulozitatea cu care sunt întreţinute în Wilsonwille-
Oregon (considerat model naţional)-fig.13,prin întinde-
rea şi omogenitatea amestecurilor de arbori cu casele 
din Mount Horeb-fig.14., şi Conneticut – fig.15, prin fo-
losirea fiecărui spaţiu liber şi amestecul intim cu casele 
în Hoover Alabama-fig 16, prin urcarea vegetaţiei pe te-
rasele şi acoperişurile blocurilor-fig.17. şi prin adăpostul 
oferit de arbori caselor şi maşinilor în Minnesota-fig.18.

Fig. 2. Pădurea urbană Chicago 
Urban Forest Chicago 

Fig. 3. Pădurea urbană Chicago 
Urban Forest Chicago

Dintre preocupările americane pentru pădurea urba-
nă, constituie un exemplu faptul că: suprafaţa urbană 
acoperită de arbori este de 30% în prezent şi va fi de 
60% în perspectivă;  Asociaţia Forestieră Americană şi-a 
propus plantarea a 100 milioane arbori în                      
perioada 1989-1993: Mississippi şi-a propus      planta-
rea din 1989 a 2 milioane arbori, California 20 milioane, 
Los Angeles 5 milioane

Fig. 4. Pădurea urbană Chicago,cartierul Râului de Nord 
Urban ForestChicago, River North neighborhood

Fig. 5. Pădurea urbană Chicago 
Urban Forest Chicago

   Fig. 6. Pădure urbană din Boston 
Urban Forest in Boston

Fig. 7. Pădurea urbană – Boston 
Urban Forest – Boston
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 Fig. 8. Pădurea urbană Lethbridge – Alberta 
Urban Forest Lethbridge – Alberta

Fig. 9. Pădurea urbană  Bankroft Way în Berkely 
Urban Forest Berkeley 

Fig.10. Aliniament în California 
Alignment in California

                   Fig.11. Pădure urbană în California 
Urban Forest in California

Fig.12. Pădurea urbană Miami-Florida 
Urban Forest Miami – Florida

Fig.13.Pădurea urbană din Wilsonville-oregon 
Urban Forest - Wilsonville-Oregon

Fig.14.  Pădurea urbană Mount Horeb-SUA 
Urban Forest Mount Horeb – USA
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Fig.15. Pădure urbană în Connecticut 
Urban Forest in Connecticut

Fig.16. Pădurea urbană Hoover-Alabama 
Urban Forest Hoover -  Alabama

Fig.17. Urcarea vegetaţiei pe terasele şi acoperişurile 
blocurilor-SUA 

Climbing vegetation on the terraces and roofs of blocks

Fig.18. Pădure urbană din Minnesota 
Urban Forest Minnesota

Fig.19. Pădurea urbană Ajax-toronto 
Urban Forest Ajax – Toronto

Fig. 20. Pădurea urbană otawa Canada 
Urban Forest Otawa - Canada

Preşedintele Bush a susţinut oportunitatea pădurii ur-
bane lansând programul „America the beautiful”. Con-
gresul SUA şi-a însuşit ghidul în favoarea pădurilor ur-
bane intitulat „Forum Bill – 1990”.
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Bugetul SUA în 1994, sub administraţia preşedintelui 
Clinton a prevăzut 28 milioane dolari pentru realizarea 
pădurii urbane. Senatul SUA a aprobat 500 mii dolari 
pentru campania de împădurire din oraşele Atlanta, 
Baltimore şi New Jersey.
Cea mai mare pădure urbană municipală din Statele 
Unite ale Americii este „Jefferson Memorial Forest”.
Având în vedere experienţa SUA şi costurile relativ mici 
necesare realizării pădurii urbane, începând din 1990 
s-au înregistrat asemenea preocupări în majoritatea ţă-
rilor din lume
Din reţeaua largă a instituţiilor care s-au pus în slujba 
pădurilor urbane se remarcă „International Global Re-
leaf” la care au aderat 10 ţări. 
Din 1990 pădurea urbană, s-a extins ca practică urba-
nistică în Africa (Tanzania şi Kenia cu pomi fructiferi), 
America Centrală şi de Sud (Mexic), Canada, Austria, 
Cehia, Slovacia, Ungaria, Spania, Ucraina.
Astfel, în Canada se remarcă: diversitatea,fantezia şi 
arta peisajistică la constituirea pădurii urbane Ajax-To-
ronto-fig.19.,integrarea perfectă a “infrastucturii verzi şi 
gri” în Toronto, (vezi coperta din spate a revistei) şi mo-
numentalitatea aleilor din Otawa-fig.20.
Cea mai mare pădure urbană din lume este Tijucca Fo-
rest din oraşul Rio de Janeiro, Brazilia.
Atmosfera exotică din pădurea urbană de la Honolulu-
Hawai-fig. 21-22.justifică întrebarea: realitate ori vis?
Pădurea urbană Johanesburg-Africa de Sud-fig.23 este 
deja o realitate.
Cel mai mare parc naţional din lume: „Sanjay Gandhi 
National  Park” este amplasat în interiorul oraşului 
Mumbai din India având şi rol de pădure urbană.
Sunt remarcabile eforturile japonezilor care plantează 
anual peste un milion de arbori în fiecare oraş.
Pădurea urbană din Taipei-Taiwan este un model al ge-
nului - fig. 24.

Fig. 21. Pădurea urbană Honolulu-Hawai 
Urban Forest Honolulu -  Hawai

Fig. 22. Pădure urbană în Honolulu 
Urban Forest in Honolulu

În Marea Britanie, înverzirea oraşelor Cardiff şi Dublin 
a început din1988, s-a lansat în 1987 proiectul „Forest 
of London” privind plantarea a 50.000 arbori, iar în 1989 
s-a lansat proiectul „Forestry Comision” de realizare a 12 
păduri urbane, având fiecare 40-65 square miles şi un 
cost de 41 milioane dolari timp de 25 ani.
În Suedia s-a început în 2000 realizarea pădurilor ur-
bane cu mesteceni în Stockholm, Umca şi Aelsingberg.
În toate aceste ţări ca şi în Olanda, se dă o mare impor-
tanţă educaţiei în şcoală şi aportului societăţii civile în 
realizarea pădurilor urbane. În Amsterdam, se remarcă 
acoperirea clădirilor cu liane decorative-fig.25.
Păduri urbane s-au proiectat în Elveţia la Berna şi Züri-
ch, unde plantarea şi întreţinerea (inclusiv aerisirea ră-
dăcinilor prin conducte îngropate în zona rădăcinilor) 
unui arbore ajunge la 3.500 dolari.
Proiectele de păduri urbane din Germania, unde înver-
zirea este o tradiţie au debutat în Goettingen.

Fig. 23. Pădurea urbană Johanesburg-Africa de Sud 
Urban Forest Johanesburg-Africa de Sud
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Fig. 24. Pădurea urbană taipei-taiwan 
Urban Forest Taipei – Taiwan

Fig. 25. Clădire acoperită de iederă – Amsterdam 
Ivy covered building- Amsterdam

Cea mai mare pădure urbană din Serbia este situată în 
Belgrad (Kosutnjak).

5. Introducerea conceptului de pădure 
urbană în România
În România noţiunea de „silvicultură urbană” – cores-
pondentul nostru la „Urban forestry” a fost introdusă 
de C. Sfinţescu în 1938 (Revista Pădurilor nr. 5), dar con-
ceptul de „pădure urbană” a apărut numai în 1998 după 
60 de ani, respectiv după 20 ani de la introducerea  con-
ceptului în SUA .
Deşi pădurea urbană este cel mai ieftin mijloc de a re-
duce consumul de energie, constituind o modalitate 
prin care fără eforturi financiare mari se poate reduce în 
mod direct cantitatea de CO2 din atmosferă şi se poate 
schimba rapid imaginea oraşelor, realizările din Româ-
nia sunt sub aşteptări.
În Bucureşti, societatea civilă a iniţiat proiecte în favoa-
rea unei capitale moderne: 
- „Proiectul de înverzire (ecologizare) a Municipiului Bu-
cureşti” întocmit şi condus de Fundaţia Naţională pen-
tru Management Ecologic (Man-Eco) în ianuarie 1999;

- Promovarea conceptului de pădure urbană, de către 
ONG-rile: TER, Armed, Man-Eco, Ecosens, Prietenii Pă-
mântului Galaţi, Terra – Mileniul III, AGER etc., precum şi 
de publicaţiile: Terra XXI, Economistul, Tribuna Econo-
mică, Perspective, Arhitext Design, Revista de ecologie 
industrială, IDCM editată de OID/ICM;
- Lucrarea „Bucureşti – oraşul verde” elaborată de Gru-
pul Român de lucru pentru Energie în 2000.
Studiile, manifestul şi propunerea de realizare a pădurii 
urbane în Bucureşti, au fost distribuite la Primăria Capi-
talei, la Guvern MLPAT, MAPPM, la primăriile Iaşi, Tg. Jiu, 
Cluj, Piteşti, dar rezultatul campaniei a fost nul: „Capitala 
nu a înverzit ci dimpotrivă, a mai pierdut din spaţiile ver-
zi, din numărul pomilor, din pădurile înconjurătoare”.
În lucrarea „The Urban Forest – Actual Integration Con-
cept of Approaching the Problem of the Urban Green 
Space”, Stănescu A., (2007), abordează spaţiul verde 
urban, prin prisma conceptului de pădure urbană, stu-
diind raportul optim dintre infrastructura gri şi infra-
structura verde, care tinde spre valoarea 1 şi analizează 
influenţele mediului urban asupra pădurii urbane, pre-
cum şi beneficiile sociale, în plan sanogen, psihogen, 
economic şi microclimatic, aduse de pădurea urbană.
În cartea „Aspecte ecologice ale calităţii spaţiilor verzi 
– implicaţii în peisagistica urbană”, Stănescu A., (2007), 
prezintă pădurea urbană ca un concept actual integrator 
privind alternativa ecologică în abordarea calităţii spaţiu-
lui verde urban. Aici, sinteza factorilor determinanţi ai ca-
lităţii spaţiilor verzi urbane, sub raport funcţional – este-
tic – ecologic a stat la baza alcătuirii unui model ecologic 
integrator de optimizare a calităţii spaţiului verde urban.
La Piteşti, în lucrarea „Dezvoltarea durabilă – premisă 
pentru oraşul viitorului” (Eremia, 2007), se evidenţia-
ză degradarea continuă a calităţii factorilor de mediu, 
prin poluarea produsă de Combinatul petrochimic, 
prin reducerea continuă a suprafeţei spaţiilor verzi, 
prin tăierea arborilor decorativi, prin alterarea compor-
tamentelor locuitorilor faţă de vegetaţia oraşului, ca o 
consecinţă a indiferenţei autorităţilor faţă de aspectul 
şi ecologizarea incintelor, caselor şi instituţiilor şi a spa-
ţiilor dintre blocuri şi se propune realizarea pădurii ur-
bane. Autoarea susţine necesitatea pădurilor urbane şi 
pentru creşterea atractivităţii turistice, crearea de locuri 
de muncă suplimentare şi realizarea unui liant peisa-
gistic între diferitele stiluri arhitecturale ale construc-
ţiilor, inclusiv pentru mascarea caselor vechi, calcane-
lor, terenurilor virane, a gardurilor şi a disproporţiilor 
între volumul şi înălţimea clădirilor. Ea atrage atenţia 
că protecţia sănătăţii şi siguranţei publice, promovarea 
prosperităţii şi asigurarea unui nivel crescut al calităţii 
vieţii, devin posibile numai dacă autorităţile locale dau 
prioritate problemelor de mediu, la luarea deciziilor 
municipale, şi numai dacă întreaga comunitate ţine 
sub control consumul de resurse naturale şi poluarea. 
Se precizează că sistemele naturale şi semi-naturale – 
pădurile, lacurile, terenurile agricole – asigură bunurile 
şi serviciile necesare la preţuri mult mai scăzute, contri-
buind în acelaşi timp la protejarea sistemelor artificiale, 
prin reducerea poluării.
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6. Finanţarea pădurilor urbane
Transformarea zonelor verzi în păduri urbane nu nece-
sită bani mulţi, dar nu se poate realiza fără un minim de 
fonduri, asigurate fără întrerupere an de an. De exem-
plu în SUA întreţinerea unui arbore dintr-un aliniament 
stradal costă 10 dolari/an şi 500 dolari pe toată durata 
de viaţă (50 ani) a acestuia.
Pentru a se obţine fondurile necesare protecţiei şi conser-
vării pădurii urbane, este necesară trecerea de la valoarea 
de simbol al arborelui monument, cvasi-sacralizat, la va-
loarea unui patrimoniu colectiv care asigură calitatea vieţii.
Astfel, de exemplu, pentru zona urbană Grand Lyon, 
din Franţa, patrimoniul arborescent, ca bogăţie colec-
tivă, incontestabilă, reprezintă o valoare de 1,2 miliarde 
franci şi necesită ca atare fonduri bugetare corespunză-
toare pentru o gestiune durabilă. 
În Zürich, plantarea / întreţinerea unui arbore ajunge 
însă la un preţ de cost mai mare (3500 dolari), incluzând 
şi aerisirea rădăcinilor prin conducte îngropate în zona 
sistemului radicelar.

7. Concluzii
Pădurea urbană moderează climatul local, încetineşte 
vântul şi furia apelor, asigură umbră oamenilor şi con-
servă energia. Ea ameliorează efectele de înfierbântare 
a oraşelor, reduce numărul zilelor nesănătoase cu ozon 
din verile caniculare,
Efectele binefăcătoare ale pădurii urbane sunt nume-
roase, incluzând: înfrumuseţarea oraşelor, reducerea 
poluării aerului, diminuarea costului energiei prin um-
brirea locuinţelor, sporirea valorii proprietăţii, amelio-
rarea habitatului pentru păsări şi animale şi micşorarea 
impactului mediului asupra oraşului.
Pădurea urbană, prin multiplele sale virtuţi, este un 
factor de confort suplimentar în oraş. Ea creează micro-
climate, ameliorează calitatea aerului, reduce canicula 
reflectând razele soarelui, atenuează zgomotele şi con-
trolează eroziunea solului.
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Abstract
Urban forest
The concept of „urban forest” is new for roumanian forestry and can be defined as: any kind of woody plant vegetation, 
especially trees (form the urban green infrastructure), growing in and around human settlements, capable of improving 
the quality of life, being in the same time an indicator of human health. The relation between the grey infrastructure 
(constructions, roads) and the green infrastructure (trees, climbing plants, shrubs) must tend to the value, considered 
propitious in the urban environment for the well functioning of the urban ecosystem.
The benefits of urban forest are many, includong: carbon sequestration, resuction of air pollution, intercetion of particu-
late matter, reduction of the urban heat islands effect, reduction stormwater runoff, noise reduction, reduction of energy 
costs through increased shade over buildings, effects in the psychogenic plan, beautification, enhancement of property 
values, mitigation of overall urban environmental impact, improved wildlife habitat, social, recreational and economic 
benefits.
Keywords: urban forest, woody plant, settlements, health., environment.

Miko L., 2007: Biodiversity protection and climat change adaptation: two sides of the same coin (Protecţia biodiversităţii 
şi adaptarea la schimbările climatice: două părţi ale aceleiaşi monede): Natura 2000 nr. 22, p. 2.
Impactul schimbărilor climatice asupra biodiversităţii europene, se poate deja observa – de exemplu , în schimbarea dis-
tribuţiei speciilor, timpul înfloririi şi migraţia păsărilor. Uniunea europeană este angajată în reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră şi micşorarea schimbărilor climatice, dar poate de asemenea ameliora impactul schimbărilor climatice 
inevitabile din următoarele decade. Preocupările sunt orientate din ce în ce mai bine spre problema adaptării la schim-
bările climatice – inclusiv cum putem noi ajuta la adaptarea biodiversităţii.
Biodiversitatea va fi mai „elastică” la schimbările climatice, mai capabilă de a se adapta dacă noi vom menţine ecosistemele 
noastre în stare de sănătate. Acest lucru va fi vital de asemenea pentru adaptarea omului la schimbările climatice, pentru 
că prosperitatea şi bunăstarea noastră depind de serviciile pe care la oferă ecosistemele sănătoase.
Natura 2000 – care ţinteşte menţinerea habitatelor şi speciilor într-un statut favorabil de conservare – asigură în contex-
tul critic al schimbărilor climatice, măsurile de adaptare. Reţeaua noastră de arii protejate furnizează spaţii verzi pentru 
natură şi ajută susţinut opţiunile de adaptare ale naturii.
Stabilitatea Naturii 2000 – ca infrastructură a naturii, este crucială, dar flexibilitatea şi adaptarea vor solicita de asemenea 
acţiuni înafara reţelei Natura 2000, care să intensifice coerenţa şi legătura, incluzând între ele : restaurarea şi crearea (re-
sălbăticirea) habitatelor, uşurând mişcarea şi dispersia speciilor, odată cu mişcarea spaţiului climatic.
Uşurinţa adaptării naturii la schimbările climatice include de asemenea reducerea presiunii convenţionale asupra bi-
odiversităţii ca urmare a intensificării utilizării terenurilor, fragmentării habitatelor, supraexploatării, invadării speciilor 
străine şi poluării. Fără asemenea acţiuni, biodiversitatea Europei se va simplifica din ce în ce mai mult, fiind dominată de 
specii comune şi buruieni, incapabile să susţină un flux de servicii esenţiale ale ecosistemului.
Autorul crede că menţinerea unor ecosisteme diverse şi funcţionale ca modele pe terenuri întinse, cu ape proaspete şi 
mediu marin, poate fi principalul ţel spre care se îndreaptă politica noastră de climat model. Un plan de acţiune clar spre 
această ţintă a fost prezentat în comunicarea din anul trecut privind: Oprirea pierderilor de biodiversitate până în 2010 
şi după aceea. Implementarea deplină a acestui plan va determina menţinerea unor ecosisteme sănătoase şi va susţine 
fluxul serviciilor ecosistemelor în Uniunea Europeană şi trebuie să fie piatra de hotar a strategiei UE de adaptare la schim-
bările climatice. Comisia aşteaptă ca Statele Membre ca parteneri regionali şi locali să joace un rol în asigurarea acestei 
implementări.                                                       Valentin Bolea
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Împăduriri

Tehnica de butăşire la plopul alb

Mişu Bardaş

1. Introducere 
Plopul alb face parte din încrengatura Magnoliophyta, 
clasa Magnoliopsida, ordinul Malpighiales, familia Sali-
caceae, genul Populus, secţia Leuce (plopii albi şi tremu-
rători), specia Populus alba L., denumire populară: plo-
pul alb. Dintre varietăţi, pot fi menţionate Populus alba 
L. var. bolleana Lauche, P. alba L. var. nivea Aiton, P. alba 
L. var. pyramidalis Bunge. 
În România, ocupă un areal foarte vast, la câmpie, 
dealuri, până în zonele submontane. Este o specie iu-
bitoare de apă, participând în amestecuri - şleauri de 
luncă - sau formând zăvoaie de plop în lunci, depresi-
uni, crovuri, rovine (Clonaru, 1967; Roşu ş.a., 2003). Este 
cultivat, ca arbore decorativ, în parcuri, grădini sau ali-
niamente. 
Plopul alb este un arbore de talie mare, cu creştere 
rapidă (la 40-50 ani poate atinge 35 de metri înălţime 
şi 1,5-1,8 m în diametru - Haralamb, 1956). De obicei, 
dezvoltă trunchiuri relativ sinuoase şi ramuri groase, 
depărtate de trunchi, ce formează coroane largi. Se 
remarcă unele forme şi varietăţi naturale sau clone 
selecţionate („Raket”) de plopi albi cu tulpina dreaptă 
(Iordan-Costache ş.a., 1994; Coroş şi Benea, 1999; Filat 
ş.a. 2002; Filat şi Chira, 2004). Scoarţa este cenuşie-albi-
cioasă, cu ritidom adânc la bătrâneţe. 
La Populus alba var. alba frunzele de pe lujerii lungi sunt 
palmat 3-5 lobate, de 6-12 cm lungime, acute, la bază 
slab cordate, cuneate sau rotunjite, neregulat dur din-
ţate, pe faţă verzi închis, lucitoare, pe dos alb tomen-
toase, în timp ce frunzele de pe lujerii scurţi au 2(4)-5 
cm lungime şi 2(3)-5 cm lăţime, subrotunde la eliptic 
oblongi, sinuat dinţate, pe dos cenuşiu tomentoase sau 
glabrescente; peţiol tomentos, comprimat către baza 
laminei şi mai scurt decât lamina (Dumitriu-Tătăranu, 
1960). 
Populus alba var. nivea (Willd.) Dipp. are frunzele de pe 
lujerii lungi adânc 3-7 lobate, la bază trunchiate sau 
rotunjite, cu margini neregulat dinţate, pe faţă de un 
verde întunecat, pe dos alb-nivaceu tomentoase, iar 
frunzele de pe lujerii scurţi sunt rotunde sau eliptice, 
adesea foarte slab dinţate, pe dos cu toment alb, per-
sistent. Este frecventă, în special în sudul ţării, în luncile 
de câmpie. Butăşeşte mai uşor faţă de varietatea tipică 
(Dumitriu-Tătăranu, 1960; Stănescu ş.a., 1997). 

Populus alba var. pyramidalis este o specie orientală, 
mai rezistentă la secetă, cu port semifastigiat şi tulpina 
dreaptă, scoarţa verde-cenuşie, ritidom dezvoltat mai 
târziu, muguri tomentoşi, brun-închişi, frunze de pe lu-
jerii lungi adânc 3-7 lobate, pe dos cenuşii, abundent 
tomentoase, cele de pe lujerii scurţi la început cenuşiu 
tomentoase, apoi glabrescente; peţiol + comprimat. 
Butăşeşte uşor (Dumitriu-Tătăranu, 1960).
Înmulţirea plopului alb se face (Haralamb, 1956; Ru-
bţov, 1961; Muşat, 1983):
- din sămânţă: pentru o reuşită foarte bună fiind nece-
sare tratamente preventive împotriva culcării plantu-
lelor, cunoaşterea momentului recoltării seminţelor şi 
menţinerea umidităţii patului nutritiv / solului în spe-
cial în prima parte a dezvoltării platulelor (Fărcaş ş.a. 
2005); 
- prin drajoni: are o drajonare foarte intensă; 
- prin butaşi: se obţin, de obicei, procente reduse de 
prindere.
Pentru promovarea varietăţilor sau clonelor valoroase, 
este necesară cunoaşterea detaliilor de cultură care 
permit eficacităţi ridicate ale butăşirii. 

2. Locul, materialul şi metoda de testare
Experimentele au fost efectuate în pepiniera Lacu Sărat 
(D.S. Brăila), în condiţiile unor soluri (cernoziom tipic) 
cu textură uşoară (luto-nisipoasă), aerisită, propice cul-
turilor de pepinieră, dar care, în condiţiile secetoase ale 
climatului stepic al Bărăganului, necesită udări repeta-
te. 
Tehnologia de pregătire a terenului, de confecţionare a 
butaşilor, de butăşire şi apoi de întreţinere a culturilor 
este similară celei pentru plopii negri hibrizi, cu unele 
îmbunătăţiri (§3).
Suprafaţa testului a fost de 5 ari. 
Au fost folosiţi un număr de cca 1000 butaşi.
Butaşii au fost confecţionaţi din culturile proprii de 
plante - mamă. 

3. Tehnica de butăşire
Varietăţi utilizate. În pepiniera Lacu Sărat se folosesc 
lăstari de Populus alba var. nivea din cultura proprie 
de plante-mamă, de provenienţă autohtonă, din Balta 
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Mică a Brăilei. Această varietate apare spontan în mai 
multe regiuni ale ţării, fiind preferată în cultură pentru 
rectitudinea trunchiului, caracter care apare din primul 
an (fig.1, şi fig.2.). 

Fig.1. Cultura de plante mamă 
Culture of mother plants

Fig.2. Plop alb var. nivea  
White poplar var. nivea

Plopul alb dezvoltă, în general, trunchiuri sinuoase 
(cum sunt arboretele de la nord de Brăila, din lunca Si-
retului), activitatea geneticienilor fiind orientată spre 
identificarea de varietăţi sau clone cu trunchiuri cât 
mai drepte. În culturile experimentale a fost utilizată, 
cu rezultate bune în primii 7 ani, clona olandeză „Raket” 
(Filat şi Chira, 2004).

Pregătirea terenului. Se utilizează tehnica obişnuită - arătură 
adâncă de toamnă (de cca 30-32 cm adâncime), urmată de 
discuire, primăvara devreme. Prelucrarea solului se execu-
tă pe timp uscat, când umiditatea solului este relativ mică. 
Confecţionarea butaşilor. Lăstarii de plop alb de 1 an, 
sunt tăiaţi cu foarfeca de vie la dimensiuni de 23-25 cm 
lungime (fig.3.). Diametrul butaşilor este de 0,6-1 cm, 
eventual mai mult, butaşii cu diametre mai mici având 
însă şanse mai slabe de prindere din cauza rezervei re-
duse de hrană. La Brăila, ţinându-se cont de caracteris-
ticile climatului local, momentul confecţionării butaşi-
lor este cuprins între a doua jumătate a lunii februarie 
şi prima decadă a lunii martie.

Fig.3. Mărimea butaşilor 
Cuttings size

Depozitarea butaşilor. Pe timpul iernii, până în mo-
mentul utilizării, butaşii se ţin la şanţ, în straturi de ni-
sip umed. În general, perioada depozitării este de 2(3) 
săptămâni. O perioadă mai lungă conduce la pierderi, 
butaşii având tendinţa să pornească în stratul de nisip, 
iar mugurii porniţi se rup uşor în timpul manipulării şi 
butăşirii. Butaşul fără muguri este compromis.
Efectuarea patului de butăşire. Imediat (1-2 zile) după 
discuire, când solul este încă foarte afânat, se efectu-
ează şanţuri („urme”) cu semănătoarea de porumb, ce 
asigură o distanţă între rânduri de 0,70 m, o adâncime 
a şanţurilor de 5-7 cm şi o lăţime a acestora de 8-12 cm.
Şanţurile asigură atât realizarea unei culturi uniforme 
cât şi eficientizarea repartizării (direcţionării) apei di-
rect la puieţii de plop alb.
Butăşirea. Butaşii sunt ţinuţi în apă timp de 48 ore îna-
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inte de butăşire, pentru hidratare. Acest amănunt este 
foarte important pentru eficienţa butăşirii, conferind 
noilor creşteri o vitalitate sporită. 
La scurt timp după confecţionarea şanţurilor pentru 
butăşire, se scot butaşii din apă şi se înfig în sol, avân-
du-se grijă să rămână afară, la suprafaţa solului, doi 
muguri. Acest lucru este foarte important pentru reali-
zarea unui procent mai mare de reuşită a butăşirii, prin 
prevenirea ruperii celor mai importanţi muguri (cei din 
partea superioară) pentru creşterile ulterioare. 
Partea inferioară a butaşilor se tratează cu substanţe 
care stimulează dezvoltarea rădăcinilor butaşilor (Radi-
Stim). Tratarea se efectuează prin introducerea capătu-
lui inferior al butaşului (primii 2-3 cm) într-un amestec 
format din pulberea de tratat şi puţină apă (eventual se 
poate adăuga puţin nisip sau pământ). 
Schema de butăşire recomandată este: 0,7 m x 0,1 m. 
Spaţiul dintre rânduri de 0,7 m permite efectuarea lu-
crărilor de întreţinere mecanizată, iar distanţa pe rând 
de 0,1 m conduce la culturi suficient de dese pentru 
prevenirea dezvoltării excesive a ramurilor. La scheme 
mai rare sau în cazul reuşitei slabe a butăşirii, puieţii de 
plop alb sunt plini de mici rămurele care trebuiesc tăia-
te (elagaj), operaţiune costisitoare.
Udare. La 3 zile de la butăşire se efectuează prima iriga-
re (de aproximativ o oră de funcţionare a instalaţiei de 
irigare cu aspersoare), care asigură necesarul de apă al 
butaşilor pentru cca o săptămână (în condiţiile solului 
luto-nisipos al pepinierei Lacu Sărat) fără ploaie. 
Solul se saturează de apă, evitându-se băltirea apei la 
suprafaţa patului. Plopul alb, chiar şi la nivel de butaş 
sau puiet mic, suportă băltirea uşoară, dar nu este reco-
mandabil să se ude exagerat. 
Se menţionează că asigurarea unei cantităţi suficiente 
de apă în sol în prima perioadă critică - până la calusa-
rea butaşului şi formarea de rădăcini -, ca şi ulterior pe 
întreaga perioada de vegetaţie a puieţilor, garantează 
reuşita butăşirii!
Copilirea puieţilor. Primele creşteri (frunzuliţe şi mici lăs-
tari) sunt susţinute de rezerva de hrană din butaş. Dar, 
butaşii de plop alb, spre deosebire de cei de salcie sau 
de plop hibrid (eur- sau inter-american) calusează mai 
greu (după o perioadă mai lungă de timp) şi dezvoltă 
rădăcini preponderent de la capătul butaşului nu şi de 
pe partea laterală a acestuia. Pentru a conferi plantei 
suficiente resurse până la apariţia rădăcinilor care-i asi-
gură independenţa nutriţională, se recomandă menţi-
nerea unui singur lăstar (cel din vârf ) şi eliminarea ce-
luilalt (celorlalţi) lăstar. Momentul propice este atunci 
când lăstarii au cca 5 am lungime. Întârzierea operaţiei 
duce la pierderi de resurse de hrană din butaş şi micşo-
rarea şanselor de succes.
Îngrăşăminte. Când lăstarii au 10-15 cm lungime se re-
comandă administrarea unui îngrăşământ pe bază de 
azot (de exemplu azotat de amoniu; dacă este complex 
cu atât mai bine) aplicat cu maşina de împrăştiat îngră-
şăminte solide. Atenţie! operaţiunea se face pe timp 
uscat, altfel particulele unor îngrăşăminte azotate dacă 

întâlnesc stropi de apă pe plantă cauzează necroze (ar-
suri) ale frunzelor tinere. Doar a doua zi se execută o 
irigare normală (2-3 ore de funcţionare a instalaţiei de 
udare), pentru favorizarea descompunerii în sol a în-
grăşămintelor solide. La semănături de plop alb a fost 
utilzat cu succes îngrăşământul foliar Cropmax în trei 
reprize (la 3 săptămâni).
Întreţinerea culturi. De regulă sunt necesare 3 întreţineri 
manuale şi 3 mecanizate, în funcţie de gradul de îmbu-
ruienire. Prin erbicidări, se pot reduce numărul de între-
ţineri. Substanţele neselective se pot utiliza preemer-
gent (tipul Goal a fost testat la două săptămâni după 
butăşire, dar numai pentru plopii negri hibrizi, care au 
butaşii acoperiţi total de sol; nu se ştie dacă mugurii ră-
maşi deasupra solului sunt afectaţi sau nu de acest tip 
de erbicid) sau postemergent (tip Roundup), cu prote-
jarea plantelor pornite. 
Eficienţa butăşirii. Prin utilizarea tehnologiei descrise 
mai sus, butăşirile efectuate în 2007 au avut procente 
de reuşită (în august) excelente pentru plopul alb: 92%. 
- variante utilizate: diferite provenienţe (butaşi din 
colecţia de plante-mamă a pepinierei, ecotip local din 
Balta Brăilei);
- caracteristicile puieţilor rezultaţi în urma butăşirii: 
dimensiuni realizate (D 1-1,2 cm, H 1,8-2,2 m), rectitu-
dinea trunchiului, frecvenţa ramurilor laterale mică, nu 
au fost consemnate vătămări produse de factori biotici 
sau abiotici;
- utilizare ulterioară: nu au fost consemnate probleme 
în plantaţiile realizate cu aceşti puieţi, în condiţiile staţi-
onale în care au fost utilizaţi.

4. Discuţii
Rezultatele mai vechi, consemnate în literatura de spe-
cialitate, arătau că înmulţirea prin butaşi de rădăcină, 
de tulpină sau butaşi verzi se obţin, de obicei, procente 
reduse de prindere, rocedura nefiind indicată pentru 
producţie (Haralamb, 1956, Rubţov, 1961). 
La butaşii de tulpină se obţineau prinderi foarte slabe la 
slabe (10-20%), fiind consemnate totuşi unele excepţii - 
Dragomir ş.a. (1958) la butăşiri în Delta Dunării şi Kuropii 
(1956) la butăşiri în răsadniţe calde; ambii citaţi de Rubţov 
(1961). Reuşitele din deltă nu au fost confirmate ulterior, 
fiind puse pe seama utilizării unor hibrizi cu capacitate 
mai bună de butăşire sau a unor condiţii de cultură de-
osebite (Bândiu, citat de Rubţov, 1961). Procente bune 
ale butăşirii (până la 70%) cu butaşi de tulpină au mai fost 
obţinute în trecut, în pepiniera Lacu Sărat (I. Lalu, comu-
nicare personală). La butaşii din drajoni s-au obţinut înră-
dăcinări considerate satisfăcătoare (40-45% - Haralamb, 
1956). În literatura maghiară se susţinea că unele clone au 
reuşita butăşirii foarte bună (de 80-100%), iar altele foarte 
slabă, variabilitate transmisă şi la hibridul sau cu plopul 
tremurărator (care nu butăşeşte) - plopul cenuşiu (Koltay, 
1956). Stănescu (1979) susţine că plopul alb se butăşeşte 
uşor, fără a face însă referiri bibliografice în sprijinul acestei 
afirmaţii. 
Varietatea locală testată, P. alba var. nivea, este cunos-
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cută pentru că butăşeşte mai bine (Dumitriu-Tătăranu, 
1960), are tulpini drepte şi exigenţe ecologice similare 
cu ale varietăţii tipice. Este posibil ca experienţele pozi-
tive din trecut să fi fost legate de această variantă sau 
de hibrizi ai plopului alb. 
În acest context, reuşita testelor recente de la pepinie-
ra Lacu Sărat (92%) este cu totul remarcabilă. Rezulta-
tele remarcabile ale cercetărilor din ICAS (butăşirea în 
verde a stejarului pedunculat cu reuşite de peste 90% 
- Popescu E. ş.a., 1994; butăşirea molidului - Badea ş.a., 
1993) au indus ideea că, prin controlarea mai strictă a 
umidităţii solului / patului şi a aerului, butăşirea plopi-
lor autohtoni poate fi rentabilizată. 
În ceea ce priveşte măsurile îmbunătăţite ale tehnolo-
giei propuse se pot remarca următoarele aspecte: 
- butăşirea la şanţ era considerată contraindicată (Ilies-
cu ş.a., 1993), în timp ce testul de faţă a reliefat că aceas-
tă tehnică conduce la o mai bună (mai eficientă) udare 
a plantelor; 
- în documentaţiile vechi schema de butăşire propusă 
era 60 x 15 cm, dar se recomanda ca ea să fie adaptată 
tehnologiei de întreţinere (Iliescu ş.a., 1993); în testul 
Lacul Sărat distanţa între rânduri (70 cm) a fost adap-
tată la caracteristicile utilajelor proprii (cultivator) şi la 
schema considerată optimă pentru dezvoltarea plante-
lor în condiţii economice, în timp ce distanţa pe rând 
(10 cm) a fost aleasă intenţionat mai mică, pentru că 
experianţa proprie arăta că la distanţe mai mari apar pe 
puieţi multe ramuri laterale (ce trebuie elagate);
- butăşirea se făcea înainte prin înfigerea butaşilor total 
în pământ, cu capătul superior la 2-3 cm sub nivelul solu-
lui, în timp ce în testul de faţă s-a recurs la procedura mai 
nouă, ce s-a extins în ultimii ani şi la plopii negri hibrizi, 
de a lăsa afară capătul subţire al butaşului, cu doi muguri 
sănătoşi (Filat ş.a., 2004; 2009); acest amănunt tehnic are 
avantajul de a proteja mugurii din care ies lăstarii viabili 
(care altfel se pot rupe), dar care necesită o mai atentă 
supraveghere a umidităţii butaşului şi a solului.

5. Concluzii
Tehnologia testată, de butăşire a plopului alb, faţă de 
cea utilizată în trecut (specifică pentru plopii negri hi-
brizi), pune accent pe următoarele aspecte:
- păstrarea la şanţ (în nisip umezit) a butaşilor pe o peri-
oadă de maxim 2-3 săptămâni;
- ţinerea timp de 48 ore în apă a butaşilor înainte de 
butăşire;
- butăşirea cu păstrarea a doi muguri deasupra solului 
(tehnică utilizată mai nou şi pentru plopii negri eur- sau 
inter-americani);
- utilizarea la butăşire a substanţelor care stimulează 
înrădăcinarea;
- menţinerea permanentă a umidităţii solului la nivel 
optim, mai ales în perioada critică înainte de calusarea 
butaşilor şi formarea rădăcinilor;
- păstrarea unui singur lăstar şi eliminarea celorlalţi 

când au max. 5 cm lungime;
- administrarea de îngrăşăminte azotate când lăstarii au 
10-15 cm lungime.
Desigur, alegerea optimă a locului de cultură (textură 
uşoară, permeabilă, aerată) a solului, pregătirea impeca-
bilă a solului, executarea fiecărei operaţiuni la momemn-
tul optim şi întreţinerea permanentă a culturilor sunt, de 
asemenea, factori hotărâtori ai succesului butăşirii. 
La fel de importantă, de data aceasta atât pentru efici-
enţa butăşirii, dar mai ales pentru calitatea plantaţiilor 
viitoare, este utilizarea varietăţilor autohtone de plop 
alb cu tulpina dreaptă.
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Abstract
Propagation by shoot cuttings has been tested on white poplar in Lacu Sărat nursery (Forest Administration 
of Brăila). The most important accent has been put on the following actions:
- winter depositing of white poplar cuttings in a sand layer, in soil, for maximum 2-3 weeks;
- watering the cuttings for 48 hours before planting;
- planting the cuttings with 2 buds remaining outside the soil;
- using root stimulating substances;
- maintaining the permanent soil humidity on optimum level, especially in critical period before callusing and 
rooting of cuttings;
- keeping only one sprout on plant and eliminating the others sprouts when they are max. 5 cm long;
- using the nitrogen fertilization when sprouts are 10-15 cm long.
The other culture factors: using soil with light texture, soil preparation, optimum timing for each action and 
properly culture periodical maintenance are, also, very important to white poplar propagation by shoot 
cuttings. 
Using local variants or clones with high stem straightness is very important both for cuttings efficacy and 
especially for the future quality of the white poplar plantations.
Keywords: white poplar, propagation by shoot cuttings 

Leinen J., 2007:  Europa - surse regenerabile de energie în viitor, Research  Review, p. 31
„Constituţia europeană ar trebui să includă un capitol privind protecţia climei pentru a forma o bază legală 
pentru o politică eficientă de protecţie a climei”, a declarat Jo Leinen.
Uniunea Europeană are nevoie de o nouă viziune. În timpul fazei de reflecţie privind viitorul Europei, a devenit 
evidentă o lipsă de orientare şi o lipsă de idei atractive. Integrarea europeană a început cu aspectele legate 
de energie şi tratatele privitoare la problemele de energie. Primul tratat european din 1951, a organizat Co-
munitatea Cărbunelui şi Oţelului. Promisiunile energiei nucleare au condus la o energie avansată şi la crearea 
Euratom în 1957. 
Acum, avem din nou o nouă fază a politicii energetice europene. Următorul mare proiect de integrare trebuie 
să fie un proiect energetic capabil să facă faţă provocărilor secolului 21. Producţia de petrol va atinge punctul 
culminant în câţiva ani. Datorită creşterii economice foarte mari din China, India şi întreaga regiune din Asia, 
preţul petrolului şi de asemenea preţul benzinei  va creşte considerabil. Preţurile energiei şi schimbările clima-
tice sunt factorii ce conduc politica energetică precum şi economia în deceniile următoare. 
Avem nevoie de o regândire fundamentală privind politica energetică, în ceea ce priveşte producţia de ener-
gie, precum şi în ceea ce priveşte distribuţia şi consumul de energie. Uniunea Europeană are şansa de a efec-
tua o sarcină nouă şi să fie un model pentru continentul nostru şi în lume. În scopul de a face acest lucru, 
ea trebuie să creeze condiţiile politice şi juridice pentru elaborarea unei politici consecvente de protecţie a 
climei. Cărbunele, petrolul, gazele şi plutoniul sunt găsite doar în anumite regiuni ale lumii. Adesea, aceste 
regiuni speciale de energie sunt instabile şi incalculabile pentru o aprovizionare sigură cu energie. Cu toate 
acestea, energiile regenerabile, există pe toată suprafaţa planetei. Continentul european are un potenţial di-
versificat pentru energii regenerabile, pentru energia eoliană, precum şi pentru apă, energie solară sau sursele 
de energie geotermală şi biomasă. Economia de energie din surse regenerabile are nevoie de un instrument 
de concentrare şi stocarea de energie.  Hidrogenul este instrumentul ideal. Hidrogenul este elementul cel mai 
uşor şi cele mai disponibil de pe pământ. În cazul în care hidrogenul este folosit ca o sursă de energie, doar apa 
şi căldura sunt produse. Nu sunt emisii contaminate. În plus, tehnologia pe bază de hidrogen, este cunoscută 
de mai multe decenii. Astăzi, toţi sateliţii şi navetele spaţiale sunt alimentate cu celule de combustibil pe bază 
de hidrogen. Un factor cheie pentru o noua politică energetică este, descentralizarea şi prin urmare democra-
tizarea  producţiei şi distribuţiei de energie. Astăzi, puterea şi reţelele de gaze naturale sunt în mâna câtorva 
companii multinaţionale. Toţi consumatorii depind de aceste aprovizionării cu energie şi astfel, depind de 
preţurile la energie. Aportul de energie produsă în reţele este încă dificil şi în mod deliberat îngreunat.
Prin urmare, este timp pentru a deschide reţelele energetice la nivel european şi de a le face accesibile tuturor 
celor interesaţi în scopul de a alimenta reţeaua cu energie sau să-şi distribuie energie reciproc.
Un viitor sigur va fi posibil numai cu un mediu stabil. Viitorul Europei va fi modelat de stabilitatea climatului. 
Acesta este un obiectiv care merită o implicare specială şi comună de către toate statele membre ale Uniunii 
Europene.            Diana Vasile

Revista revistelor
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1. Aspecte introductive
In oricare formă de activitate din silvicultură mecani-
zarea reprezintă o condiţie fundamentală pentru dez-
voltare, progres şi optimizare a proceselor de muncă 
specifice. Dacă ne referim la activitatea de mecanizare 
a lucrărilor de protecţie a pădurilor se poate discuta de 
realizări remarcabile, reflectate în indicele de mecani-
zare de 100% atins încă din anul 1984. La acest nivel 
lucrările de protecţie a pădurilor se află în fruntea al-
tor lucrări mecanizate din silvicultura românească şi 
totodată stă alături de situaţia existentă în alte ţări cu 
puternic avans în probleme de mecanizare ca: Japonia, 
SUA, Rusia, Germania, Anglia, Franţa, Elveţia, Serbia şi 
Austria (***, 1984). După cum se observă în majorita-
tea ţărilor posesoare de păduri se constată preocupări 
intense de gospodărire raţională a pădurilor în cadrul 
căreia o atenţie deosebită se acordă activităţii de pro-
tecţie a pădurilor, prin care se urmăreşte să se asigure 
o stare fitosanitară corespunzătoare a ecosistemelor 
forestiere.
Măsurile de prevenire şi combatere a dăunătorilor fo-
restieri se au în vedere încă din faza de recoltare a se-
minţelor şi continua apoi în etapele de producere a 
puieţilor, a lucrărilor de împădurire, conducerea arbo-
retelor, mergând până la exploatarea pădurilor şi pro-
tejarea materialului lemnos din depozitele forestiere 
(Ene, 1971; Daia, 2003).
Este demn de reţinut, că la aplicarea măsurilor de com-
batere silvicultorii trebuie să acţioneze în aşa fel încât 
dăunătorii să fie menţinuţi sub pragul critic de vătăma-
re (Simionescu, 1990) fără a fi exterminaţi. Din aceste 
motive s-a trecut la perfecţionarea echipamentelor de 
lucru ale aparatelor şi maşinilor de stropit, în aşa fel în-
cât cantităţile de soluţie toxică pulverizate să fie strict 
controlate. Prin urmare, se poate susţine că aplicarea 
cu succes a măsurilor de combatere a dăunătorilor fo-
restieri necesită cunoaşterea atât a dăunătorilor, a stării 
vegetaţiei forestiere, a substanţelor fitosanitare cât şi a 
mijloacelor tehnice utilizate pentru realizarea practică 
a combaterii. In cele ce urmează se va pune accent pe 
categoria maşinilor care împrăştie soluţie toxică sub 
formă de aerosoli. Sub aceasta formă materialele toxi-
ce se împrăştie cu ajutorul generatoarelor de aerosoli 

sau cu ajutorul unor dispozitive simple (Popescu, 1984, 
2000).
Combaterea dăunătorilor forestieri cu ajutorul aeroso-
lilor atrage după sine o serie de avantaje cum sunt: asi-
gurarea unui contact mai bun între substanţă şi plantă 
sau insectă, atât la periferia coroanei arborelui cât şi în 
interiorul acesteia; consumul de lichid pe unitatea de 
suprafaţă este mult mai redus decât la stropiri, iar con-
centraţia soluţiilor toxice poate să atingă 30%, ceea ce 
contribuie la scăderea costului lucrărilor; sunt singurele 
lucrări de combatere admise în bazele semincere când 
arborii sunt înfloriţi; aerosolii se pot folosi ca tratamen-
te de iarnă şi pentru prevenirea îngheţului; generatoa-
rele de aerosoli asigură lăţimi şi înălţimi mari de lucru 
cu toate că sunt simple şi uşoare.
Aerosolii pot fi folosiţi cu bune rezultate în arborete, 
plantaţii, baze semincere, magazii şi stive de buşteni 
etc. Rezultate mai slabe şi chiar nesatisfăcătoare s-au 
obţinut la tratarea culturilor de talie mică (sub 1 me-
tru). La acestea, ca urmare a vitezei de sedimentare 
scăzute, depunerea particulelor pe vegetaţie are loc cu 
întârziere, ceea ce reduce considerabil efectul toxic al 
substanţei.

2. Aspecte de bază în cunoaşterea aero-
solilor
Aerosolii reprezintă dispersii coloidale în care mediul 
de dispersie este de natură gazoasă, iar faza dispersă 
este lichidă sau solidă.
Aerosolii se împart în  ceaţă şi fum. Aerosolii poartă 
denumirea de ceaţă când faza dispersă este în stare li-
chidă, iar fumul se obţine atunci când aceeaşi fază este 
de natură solidă. In funcţie de mărimea diametrului fa-
zei disperse, ceaţa se împarte în: ceaţă uscată când d = 
0,1....15μ şi umedă dacă d = 15...50μ.
O caracteristică importantă a aerosolilor este viteza de 
sedimentare foarte mică. Valoarea acestei viteze a fost 
determinată de foarte multă vreme urmând ca model 
procedeele de analiză mecanică a solurilor. Este cunos-
cut faptul că solul dispersat se supune separării în dife-
rite fracţiuni granulometrice (Târziu şi Spârchez, 1987). 
Astfel, în apă, particulele de sol au viteze constante de 
cădere însă diferă de la particulă la particulă, în funcţie 

Ecologie

Contribuţii la fundamentarea teoretică şi practică  
a substanţelor fitosanitare distribuite  

sub forma de aerosoli în pădure

Ilie Popescu
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de mărimea lor. Viteza de cădere a acestora a fost studi-
ată prima dată de către fizicianul englez Stokes, care în 
anul 1852 o redă sub forma:  

η
δδ

9
)(2 2 grv k ⋅−⋅=

,[cm/s]   (1)          
                                       
în care: r este raza particulei din faza dispersă, cm;
 δk- densitatea particulei, g/cm3;
 δ- densitatea lichidului care constituie mediul 
de dispersie, g/cm3 ;
 g – acceleraţia gravitaţională, cm/s2;
 η – vâscozitatea lichidului la temperatura dată, 
g/cm.s.
Pentru simplificarea relaţiei (1) Stokes, (1851) a consi-
derat că mărimea variabilă este raza “r” a particulei fazei 
disperse. Ceilalţi termeni din relaţie au fost redaţi prin-
tr-o constantă (C). In baza acestui considerent relaţia (1) 
capătă forma:

2rCv ⋅= ,[cm/s]    (2)                                                                               
unde:    gC k ⋅−⋅=

η
δδ

9
2  

Ecuaţia lui Stokes are valabilitate în următoarele con-
diţii:
- particulele care cad au forma unor sfere;
- mediul de dispersie are moleculele mai mici decât 
cele ale fazei disperse (în această ipoteză se elimină 
mişcarea Browniana)
- particulele trebuie să înregistreze viteză de cădere 
constantă, uniformă, mică, influenţată şi de vâscozita-
tea lichidului. Fenomenul se observă la particulele în 
cădere cu d>0,25 mm
- lichidul are o extindere infinită;
- particulele care cad sunt nedeformabile, rigide şi cu 
suprafaţa netedă;
- între mediul de dispersie şi particulele ce cad se consi-
deră că frecarea este nulă.
In literatura de specialitate, referitoare la problemă se 
subliniază că prima condiţie nu este niciodată îndepli-
nită. De aceea la propunerea lui Robinson (citat de Di 
Gleria, 1962) s-a trecut la calcularea aşa numiţilor dia-
metrii echivalenţi, care înseamnă diametrii de aceeaşi 
valoare.
Condiţia a doua şi a treia sunt satisfăcute la cercetările 
solului, precum şi in alte situaţii.
A patra condiţie se referă la influenţa pe care o exercită 
peretele cilindrului de sedimentare asupra rezistenţei 
lichidului din acesta. Experimental s-a stabilit că aceas-
ta condiţie este îndeplinită când diametrul cilindrului 
(dp) are valori între 5...10 cm.
Cea de a 5-a condiţie nu poate fi îndeplinită, iar a şasea 
necesită o deplină umezire a particulei ce cade.
La studiul aerosolilor contribuţii însemnate a avut si 
Oseen (menţionat de către Di Gleria, 1962). Acesta a 
dedus o formulă cu care se poate determina raza parti-

culei din faza dispersă:

g
r

k

v

⋅−
⋅=

)(2
92

δδ
η ,[cm]          (3)               

                                                    
In anumite condiţii relaţia lui Oseen trece în legea lui 
Stokes (1851) care pune în evidenţă viteza de cădere a 
particulei fazei disperse.
Legea unificată Stokes-Oseen are valabilitate şi în afara 
pedologiei. O astfel de situaţie se întâlneşte şi în cazul 
aerosolilor utilizaţi în lucrările de combatere a dăunăto-
rilor pădurii. După cum s-a văzut anterior, în asemenea 
situaţii faza dispersă este formată din particule foarte 
mici care pot avea origine lichidă sau solidă, iar mediul 
de dispersie este întotdeauna de natură gazoasă.
Analizând cu atenţie formula (2) se poate constata că 
ţinând cont de relaţia care există între viteză, spaţiu şi 
timp se poate scrie:

t
hv =

  ,[cm/s]           (4)

în care: h este înălţimea de cădere a particulelor fazei 
disperse după un anumit timp, cm;
 t – timpul în care particulele, de anumită rază, 
ajung la o înălţime considerată.

Din egalarea relaţiei (2) cu (4) se obţine: 
           

t
hCr =2 sau trCh ⋅⋅= 2             (5)

Dacă în relaţia (5) se introduce valoarea constantei “C”, 
rezultă:

            t
hrgk =⋅⋅−⋅ 2)(

9
2

η
δδ

                  (6)                                                                      
 Din egalitatea (6) se poate scoate valoarea lui t, sub 
forma:

2
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δδ
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δδ   (7)

 Înlocuind 2
dr =  şi făcând calculele premise în relaţia 

(7) se obţine relaţia (8) de la care în final se ajunge:

 gd
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  (9)                                                  
Pentru exemplificare se consideră o fracţiune de par-
ticule cu diametrul D=0,05 mm (d2=0,0025) aflat în 
cădere de la  înălţimi diferite, prima fiind h1=10 cm şi 
următoarea h2=100 cm, în mod corespunzător relaţia 
(9) se poate scrie:

δδ
η

−
⋅⋅=

k

t 100034,71   şi respectiv δδ
η

−
⋅⋅=

k

t 10004,73
. 
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Prin urmare la particule de egală mărime durata de plu-
tire t creşte proporţional cu înălţimea de cădere h.
Legea lui Stokes a fost dedusă pentru condiţii în care 
mediul de dispersie este lichid. In cazul aerosolilor fo-
losiţi în lucrările de combatere a dăunătorilor forestieri, 
mediul de dispersie este de natură gazoasă. De aceea, 
în relaţia vitezei de sedimentare s-a introdus un coefici-
ent de corecţie care s-a notat cu A. Valoarea recoman-
dată de Stokes pentru acest coeficient este de 1,63. In 
acest context, relaţia (2) se poate scrie:

)1(2

r
ArCv λ⋅+⋅⋅= ,[cm/s]       (10)

În tabelul 1 sunt redate, după Stokes şi Pearson (citat 
de Lűder, 1951), valorile vitezei de cădere, în aer, a pi-
căturilor.

tab.1. Valorile vitezei de cădere sub acţiunea gravitaţie 
Values of the speed of fall under gravity action

Diametrul picăturilor 
(μ)

Viteza de cădere

mm/s μ/s

30 26,80
10 3,03

5 0,70
0,5 6,00

Sursa: prelucrare după Pearson, citat de Lűders.
Ripke citează datele furnizate de R.C.Anderson (1929) 
prin care demonstrează dependenţa duratei de exis-
tenţă a picăturilor de lichid şi spaţiu parcurs de acestea, 
în funcţie de temperatura şi umiditatea relativă a aeru-
lui la care se aplică tratamentele, ajungându-se la con-
cluzia că picăturile foarte fine nu pot ajunge la supra-
faţa tratată întrucât viteza lor de deplasare este extrem 
de redusă. Pe de altă parte, la temperaturi mai ridicate 
aceste picături se pierd prin evaporare, anulând aproa-
pe total efectul toxic.
De asemenea, strâns legate de spectrul de mărime a pi-
căturilor de lichid pulverizat sunt şi însuşirile fizico-di-
namice ale acestora. In tabelul 2 sunt redate după Nea-
gu, Tr. şi colab. (1982) caracteristicile fizico-dinamice ale 
picăturilor obţinute dintr-un mm3 de lichid pulverizat.   

tab. 2. Date caracteristice pentru picăturile  
obţinute dintr-un mm3 

Characteristic data for drops obtained from a mm3

Diametrul 
picăturilor (d)

Numărul de 
picături

3

91,1
d

a =

Suprafaţa 
acoperită 

mm2

Viteza de 
cădere 
cm/s

Timpul de că-
dere h=3m (s)

mm μ

1 1000 1,91 1,5 400 1,074

0,1 100 1,91–103 15 27 10,90
0,01 10 1,91–106 150 0,2 114,001

0,001 1 1,91–109 1500 Necontrolabilă Necontrolabilă 

Sursa: Neagu şi colab.

Dacă durata de plutire este mare, particulele de insecti-
cid îşi pierd proprietăţile toxice. De aceea, este necesar 
ca teoria aerosolilor sa fie aprofundată prin cercetări 
experimentale care să vină în susţinerea datelor din ta-
belele (2) şi (3).
Sub aspect teoretic, un prim pas se poate face pe baza 
criteriilor aerodinamice care au în vedere că în pădure 
sunt prezenţi curenţi de aer de intensităţi diferite. Aces-
tea  depind de un complex de factori (pantă, expoziţie, 
înălţimea, consistenţa arboretului etc.). Pentru aerosoli 
dispersaţi în pădure prezintă interes curenţii ascen-
denţi de aer.
În opinia noastră, la baza cercetărilor experimentale 
trebuie să stea cunoaşterea volumului de particule care 
se supune uneia dintre cele trei ipoteze ale teoriei lui 
Newton. In lumina acestei teorii separarea particulelor 
fazei disperse după proprietăţile aerodinamice se ba-
zează pe însuşirea pesticidelor de a opune rezistenţe 
diferite unui curent de aer. Întrucât însuşirile aerodi-
namice variază mult, este bine să admitem că relaţiile 
dintre acestea şi curentul de aer să fie restrânse la doi 
indici principali: viteza critică (vcr) şi coeficientului de 
portanţă (kp). Pentru deducerea celor doi parametrii se 
consideră o particulă din faza dispersă, de masă (m) si-
tuată intr-un curent ascendent de aer caracterizat (fig. 
1) prin viteza (va) , asupra căreia acţionează greutatea 
particulei gmG ⋅=  şi rezistenţa R opusă de particulă 
curentului vertical de aer.

Fig.1. Schema de separare a amestecului de particule din 
faza dispersă: a - curent de aer vertical; b - curent de aer în 

derivă laterală 
Scheme of separation of the mixture of particles of disperse 

phase: a - vertical airflow; b - airflow lateral drift

Sub influenţa acestor forţe se pot ivi următoarele situ-
aţii:
a. când G>R, particula se va deplasa în jos;
b. când G<R , particula se va deplasa în sus;
c. când G = R , particula pluteşte în curentul de aer.
Anterior s-a văzut că forţa G  se determină prin produ-
sul dintre masa particulei (m) şi acceleraţia gravitaţio-
nală, respective G = mּg.
Pentru aflarea lui R se foloseşte relaţia generală a lui 
Newton, aplicată intr-un caz particular, sub forma:

( )2
avvS

g
kR −⋅⋅⋅= γ ,[N]            (11)                       

                               
În care: k este coeficient de rezistenţă a aerului;
 γ – greutatea specifică a aerului, kg/m3;
 g – acceleraţia gravitaţională , m/s2;
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 S – suprafaţa proiecţiei particulei pe un plan 
perpendicular pe direcţia curentului de aer, m2;
 v – viteza de intrare a particulei în curentul de 
aer, respectiv viteza absolută a particulei;
 va – viteza medie a curentului de aer, m/s.

Dacă în relaţia (11) se înlocuieşte raportul g
γ

 cu densi-
tatea aerului ρ (kg/m3) şi în diferenţa (v-va) se conside-
ră v = 0 se obţine o nouă forma a relaţiei menţionate:

2
crvSkR ⋅⋅⋅= ρ ,[N]               (12)                                                   

Viteza curentului de aer, când particula se află în sus-
pensie (G = R, v = 0) poartă denumirea de viteză critică. 
Expresia vitezei critice, rezultă din relaţia (12) unde se 
consideră G = R şi vcr = va. In baza acestor considerente 
se poate scrie:
                Sk

Gvcr ⋅⋅
=

ρ ,[m/s]                   (13)                                          
La particulele de aerosoli spre deosebire de alte ma-
teriale care pot fi supuse acţiunii curentului de aer, su-
prafaţa (S) se consideră întotdeauna de formă circulară. 
Prezenţa acestei situaţii face ca relaţia (13) să se aplice 
cu lejeritate atât la particulele de aerosoli uscate cât şi 
umede, respective cu d mai mic de 15μ sau mai mare 
de această valoare, dar fără să depăşească 50μ. Pornind 
de la valorile recomandate de Neagu şi colaboratorii 
săi (în tabelul 2) s-a putut stabili că la limita maximă a 
particulelor de aerosoli (d=50μ) viteza critică este 13,5 
cm/s, iar la limita minimă (d=0,1μ) aceeaşi viteză este 
de 1 cm/s.
Dacă în toate ipotezele analizate, particulele de aero-
soli cad înseamnă că G>R. aceeaşi autori susţin că la 
particulele cu d=1μ viteza de cădere devine necontro-
labilă. La această ipoteză este de bănuit că în masa de 
particule unele plutesc în curentul de aer ascendent al 
pădurii iar altele sunt antrenate în sus. Câte sunt în una 
din cele două categorii de situaţii este greu de stabilit, 
dar nu imposibil. Tehnica actuală dispune de aparatură 
de precizie care permite determinarea rapidă a numă-
rului de particule aflate în plutire sau într-o anumită 
formă de mişcare.
Dacă în relaţia (13) considerăm S=1, ceea ce corespun-
de unui diametru d ≈1,27 μ se poate ajunge mai uşor la 
aflarea coeficientului de plutire (coeficient de portanţă, 
kp). Determinarea acestui coeficient se face pornindu-
se de la acceleraţia pe care o imprimă forţa R particulei 
din faza dispersă, respectiv:
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Relaţia (14) se mai poate scrie:

G
vk

m
G cr

2⋅⋅= γ
,sau G

vk
m

gm cr
2⋅⋅=⋅ γ

        (15)
                                

Simplificând cu m şi notând G
k γ⋅

 prin kp se obţine:
2
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cr

p v
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Pentru situaţia aerosolilor difuzaţi în pădure se poa-
te susţine că fenomenul de plutire a particulelor fazei 
disperse intervine atunci când va= vcr. Cu alte cuvinte, 
G fiind cunoscut este de ajuns să cunoaştem valoarea 
medie a curentului de aer ascendent se poate afla prin 
calcule simple valoarea coeficientului de plutire a par-
ticulelor de aerosoli.

3. Concluzii
Din cele prezentate cu privire la proprietatea aerosoli-
lor se pot desprinde câteva concluzii cu mare impor-
tanţă teoretică şi practică.
Studiile legate de cunoaşterea aerosolilor, datează de 
aproape 200 de ani. Prin aceste studii s-a putut defini 
şi clasifica aerosolii şi totodată s-a lămurit situaţia vite-
zei de cădere a particulelor fazei disperse, sub acţiunea 
gravitaţiei. Cu realizări notabile privind această caracte-
ristică se pot aminti Stokes, Oseen ş.a. din rândul cerce-
tărilor străini alături de care multe precizări importante 
pot fi trecute în contul românului Neagu, Tr. şi a colecti-
vului său de lucru.
Tot pe bază de cercetări îndelungate şi aprofundate 
s-a putut defini condiţiile în care legea lui Stokes are 
deplină valabilitate. De remarcat că, în această privinţă 
importante contribuţii a adus şi Robinson, remarcat în 
comentariile lui Di Gleria, din anul 1962.
Pentru aerosolii la care mediul de dispersie este de 
natură gazoasă se pot reţine contribuţii ale unor cer-
cetători de marcă care au permis punerea în evidentă 
a noţiunilor de diametru echivalent, de coeficient de 
corecţie a vitezei de cădere în mediul gazos, precum şi 
a vitezei de cădere a particulelor fazei disperse de la o 
înălţime dată.
Pentru aerosolii utilizaţi la combaterea dăunătorilor fo-
restieri prezintă o importanţă majoră şi viteza de pluti-
re a particulelor fazei disperse. De aceea, în materialul 
dezvoltat de noi, s-a căutat ca, pornind de la principii şi 
legităţi cunoscute, să se clarifice unele aspecte de bază 
ale plutirii particulelor fazei disperse.
Fenomenul de plutire şi ridicare a particulelor de ae-
rosoli se află în raport direct cu eficacitatea toxică a 
acestuia, astfel: plutirea îndelungată conduce uneori 
la pierderea efectului toxic aşteptat iar depăşirea nive-
lului de plutire conduce la manifestarea efectului toxic 
până la plafonul superior al coronamentului arborilor. 
Intre acestea, importanţă deosebită s-a acordat vitezei 
critice şi coeficientului de portanţă a căror formule de 
calcul au fost stabilite cu luarea în considerare şi a cu-
renţilor verticali de aer care sunt prezenţi în interiorul 
pădurii.
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Abstract
The paper regards the forester engineers who deal with issues of forest protection. Among all the phytosa-
nitary interventions, there are emphasised certain important clarifications about aerosols that are studied 
in detail, in terms of their physic-dynamic attributes. Among these ones, the dispersed particles movement 
within the forest specific environment was emphasised. By applying Newton’s Law, the characteristics of the 
floating phenomenon and the modalities to find out certain value parameters were verified
Keywords:  forest protection, phytosanitary, aerosols, dispersed particles.

Schroder W., Grabkowski B., Schmidt G., 2007: Itemisation of statistical relationships between needle loss in spru-
ce and other information from three forest monitoring programmes in North-Rhine Westphalia (Elementele re-
laţiilor statistice între pierderea acelor la  molid şi alte informaţii de la trei programe de monitorizare a 
pădurilor în Renania de Nord-Westfalia): Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen, Swiss Forestry Journal, 
p. 50–61.
Utilizarea molidului în Renania de Nord – Westfalia este un exemplu,  cum cu  ajutorul modelului statistic de 
clasificare şi de regresie a arborilor  (CART), pentru prima dată, un reprezentant de eşantionare aleatoare a dat 
dovadă de o corelaţie pozitivă între valorile Si  şi pierderea de ace.
Rata de molizi care îşi pierd acele se bazează  pe corelarea statistică a datelor folosind CART şi  a fost ilustrată 
cu ajutorul cartografiei GIS.
Prin acest lucru, CART trebuie să fie considerată o binecuvântare din mai multe puncte de vedere, dar în com-
paraţie cu toate metodele de evaluare şi inventariere a datelor din  pădure până în prezent, are următoarele 
caracteristici decisive: foarte multe obiecte pot fi grupate în ceea ce priveşte un număr mare de criterii, fără 
transformarea nivelului de măsurare a variabilelor.
Rezultatele grupului sunt uşor de interpretat şi permit recunoaşterea de relaţii cu mai multe variaţii între da-
tele măsurate la inventarierile pădurilor.

Diana Vasile

Revista revistelor
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1. Problematica generală a schimbărilor 
climatice
În anul 1992, avea loc în Brazilia, la Rio de Janeiro, pri-
mul summit al Pământului, care s-a soldat cu adoptarea 
unei Convenţii asupra Schimbării Climatului în ve-
derea combaterii încălzirii globale, şi a unei Convenţii 
asupra Biodivesităţii, pentru protejarea speciilor pe 
cale de dispariţie şi, în general, pentru apărarea mediu-
lui înconjurător. În afară de aceste înţelegeri, s-a căzut 
de acord şi a fost semnat un amplu document, Agenda 
21, menită să promoveze dezvoltarea mediului în se-
colul XXI, pornindu-se de la premisa că în fiecare ţară, 
fiecare autoritate locală va adopta un plan de dezvolta-
re durabilă, sub deviza „Gândeşte global, acţionează pe 
plan local”.
Summit-ul gigantic de la Johannesburg, din Africa de 
Sud, din anul 2002, cea mai mare reuniune internaţio-
nală din istorie, asupra dezvoltării durabile, care, timp 
de 10 zile, a reunit circa 60.000 de participanţi, s-a în-
cheiat prin adoptarea unui voluminos plan de acţiune 
(70 de pagini), care s-a limitat la generalităţi, fiind de-
parte de obiectivul propus. Nu s-a putut ajunge la un 
acord pentru reducerea în consumul energetic general 
a procentajului de combustibili fosili, cu grad înalt de 
poluare, în favoarea surselor reînoibile şi nepoluante de 
energie (eoliană, solară, geotermică etc.), datorită opo-
ziţiei SUA şi a ţărilor producătoare de petrol. În ce pri-
veşte prezervarea biodiversităţii, planul de acţiune s-a 
mulţumit doar să exprime dezideratul unei „reduceri 
semnificative” a numărului de specii de animale şi plan-
te în pericol de dispariţie. Un progres s-a înregistrat, în 
legătură cu efectul de seră, răspunzător pentru gravele 
perturbaţii climatice constatate în ultimul timp: Rusia a 
ratificat Protocolul de la Kyoto, acelaşi lucru făcându-l 
şi China. Statele Unite, a căror industrie se situează pe 
locul întâi în lume în privinţa unor asemenea emisii po-
luante (36 la sută din totalul mondial), au refuzat însă 
să ratifice protocolul. Analizând situaţia critică în care 
se află omenirea în zilele noastre, consider că ne aflăm 

încă în incapacitatea contracarării ferme a efectelor 
schimbărilor climatice la care asistăm. Suntem con-
strânşi să participăm într-un joc cu consecinţe nefaste. 
Fără îndoială, experienţa practică a ultimilor decenii 
vine în sprijinul acestor afirmaţii. Marea majoritate a 
summit-urilor şi conferinţelor internaţionale, progra-
mele naţionale de contracarare a schimbărilor climati-
ce, politicile de mediu etc., s-au limitat la măsuri mai 
mult teoretice, având rezultate practice reduse, de na-
tură cel mult să amelioreze sau să întârzie într-o măsura 
nesemnificativă efectele nedorite ale acestor schimbări 
climatice, cauzate antropic.

2. Influenţa schimbărilor climatice asu-
pra vegetaţiei forestiere
De-a lungul erelor geologice ciclicitatea climatică a 
provocat oscilaţii profunde în zonalitatea, compoziţia şi 
structura pădurilor. Ecosistemele forestiere din ultima 
perioadă a postglaciarului nu reprezintă decât un seg-
ment al evoluţiilor naturale care, evident, nu se vor opri 
la cumpăna dintre mileniul al II-lea şi mileniul al III-lea. 
Din punct de vedere istoric, trebuie să nu uităm că în 
prezent spaţiul carpato-danubiano-pontic se află într-o 
perioadă de încălzire lentă, începută de circa optspre-
zece secole, de aridizare a climatului la care reacţionea-
ză deja, în primul rând, ecosistemele de stejari.
În ultimul mileniu al postglaciarului, evoluţia vegetaţiei 
forestiere a avut ca rezultat formarea de ecosisteme cu 
o avansată organizare internă. Desigur, chiar şi în aces-
te condiţii de avansată stabilitate, pădurile au putut fi 
afectate de hazarduri naturale puternice (furtuni, se-
cete, inundaţii), fără ca aceşti factori să pună în pericol 
existenţa pădurilor şi zonalitatea lor latitudinală şi alti-
tudinală.
În ultimele secole ale erei noastre, odată cu „explozia” 
demografică, intervenţiile antropice au provocat mo-
dificări profunde ale mediului natural românesc, cu 
repercusiuni puternice asupra pădurilor. Defrişările, 
reducând procentul de împădurire şi fărâmiţând 
spaţiul forestier, mai ales la câmpie, dar nu numai, 

Politică forestieră

Strategii de precauţie ale silviculturii  
în perspectiva schimbărilor climatice

Dragoş Cîrstian
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au afectat considerabil biodiversitatea, stabilitatea, 
potenţialul ecoprotectiv şi productivitatea păduri-
lor ce au mai rămas. La aceste stări s-au adăugat in-
fluenţele exercitate de păşunat, lucrările hidrotehnice, 
exploatările miniere de suprafaţă, poluarea, dar şi  une-
le intervenţii agresive ale silviculturii, cum sunt: tăierile 
rase şi cvasi-rase, tehnologiile de exploatare neecologi-
ce, monoculturile de răşinoase etc.
În spaţiul nostru naţional, devine tot mai evident 
procesul de aridizare, chiar de trecere a stepei în se-
mideşert, a silvostepei în stepă, a unor ţinuturi ale zo-
nei forestiere de câmpie şi coline, în silvostepă. Aceste 
semne ale aridizării climatului nostru, sunt mult prea 
evidente şi obligă să fie luate în considerare cu toată 
răspunderea. Efectul sinergic al acestor factori antropici 
şi naturali poate fi atât de puternic, încât ar pune în pe-
ricol existenţa multor păduri din ţinuturile de câmpie 
şi coline, cu deosebire din sud-estul, sudul şi sud-ves-
tul ţării, în special stejăretele de stejar brumăriu, stejar 
pufos, stejar pedunculat şi gorunete marginale, dar şi 
salcâmete. Semne ale declinului dau şi frasinul, carpe-
nul în sudul ţării şi fagul în partea inferioară a arealului. 
Sunt posibile destabilizări ecologice, de mai mică sau 
mai mare amploare, în toate pădurile ţării, ceva mai 
reduse în făgetele montane. Prin investigarea fenome-
nului global şi regional de manifestare a schimbărilor 
climatice cu ajutorul mijloacelor moderne ale telede-
tecţiei, spaţiul geografic al regiunii de sud a României 
este considerat limita sud-estică de maximă intensitate 
a procesului de aridizare (deşertificare) ce se manifestă 
la nivelul continentului european. Degradarea puter-
nică a pădurilor în această zonă a ţării noastre ar duce 
la dispariţia unei bariere vii ce se află în faţa extinderii, 
spre inima continentului european, a stepei eurasiatice. 
Tendinţa de creştere a temperaturii şi modificările ce-
lorlalţi parametri climatici vor avea o influenţă directă 
asupra tuturor componentelor mediului. Pentru sudul 
ţării se va înregistra o extindere a influenţelor submedi-
teraneene şi o accentuare a proceselor de deşertificare, 
procese în curs de derulare, cu diferite consecinţe di-
recte asupra activităţilor economice. Tendinţa de creş-
tere a temperaturii aerului va determina o modificare 
a etajelor de vegetaţie în sensul tendinţei de urcare a 
limitei superioare a pădurii. Creşterea frecvenţei şi in-
tensităţii precipitaţiilor cu caracter torenţial va determi-
na o accentuare a energiei râurilor însoţită de procese 
intense de eroziune şi transport, viituri şi inundaţii care 
se vor extinde şi în regiunile de câmpie.
Din fericire, între anumite limite, pădurile funcţionează 
ca eficiente bariere biologice împotriva acestor hazar-
duri climatice. Dar, din păcate, peste aceste limite ale 
suportabilităţii, înseşi pădurile sunt afectate atât de 
grav încât există deja pericolul pierderii unor ecosiste-
me forestiere, cum sunt cele amintite mai sus. Probabi-
litatea dispariţiei unor păduri din câmpiile şi dealurile 
României este atât de mare încât factorii responsabili 
de destinele ţării au obligaţia supremă să întreprindă 
toate măsurile necesare pentru evitarea acestui dezno-
dământ catastrofal.

Fig. 1. Concentraţia atmosferică globală deCo2 (după 
http//www.unep.org) 

Global atmospheric CO2 concentration

Deşi sensul schimbării climatice este subiect de intensă 
dezbatere, ultimele decenii au arătat efectele schim-
bării mediului prin uscarea pădurilor, apariţia unor noi 
dăunători forestieri şi chiar modificarea productivităţii 
ecosistemice. Numeroase cercetări subliniază că efec-
tul de fertilizator al CO2 nu compensează capacitatea 
de reglare hidrică a speciilor la limita caldă a pădurii sau 
a celor din medii expuse la modificări de temperatură 
şi, prin urmare, este necesară o cunoaştere a compor-
tării speciilor în asemenea condiţii, ca măsură funda-
mentală de planificare şi management silvic. Stabili-
tatea pădurilor în condiţii de schimbare climatică este 
o chestiune de foarte larg interes, dar cu unele soluţii 
aflate la îndemâna administratorilor lor, dar şi cu mul-
te opţiuni aflate cu mult în afara sferei de influenţă a 
acestora.
Îngustarea peste măsură a întinderii pădurilor prin des-
păduririle efectuate de-a lungul timpului, inclusiv cele 
din ultimii 18 ani, modificând profund echilibrul natural 
din munţii, dealurile  şi câmpiile ţării, a creat cadrul fa-
vorabil inundaţiilor, eroziunilor şi alunecărilor de teren 
catastrofale, oricând precipitaţiile depăşesc anumite li-
mite, cum au fost de exemplu cele din anii 1970, 1975 
şi 2005. Este în afara oricărei îndoieli că, fără creşterea 
substanţială a procentului de împădurire a ţării până 
la 40% pe total, 65-70% la munte şi 40-45% la dealuri, 
România se va confrunta periodic cu asemenea cala-
mităţi. În consecinţă, reîmpădurirea ţării până la ţintele 
menţionate mai sus, ceea ce înseamnă crearea de noi 
păduri pe o suprafaţă de 3,0-3,5 mil. ha (cât însumează 
în prezent întinderea terenurilor puternic degradate), 
într-un ritm de 50-60 mii ha anual pe o perioadă de 
peste 50 de ani, reprezintă o acţiune de suprem interes 
naţional. Pentru evitarea inundaţiilor locale, a eroziu-
nilor şi alunecărilor de teren, optimizarea procentului 
de împădurire trebuie urmărită pentru toate bazinele 
hidrografice, indiferent de mărimea lor.
În acest context este dureros să constatăm cum, în loc 
să fie strict protejate şi gestionate durabil, pădurile sunt 
fărâmiţate, apoi brăcuite şi demolate, ca efect al unor 
decizii politice neraţionale de reconstituire a aşa-zisului 
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drept de proprietate asupra pădurilor.
Au apărut deja opinii şi recomandări în favoarea unor 
specii exotice presupuse a fi mai rezistente decât spe-
ciile locale. De pildă, s-a considerat oportună înlocui-
rea actualelor păduri de stejar pedunculat şi stejari xe-
rofiţi şi mezoxerofiţi din zona forestieră de câmpie cu 
stejar roşu, introdus recent, experimental, în plantaţii, 
care, în anumite condiţii din vestul şi sudul Europei, a 
oferit unele satisfacţii dar pentru condiţiile din Româ-
nia, riscul ar fi destul de mare, cu atât mai mult cu cât 
nu există încă o bază experimentală solidă în această 
privinţă. Până la finalizarea unor cercetări temeinice în 
acest domeniu, singura soluţie rezonabilă este folosirea 
speciilor autohtone şi a provenienţelor locale, formând 
arborete cu structuri ecologic fundamentale (arborete 
amestecate, etajate, cu structură orizontală mozaicată). 
Această concepţie se recomandă spre aplicare chiar şi 
în cazul pădurilor puternic deteriorate din zonele de 
câmpie. În aceste zone, vegetaţia forestieră se află într-
un declin accentuat. În anumite cazuri procesele de us-
care se finalizează cu pierderea pădurii în totalitatea ei. 
Mai mult decât atât, factorii de mediu, îndeosebi solul, 
se modifică puternic, finalizându-se chiar cu declanşa-
rea unor grave procese erozionale şi devenind nefavo-
rabile culturii unor specii forestiere cu compoziţia arbo-
retelor dispărute. Refacerea pădurii, o operă de lungă 
durată, este extrem de costisitoare şi dificilă.
În consecinţă, avem obligaţia supremă, profesională şi 
etică, de a păstra în regim de ocrotire şi de a gestiona în 
regim special de conservare orice pădure naturală din 
zonele afectate sau posibil de a fi afectate de modificări 
climatice, pentru a asigura perpetuarea zestrei genetice 
atât de necesară pentru înfiinţarea de noi păduri rezis-
tente, Ne referim, spre exemplu, în primul rând la foarte 
puţinele păduri naturale de stejar pufos, stejar brumă-
riu, stejar pedunculat din sudul şi sud-estul ţării, care 
pot constitui modele de ecosisteme pentru pădurile vi-
itorului în condiţii naturale prielnice. Aceste păduri vor 
avea şanse mai mari de supravieţuire, decât culturile cu 
specii exotice, neverificate temeinic sau cu „creaţii” ale 
biotehnologiilor moderne. Silvicultura românească nu 
ar trebui să se grăbească cu adoptarea lor înainte de 
vreme. În schimb, conservarea în stare nealterată a re-
zervelor de plasmă germinativă a tuturor speciilor, sub-
speciilor, varietăţilor etc. adaptate la condiţiile atât de 
diverse ale teritoriului naţional va oferi silvicultorului 
şanse mărite de a trece şi peste recentul obstacol, pus 
de însăşi specia umană, care este modificarea climatică. 
Pericolul pierderii unor păduri din câmpiile şi colinele 
României – păduri de stejar pufos, stejar brumăriu, ste-
jar pedunculat – este atât de mare încât factorii răspun-
zători de destinele acestei ţări au obligaţia supremă de 
a întreprinde toate măsurile necesare, recomandate de 
ştiinţa silvică, pentru salvarea lor.
Nu putem să explicăm diversitatea elementelor floris-
tico-geografice ale vegetaţiei potenţiale numai prin 
determinismul actualei zonalităţi climatice. Alcătuirea 
pădurilor din arbori şi arbuşti, cu areale şi obârşii atât 
de variate, arată că popularea ecosistemelor forestie-

re s-a produs în mai multe etape, o dată cu extinderea 
unor valuri floristice de diferite provenienţe fitogeogra-
fice. Iată de ce în studiul vegetaţiei potenţiale trebuie 
să-şi găsească cea mai desăvârşită întregire aspectele 
corologice cu cele cronologice, îmbinând unitar natura 
geografică şi istorică a covorului vegetal.
Informaţiile desprinse din investigaţiile palinologice 
au arătat că pădurea se află într-o perpetuă stare de 
devenire, care nu ajunge niciodată la un echilibru sta-
bil. Ca urmare, privite la scara timpului istoric, studiile 
tipologice pun în evidenţă numai stadiile de tranziţie 
ale unor succesiuni îndelungate sau continui, aflate 
sub determinismul modificărilor climatice şi nu numai. 
Chiar dacă deocamdată încă nu este posibilă predicţia 
viitoarelor stadii ale succesiunilor vegetaţiei aflate deja 
în climaxul actual, compararea diagramelor polinice 
relevă potenţialităţile evolutive ale vegetaţiei locale, 
aflate în diferite stadii de influenţare antropică, până la 
realizarea unui nou stadiu de climax. Cunoaşterea aces-
tor potenţialităţi oferă date concludente în acţiunea de 
reconstrucţie ecologică prin dirijarea succesiunilor lo-
cale în direcţia refacerii vegetaţiei potenţiale.
Extinderea vegetaţiei forestiere în afara fondului fo-
restier cu ajutorul perdelelor forestiere de protecţie şi 
a împăduririi terenurilor degradate ar reduce mult, pe 
de-o parte, consecinţele secetelor, furtunilor de praf, 
eroziunii solului, alunecărilor de teren, inundaţiilor ca-
tastrofale, iar pe de altă parte, ar aduce o contribuţie 
esenţială la stocarea, în ecosistemele forestiere, a bio-
xidului de carbon din atmosferă, incriminat în produ-
cerea efectului de seră, respectiv a modificărilor clima-
tice. Inundaţiile catastrofale, însoţite de alunecări de 
terenuri, care s-au produs în ultimul timp, urmate chiar 
şi de pierderi de vieţi omeneşti, se datorează în mare 
parte defrişărilor fără noimă a pădurilor, efectuate de-a 
lungul timpului, mai ales în secolul extinderii terenuri-
lor agricole, dar şi în ultimele decenii.
Pentru că, nu numai ţara noastră, ci lumea întreagă se 
află astăzi într-o veritabilă criză, într-un „război” fără 
vărsare de sânge dar mai nimicitor, fiindcă este răz-
boiul ecologic, al supravieţuirii Omului pe Pământ în 
care natura ultragiată se întoarce împotriva celui ce l-a 
declanşat. Vom supravieţui numai dacă vom reuşi să 
menţinem pădurea românească cel puţin pe poziţiile 
zonale pe care le deţine în prezent, fără a o lăsa să plece 
la munte de la câmpie şi dealuri, unde prezenţa ei este 
hotărâtoare în lupta noastră contra aridizării şi a altor 
catastrofe care ne ameninţă.
Deşi subiectul cercetat este destul de dificil pentru 
posibilităţile materiale ale unui inginer de producţie, 
schimbarea climatică de origine antropică fiind un fac-
tor adiţional, un fenomen complex al ultimilor decenii, 
cu efecte majore asupra calităţii vieţii, problematica 
schimbării climei la nivel global (în special), regional şi 
local este intens analizată. Lucrarea de faţă, s-a strădu-
it să sintetizeze şi să centralizeze o serie de informaţii 
utile, dar evidenţiază şi elemente noi, cu caracter local, 
care, fie nu au fost sesizate, fie au fost doar intuite şi 
reflectate fără baze ştiinţifice temeinice.
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3. Strategii şi măsuri de precauţie în 
silvicultura naţională şi locală
În perspectiva schimbărilor climatice la care ne aştep-
tăm, cu deficite hidrice mai ales în sezonul de vegeta-
ţie, cu creşteri ale temperaturii care, chiar dacă nu vor fi 
prea mari, vor avea un impact considerabil asupra pro-
ductivităţii pădurii şi a circuitului carbonului. Se presu-
pune ca vor avea loc migraţii corologice semnificative 
ale speciilor arborescente, o accelerare a ritmului de 
extincţie a speciilor din ecosistemele forestiere. Orice 
schimbare climatică semnificativă va avea un impact 
însemnat asupra biodiversităţii şi asupra zonalităţii fi-
toclimatice altitudinale şi latitudinale (Marcu şi Marcu, 
1997).
Impactul major fenologic şi silvicultural al unor aseme-
nea fenomene meteorologice ne obligă, în primul rând, 
la o mai accentuată diferenţiere altitudinală a măsurilor 
de gospodărire a pădurilor, la o silvicultură pe etajele 
fitoclimatice:
- silvicultura de câmpie şi dealuri joase trebuie să se 
adapteze mai mult la realităţile vizând stresul hidric şi 
termic;
- silvicultura etajelor fitoclimatice montane şi de dea-
luri înalte va trebui să facă faţă unor probleme noi, im-
puse de deplasarea altitudinală a barierelor termice de 
îmblânzire a iernilor montane şi prelungire a sezonului 
de vegetaţie;
- viitoarea distribuţie altitudinală a speciilor forestiere şi 
migraţiile corologice va avea o dinamică mai activă. Se 
ştie că pădurea nu migrează colectiv, că fertilizarea cu 
CO2 excedentar va stimula, până la o anumită valoare, 
creşterea unor specii, favorizându-le în competiţia na-
turală. Speciile forestiere cele mai agresive din etajele 
inferioare (speciile cele mai robuste din punct de vede-
re genetic şi ecologic) vor câştiga teren;
- în climatul de munte, unde precipitaţiile oricum sunt 
suficiente, creşterea temperaturii, în sensul ridicării mi-
nimelor, ar putea favoriza răspândirea unor noi dăună-
tori;
- în general, o climă mai blândă va fi „o lume” cu mai 
multe boli şi dăunători.
În România, utilizând scenariile elaborate de specialişti 
şi ţinând seama de schimbările globale şi de tendinţele 
climatice care privesc şi latitudinile noastre geografice, 
va trebui gândită şi aplicată o silvicultură adaptativă, 
preventivă, conservativă şi ameliorativă, o silvicultură 
în condiţii de risc, adaptată la modificările de mediu, în-
deosebi la schimbările climatice, o silvicultura si politici 
silvice care să-şi completeze programele deja elaborate 
cu obiective vizând o strategie de precauţie, care, în 
esenţă, poate să concretizeze, corespunzător perspec-
tivei climatice, deziderate ca: 
- zonarea pădurilor ţării în raport cu vulnerabilitatea lor 
la modificările de mediu, îndeosebi climatice, folosind 
în acest scop şi modele de simulare computerizate;
- încadrarea în grupa pădurilor cu funcţii speciale de 

protecţie a tuturor pădurilor care efectiv îndeplinesc 
prioritar funcţii de protecţie climatică, precum şi a celor 
care sunt vulnerabile la modificări climatice;
- reevaluarea potenţialului de producţie al fondului fo-
restier (determinat de climat, hidrologie, sol), care, aşa 
după cum se prezintă el astăzi în lucrări de specialitate, 
este în multe cazuri depăşit de realităţile din teren. În 
acest sens, ne referim la sistemele tipologice (cel al ti-
purilor de păduri şi cel al tipurilor de staţiuni Chiriţă et 
al., 1977; Doniţă et al., 1990), dar care, nefiind aprofun-
date şi perfecţionate pe parcurs,  face ca acum să exis-
te o serie de dificultăţi în aplicarea lor şi în proiectarea 
viitoarelor păduri;
- gestionarea pădurilor cu un înalt grad de vulnerabili-
tate în regim special de conservare, cu referire specială 
la ecosistemele de stejar brumăriu, stejar pufos, stejar 
pedunculat ş.a.;
- trecerea în regim de ocrotire totală a unor arborete 
de stejari (stejar pufos, stejar brumăriu, stejar pedun-
culat ş.a.) dovedite rezistente la stres climatic şi hidric, 
în scopul asigurării de plasmă germinativă pentru vii-
toare împăduriri şi reîmpăduriri în ţinuturi afectate de 
secete şi modificări climatice severe; conservarea unor 
fragmente de pădure valoroase sub aspect ecologic, 
genetic şi ştiinţific, prin includerea lor în reţeaua de arii 
protejare; perfecţionarea legislaţiei în domeniul con-
servării şi protecţiei pădurilor;
- stoparea defrişărilor, extracţiilor, vătămărilor şi deci a 
destructurării prin aplicarea strictă a legislaţiei în vigoare;
- reconstrucţia ecologică a arboretelor necorespunză-
toare funcţional cu specii compatibile cu noile condiţii 
de climă, sol şi destinaţii funcţionale. Combaterea de-
şertificării în România nu revine, evident, numai celor 
responsabili de crearea pădurilor, ci unor cercuri mult 
mai largi de specialişti, având în vedere că pădurile 
se instalează pentru o lungă perioadă de timp, că ele 
reprezintă numai o componentă este adevărat dintre 
cele mai importante a mediului şi că prin reconstrucţia 
ecologică a pădurilor, în concordanţă cu condiţiile con-
crete pedoclimatice, se urmăreşte în fond însănătoşirea 
şi stabilitatea întregului landşaft al ţării.
Problemele fundamentale ale silviculturii, începutului 
mileniului al III-lea, nu pot fi altele decât:                                                                 
 - reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate  (Chiri-
ţă, 1983; Giugiu, 2004; Stănescu, 1996);
- împădurirea de terenuri degradate din fondul agricol, 
preluate de la A.D.S. sau de la alţi deţinători, şi rein-
troducerea acestora în circuitul economic şi ecologic, 
într-un ritm de 40-50 mii hectare anual, ceea ce nu va fi 
posibil fără o implicare financiară majoră a statului şi a 
unor organisme internaţionale de profil; 
- din partea organismelor care guvernează şi gospodă-
resc ţara (inclusiv pădurea), este necesar să se treacă 
efectiv şi în mod ferm la extinderea perdelelor forestie-
re de protecţie (asupra acestei probleme se insistă, s-ar 
putea spune, de un secol). Se impune astfel, crearea 
reţelei naţionale de perdele forestiere de protecţie mai 
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ales în zonele expuse la aridizare sau slab împădurite şi 
înfiinţarea de păduri în ţinuturile deficitare în vegetaţie 
forestieră, mai cu seamă în câmpiile ţării unde procen-
tul de împădurire va trebui să ajungă la cel puţin 20%, 
ceea ce va fi posibil de realizat într-un viitor mai înde-
părtat.
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Abstract
Climatic change of antropical origin is a new additional element with major effects on life quality. Ecosystems 
and their biological diversity know irreversible erosion on account of high evolutional pressures and limited 
adaptation capacities or species migration. 
Benefiting by established measures in scenarios and regional and global strategies each activity, including 
sylviculture, had to, and still has to continue elaborating its own strategies system, policies and preventive 
measures for attenuating, adapting and diminishing potential costs of climatic changes impact on forests, 
starting from serious local investigation of these facts problems. 
This is a further reason why local sylviculture, benefiting by projections realized by specialized institutions at 
macro- and middle scale, should undertake scientific researches, monitoring actions, impact and adaptation 
strategies to establish the most convenient measures to physical-geographical and climatic evolutions at lo-
cal scale. 
In other words, examining weather phenomena impact on forest vegetation, using huge documentation so-
urces from specialized literature, we attempted to outrun concrete aspects provided by Romanian instrumen-
tal meteorology in its short living.
Keywords: antropical, ecosystems, biological diversity, sylviculture

Burciu V., 2007: Sănătatea Dunării la control, Ziarul Delta, Cotidian de Tulcea.

Un grup de specialişti europeni au plecat, la bordul a trei vapoare, din sudul Bavariei, urmând să ajungă în 
Deltă, la punctul în care Dunărea se varsă în Marea Neagră. Misiunea lor durează şase săptămâni, iar la sfârşitul 
acesteia va fi redactat un raport cu rezultatele verificărilor.

Acest proiect a fost lansat la iniţiativa Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Dunării (IKSD), cu sediul la Vie-
na. Documentul final, ce va conţine concluziile celor 18 specialişti, va fi trimis fiecărui stat riveran al bătrânului 
fluviu. Timp de şase săptămâni, vor fi studiate calitatea apei, substanţele prezente, sedimentele, flora şi fauna 
“Dunării albastre”, pe parcursul a 2.375 de kilometri.

Prelevările de mostre se vor face în 95 de puncte ale fluviului, dar şi ale unor afluenţi, pe teritoriul a 11 ţări. “Co-
operarea pe Dunăre este un exemplu cunoscut dincolo de graniţele europene. Ea atestă că raritatea resurselor 
de apă nu conduce neapărat la conflicte, ci, dimpotrivă, constituie un motor pentru colaborare”, a declarat, cu 
ocazia debutului misiunii, secretarul de stat german al Mediului, Astrid Klug. Cele trei vapoare au plecat, iniţial, 
în amonte, către Kelheim (Bavaria), pentru a efectua o primă prelevare, apoi au coborât din nou pe fluviu.

Revista revistelor
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Politică forestieră

Managementul riscurilor în zona montană  
şi metode de gestionare

Ioan Cotârlea

Gestionarea responsabilă a riscurilor naturale din ţara 
noastră este una din priorităţile strategice de dezvolta-
re. Aceste fenomene bine gestionate permit menţine-
rea diversităţii biologice, capacitatea de a satisface în 
prezent şi în viitor funcţiile ecologice, economice şi so-
ciale pertinente la nivel local, naţional şi mondial, fără a 
prejudicia alte ecosisteme.
Prevenirea şi combaterea fenomenelor naturale de te-
mut din zona montană, cum ar fi inundaţiile, vânturile 
puternice, avalanşele, alunecările de teren, eroziunile, 
rupturi ale scoarţei terestre, constituie un domeniu în 
care forestierii, agronomii, meteorologii, hidrologii, ge-
omorfologii, ecologii sunt obligaţi să coopereze pentru 
punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a regiunilor 
montane în condiţii de securitate a locuitorilor. Conşti-
entizarea şi implicarea comunităţilor umane au un rol 
esenţial în evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi re-
ducerea pagubelor. 
Împărtăşim convingerea ca pădurea, cel mai complex 
ecosistem de pe Terra, este factorul fundamental de 
echilibru al mediului geografic, pupitru de comandă 
şi de reglare a regimului hidrologic, unde prin lucrări 
silvotehnice şi hidrologice se amenajează bazinele hi-
drografice torenţiale cu baraje, gabioane, împăduriri 
de albii şi alte lucrări specifice sectorului silvic pentru 
această categorie de fenomene.
Pentru zona de munte, necesitatea cunoaşterii mediu-
lui înconjurător al pădurii, îndeosebi al solului şi al celui 
hidrologic, este de strictă actualitate. Recomandarea 
specialistului silvicultor francez Bouqet De La Grye, cu-
prinsă într-un raport de expertiză cu ani în urmă preci-
zează că: „ România trebuie să aibă pentru munţii săi o 
grijă egală cu aceea pe care o au olandezii pentru digu-
rile lor, pentru că ea este ameninţată de torenţi precum 
olandezii de apele mării.”Regretatul profesor Stelian 
Munteanu spunea la cursul de „Corectarea torenţilor”: 
„Câmpia se apără la munte”.
Viiturile, inundaţiile, eroziunile nu ar atinge amploarea 
şi gravitatea pe care am văzut-o, dacă funcţiile hidrolo-
gice de protecţie ale vegetaţiei forestiere din bazinele 
montane nu ar fi alterate prin exploatările şi defrişările 

neraţionale. Iată de ce redresarea echilibrului hidrolo-
gic în bazinele de munte este nu numai necesară ci şi 
indispensabilă.
Judeţul Sibiu are mai multe bazine hidrografice în care 
se lucrează la redresarea echilibrului hidrologic cum ar 
fi: Valea Dobrei şi Valea Sadului în punctele Dobra şi Ro-
zdeşti unde s-au construit şi se construiesc baraje de 
retenţie, gabioane, pinteni, în valoare de peste 15 mi-
liarde lei, care includ şi lucrări de instalare a vegetaţiei 
forestiere prin împăduriri.
Se cunoaşte faptul că vegetaţia şi în special cea fores-
tieră, constituie mijlocul cel mai eficace de atenuare a 
viiturilor torenţiale şi implicit de combatere a eroziuni-
lor terenurilor.
Până la aducerea vegetaţiei în situaţia de a-şi îndeplini 
în mod eficace rolul hidrologic, obiectivele periclitate 
de viituri trebuie protejate prin intermediul lucrărilor 
hidrotermice. Acestea din urmă se folosesc atât pentru 
amenajarea versanţilor bazinului cât şi a albiilor şi con-
stituie componente importante în cadrul ansamblului 
de lucrări de amenajare. Dar, costul lor în general mult 
mai ridicat decât al lucrărilor de vegetaţie, şi în plus efi-
cacitatea lor limitată, din punctul de vedere al corectă-
rii unui torent, sunt cunoscute.
Aici este de adăugat rolul mare pe care îl are şi ampla-
sarea tăierilor de masă lemnoasă care trebuie să se facă 
în parchete mici şi nu rase, orientate perpendicular pe 
direcţia vânturilor mari, ştiind faptul că vântul nu pă-
trunde decât până la maximum 200 de metri în pădure, 
după care îşi atenuează viteza.
Banda de protecţie a golului alpin să nu fie atinsă de 
tăieri şi să fie cât mai lată, iar deasupra ei să se execute 
plantaţii cu Pinus cembra, relict glaciar, care păstrează 
în tegumentul seminţei caracterul speciei forestiere din 
perioada glaciară. Există plantaţii reuşite în zona Mun-
cel de la OS Răşinari, iar unele mărturii le mai găsim la 
speciile mature de Pinus cembra, din căldarea Iezarilor 
de la vârful Cindrel.
În etajul golurilor alpine, rarele exemplare de molid iau 
forma de steag, datorită vânturilor dominante dintr-o 
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anumită direcţie, fapt ce face ca şi vegetaţia forestie-
ră să cedeze în faţa vitregiei climatului rămânând doar 
Pinus montana ca principal înmagazinator de apă, un 
adevărat burete absorbant de sub care pleacă multe 
izvoare. Jnepenişurile trebuie să rămână intacte, re-
spectiv să nu fie recoltat pentru plante medicinale sau 
extras prin curăţirea păşunilor ori incendiat, cum s-a în-
tâmplat de multe ori.
Păşunile alpine să fie exploatate raţional, iar pădurile să 
se gospodărească de aşa natură că descoperirea solului 
să nu se facă decât după ce regenerarea naturală sau 
artificială a fost instalată şi îşi poate juca rolurile de pro-
tecţie a apelor, solului, climei, etc.
Construirea de baraje pentru acumularea de apă po-
tabilă a localităţilor cum ar fi cele de pe Cibin-Sadu, 
captările de apă Meghiş, Lotrioara, Balea, Laita, pentru 
diferite obiective industriale, construirea de păstrăvării 
pe Valea Pinului şi Arpaş, regularizări de albii, curăţirea 
periodică a văilor, înfiinţarea de noi arii protejate a făcut 
ca judeţul Sibiu să nu fi suferit din cauza inundaţiilor 
din ultimii ani.
Un control al diferitelor viituri s-a putut face şi în urma 
construirii drumurilor auto forestiere de legătură între 
bazinele hidrografice ale Văii Sadului cu Valea Frumoa-
sei şi a Râului Mic cu Valea Dobrei.
Avalanşele de zăpadă în munţii Făgăraş, zona drumului 
Transfăgărăşan, reprezintă un mare risc şi pot face mul-
te victime printre turişti, schiori, etc., întrucât mulţi din-
tre cei care urcă iarna la munte nu sunt avizaţi de peri-
col potenţial sau pur şi simplu îl ignoră datorită lipsei 
unui sistem de informare şi avertizare, precum şi faptul 
că literatura adresată maselor largi este insuficientă.
Ca o recomandare este bine ca în perioadele de încălzi-
re accentuate, pe vreme frumoasă, să se evite versanţii 
însoriţi în special în intervalul dintre orele 10-16, în care 
intensitatea radiaţilor calorice şi infraroşii este ridicată.
În aceste condiţii se pot produce avalanşe de zăpadă 
umede, care deşi au o viteză de deplasare redusă, dez-
voltă o mare forţă de lovire. În acest caz este bine să 
se folosească pe cât posibil, punctele naturale de spri-
jin – stani sau arbori, iar în situaţia în care pericolul de 
avalanşe devine iminent este bine să nu se părăsească 
locurile sigure: cabane, refugii, barăci, etc.
Inundaţiile din ultimii ani şi pagubele produse ţării 
confirmă cele spuse de specialişti şi susţine propune-

rea noastră de a se face studii pe baze hidrologice, an-
ticipat fiecărui studiu de amenajare, de specialişti de la 
ape, protecţia mediului, silvicultură, care să evidenţieze 
restricţiile cu gospodărirea pădurilor, respectiv zonarea 
funcţională precum şi lucrările silvice necesare de luat 
în bazinele torenţiale care apoi să fie preluate de ame-
najamentele silvice ale fiecărui proprietar persoană fi-
zică, persoană juridică, proprietate publică, comunală, 
composesorate, etc.
Se impun preocupări mult mai intense de către specia-
lişti şi guvernanţi pe linia studierii unor astfel de feno-
mene prin:
a. desemnarea unor organisme speciale de monitori-

zare şi de prognozare a fenomenelor;
b. întocmirea de planuri ale zonelor de avalanşe, cu 

grad mare de torenţialitate, alunecări, eroziuni, 
rupturi ale scoarţei terestre, etc.;

c. înfiinţarea unor reţele de puncte de observaţie;
d. stabilirea unor perimetre experimentale în care să 

se urmărească modul de comportare a diferitelor 
lucrări executate (împăduriri, baraje, cleionaje, ga-
bioane, etc.).

Este de la sine înţeles, că pentru reuşita unor asemenea 
acţiuni, este necesară o conlucrare multidisciplinară, cu 
participarea tuturor sectoarelor responsabile, folosirea 
eficientă şi fără riscuri a spaţiilor montane şi în acelaşi 
timp să nu uităm obligaţiile care revin oamenilor de şti-
inţă şi forurilor responsabile, de a face ca pădurilor din 
zona de munte să le fie acordată atenţia cuvenită, nu 
numai ca resurse economice directe, ci şi ca bariere vii, 
protectoare, împotriva avalanşelor, inundaţiilor, alune-
cărilor de teren şi a altor fenomene, ştiind că: Pădurea 
constituie un excelent mijloc de protecţie prin frânarea 
tuturor factorilor declanşatori.
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Abstract
Risk management in mountainous areas and management practices
It is understood that the success of all actions it is necessary to include all responsible sectors, to use climbing 
space efficiently and safely, while to remember the obligations of scientists and bodies responsible, to give 
the forests in mountain areas due attention not only direct economic resources but also as live barriers, pro-
tecting against avalanches, floods, landslides and other phenomena, because: Forest is an excellent way of 
passive protection by curbing all triggers.
Keywords: responsible sectors, climbing space, scientists, forest.
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Ergonomie

Evaluarea riscurilor profesionale şi referiri la 
mecanicii terasieri din construcţiile forestiere

Valeria Alexandru, Maria Munteanu

1. Generalităţi privind evaluarea riscuri-
lor profesionale
Pentru optimizarea activităţii de prevenire a acciden-
telor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale într–un 
sistem de muncă este necesară evaluarea riscurilor 
profesionale ale sistemului respectiv. Obligativitatea 
evaluării riscurilor la locurile de muncă în ţara noastră 
decurge din art. 7, alin. 4, lit. a) din Legea 319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii în muncă, unde se prevede că 
„... angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea 
echipamentelor de muncă, a substanţelor chimice utiliza-
te şi la amenajarea locurilor de muncă”.
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor fac-
torilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea di-
mensiunii lor pe baza combinaţiei dintre 2 parametrii: 
gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime posibile 
asupra organismului uman.
Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare 
factor de risc, respectiv nivelul de risc global pentru 
întregul sistem analizat (loc de muncă).
Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus în 
unele standarde europene (CEI 812/1985, respectiv EN 
292–1/1991, EN 1050/1996) şi stă la baza diferitelor me-
tode cu aplicabilitate practică.
Indiferent de natura activităţii, în orice proces de muncă 
sunt implicate 4 componente, care interacţionează şi se 
influenţează reciproc în vederea realizării unui scop unic: 
executantul, sarcina de muncă, mijloacele de producţie şi 
mediul de muncă (fig.1). Evaluarea nivelului de securita-
te/risc al muncii într–un sistem se bazează pe acceptarea 
unor anumite criterii, iar metodele de evaluare se dez-
voltă concomitent cu evoluţia generală a conceptului de 
securitate a muncii, respectiv cu diversele teorii privind 
geneza accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Fig. 1 Componentele implicate în procesul de muncă şi 
relaţiile dintre ele (după Pece, Şt.) 

Components involved in the work process and their relations

În general se disting două posibilităţi de evaluare a ni-
velului de risc, respectiv de securitate a muncii într–un 
sistem: evaluare post-accident/boală profesională („a 
posteriori”), care se bazează pe analiza statistică a ac-
cidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse; 
criteriile de evaluare folosite sunt indicatorii statistici 
de tipul coeficienţilor de frecvenţă şi de gravitate; eva-
luare pre-accident/boală profesională („a priori”) care 
se bazează pe analiza riscurilor, înainte ca acestea să 
se materializeze în accidente sau boli profesionale; cri-
teriile de evaluare în acest caz, sunt nivelurile de risc. 
Pentru ambele posibilităţi menţionate, demersul poate 
fi inductiv (direct), când se porneşte de la cauză spre 
efect sau deductiv (indirect), când se porneşte de la 
efect spre cauză.
Fără a neglija importanţa metodelor bazate pe evaluări 
post-accident/boală profesională, care pot furniza ele-
mente importante privind pericolele majore în proce-
sul de muncă, studiile referitoare la prevenirea acciden-
telor au în vedere în special evaluările pre-accident/
boală profesională.
În cele ce urmează se prezintă metodele apriorice de 
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evaluare a riscurilor profesionale, inclusiv metoda In-
stitutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pro-
tecţia Muncii (INCDPM) Bucureşti, care reprezintă una 
din metodele curente folosită în studiile de evaluare a 
riscurilor.

2. Metodele apriorice de analiză a 
riscurilor şi de evaluare a securităţii 
muncii într-un sistem
Principalele metode apriorice existente în prezent pot 
fi grupate în 4 mari categorii:
- Controale şi verificări de rutină, apărute în faza „cen-
trată pe maşină” a evoluţiei conceptului de securitate 
a muncii.
- Metode bazate pe modelul Heinrich, apărute în faza 
„centrate pe om”.
- Metode bazate pe teoria fiabilităţii sistemelor, aplica-
bile sistemelor tehnice uşor de definit, dar care nu iau 
în considerare factorul uman.
- Metode bazate pe ergonomia sistemelor, având o sfe-
ră mai largă de optimizare a funcţionării sistemului şi 
tratând problemele de securitate a muncii doar la mo-
dul implicit şi secundar.
Metodele tip „controale şi verificări” se utilizează, cu pre-
cădere la analiza riscurilor tehnice, atunci când nivelul 
de risc este foarte ridicat, iar riscurile sunt evidente şi 
majore. Au drept scop depistarea deficienţelor echi-
pamentului tehnic, în raport cu normele de securitate 
a muncii. Folosesc ca instrumente de lucru normele 
existente şi extrase din instrucţiuni şi se bazează pe in-
specţii efectuate la locuri de muncă (instalaţie, atelier, 
firmă). Prezintă neajunsul că nu iau în considerare de-
ficienţele provenite din proiectare, repartizarea sarcinii 
de muncă, erori ale executantului etc., iar analiza este 
de ordin general şi evaluările sunt doar calitative.
Metoda bazată pe analiza riscurilor după modelul 
Heinrich.
 Se aplică, de regulă, în firme de tip taylorist (muncă 
normală, normată pe operaţii şi mişcări). Se bazează pe 
observaţia directă a procesului de muncă, urmărindu–
se identificarea acţiunilor şi a condiţiilor periculoase. Se 
aplică la nivel de operator sau la nivel de loc de muncă, 
folosindu–se ca instrument de lucru fişe de observaţie. 
Evaluările sunt de ordin calitativ.
Metodele bazate pe teoria fiabilităţii sistemelor 
sunt metode directe sau indirecte, respectiv inductive 
(cauze–efect) ori deductive (efecte–cauze). Ele oferă 
posibilitatea de cuantificare a riscurilor tehnice şi dau 
rezultate bune dacă sunt aplicate în faza de concepţie, 
când permit eliminarea unor deficienţe de proiectare, 
rezultând astfel mărirea fiabilităţii şi securităţii sistemu-
lui tehnic analizat. Unele metode din acest grup au fost 
concepute pentru industria aeronautică şi sunt particu-
larizate pentru acest domeniu. Ca instrumente de lucru 
folosesc scheme logice şi scheme–bloc, tabele sinop-
tice, scale şi grile de evaluare, arbori logici şi simboluri 
elaborate în baza unui model teoretic şi a unor fişe de 
analiză. Necesită experţi cu dublă specializare (în teh-

nologie şi securitate), iar neajunsul lor principal constă 
în aceea că iau în considerare doar factorul tehnic, fă-
când abstracţie de ceilalţi factori implicaţi în procesul 
de muncă (executant, sarcină de muncă, mediu).
Din această categorie fac parte: metoda analizei mo-
durilor de defectare şi a efectelor lor (A.M.D.E), metoda 
analizei arborelui de defecte (A.A.D) şi metoda analizei 
preliminare a riscurilor (A.P.R).
Metodele bazate pe ergonomia sistemelor, urmă-
resc, în general, identificarea situaţiilor periculoase şi 
optimizarea sistemului Om–Maşină sub raportul pro-
ductivităţii şi al condiţiilor ergonomice ori socioergo-
nomice. Se aplică la nivel de loc de muncă, atelier sau 
intreprindere şi folosesc ca instrumente de lucru ches-
tionare deschise, structurate pe baza unui model logic, 
chestionare închise, liste de control, tabele cu solicitări 
posibile, scale de evaluare etc. În general permit stabi-
lirea incompatibilităţilor între activitatea operatorului 
şi condiţiile tehnice şi organizatorice date în vederea 
evidenţierii celor mai critice condiţii de muncă şi a me-
canismelor care le determină. Analizele pe care le pre-
supun sunt complexe şi necesită experţi în domeniu.
Din această categorie fac parte: metoda HAZOP (Ha-
zard operability), metoda D.S.F (Diagnosis Safety Form), 
metoda D.C.T (Diagnostique des Conditions du Travail), 
metoda S.D.Q (Safety Diagnosis Questionaire), metoda 
MORT (Management Overshift and Risk Tree), meto-
dele RENAULT şi LEST (Franţa) şi altele. Tot din această 
categorie face parte şi metoda indigenă a Institutului 
de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii (IN-
CDPM). Fiind o metodă elaborată în ţara noastră şi a 
cărei extindere în evaluarea riscurilor se urmăreşte,şi în 
cele ce urmează se prezintă în mod detailat.

3. Metoda I.N.C.D.P.M Bucureşti
Este o metodă indigenă a cărei utilizare în studiile re-
feritoare la risc a fost avizată de Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale a Familiei în anul 1993, fiind expe-
rimentată până în prezent în majoritatea ramurilor in-
dustriale de la noi.
În principiu are ca scop determinarea cantitativă a ni-
velului de risc/securitate a muncii pentru un loc de 
muncă, sector, secţie sau întreprindere, pe baza ana-
lizei sistemice şi a evaluării riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională.
Metoda INCDPM poate fi utilizată atât în faza de con-
cepţie şi proiectare a locurilor de muncă cât şi în faza de 
producţie propriu–zisă. Aplicarea ei necesită însă echi-
pe complexe formate din persoane specializate atât 
în securitatea muncii cât şi în tehnologia analizată, re-
spectiv alcătuite atât din evaluatori cât şi din tehnologi.
Etapele obligatorii ale metodei sunt:
A. Executant: conducător auto – mecanic utilaje (bul-

dozerist, autogrederist, excavatorist, etc.)
B. Sarcina de muncă: transport materiale şi persoane 

cu mijloace auto specializate; manevrarea utilajelor 
folosite la execuţia drumurilor forestiere; întreţine-
rea mijloacelor de transport şi a utilajelor; efectua-
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rea de reparaţii accidentale sau în atelier
C. Mijloace de producţie: mijloace auto (autoca-

mioane transport marfă, tractoare rutiere, auto-
turisme); utilaje terasiere (autogreder, buldozer, 
excavator, cilindru compactor); echipamente sau 
dispozitive de lucru (trusă tratamente, cap tractor, 
dispozitive de ridicare mecanice, hidraulice, com-
presor de aer, dispozitive pentru roţi, cricuri, capre); 
unelte manuale de lucru (truse scule auto, extinc-
tor); materiale de întreţinere (carburant – motorină, 
lubrefianţi – ulei motor, ulei transmisie, ulei hidrau-
lic, unsori), antigel – toxic, lichid de frână – toxic, 
lichid de curăţat parbrize, agent climatizare – freon 
sau înlocuitori, electrolit pentru baterii – scurgere 
H2SO4 ; sarcina transportată (materiale în vrac – ni-
sip, agregate etc., obiecte sau produse ambalate, 
persoane; căi de deplasare (drumuri forestiere, dru-
muri publice, drumuri în incinta unităţii, căi de ac-
ces în spaţii amenajate).

D. Mediul de muncă. Conducătorul auto/mecanicul 
utilaje îşi desfăşoară activitatea în: habitatul mijlo-
cului auto/utilajului în parametrii atmosferici din 
cabina respectivă, cu/fără instalaţie de climatizare;  
aer liber cu temperaturi, umidităţi, curenţi de aer şi 
presiune în concordanţă cu starea meteorologică 
şi eventuale calamităţi naturale; în spaţiul închis al 
atelierului auto; în parametrii de microclimat din 
atelierul de reparaţii şi factorii de ambianţă supli-
mentari specifici (zgomot, vibraţii, iluminat, gaze 
– monoxid de carbon, aerosoli inflamabili, sau ex-
plozibili (benzină), vapori, aerosoli, lichid de răci-
re); factori de ambianţă specifici locului de muncă 
din teren (zgomot, vibraţii, iluminat, gaze, pulberi 
şi praf ). Ponderea componentelor sistemului de 
muncă conducător auto – mecanic utilaje terasie-
re (fig. 2), se prezintă astfel:  mijloace de producţie 
47 % (28 factori de risc); mediu de muncă 12 % (7 
factori de risc); sarcina de muncă17 % (10 factori de 
risc); executant 24 % (14 factori de risc) cunoaşterea 
şi definirea sistemului de analizat (loc de muncă); 
identificarea factorilor de risc din sistem; evaluarea 
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesiona-
lă; ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de 
prevenire; propunerea măsurilor de prevenire.

Pe parcursul acestor etape se utilizează ca instrumen-
te de lucru: lista de identificare a factorilor de risc; lis-
ta consecinţelor posibile ale acţiunii factorilor de risc 
asupra organismului uman; scala de cotare a gravităţii 
şi probabilităţii consecinţelor; grila de evaluare a riscu-
rilor; scala de încadrare a nivelurilor de risc, implicit a 
nivelurilor de securitate; fişa locului de muncă; fişa de 
măsuri propuse.
Fiecare din instrumentele de lucru menţionate face 
obiectul unei anexe speciale ce se ataşează studiului. 
În consecinţă, aplicarea metodei se finalizează printr–o 
fişă de evaluare a locului de muncă, care reprezintă 
un document centralizator ce cuprinde nivelul de risc 
global pentru situaţia respectivă şi se află la baza fun-
damentării programului de prevenire a accidentelor 

şi îmbolnăvirilor profesionale în unitatea supusă 
analizei, prin fişa de măsuri propuse,din care rezul-
tă „planul de prevenire şi protecţie”. Sub raportul 
conţinutului, metoda constă în identificarea tuturor 
factorilor din sistemul analizat folosind liste de control 
prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului în baza 
corelaţiei dintre gravitatea şi probabilitatea consecinţei 
maxim previzibile.

4. Studiu de caz
În vederea exemplificării celor prezentate mai sus, în 
cele ce urmează redăm un studiu de caz cu referire di-
rectă la conducători auto–mecanici utilaje terasiere în 
lucrările de execuţie a drumurilor forestiere.
Cunoaşterea şi definirea sistemului analizat (loc de 
muncă)
Procesul de muncă, în cazul conducătorului auto şi al 
mecanicului de utilaje auto, auto–speciale sau utilaje 
folosite în transportul de materiale rutiere şi execuţia 
mecanizată a drumurilor forestiere sau persoane (mun-
citori sau personal de control); întreţinerea şi repararea 
accidentală a mijloacelor auto;lucrări de reparaţii cu-
rente a mijloacelor auto sau auto–speciale în atelierul 
mecanic, cu participarea conducătorului auto.
Ţinând seama de cele menţionate, elementele implica-
te în procesul de muncă din sistem sunt:
A. Executant: conducător auto – mecanic utilaje (bul-

dozerist, autogrederist, excavatorist, etc.)
B. Sarcina de muncă: transport materiale şi persoane 

cu mijloace auto specializate; manevrarea utilajelor 
folosite la execuţia drumurilor forestiere; întreţine-
rea mijloacelor de transport şi a utilajelor; efectua-
rea de reparaţii accidentale sau în atelier

C. Mijloace de producţie: mijloace auto (autoca-
mioane transport marfă, tractoare rutiere, auto-
turisme); utilaje terasiere (autogreder, buldozer, 
excavator, cilindru compactor); echipamente sau 
dispozitive de lucru (trusă tratamente, cap tractor, 
dispozitive de ridicare mecanice, hidraulice, com-
presor de aer, dispozitive pentru roţi, cricuri, capre); 
unelte manuale de lucru (truse scule auto, extinc-
tor); materiale de întreţinere (carburant – motorină, 
lubrefianţi – ulei motor, ulei transmisie, ulei hidrau-
lic, unsori), antigel – toxic, lichid de frână – toxic, 
lichid de curăţat parbrize, agent climatizare – freon 
sau înlocuitori, electrolit pentru baterii – scurgere 
H2SO4 ; sarcina transportată (materiale în vrac – ni-
sip, agregate, etc., obiecte sau produse ambalate, 
persoane; căi de deplasare (drumuri forestiere, dru-
muri publice, drumuri în incinta unităţii, căi de ac-
ces în spaţii amenajate).

D. Mediul de muncă: Conducătorul auto/mecanicul 
de utilaje îşi desfăşoară activitatea în: habitatul mij-
locului auto/utilajului în parametrii atmosferici din 
cabina respectivă, cu/fără instalaţie de climatizare; 
aer liber cu temperaturi, umidităţi, curenţi de aer şi 
presiune în concordanţă cu starea meteorologică 
şi eventuale calamităţi naturale; în spaţiul închis al 
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atelierului auto; în parametrii de microclimat din 
atelierul de reparaţii şi factorii de ambianţă supli-
mentari specifici (zgomot, vibraţii, iluminat, gaze 
– monoxid de carbon, aerosoli inflamabili, sau ex-
plozibili (benzină), vapori, aerosoli, (lichid de răci-
re); factori de ambianţă specifici locului de muncă 
din teren (zgomot, vibraţii, iluminat, gaze, pulberi 
şi praf ).

Ponderea componentelor sistemului de muncă con-
ducător auto – mecanic utilaje terasiere (fig. 2), se pre-
zintă astfel:  mijloace de producţie 47 % (28 factori de 
risc); mediu de muncă 12 % (7 factori de risc); sarcina 
de muncă17 % (10 factori de risc); executant 24 % (14 
factori de risc).  
Se remarcă ponderea majoritară a factorilor proprii 
mijloacelor de producţie (47 %), urmând executantul 
cu ponderea de 24 %, sarcina de muncă şi mediul de 
muncă cu 17 % şi respectiv 12 %.
Identificarea factorilor de risc din sistem
Pentru cele patru componente (elemente) ale sistemu-
lui de muncă au fost identificaţi 59 de factori de risc, 
redaţi în tabelul nr. 1, inclusiv cu precizările privind 
consecinţa maximă posibilă, clasa de gravitate, clasa de 
probabilitate şi nivelul parţial de risc.

Fig. 2 . Ponderea componentelor sistemului de muncă – 
conducător auto şi mecanic utilaje 

The share system components work - driver and mechanic 
equipment

Fig. 3  Niveluri de risc parţiale pe factori de risc (Locul de 
muncă: conducător auto – mecanic utilaje terasiere) Nive-

lul de risc global Nrg =3,55 
Partial risk levels of risk factors,the level of global risk

Componenta 
sistemului de 

muncă
Factorii de risc identificaţi

Consecinţa 
maximă previ-

zibilă
Clasa de gre-

utate
Clasa de  

probabilitate Nivel parţial

MIJLOACE DE 
PRODUCŢIE

• Risc mecanic
1. Prinderea, lovirea sau strivirea executantului de maşini sau dispozitive 
din dotarea acestora aflate în funcţionare normală şi neprotejate de 
apărători.

deces 7 2 4

2. Prinderea vestimentaţiei executantului de organele de maşini în 
mişcare ale utilajului aflat în funcţionare normală.

invaliditate 
grad I 6 2 4

3. Prinderea sau strivirea executantului de uneltele manuale de lucru în 
timpul utilizării lor la întreţinere şi reparaţii ITM 45 – 180 3 4 3
4. Prinderea sau lovirea executantului de organele de maşini sau de 
părţile constructive ale utilajului, în condiţiile funcţionării anormale a 
acestora (autoblocare).

deces 7 2 4

5. Lovirea executantului în timpul deplasării pe jos sau a staţionării sale 
de către un mijloc de transport sau utilaj aflat în incinta unităţii sau în 
afara acesteia.

deces 7 2 4

6. Deplasarea mijlocului auto sau utilajului, prin rularea nedirijată pe 
roţi, sub efect gravitaţional, cu prinderea executantului (frână defectă, 
pantă, etc.)

deces 7 2 4

7. Căderea  sub efect gravitaţional, a uneltelor manuale în timpul utiliză-
rii lor, cu lovirea executantului. ITM 45 – 180 3 3 3
8. Căderea, sub efect gravitaţional, a ansamblelor, a pieselor în timpul 
reparaţiilor utilajului. ITM  45 – 180 3 3 3
9. Căderea sub efect gravitaţional a părţilor ridicate sau suspendate ale 
utilajului în timpul reparaţiilor sau întreţinerii, cu lovirea executantului ITM 45 – 180 3 3 3
10. Scurgerea de carburant din rezervorul utilajului şi din instalaţia de 
alimentare a motorului sau de la staţia de alimentare cu carburant deces 7 2 4
11. Coliziunea, ca urmare a unui eveniment rutier a utilajului cu prinde-
rea, lovirea, sau strivirea executantului. deces 7 2 4
12. Răsturnarea utilajului cu lovirea executantului în timpul deplasării pe 
terenuri accidentate, în timpul ridicării unor sarcini mai mari decât cele 
autorizate.

deces 7 2 4

tab. 1. Fişa de evaluare a locului de muncă pentru conducător auto şi mecanic utilaje terasiere 
Assessment Sheet job for driver and engineer earthmoving equipment
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Componenta 
sistemului de 

muncă
Factorii de risc identificaţi

Consecinţa 
maximă previ-

zibilă
Clasa de gre-

utate
Clasa de  

probabilitate Nivel parţial

MIJLOACE DE 
PRODUCŢIE

13. Explozia unei anvelope a mijlocului auto în timpul rulajului, cu 
lovirea executantului. deces 7 3 5
14. Explozia recipientului tampon de aer comprimat la utilajele care au 
un sistem pneumatic de funcţionare, cu lovirea executantului. deces 7 2 4

• Risc termic
15. Contactul executantului cu suprafeţe sau substanţe fierbinţi. ITM  45–180 3 4 3
16. Contactul executantului cu obiecte sau suprafeţe cu temperaturi 
scăzute în timpul sezonului rece ITM 45–180 3 4 3
17. Expunerea executantului la focul deschis determinat de declanşarea 
unui incendiu la bordul utilajului. deces 7 2 4
18. Contactul executantului cu flacăra oxiacetilenică sau suprafaţa suda-
tă în timpul lucrărilor de reparaţii ale utilajului în atelier.

invaliditate 
grad III 4 2 3

• Risc electric
19. Expunerea executantului, prin atingere directă, la curentul electric 
din instalaţiile utilajului. ITM 3–45 zile 2 3 2
20. Expunerea executantului, prin atingere directă, la curentul electric 
din instalaţiile de forţă sau de iluminat din atelierul de reparaţii. deces 7 2 4
21. Utilizarea curentului de 220 V la iluminatul portabil local, în timpul 
intervenţiilor sau reparaţiilor deces 7 2 4
22. Expunerea executantului, prin atingere indirectă, la tensiunea de 
pas. deces 7 2 4

• Risc chimic
23. Expunerea executantului la substanţe toxice în timpul manipulării lor 
(antigel, lichid de frână). ITM 45–180 3 2 2
24. Expunerea executantului la substanţe corozive în timpul manipulării 
lor (electrolit baterie acumulator). ITM 45–180 3 2 2
25. Expunerea executantului la substanţe inflamabile transportate cu 
utilajul (combustibili etc). deces 7 2 4
26. Expunerea executantului la substanţe inflamabile în timpul manipu-
lării sau transportului manual. deces 7 2 4

27. Expunerea executantului la explozia carburantului. deces 7 1 3
• Risc biologic
28. Agresarea executantului, în incinta sau în afara unităţii, de animale 
periculoase deces 7 1 3

MEDIUL
 DE 

MUNCĂ

• Risc fizic
29. Expunerea executantului la temperaturi scăzute în cabina utilajului 
(instalaţie climatizare defectă sau lipsă) ITM 45–180 3 4 3
30. Expunerea executantului la curenţi de aer, prin neetanşeităţile 
cabinei utilajului ITM 45–180 3 4 3
31. Iluminat scăzut, în condiţii de trafic excesiv determinat de condiţii 
meteorologice nefavorabile sau intervalul orar al deplasării.

invaliditate 
grad III 4 3 4

32. Expunerea executantului la un iluminat excesiv, determinat de lumi-
na farurilor din sens invers.

invaliditate 
grad III 4 3 4

33. Expunerea executantului la calamităţi naturale. deces 7 2 4
34. Expunerea executantului, la gaze sau aerosoli toxici (monoxid de 
carbon) în timpul funcţionării motorului utilajului în spaţii închise. deces 7 1 3

• Risc chimic
35. Expunerea executantului la aerosoli inflamabili şi explozivi (benzină). deces 7 2 4
• Risc de natură umană
 36. Schimbarea la intervale scurte de timp a executantului de pe utilajul 
condus. ITM 45–180 3 3 3
37. Repartizarea executantului pe utilaj, fără a se ţine seama de starea 
psiho–fizică a lui deces 7 2 4
38. Repartizarea executantului pe utilaj, fără a fi instruit sau cu instruire 
sumară. deces 7 2 4
39. Lipsa măsurilor administrative în condiţiile încălcării de către exe-
cutant a prevederilor codului rutier pe drumurile publice (tamponări, 
răsturnări).

deces 7 2 4

40. Lipsa măsurilor administrative în condiţiile încălcării de către execu-
tant a prevederilor de securitate a muncii deces 7 2 4
41. Lipsa măsurilor administrative în condiţiile încălcării de către execu-
tant a regulamentului de ordine interioară. ITM 3–45 zile 2 3 2
42. Organizarea necorespunzătoare, la nivel de unitate a activităţii 
privind siguranţa circulaţiei. deces 7 3 5
43. Menţinerea în circulaţie a unor autovehicule necorespunzătoare 
tehnic şi funcţional. deces 7 2 4
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Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire pro-
fesională
Din cei 59 de factori de risc identificaţi (fig. 3), 25 de fac-
tori de risc au niveluri parţiale de risc situate în catego-
ria riscurilor admisibile (sub 3,5), iar 34 factori depăşesc 
această limită, situându–se în categoria riscurilor inac-
ceptabile pentru care se impun măsuri de eliminare sau 
diminuare a efectelor. Dintre aceştia 4 factori au nivel 
de risc parţial mare (5), iar restul de 30 au nivel de risc 
parţial mediu (4).În urma analizei factorilor de risc şi a 
evaluării efectuate, nivelul de risc global (Nrg), pentru 
locul de muncă al conducătorului auto şi a mecanicilor 
de utilaje terasiere s–a calculat cu relaţia:                    

∑

∑ ⋅
= n

n

ri

Riri
Nrg

1

1 ,                   (1)   
      
în care:                                         
Nrg este nivelul de risc global;
 ri – rangul factorului de risc i (probabilitatea);
 Ri – nivelul de risc parţial pentru factorul de risc i;
 n – numărul factorilor de risc identificaţi la locul 
de muncă.
Elementele de calcul s–au preluat din tabelul nr. 1, re-
zultând:
                   

Nrg = 
187
487

= 3,55                 (2)

Nivelul de risc global, calculat ca o medie ponderată în 
funcţie de probabilităţi, respectiv Nrg = 3,55 situează 
locul de muncă analizat în categoria acelora care depă-
şesc limita de acceptabilitate (3,5), adică a locurilor de 
muncă cu nivel de risc mediu.

Din analiza Fişei de evaluare a locului de muncă (ta-
belul nr. 1) se constată că 66,1 % dintre factorii de risc 
identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra exe-
cutantului (deces) şi ca urmare locul de muncă respec-
tiv se poate încadra în categoria celor cu pericol de ac-
cidentare.
Ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de preve-
nire.
În principal, ordinea ierarhică a măsurilor de prevenire 
este următoarea:
•	 măsuri primare de eliminare a riscurilor care trebu-

ie să acţioneze direct asupra sursei de factori de risc 
(prevenire intrinsecă);

•	 măsuri secundare de izolare a riscurilor, când fac-
torii de risc persistă, dar prin măsuri de protecţie 
colectivă sau se evită sau se diminuează acţiunea 
lor asupra executantului;

•	 măsuri terţiare de evitare a riscurilor prin măsuri 
organizatorice şi reglementări privind comporta-
mentul executantului;

•	 măsuri de ordinul patru, respectiv de izolare a exe-
cutantului prin limitarea acţiunii factorilor de risc 
prin protecţia individuală a executantului.

Propunerea măsurilor de prevenire
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor celor 34 de 
factori de risc situaţi în domeniul inacceptabil (nivel de 
risc peste 3,5), se propun măsurile prezentate în fişa re-
dată în tabelul nr. 2
Fişa de măsuri propuse se poate extinde la toţi factorii 
de risc identificaţi, dar acestea trebuie instituite în pri-
mul rând pentru factorii cu nivel de risc inacceptabil.

tab. 2. Măsuri de prevenire propuse 
Proposed preventive measures

Nr. 
crt.

Indicativul facto-
rului de risc (din 

tabelul nr. 1)

Măsuri  propuse
Măsuri tehnice Măsuri organizatorice

1 F 13 Aprovizionarea şi înlocuirea la 
timp a anvelopelor uzate

2 F 42
– Completarea Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) cu măsuri de sancţionare 
administrativă pentru încălcarea regulilor Codului Rutier şi a Instrucţiunilor proprii privind 
sănătatea şi siguranţa în muncă (s.s.m).
– Instruirea şi testarea lunară a lucrătorilor cu prevederile Codului Rutier.

3 F 45 – Dimensionarea duratei de lucru cu respectarea regimului de lucru şi acordarea pauzelor 
fiziologice necesare în scopul evitării monotoniei muncii.

4 F 49
– Instruirea lucrătorilor referitor la respectarea Codului Rutier.
–  Prezentarea pericolelor posibile
– Prezentarea măsurilor de sancţionare administrativă în caz de nerespectare

5 F 1

– Instalarea de plăci avertizoare în zona de lucru a utilajelor pe şantier.
– Stabilirea unor semnale sonore de avertizare.
– Dotarea executantului cu echipament individual de protecţie (E.I.P) – combinezon ajustat 
pe corp – pentru a evita prinderea vestimentaţiei de dispozitivele în mişcare.
– Interzicerea folosirii maşinilor şi utilajelor fără apărătorile cu care au fost dotate din 
fabricaţie.

6 F 2
– Dotarea lucrătorilor cu 
echipament individual de 
protecţie adecvat (e.i.p)

– Instruirea lucrătorilor cu privire la folosirea obligatorie a echipamentului de protecţie 
adecvat (e.i.p)
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Nr. 
crt.

Indicativul facto-
rului de risc (din 

tabelul nr. 1)

Măsuri  propuse
Măsuri tehnice Măsuri organizatorice

7 F 4

– Întocmirea la nivel de 
unitate a „ Planurilor de între-
ţinere, R.C şi R.K”şi urmărirea 
realizării lor la timp.
– Efectuarea reviziilor zilnice 
de către executant, înainte de 
începerea activităţii.

8 F 5

– Marcarea zonelor pericu-
loase din spaţiul locului de 
muncă
– Interzicerea staţionării şi 
circulaţiei în aceste zone

– Instruirea conducătorilor auto privind evitarea zonelor periculoase şi respectarea căilor 
pietonale.

9 F 6
– Efectuarea reviziilor tehnice 
zilnice şi periodice ale siste-
mului de frânare.

– Atenţionarea conducătorilor auto în cadrul instructajului s.s.m periodic cu privire la asi-
gurarea frânării mijlocului auto şi cu frâna de servici sau cu pene la roţi în cazul staţionării 
în locuri instabile

10 F 10
– Verificarea zilnică a etanşeităţii rezervoarelor şi a sistemului de alimentare a motorului.
– Instruirea lucrătorilor cu privire la regulile s.s.m în staţiile de alimentare cu carburanţi.
– Instruirea lucrătorilor în legătură cu acordarea primului ajutor în caz de accidentare.

11 F 11

–  Control medical la angajare şi periodic
– Selectarea personalului la angajare şi periodic.
– Instruirea şi testarea lucrătorilor la angajare şi periodic privind cunoştinţele de conducere 
ale utilajelor

12 F 12
– Stabilirea tehnologiei de 
lucru în cazul maşinilor şi 
utilajelor terasiere.

– Instruirea executanţilor cu privire la respectarea tehnologiilor de lucru cu utilajele terasi-
ere.

13 F 13
– Efectuarea reviziilor tehnice 
şi periodice ale sistemelor 
pneumatice.

– Respectarea graficelor de revizii zilnice şi periodice
– Instructaj privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare

14 F 17
– Dotarea mijloacelor auto 
şi a utilajelor terasiere cu 
stingătoare

– Instruirea la angajare şi periodic cu privire la intervenţiile, în caz de incendiu, la bordul 
maşinii sau utilajului cu demonstraţii practice.
– Instructaj privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare.

15 F 20 – Realizarea intervenţiilor cu 
personal specializat

– Instructajul lucrătorilor cu privire la electrosecuritate
– Instruire privind acordarea primului ajutor.

16 F 21

– Interzicerea folosirii de 
cordoane electrice neizolate 
sau improvizate.
– Dotarea maşinilor şi utila-
jelor cu truse de intervenţie 
adecvate şi e.i.p.

– Instructaj la angajare şi periodic privind intervenţiile în caz de necesitate şi modul de 
respectare a regulilor privind electrosecuritatea
– Instructaj privind acordarea primului ajutor în caz de electrocutare.

17 F 22 – Realizarea intervenţiilor cu 
personal specializat

– Instructaj privind electrosecuritatea
– Instructaj privind acordarea primului ajutor

18
şi
19

F 25
 şi

F26

– Interzicerea transportului 
de combustibil în maşini şi 
utilaje
– Utilizarea, în caz de ne-
cesitate, doar a canistrelor 
metalice adecvate

– Instruirea lucrătorilor cu privire la regulile s.s.m privind lucrul cu substanţele cu risc 
chimic
– Instructaj privind acordarea primului ajutor

20 F 31 – Stabilirea programului de lucru în intervalul orar 8 – 18
– Oprirea activităţii pe timp nefavorabil, în condiţii meteorologice extreme.

21 F 32 – Verificarea la angajare şi periodic a acuităţii vizuale a lucrătorilor
– Instructaj privind circulaţia pe timp de noapte

22 F 33 – Instructaj privind regulile ce se impun a fi respectate de conducătorii auto în caz de 
fenomene meteorologice extreme şi calamităţi naturale.

23 F 35
– Instruirea pe linie s.s.m a lucrătorilor cu privire la lucrul cu substanţe corozive, electrolit
– Dotarea lucrătorilor cu E.I.P
– Instructaj privind acordarea primului ajutor

24 F 37
– Control medical şi psihologic la angajarea lucrătorilor
– Verificarea periodică a stării de sănătate
– Repartizarea numai a sarcinilor pentru care au calificare lucrătorii

25 F 38 – Interzicerea prin R.O.I şi Instrucţiuni proprii de a fi admişi la lucru angajaţi fără a fi instru-
iţi privind s.s.m şi sarcinile de lucru, conform legislaţiei în vigoare

26 F 39
– Selectarea lucrătorilor la angajare
– Instruirea la angajare şi periodic cu privire la cunoaşterea regulilor de circulaţie, conform 
cu Codul Rutier

27 F 40 – Completarea R.O.I cu măsuri de sancţionare pe linie administrativă în cazul încălcării 
regulilor privind securitatea muncii de către personalul angajat al unităţii.
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28 F 43

– Interzicerea de a menţine 
maşini şi utilaje defecte sau 
funcţional depăşite.
– Dotarea cu maşini şi utilaje 
adecvate (prevederea lor în 
planul economic al societăţii).

29 F 44

– Stabilirea de către specialişti 
a necesarului de echipamente 
tehnice pentru întreţinerea şi 
repararea maşinilor şi utilajelor 
din dotare sau efectuarea 
acestor lucrări de firme speci-
alizate

30 F 50 – Interzicerea conducerii maşinii sau utilajului dacă acestea nu sunt într–o stare tehnică şi 
funcţională adecvată, confirmată de personal de specialitate

31 F 52 – Instructajul lucrătorilor cu privire la modul de acţiune în cazul implicării într–un eveni-
ment rutier produs de alţi participanţi la trafic şi ce măsuri de prim ajutor pot acorda.

32 F 53
– Selectarea lucrătorilor la angajare prin centrul medical adecvat
– Instruirea şi testarea cunoştinţelor privind conducerea maşinilor şi utilajelor pe care 
urmează să lucreze, la angajare şi periodic.

33 F 58 – Verificarea zilnică de către conducătorul locului de muncă, şef coloană a stării psiho–fizi-
ce a conducătorului auto sau a mecanicului de utilaje.

34 F 59 – Dotarea lucrătorilor cu E.I.P 
adecvat

– Instructaj privind necesitatea şi obligativitatea purtării E.I.P din dotare cu precizarea 
consecinţelor la care se expun lucrătorii în cazul neutilizării lui.
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Abstract
Professional risk assessment and references to the mechanics of construction and forestry navvy
Analyzing assessment Sheet job shows that 66,1 % of the risk factors identified may have irreversible con-
sequences to the contractor (death), and because that, work may fall into the category of the risk of injury. 
Basically, the hierarchical order of prevention is:
- primary measures to eliminate risks which should act directly on the source of risk factors (Intrinsic preven-
tion);
- secondary containment measures risk, when risk factors persist, but by collective protective measures avoid 
or decrease their action on the contractor;
- tertiary measures to avoid risks through organizational measures and regulations on contractor behavior;
- four-order measures, isolation contractor by limiting the action of risk factors by protecting individual per-
former.
Keywords: Assessment Sheet, job, risk factors, executing.

Rutishauser T., Studer S., 2007: Klimawandel und der Einfluss auf die Fruhlingsphanologie  (Schimbările clima-
tice şi influenţa acestora asupra primăverii fenologice): Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen, Swiss 
Forestry Journal, p. 105-111.
Tendinţa temperaturii în sezonul de primăvară (martie-mai), arată o  creştere în cele mai multe regiuni ale lu-
mii. În Europa, temperaturile de primăvară,  importante pentru fiziologia plantelor, în perioada 1997-2006 au 
fost  cele mai ridicate din  ultimii 500 de ani. O creştere a temperaturii de 1o C,  ar duce la un debut al fazelor 
fenologice, primăvara,  mai devreme cu 2 până la 10 zile, în funcţie de specie şi de regiune. Un index fenolo-
gic pentru  mai multe specii de plante din Elveţia, se dovedeşte a fi un instrument adecvat pentru a descrie 
variabilitatea primăverii elveţiene din  ultimele patru decenii. Indicele arată o tendinţă medie de 1,5 zile / 
deceniu în perioada 1965-2002. Al 280- lea an dintr-o  serie lungă de înflorire a cireşului,  reprezintă  un index 
al variabilităţii din ultimii 40 de ani şi oferă posibilitatea unică de a evalua impactul  pe care îl are clima  asupra 
variabilităţii fenologice de primăvară de-a lungul secolelor trecute.

Diana Vasile

Revista revistelor
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Fauna sălbatică

Cervus elaphus în regiuni de câmpie.  
Studiu de caz - judeţul Giurgiu

Sorin Geacu

1. Introducere
Judeţul Giurgiu se află în partea sudică a ţării, teritoriul 
său făcând integral parte din Câmpia Română. Altitu-
dinea maximă este de 140 m.După datele climatice 
înregistrate la Ghimpaţi, temperatura medie a aerului 
este de 10,7°C (maxim 22,7°C în iulie şi minim -3,2°C în 
ianuarie), mediile termice anotimpuale fiind următoa-
rele: -1,4°C iarna, 10,9°C primăvara, 21,7°C vara şi 11,7°C 
toamna. Precipitaţiile medii anuale însumează 545 mm 
/an (maxim 76,7 mm în iunie şi minim 29,1 mm în ianua-
rie), repartizate procentual pe anotimpuri astfel: 17,7% 
iarna, 25,9% primăvara, 35,8% vara şi 20,6% toamna.
Sursele permanente de apă sunt reprezentate de râuri-
le Argeş, Neajlov, Câlniştea, lacul Comana (700 ha) dar 
şi unele microdepresiuni (numite rovine) din pădurile 
mari în care stagnează apa de ploaie.
Extinderea antropică a arealului cerbului comun s-a re-
alizat în mai multe judeţe din sudul ţării. În continuare, 
vom prezenta cazul judeţului Giurgiu, unde, popularea 
cu acest mamifer a fost avantajată de existenţa a două 
masive forestiere – Malu Spart-Căscioarele şi Comana, 
printre cele mai mari din toată Câmpia Română.

2. Popularea din regiunea Bolintin
Primele 10 exemplare de cerb s-au adus experimental 
în 1970 de către Filiala sectorului 1 Bucureşti al AGVPS, 
pe când pădurea Malu Spart-Căscioarele era încadrată 
fondului de vânătoare Crevedia (Străvoiu, 1970, 2002). 
În 1976 s-a preluat fondul de către Ocolul Silvic (O.S.) 
Bolintin, schimbându-i-se denumirea în Căscioarele. 
Acesta se extinde pe 9800 ha, din care 4150 ha ocupă 
pădurea amintită, aflată între satele omonime la extre-
mitatea nordică a judeţului şi la 26 km vest de Bucu-
reşti. Pădurea (95–125 m altitudine) se extinde pe 12 
km de la nord-vest către sud-est, fiind cantonată pe 
interfluviul Argeş-Neajlov, din cadrul Câmpiei Găvanu. 
Speciile predominante sunt: stejarul pedunculat (43%), 
teiul (22%), frasinul (10%) şi cerul (7%).Pentru introdu-
cerea şi înmulţirea cerbilor (lopătar şi comun), fondul a 
fost transformat, tot în 1976, în Unitate Silvocinegetică 

de Interes Naţional (USIN). La începutul anului 1978, în 
acea pădure mai existau numai 2 cerbi.
În luna august 1978 s-a creat un ţarc (numit Căscioa-
rele) de 12 ha (90% din suprafaţă  fiind pădure de tei 
şi stejar) pentru readucerea de cerbi comuni. El a fost 
amenajat în parcelele 80 şi 81 din partea de sud a pă-
durii, UP III Malul Spart. Împrejmuirea era din plasă de 
sârmă înaltă de 4 m.
Cerbii s-au adus în trei etape. Astfel, în 1979 s-au adus 10 
exemplare livrate de Inspectoratul Silvic Judeţean (I.S.J.) 
Suceava, în anul următor încă 8 de la O.S. Târgu Neamţ, 
iar în anul 1981 alţi 12, din care 3 din O.S. Comandău 
(jud. Covasna), 4 din O. S. Borsec (jud. Harghita) şi 5 din 
O. S. Târgu Neamţ (jud. Neamţ). Astfel, în cei trei ani s-au 
adus 30 cerbi numai din Carpaţii Orientali (fig. 1).

Fig. 1. Cele 7 judeţe din Carpaţii orientali de unde s-au 
adus cerbi comuni pentru popularea regiunilor Bolintin şi 

Comana 
The 7 districts of Eastern Carpathians where common deer 

were brought to populate regions Bolintin and Comana

Toţi au fost viţei şi s-au transportant cu vagon CFR până 
în gara Basarab din Bucureşti, de unde s-au adus în pă-
dure într-o remorcă tractată de ARO. În ţarc aveau un 



Anul XII  | Nr. 23 | 2007

63 C M Y K

mare lac-scăldătoare, hrănitoare tip saivan şi sărării. 
Timp de un an s-au ţinut viţeii în ţarc, fiind apoi lăsaţi 
liberi.
În 1981, când se atinge „maximul” populaţional erau 27 
indivizi (10 masculi şi 17 femele), iar în 1985 numai 12 
din care: 5 masculi şi 7 femele (tab. 1).

tab. 1 - efectivul de cerb din pădurea Malu Spart-
Căscioarele (exemplare) 

Number of deer in forest Malu Spart-Căscioarele (copies)

An 1970 1978 1979 1980 1981 1984 1985 1986
Ex. 10 2 10 18 27 22 12 2

Diminuarea efectivului după 1984 a avut trei cauze: iar-
na grea 1984/1985, migrarea în alte zone şi orientarea 
managementului cinegetic spre cerb lopătar şi mistreţ. 
O migrare a cerbilor s-a constatat spre vest (au fost vă-
zute exemplare şi la 50 km distanţă, în pădurile de lân-
gă Ciolăneşti-Teleorman) de unde nu s-au mai întors. 
Un mascul a fost găsit tăiat de tren lângă gara Vadu Lat 
(7 km sud de pădure). Un alt mascul a fost împuşcat 
pentru că devenise periculos pentru populaţie (împun-
gea, intra în curţile oamenilor).
Ultima pereche s-a observat în luna martie a anului 
1986. La începutul anului următor, specia era dispărută.

3. Popularea din regiunea Comana
Spaţiile forestiere de aici însumează 5800 ha (pădurile 
Comana, Mihai Bravu-Dadilov, Izlaz, Padina Tătarului, 
Mislea, Ciompu) şi se află în Câmpia Burnasului, la alti-
tudini de 48-88 m, la 22 km sud de Bucureşti.
Pădurile sunt stratificate. Stratul arborilor cuprinde: 
41% cer, 16% tei, 16% salcâm, 7% gârniţă, iar în propor-
ţii mai mici: stejar pedunculat, stejar brumăriu, frasin, 
carpen, arţar, jugastru, ulm, arţar tătărăsc, pin, moj-
drean. Teiul predomină în pădurea Comana (47%), iar 
cerul în pădurile Izlaz (59%), Padina Tătarului (59%) şi 
Mihai Bravu-Dadilov (37%). Stratul arbustiv este alcătu-
it din: păducel, lemn câinesc, porumbar, măceş, sânger, 
corn, salbă moale, iar cel ierbos este evident în rarişti şi 
poieni.
Pădurea Comana limitată la nord de balta omonimă, 
are 7 km de la vest către est şi 2,2 km de la nord la sud. 
Are 3 trupuri: Grădinari, Oloaga-Silvestru şi Coasta lui 
Tudorache. În prelungirea acesteia spre est / sud-est se 
află pădurile Izlaz şi Padina Tătarului (cu trupurile Flo-
coasa, Puieni şi Prundu), în lungime totală de 10 km de 
la nord la sud şi lăţime de 4 km pe direcţia vest-est. Pă-
durea Mihai Bravu-Dadilov are o lungime de 3,5 km de 
la nord către sud.
Fondul de vânătoare Comana (în 1974 se numea Vlad 
Ţepeş) are 9400 ha. Pentru introducerea şi gospodări-
rea intensivă a cerbului comun s-a creat, tot în 1976, 
USIN  Comana pe o suprafaţă de 4875 ha, cuprinzând 
pădurile Grădinari, Padina Tătarului şi Prundu. 
Primii 39 cerbi adulţi (18 masculi şi 21 femele) aduşi în 
anii 1976 şi 1977 s-au lăsat direct în libertate.
Din 1978 până în 1982, alături de exemplarele mature, 
s-au adus şi viţei. Aceştia din urmă au fost ţinuţi iniţial în 

două ţarcuri create în nord-vestul şi sud-estul teritoriu-
lui USIN. După câteva săptămâni de acomodare, viţeii 
erau lăsaţi în libertate.  
Astfel, în luna septembrie 1978 a fost creat ţarcul „Grădi-
nari” în parcelele 81-82 ale pădurii UP VI Comana (4 km 
vest de Comana) la 49-85 m altitudine. Avea 5 ha, din care 
90% erau arborete de stejar, tei, etc. Era şi un izvor de apă 
în interiorul acestuia. Împrejmuirea era din plasă de sâr-
mă de 3 m înălţime, sectoare ale acesteia existând până 
în 1991. În 1978 erau în ţarc 11 exemplare (6 masculi şi 5 
femele), din care unul a murit la scurt timp datorită unei 
intoxicaţii. Aici s-au adus şi ultimii 6 viţei (din judeţul Co-
vasna) în anul 1987.Un alt mic ţarc a existat la 85-87 m 
altitudine, la marginea pădurii Padina Tătarului (parcela 
68, UP V Padina Tătarului), la 5,5 km sud-est de Comana.
Popularea la Comana s-a făcut cu exemplare capturate 
cu arme cu tranchilizante din cele mai renumite fonduri 
de cervide din Carpaţi (Barbu, 1990). Pe ansamblu, în 
perioada 1976-1982 s-au adus 88 cerbi în 5 ani, ast-
fel: 30 în 1981 (34,1%), 23 în 1976 (26,1%), 16 în 1977 
(18,2%), 11 în 1978 (12,5%) şi 8 în 1982 (9,1%).
Din totalul exemplarelor aduse 59% au fost masculi şi 
41% femele (tab. 2).
tab. 2 - Populări cu cerb la Comana în perioada 1976-1982 

Popular with deer in Comana in the period 1976-1982

 Data
Număr cerbi 

aduşi pe sexe 
(M / F)

Loc de provenienţă

16 mai 1976 8 / 15 Bulgaria
28 septembrie 1977 7 / 6 O.S. Târgu Neamţ
4 octombrie 1977 3 / - O.S. Fântânele
13 septembrie 1978 5 / 4 I. S. J.  Suceava
21 septembrie 1978 1 / 1 O.S. Tulnici
12 februarie 1981 1 / - O.S. Caşin
28 februarie 1981 1 / - O.S. Năruja
6 martie 1981 2 / - A.J.V.P.S. Braşov
8 aprilie 1981 2 / - A.J.V.P.S. Braşov
22 iulie 1981 1 / - O. S. Topliţa
22 septembrie 1981 13 / 9 I.S.J. Suceava
5 octombrie 1981 1 / - I.S.J. Suceava
12 februarie 1982 1 / - O. S. Braşov
17 februarie 1982 2 / - A.J.V.P.S. Braşov
24 februarie 1982 2 / - A.J.V.P.S. Braşov
27 februarie 1982 2 / - A.J.V.P.S. Braşov
4 martie 1982 1 / - A.J.V.P.S. Braşov
Total 88 (52 / 36) -

S-au adus cerbi în 17 tranşe (maxim 7 în 1981), din care 
de ambele sexe în doar 6 din acestea. În restul de 11 
tranşe s-au adus numai masculi.
Cele mai multe exemplare s-au adus în zilele de 16 mai 
1976 (23) şi 22 septembrie 1981 (22), ceea ce a însem-
nat jumătate (51,1%) din total.
Cele 88 de exemplare transportate la Comana, au pro-
venit din România (65 – 73,9%) şi Bulgaria (23 – 26,1%). 
Din cele 65 exemplare aduse din ţară, 52 (80%) s-au 
capturat în vestul Moldovei (jud. Vrancea (Spulber), Ba-
cău, Neamţ, Suceava) şi 13 (20%) din sud-estul Transil-
vaniei din judeţele Braşov (Râul Mic, Râşnov) şi Harghi-
ta. De fapt, toate exemplarele  s-au capturat în Carpaţii 
Orientali.   În 1979 existau, în libertate şi în ţarcuri, 40 
de cerbi (17 masculi şi 23 femele) ceea ce înseamnă 
un spor de 40% comparativ cu anul 1976. În primăvara 
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anului 1982 existau 110 cerbi, adică de 2,7 ori mai mulţi 
ca în 1979 şi de 4,6 ori mai mulţi comparativ cu anul 
introducerii speciei.La începutul lunii martie 1991, cei 
98 cerbi au fost observaţi atât în păduri (69) cât şi pe 
câmpurile din apropierea acestora (29). Astfel, erau: 36 
(12 masculi şi 24 femele) în pădurea Vlad Ţepeş, 26 (8 
masculi şi 18 femele) în pădurea Izlaz, 22 (10 masculi 
şi 12 femele) pe câmpul dinspre comuna Prundu, 7 (5 
masculi şi 2 femele) în pădurea Prundu şi 7 (3 masculi şi 
4 femele) pe câmpul din apropierea comunei Comana.
Populaţia maximă – 120 de exemplare -, s-a înregistrat 
în anul 1994. În următorii câţiva ani, datorită migrării 
în alte regiuni, aceasta, în 1997, era redusă la aproape 
jumătate. 
În ultimul deceniu, efectivul s-a menţinut la 40-70 
exemplare (tab. 3). De exemplu, în anul 1998 existau 
24 masculi şi 44 femele, iar în 2006 s-au observat 22 
masculi şi 25 femele în trupurile de pădure: Oloaga-
Silvestru, Coasta lui Tudorache, Izlaz, Padina Tătarului, 
Mislea şi Prundu. Vara stau mai ales în pădurea Mislea, 
iarna revenind în trupurile pădurii Comana.
Efectivul din primăvara anului 2006 (47) îl depăşea uşor 
pe cel optim stabilit (40).
În general, valorile raportului între sexe (sex-ratio, tab. 
4) au variat între 1/1,1 şi 1/2,7, această din urmă valoare 
caracterizând anul 1999 (atunci au fost 16 masculi la 44 
femele). Explicaţia este migrarea unor masculi în zona 
Singureni-Albele, de unde au revenit însă.
Pentru asigurarea de hrană complementară există câ-
teva zeci de hrănitori. Totodată sunt şi 50 de sărării. Fa-
vorabile pentru menţinerea cerbilor sunt şi scăldătorile 
(10).
Primul exemplar (femelă) s-a recoltat la sfârşitul anului 
1978. Dovada vigorii cerbilor de la Comana, este faptul 
că, trofeul exemplarului vânat pe 15 decembrie 2001 a 
totalizat 201,28 puncte CIC. 

4. Migrări ale unor exemplare de cerb 
de la Comana
Efectivul mărindu-se în pădurile de la Comana în anii 
1994–1995, multe exemplare au început, din 1995–
1996, să migreze pe distanţe de circa 20 km atât spre 
vest cât şi spre est (fig. 2), pe teritorii aflate la 79–92 m 
altitudine. Este un caz de migrare pe orizontală a unei 
de specii de mamifer de talie mare.
Spre vest, cerbii au ajuns în pădurile de pe fondurile de 
vânătoare Albele şi Ruica. Migraţia s-a făcut pe
văile Neajlovului şi Câlniştei, dar şi pe câmpul dintre pă-
durile Mihai Bravu-Dadilov şi Ruica (15 km). 

Fig. 2. Judeţul Giurgiu – principalele păduri, ţarcurile 
pentru popularea cerbilor comuni şi direcţiile de migrare 

ale acestora 
Giurgiu County - the main forests, pens to populate common 

deer and their directions of migration

Pe fondul de vânătoare Ruica (7700 ha, 1027 ha pădure) 
de la est de comuna Izvoarele, primii cerbi s-au obser-

vat în 1996. Abia în anul următor s-au stabilit acolo 2 
masculi şi 4 femele (tab. 5). În 1998 numărul acestora 
a sporit de 3,3 ori, existând 20 (8 masculi şi 12 femele), 
din care 14 (6 masculi şi 8 femele) în pădurea Ruica şi 6 
(2 masculi cu 4 femele) în pădurea Măcărău. S-au recol-
tat două exemplare în 1998. 

tab. 5 - efectivul de cerb pe fondul de vânătoare Ruica 
(exemplare) 

Number of deer on hunting background Ruica (copies)

An 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005
Ex. 6 20 22 22 22 22 10

În pădurea Ruica în anul 2001 erau 22 de indivizi (10 
masculi şi 12 femele), iar în 2005 s-au numărat doar 4 

tab. 3 - efectivul de cerb la Comana în unii ani (exemplare 
Number of deer in Comana in some years (copies)

An 1976 1979 1982 1991 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006
Ex. 24 40 110 98 120 63 68 60 62 51 43 39 46 47

tab. 4 – Valorile sex-ratio a populaţiei de cerb comun din pădurile de la Comana 
Sex-ratio values of the population of common deer in forests  Comana

An 1976 1978 1979 1982 1991 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006
M/F 1/1,8 1/2,2 1/1,3 1/1,9 1/1,5 1/2 1/2,7 1/1,8 1/1,8 1/2,2 1/2,2 1/1,1 1/1,1
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masculi şi 6 femele. Astfel, în cei 7 ani cât cerbii au fost 
stabili pe acel fond, micropopulaţia acestora a oscilat 
între 6 şi 22 exemplare.
Raportul între sexe a variat între 1/1,2 şi 1/2 (tab. 6).

tab. 6 - Raportul între sexe al populaţiei de cerb de pe 
fondul de vânătoare Ruica 

Sex ratio of the population of deer on hunting background 
Ruica

An 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005
M/F 1/2 1/1,5 1/1,4 1/1,4 1/1,2 1/1,2 1/1,5

După 2006, la Ruica acest mamifer devine rar şi nesta-
bil.Pe fondul de vânătoare Albele  (10000 ha, 1017 ha 
pădure) aflat la sud de comuna Schitu, primele exem-
plare s-au observat în anul 1998. Venirea acestora a fost 
favorizată de existenţa a două păduri mari: Albele (600 
ha) şi Manafu. În 1999 existau 4 masculi şi 10 femele, iar 
în 2002 erau 6 masculi şi 11 femele. Specia a fost stabilă 
acolo doar 4 ani: 14 exemplare în 1999, 15 în anul ur-
mător, 10 în 2001 şi 17 în anul 2002. După 2003 datorită 
lipsei de linişte nu s-au mai semnalat decât cu totul ac-
cidental. 
Raportul între sexe a variat între 1/1,8 şi 1/2,7.
Spre est, cerbii de la Comana au ajuns şi s-au stabilizat 
pe fondul de vânătoare Crivăţ (unde, la 40-80 m altitu-
dine se află pădurea Măgura de 670 ha) de la sud-est de 
comuna Hotarele, la limita cu judeţul Călăraşi. Primele 
exemplare s-au observat la începutul anilor '90, astfel 
că, în anul următor se stabiliseră acolo 21 de cerbi (6 
masculi şi 15 femele). Ulterior, numărul acestora nu a 
crescut prea mult: 25 în 2000, 30 în 2005 (9 masculi şi 21 
femele), 31 în 2006 (9 masculi şi 22 femele). Valorile sex-
ratio au fost necorespunzătoare (1/2,5 în 1998, 1/2,3 în 
2005, 1/2,4 în 2006).

5. Concluzii
Judeţul Giurgiu este un exemplu de extindere an-
tropică a populaţiilor de cerb în câmpia Munteniei. 
Scopul acestei extinderi a fost dublu: economic (ci-
negetic) şi faunistic. Deşi s-au făcut populări în două 
locuri – pădurile Malu Spart-Căscioarele şi Comana -, 
până azi viabilitate a avut numai populaţia din pădu-
rea Comana. În anii cu dimensiuni mari ale acesteia, 
s-au înregistrat şi migrări naturale ale unor exempla-
re de la Comana, care au fost temporare (spre vest) şi 
definitive (spre est). Acest mamifer există din 1970 în 
judeţul Giurgiu, mărimea populaţiei acestuia în pri-
măvara anului 2006 fiind de 78 exemplare (60% pe 
fondul cinegetic Comana şi 40% pe fondul Crivăţ), 
răspândite în părţile central-estică şi estică ale aces-
tuia.
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Abstract
Cervus elaphus in the plain region. A case study – Giurgiu County
Giurgiu County is an important case of human-induced expansion of the Red deer species in the plain areas 
of Muntenia. Even though two areas were subject to population in the region – Malu Spart-Căscioarele and 
Comana forests -, until today only the population from Comana forest proved its viability. Therefore, during 
the overpopulated years, one could register natural migrations of the specimens from Comana, which were 
temporary (towards west) and definitively (towards east). As reporting to 2006, in the Giurgiu County area 78 
Red deer (60% on the Comana hunting fund and 40% on the Crivăţ hunting fund) were found.
Keywords: Red Deer populations, plain regions, Giurgiu County, Romania.
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Fauna sălbatică

Gripa aviară şi avifauna forestieră

Ion Micu

Deşi nu cred că era necesar, voi face totuşi precizarea 
că prin avifaună forestieră, în contextul abordat, înţele-
gem toate păsările care permanent sau temporar habi-
tează în pădure, indiferent dacă sunt sau nu de interes 
cinegetic
Păsările după cum se ştie, au un rol deosebit de im-
portant în procesele de autoreglare ale ecosistemului 
forestier, putându-se afirma fără exagerare, că în lipsa 
acestor vietăţi, echilibrul biologic al pădurii ar fi pus într 
-o mare dificultate. Iată doar câteva exemple, care sper 
să fie argumente suficient de convingătoare în sprijinul 
celor afirmate: Păsările insectivore au un rol deosebit 
de important în combaterea biologică a dăunătorilor 
pădurii, prin ele fiind asigurată menţinerea stării de să-
nătate a arboretelor; Păsările necrofage asigură menţi-
nerea unei stări de igienă generală în păduri, prevenind 
declanşarea şi răspândirea unor epizootii; Multe păsări 
contribuie la regenerarea pe cale naturală a pădurilor, 
asigurând diseminarea seminţelor forestiere la distan-
ţe mari. Numeroase păsări joacă rolul de mesageri ai 
pădurii, oferind prin comportamentul lor informaţii 
celorlalte specii coabitante despre anumite surse de 
hrană sau despre unele pericole iminente; Păsările cân-
tătoare din pădure, dau viaţă acesteia prin ciripitul lor 
şi constituie astfel un factor de promovare a turismului 
ecologic; Păsările din ecosistemul forestier constituie 
un mijloc, sau dacă ne permitem o mică derogare de 
la rigoarea exprimării academice, am putea spune că 
sunt un instrument prin care natura îşi poate regla une-
le dintre componentele sale atât sub raport cantitativ 
cât şi calitativ. Iată în continuare câteva comentarii pe 
această temă:
În primul rând dorim să precizăm că ecosistemul în ge-
neral, şi cel forestier în mod deosebit este un exemplu 
de organizare armonioasă şi echilibrată dinamic, a unui 
număr foarte mare de componente care se află într-o 
relaţie de interdependenţă perfectă. Ecosistemul, poa-
te permite, funcţie de nevoile de moment sau strategia 
lui de perspectivă, asocierea în timp a unor componen-
te ale sale în vederea menţinerii, sau dacă este cazul, 
a refacerii echilibrului atunci când din diferite motive 
acesta a fost stricat. Uneori putem observa că un echili-
bru care pare foarte stabil şi integrat, începe să se strice 
şi avem tendinţa de a ne implica pentru a-l reface, fiind 
convinşi că natura a greşit. Cei iniţiaţi în tainele vieţii la 
scară planetară şi în problemele echilibrului universal, 

ştiu însă că unul dintre preceptele de bază ale ecologi-
ei susţine cum că: natura se pricepe mai bine şi ea nu 
greşeşte niciodată. Având în vedere cele menţionate, 
trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a ,,repara” 
ceva ce poate numai aparent natura din ,,greşeală” ar 
fi ,,stricat”, iar noi prin impacienţa şi ignoranţa noastră 
ajungem în situaţia de a dori să reparăm ceva ce nu este 
de fapt stricat. În cadrul unui ecosistem este foarte greu 
de apreciat dacă la un moment dat intervenţiile noas-
tre de bună credinţă în problemele naturii sunt pe ter-
men lung benefice, sau din contră sunt dezastruoase. 
Fără a intra în detaliile structurii trofodinamice a eco-
sistemului forestier, amintim totuşi că dintre tipurile 
de relaţii interspecifice, cele mai des întâlnite şi mai 
cunoscute sunt cele ale relaţiei pradă-prădător şi cele 
de parazitism (relaţia parazit-gazdă). Aceste relaţii sunt 
principalele ,,arme” cu care natura reglează şi echili-
brează în bună parte numărul şi calitatea indivizilor 
aparţinând diferitelor specii ce fac parte din ecosiste-
mul forestier. Indivizii aparţinând speciilor prădătoare 
sau parazite, limitează înmulţirea necontrolată a spe-
ciilor pradă sau gazdă prevenind astfel posibilitatea ca 
ele să aibă un efect nefast asupra altor componente ale 
ecosistemului. La prima vedere s-ar părea că ele pun 
în pericol speciile ce constituie baza lor trofică şi am 
avea tendinţa să le eliminăm printr-o intervenţie în for-
ţă recurgând la cele mai diferite mijloace şi metode de 
combatere. Dacă pentru combatere vor fi folosite sub-
stanţe chimice, aşa cum se obişnuieşte de fapt, ele nu 
pot avea un grad de selectivitate atât de mare încât să 
nu distrugă şi alte specii, context în care eficienţa acţi-
unii este foarte discutabilă. Din aceste considerente se 
încearcă de câţiva ani să se treacă la metode de comba-
tere biologică folosindu-se combaterea prin facilitarea 
înmulţirii duşmanilor naturali ai speciilor parazite sau 
prădătoare. În acelaşi timp şi animalele pradă sau para-
zitate îşi dezvoltă fiecare metode şi mijloace de apărare 
proprii, astfel încât printr-un proces de selecţie naturală 
şi adaptare pentru riscurile la care sunt expuse, specia 
va avea din aproape în aproape indivizi care vor fi mult 
mai rezistenţi decât predecesorii lor. În măsura în care 
factorul antropic se implică în combaterea dăunătorilor 
respectivi, procesul de formare al mijloacelor de auto-
apărare va fi încetinit sau chiar eliminat. Să ne gândim 
numai la marile epidemii care au decimat populaţia 
globului în Evul Mediu, şi care astăzi fie nu mai există, 
fie apar foarte rar. Nu putem nega aportul ştiinţei me-
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dicale la eradicarea acestor boli, dar nu putem ignora 
nici efectul măsurilor de autoapărare ale speciei prin 
selectarea indivizilor cu rezistenţă înnăscută la astfel 
de epidemii, indivizi din care ne tragem poate şi foarte 
mulţi dintre noi oamenii de astăzi.
Am făcut această scurtă incursiune în câteva probleme 
de ecologie, pentru a avea o baza de pornire în abor-
darea unor posibile efecte ale gripei aviare în ecosiste-
mului forestier, ecosistem care cu sau fără voia noastră 
constituie baza biologică a menţinerii vieţii pe pământ. 
Este departe de mine gândul de a face speculaţii pe 
această temă, prezentând un imaginar scenariu de 
groază având ca ,,eroi” principali pădurea şi gripa avia-
ră. Dacă această epizootie este însă atât de non selecti-
vă încât poate să afecteze nu numai orice specie de pă-
sări, dar poate trece şi la mamifere, atunci în primăvară 
când va începe pasajul la sitari cât şi la alte asemenea 
specii, există riscul ca întreaga avifaună forestieră inclu-
siv păsările insectivore să o contacteze şi ele să dispară. 
Dispariţia păsărilor insectivore, ar însemna scăparea de 
sub autocontrolul natural al ecosistemului forestier a 
tuturor insectelor defoliatoare, de scoarţă de lemn etc. 
şi creşterea la nivel maxim a vulnerabilităţii pădurilor 
la aceşti dăunători. Pe termen scurt, efectul natural de 
combatere al insectelor dăunătoare ale pădurii exerci-
tat de păsările insectivore, poate fi substituit cu diferite 
tratamente chimice, dar cu nişte cheltuieli foarte mari, 
iar pe termen lung efectele acţiunii sunt greu previzi-
bile, dar sigur nefavorabile. Acesta ar fi un prim mare 
efect negativ al lipsei păsărilor din păduri, la care se mai 
adaugă lipsa tuturor celorlalte facilităţi şi efecte poziti-
ve aduse de prezenţa lor şi care au fost menţionate la 
început. Din nou doresc să subliniez faptul că nu mă 
îndoiesc nici o clipă de pericolul real al gripei aviare, şi 
nici de justeţea măsurilor preventive şi de combatere a 
acestei epizootii, care sunt impuse de organismele sa-
nitar veterinare europene dar nu pot să nu menţionez 
unele neclarităţi pe care le am în legătură cu această 
temă foarte actuală.
În primul rând este ciudată capacitatea acestei maladii 
de a ataca aproape toate păsările de la papagali, găini, 
gâşte şi până la lebede, şi de a trece la om sau poate şi 
la alte mamifere, ori clase de vieţuitoare. 
În aceste condiţii este greu de conceput cum se mai 
poate realiza autoreglarea ecosistemului în ce priveş-
te păstrarea echilibrului dintre diferitele specii. Dacă 
această maladie nu este ceva artificial, creat prin in-

ginerie genetică, atunci înseamnă că este o dereglare 
gravă în programul superior al ecosistemului, şi ne pu-
tem aştepta la surprize şi mai mari.
În al doilea rând, după cum se vede, măsura prioritară 
în prevenirea şi combaterea maladiei este eutanasierea 
tuturor păsărilor din focare şi zonele adiacente, cu mo-
tivaţia că astfel se poate preveni extinderea focarului. 
Este evident că se poate preveni, dar nu în totalitate în-
trucât mişcarea păsărilor sălbatice zburătoare nu poate 
fi oprită. Pe de altă parte ne putem întreba cum se mai 
poate realiza o strategie de autoapărare pe cale natu-
rală a speciilor vulnerabile faţă de această maladie, atâ-
ta timp cât nu numai indivizii bolnavi sunt distruşi ci şi 
cei ce poate au gene rezistente la această epizootie? În 
sprijinul afirmaţiei doresc să menţionez foarte succint 
doar un singur exemplu din numeroasele menţionate 
în genetica comportamentului. La albine există o boală 
provocată de o bacterie ce cauzează distrugerea larve-
lor prin putrezire. În urma unor cercetări s-a constatat 
că există albine aşa numite cu comportament igienic 
care reuşesc să combată această maladie. Aceste albi-
ne au două gene, dintre care una este responsabilă de 
comportamentul de descăpăcire a celulei din fagure în 
care se găseşte larva parazitată, iar cealaltă învaţă albi-
na să evacueze larva infestată şi să dezinfecteze locaşul. 
Prin încrucişări repetate se pot obţine mătci care trans-
mit acest caracter la albinele lucrătoare şi astfel boala 
poate fi combătută pe cale naturală. Oare nu există şi 
păsări care să aibă gene rezistente la gripă aviară? De 
unde să ştim dacă le eutanasiem pe toate.
Nu se poate încheia la modul optimist acest comenta-
riu legat de gripa aviară, numai dacă vom accepta că de 
fapt este vorba, aşa cum se sugerează în unele mijloace 
de mediatizare, de o replică dată pentru maladia vacii 
nebune, sau că este o cacealma făcută francezilor dar 
pe care din păcate o simte mai mult tot amărâtul de 
român. Românul nostru aşa zis descurcăreţ, de la care 
în vremea comunismului conducerea superioară de 
partid şi de stat îşi reproşa că nu poate să-i ia din mână 
porcul, dar iată că acum rămâne şi fără găini şi pe cale 
de consecinţă şi fără ouă.
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Abstract
Avian influenza and wild birds
Wild birds: all the birds that inhabit in forest permanently or temporarily, whether or not hunting interest. 
Birds are very important in processes of self-regulation of the forest ecosystem. The best known relations in a 
forest are relations: prey-predator, and parasitism relationships - by these relations are adjusted and balances 
number and quality of individuals, belonging to various species of forest ecosystem.
If there is a disease as avian influenza, the way to kill all poultry specimens is not good (healthy or diseased), 
because , perhaps some of these birds have genes resistant to avian influenza, genes that can be transmitted 
next generations and so avian influenza may be contained naturally.
Keywords: birds, forest ecosystem, avian influenza.
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Fauna sălbatică

Metode moderne de monitorizare a castorilor în România
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ovidiu Ionescu, Marcela Sârbu,  
Anastasia Paşca

1. Introducere
Cercetările s-au făcut în cadrul proiectului „Beaver”.
Proiectul îşi propune sa realizeze cercetări privind eco-
etologia castorului din bazinele hidrografice ale Ro-
mâniei precum si conservarea populaţiei de castor din 
România, într-un statut favorabil speciei, pentru înde-
plinirea rolului său ecologic şi funcţional în ecosistemul 
râurilor.
În cea de-a doua etapă de execuţie, proiectul BEAVER a 
avut ca obiectiv dispersia castorului în bazinele râurilor 
Olt, Mureş si Ialomiţa, repopulate cu exemplare de cas-
tor încă din 1998.

2. Metode şi echipamente de cercetare
Au fost achiziţionate capcane tip lada pentru captura-
rea animalelor vii confecţionate în R. P. China respectiv 
în zona Ningbo, de către firma Ding Jiashan Xiaogang 
Beilun Ningbo Zhejiang. S-au utilizat capcanele: 
- CH 623 live animal trap 301 cu o greutatea de 12 kg si 
următoarele dimensiuni: lungime 120 cm, lăţime 37,5 
cm si înălţimea 37,5 cm;
- CH 624 live animal trap 102, cu o greutate de 3,5 kg, 
lungime 60 cm, lăţime 25 cm si înălţime 25 cm.

Fig.1. Capcana de tip cuşcă 
Trap as a cage

Aceste capcane sunt confecţionate din plasă de sârmă 
zincată cu întărituri din fier zincat, prevăzute cu o uşă, 
care este acţionată de către o pedală, pe care era am-
plasată hrana şi o pârghie pentru siguranţă. De aseme-
nea uşa este prevăzută cu doua pârghii pentru bloca-
rea uşii după ce castorul declanşează pedala şi pentru 
reţinerea acestuia în interiorul cuştii. Ochiurile plasei 
zincate sunt de 2/2 cm si grosime de 0,2 cm.

3. Transmiţătoare utilizate
Transmiţătoarele utilizate pentru monitorizare sunt de 
producţie USA (firma Telonics) fiind o adaptare a trans-
miţătoarelor clasice (ET- 7, modificate pentru a fi mon-
tate pe coada animalului.
Aceste transmiţătoare sunt prevăzute cu o antenă 
elastică monopol, fixată pe exteriorul acestuia. 
Aceste transmiţătoare utilizează unde radio în banda 
de frecventa VHF. Faţă de emiţătoarele clasice acestea 
sunt dotate cu subsisteme constând în microprocesoa-
re ce controlează activitatea transmiţătorului (ciclul de 
funcţionare), mortalitatea, senzori de mişcare.
Ciclul de funcţionare al transmiţătorului, este capacita-
tea acestuia de a funcţiona şi de a se opri la intervale 
predeterminate (stabilite prin construcţie) şi are rolul 
de a prelungi durata de funcţionare a dispozitivului.
Astfel au fost alese opt transmiţătoare; patru având ci-
clul de funcţionare 12 ore activ, 12 ore inactiv şi patru 
cu ciclul 24 ore activ respectiv 96 ore inactiv. 
Parametri de transmisie sunt: lărgimea pulsului măsu-
rată în milisecunde, semnalul de mortalitate măsurat în 
milisecunde măsurarea perioadei acesteia măsurată în 
ore, semnalul de activitate măsurat în milisecunde.
Lărgimea pulsului este pentru toate cele opt transmiţă-
toare de 15 milisecunde. 
Semnalul de mortalitate are intervalul dintre două pul-
suri de 1.000 milisecunde, de asemenea pentru toate 
cele opt emiţătoare, iar perioada de timp după care 
transmiţătorul va emite acest semnal (animal mort sau 
pierderea transmiţătorului) este de opt ore. 
Semnalul de activitate are intervalul dintre două pulsuri 
de 2000 milisecunde, pentru toate cele opt emiţătoare.
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Luând în considerare aceste valori ale parametrilor,   s-a 
stabilit durata de funcţionare (în luni) a transmiţătoa-
relor, ţinând cont şi de diverse temperaturi ambientale 
după cum urmează:
Transmiţătoare cu ciclu 12 ore activ /12 ore inactiv:
Luni       temp. camerei -20C        -40C
Activ.         17.6               14.5           9.7
Mortalit.       9.9                 8.2           5.6
Transmiţătoare cu ciclu 24 ore activ /96 ore inactiv:
Luni       temp. camerei -20C         -40C
Activ.           30.3              24.6          16.4
Mortalit.       20.2              16.3          10.1

4. Modul de funcţionare al 
transmiţătoarelor:
Microprocesorul ce controlează ciclul de funcţionare al 
transmiţătorului conţine un ceas, dar nu unul ce indică 
ora reală, nefiind sincronizat la calendar pentru a indica 
data şi ora zilei. Acest ceas este calibrat să indice ora de 
începere a transmisiei prin îndepărtarea unui magnet 
ataşat pe transmiţător. Ataşarea magnetului pe dispozi-
tiv întrerupe activitatea acestuia. Astfel, după montarea 
transmiţătorului pe animal şi îndepărtarea magnetului 
dispozitivul este activat şi va funcţiona ciclic aşa cum a 
fost setat. 
Greutatea transmiţătorului este de aproximativ 27 de 
grame, fiind confecţionat din material plastic, cu rezis-
tenţă mecanică ridicată (kevlar). 

Fig. 2. emiţător 
Transmitter

5. Dispozitive de recepţionare a sem-
nalului (receiver)
Pentru telemetrie au fost folosite două tipuri de recei-
ver-uri de producţie USA şi anume:
1. R-1000 Telemetry Receiver 
2. TR -5 Telemetry Scanning – Receiver with Optional 

Data Acquisition System
R-1000 este un receiver utilizat pentru telemetrie ra-
dio în banda de frecventa VHF putând recepţiona sem-

nalul radio în segmente de frecvenţă cuprinse intre 
148.00.-174.000MHz respectiv 216.000-222.000 MHz. 
cu o înaltă rezoluţie (148-150dBm).Comanda amplifică-
rii se realizează pe un interval de 80 dB. Incrementarea 
frecvenţelor se poate realiza în paşi, respectiv 0.1KHZ, 
0.2KHZ, 0.5KHZ, 1.0KHZ. Aparatul poate memora şi sto-
ca 999 canale de frecvenţă, durata de scanare a acesto-
ra, putând fi realizată într-un interval, de la 1-30 secun-
de cu paşi de 1 secundă. Impedanţa antenei este de 50 
ohmi.  
De asemenea receiver-ul, este prevăzut cu intrare pen-
tru ataşarea de căşti audio. Pe panoul de comandă, în 
dreptul fiecărei frecvenţe se pot face specificaţii alfa – 
numerice.
Distanţa operatorului faţă de animalul monitorizat, 
poate fi apreciată, urmărind intensitatea semnalelor 
luminoase, afişate pe panoul de comandă. Intensitatea 
semnalelor luminoase, constituite din linii de diferite 
amplitudini, cât şi intensitatea semnalelor sonore de 
tip „beep „ corespunzătoare pulsului frecvenţei radio, 
pot da informaţii, asupra distanţei şi direcţiei, respectiv 
între 1 şi 250 metri  
Sursa de alimentare este realizată prin intermediul a 
patru baterii, tip acumulator, sau baterii alkaline.
TR-5 este un receiver proiectat să recepţioneze şi să 
proceseze semnale radio VHF în bandă de frecvenţă 
140.000-230.000Mhz.
TR –5 poate recepţiona semnale radio, nemodulate sau 
semnale continue, constând într-o succesiune de pul-
suri, de scurtă durată (12- 255 milisecunde), separate 
de o perioadă de timp, cu  intervale cuprinse între 0,1 si 
9,9 secunde. TR-5 este capabil să opereze în patru mo-
duri distincte şi anume: 
a. Modul de operare manual - controlul asupra re-

cepţionării semnalului este exclusiv determinat de 
operator pe durata funcţionării. Acest mod este 
unul limitativ în sensul ca recepţionarea semnalului 
poate fi acordată la o singura frecvenţă,

b. Modul scanat – ca şi în cazul modului manual uti-
lizatorul are control absolut asupra receiverului, în 
plus acesta din urmă are posibilitatea de a scana 
mai multe frecvenţe oprindu-se o perioadă de timp 
asupra unora, pe care utilizatorul le-a specificat. 
Daca receiverul detectează pulsul radio de frecven-
ţă dorită, utilizatorul poate reţine această frecven-
ţă atâta timp cat doreşte. Dacă rezultatul scanării 
semnalului este satisfăcător atunci acesta poate fi 
întrerupt,

c. Achiziţionare de date – aceasta opţiune poate fi re-
alizată folosind anumiţi parametri. Aceşti parame-
tri permit receiverului să scaneze, să detecteze, să 
memoreze şi să arhiveze date telemetrice în mod 
programat sau neprogramat.

Fiecare puls validat este asociat cu un interval în spaţiu 
şi timp, acesta fiind stocat în baza de date a receiveru-
lui TR-5. Astfel, datele de telemetrie arhivate în receiver 
pot fi transmise unui computer pentru prelucrare folo-
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sind un soft denumit TR-5 Parameter Editor,
d. Diverse utilităţi – în acest mod cercetătorul poate 

realiza o serie de acţiuni distincte. Un exemplu îl 
constituie transferul de date al unor file genera-
te de un computer către unitatea receiverului sau 
transferul de date de la receiver către computer. 

Elemente de hardware
Aceste elemente pot fi grupate pe secţiuni distincte 
după cum urmează:
a. Receiver de frecvenţa radio, constând în: amplifi-

cator, filtru, detector şi un convertor ce transformă 
semnalul în informaţie numerică,

b. Microcomputer, controlează întreg sistemul.
c. Memoria, constă în 4096 byte nevolatilă EEPROM şi 

1 megabyte RAM,
d. Display cu cristale lichide (LCD) constând in 4 rân-

duri fiecare rând având 20 de coloane,
e. Tastatura are 23 de taste ce folosesc pentru control 

şi introducerea de date.

Receiverul
Este folosit pentru recepţionarea semnalului radio atât 
în mod manual c\t şi în mod scanat. Astfel cercetătorul 
are posibilitatea să controleze direct amplificarea cât 
şi acordarea semnalului. În cazul modului de lucru cu 
achiziţionare de date, amplificarea şi acordul fin se rea-
lizează în mod automat de către TR-5.

Antene utilizate
S-au utilizat două tipuri de antene şi anume:
a. Antena direcţională RA-5A ataşată la receiver cu un 

cablu coaxial,
b. Antena omni-direcţională RA-2AK(kit)

Modul de operare manual
 Constă în introducerea frecvenţei dorite direct, utili-
zând tastatura aparatului. Ecranul aparatului va afişa 
următorul mesaj:
148.300      PP: 2000 man
GAIN: 182   PW: 17
N:8  T:23   SS: 200
MON 09 NOV 08   18:30:05
În care:
•	 ‘148.300’ reprezintă frecvenţa scanată,
•	 ‘PP ‘ perioada dintre două pulsuri în milisecunde, 

dacă semnalul radio a fost recepţionat,
•	 ‘man’ se face precizarea că aparatul operează în 

mod manual,
•	 ‘GAIN’ reprezintă gradul de amplificare al semnalu-

lui pe un domeniu 1-255 milisecunde, unde - valoa-
rea 255 reprezintă valoarea maximă,

•	 ‘PW ‘ reprezintă lărgimea pulsului,
•	 ‘N’ este un număr ce reprezintă media zgomotului 

de fond,
•	 ‘T ‘ pragul de detecţie, obţinut prin ajustarea ampli-

ficării si a tonalităţii,
•	 ‘SS’ reprezintă puterea semnalului,
•	 Pe ultimul rând sunt afişate data calendaristică şi 

ora.

6. Modul de operare prin scanare
Aparatul poate scana consecutiv opt grupe de frecven-
ta, fiecare grupa putând avea un număr maxim de 255 
de frecvenţe.
Mesajul va fi următorul:
•	 148.300      PP: 2000 scn,
•	 GAIN: 182   PW: 17,
•	 N:8  T:23   SS: 200,
•	 GRP: 1234   3/8,
În care:
•	 ‘scn’ se face precizarea că aparatul operează în mo-

dul scanare,
•	 ‘GRP’ este prezentarea grupurilor destinate scanării 

şi ordinea. Valoarea subliniata reprezintă grupul ce 
se afla in lucru,

•	 ‘3/8’ specifica poziţia frecvenţei ce este scanată şi 
apartenenţa la grup. Aceasta se schimbă atunci 
când timpul de scanare atinge valoarea 0.

7. Achiziţionare de date
Pentru operarea în acest mod, este necesară în preala-
bil introducerea unui set de parametri. Aceşti parametri 
trebuie să se situeze între anumite limite. Introducerea 
acestora se poate realiza direct cu ajutorul tastaturii 
TR- 5, sau folosind softul Telonics, respectiv transferul 
cu ajutorul unui port a unui fişier ce conţine aceşti pa-
rametri, creat in PC in TR-5.
Parametri necesari achiziţionării de date sunt în număr 
de 11 aceştia fiind:
•	 Perioada de achiziţie, definită în secunde cu valori 

de la 0-655,
•	 Perioada minimă de achiziţie a unui puls valid pe 

perioada de scanare a unei frecvente, în secunde,
•	 Mărimea limita unei sesiuni de achiziţie,
•	 Lărgimea minimă a unui puls,
•	 Lărgimea maximă a unui puls,
•	 Minimul intervalului între două pulsuri,
•	 Maximul intervalului între două pulsuri,
•	 Diferenţa dintre maximul şi minimul intervalului în-

tre două pulsuri,
•	 Acurateţea semnalului (confidenţa),
•	 Tipul de filă în care este stocată informaţia,
•	 Tipul de transmiţător de la care se primeşte infor-

maţia,
•	 Achiziţionarea de date, stocarea acestora în vede-
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rea prelucrării şi interpretării ulterioare se prezintă 
sub următoarea forma:

> 148.010 MHz TELEMETRY <<
08 06 12 20:35:03.480 2000 15 108 
08 06 12 20:35:03.653 1827 19 14 
08 06 12 20:35:05.480 2000 16 124 
08 06 12 20:35:07.480 2000 14 126 
08 06 12 20:35:09.480 2000 15 143 
08 06 12 20:35:11.480 2000 16 137 
08 06 12 20:35:13.480 2000 15 151 
08 06 12 20:35:15.480 2000 15 131 
08 06 12 20:35:17.480 2000 14 131 
08 06 12 20:35:19.480 2001 15 127 
08 06 12 20:35:21.481 1999 14 120 
08 06 12 20:45:01.481 2000 15 133 
08 06 12 20:45:02.187 1963 12 11 
08 06 12 20:45:03.481 2000 14 148 
08 06 12 20:45:05.481 2000 15 160 
08 06 12 20:45:07.481 1999 15 147 
08 06 12 20:45:09.480 2001 16 147 
...............................................
Acest şir de date furnizează informaţii referitoare la: 
data calendaristică, timpul exprimat în ore, minute, se-
cunde şi milisecunde, rata pulsului, lărgimea pulsului şi 
puterea acestuia.

8. Concluzii
Pentru capturarea şi montarea transmiţătoarelor s-au 
utilizat 45 capcane tip ladă pe o perioada de 2 luni de 
zile, timp în care au fost capturate 8 exemplare de cas-
tor: 6 pe râul Olt, şi câte unul pe râul Mureş şi Ialomiţa.
S-au efectuat măsurători morfometrice ale acestor 
exemplare şi au fost prelevate probe biologice în vede-
rea efectuării de analize genetice.
Celor opt exemplare li s-au montat transmiţătoare tip 
Ear Tag modificate şi au fost ţinute în carantină până la 
momentul eliberării.
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Abstract
Modern methods for monitoring beavers in Romania
For capturing and fitting transmitters were used 45 traps chest type for a period of two months, during which 
8 beaver specimens were captured: 6 on the river Olt, and one on the river Mures and Ialomita. Of these speci-
mens were made morphometric measurements and biological samples have been taken to carry out genetic 
analysis. To eight specimens, were mounted transmitters Ear Tag type modified, and kept in quarantine until 
the time of issuance.
Keywords: beaver, captured, biological samples, genetic analysis.
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Fauna sălbatică

Aspecte ale imobilizării ursului (Ursus arctos L.)  
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1. Introducere
Apărută ca o necesitate a secolului XXI în cercetarea şti-
inţifică, monitorizarea şi managementul unor populaţii 
de faună sălbatică, imobilizarea animalelor utilizând 
substanţe chimice, îmbracă diverse aspecte.
Aşa cum subliniază dr. Terry I., Kreeger, unul dintre aces-
te aspecte cu conotaţii filozofice este asumarea unei 
imense responsabilităţi de către persoana care mani-
pulează animalul tranchilizat, grija de a-l reda naturii 
perfect sănătos şi cu aceleaşi capacităţi funcţionale.
Evoluţia acestor substanţe de-a lungul timpului, cerce-
tările întreprinse în acest domeniu, au dus la o ameli-
orare vizibilă a acestui act, cu implicaţii deosebite pe 
plan fiziologic şi comportamental.
Imobilizarea unui animal sălbatic, de regulă, este pre-
ferabil să se facă fără utilizarea substanţelor chimice. 
Motivele care vin să sprijine aceasta afirmaţie sunt ur-
mătoarele:
•	 Introducerea în corpul animalului a unor substanţe 

chimice cu efecte sedative poate determina reac-
ţii adverse ale organismului, de la cele mai uşoare, 
până la moartea acestuia, în funcţie de tipul, con-
centraţia, cantitatea substanţei, precum şi în func-
ţie de starea de sănătate a animalului.

•	 Şocul perceput de animal prin înţepare, indiferent 
că se foloseşte arma de tranchilizare sau sarbacana 
este destul de mare putând determina reacţii im-
previzibile ale animalului cu efecte neplăcute atât 
pentru animal cât şi pentru operator.

•	 Tirul defectuos poate provoca, de asemenea răni 
grave unor organe interne (lovituri în zona abdo-
minală) sau ochilor.

2. Necesitatea imobilizării chimice a 
faunei sălbatice
Cu toate că argumentele de mai sus ar duce la con-
cluzia că imobilizarea prin tranchilizare este o metodă 
foarte periculoasă şi este preferabil să nu se practice, se 
disting câteva situaţii speciale în care aceasta se impu-
ne, cu efecte economice şi sociale remarcabile, în unele 
cazuri având şi conotaţii ştiinţifice relevante (activitatea 

de cercetare).
•	 Eliberarea din laţuri, montate de braconieri sau 

agricultori, a unor animale sălbatice periculoase 
(urs, cerb sau mistreţ). Comportamentul acestor 
animale în situaţia dată devine unul agresiv, pu-
tând cauza răni grave operatorului. De asemenea, 
laţul poate provoca animalului răni care vor trebui 
suturate, administrându-se cu această ocazie anti-
biotice cu remanenţă, unguente antiinflamatorii şi 
de vindecare rapidă a plăgilor. Toate aceste opera-
ţii nu se pot efectua în stare de libertate decât prin 
metoda imobilizării prin tranchilizare.

•	 Recoltarea de probe biologice (păr, sânge), nece-
sare unor analize genetice, confirmarea unor pre-
zumţii privind infestarea unei populaţii sau a unor 
indivizi, imobilizarea animalului pentru intervenţii 
chirurgicale.

•	 Confirmarea unor prezumţii, privind infestarea unei 
populaţii, sau a unor indivizi. 

•	 Imobilizarea animalului pentru intervenţii chirurgi-
cale. 

•	 Montarea de colare GPS, sau radio în vederea moni-
torizării ulterioare.

•	 Relocarea unor animale în diferite scopuri 

Fig.1. Urs tranchilizat 
Tranquilizer bear
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Fig. 2. trusa de tranchilizare 
Tranquilizer donate 

3. Metode de tranchilizare
3.1. Injecţii intramusculare 
Cele mai uzuale injecţii intramusculare se fac în zone cu 
masă mare musculară, de regulă în părţile proximale ale 
membrelor anterioare şi posterioare încercând pe cât 
posibil evitarea lovirii scapulei şi respectiv a femurului. 
Atingerea femurului sau a părţii inferioare a scapulei 
provoacă dureri mari sau ineficienţa medicamentului. 
Absorbţia cea mai bună şi rapidă a medicamentului se 
face în zona gâtului, dar din motive de securitate se evi-
tă aceste lovituri, o greşeală putând duce la atingerea 
ochilor sau a maxilarului.

3.2. Injecţii intravenoase
Sunt rezervate mai mult pentru administrarea antago-
nistelor. Injecţiile intravenoase trebuie făcute cu grijă 
deoarece nu de multe ori o injectare rapidă poate pro-
voca depresie respiratorie sau stop cardiac. De aseme-
nea, operatorul trebuie să ţină seama că revenirea ani-
malului în cazul acestei administrări este foarte rapidă. 

Pentru aceasta, mai ales în cazul animalelor periculoa-
se, operatorul trebuie sa-şi asigure retragerea.

4. Locul cercetării
Prezentul studiu s-a realizat pe raza direcţiilor silvice 
din judeţele : Braşov, Harghita, Covasna, Mureş, Hune-
doara, Buzău, Bacău, Argeş, Dâmboviţa.

5. Pregătirea acţiunii de imobilizare a 
faunei sălbatice
Chiar dacă se lucrează cu animale în captivitate (ţarcuri 
sau capcane), sau în liber, apropierea de animal trebuie 
să se facă în linişte şi cu calm. Mişcările bruşte şi necon-
trolate fac ca animalul să intre în panică, îngreunând 
astfel efectuarea unui foc eficace. Dacă apropierea nu 
se poate face ascuns, operatorul va încerca să mimeze o 
altă intenţie, astfel încât să distragă atenţia animalului.

În acţiunile de imobilizare în liber, apropierea de animal 
este indicat să se facă cu ajutorul unui vehicul, mai ales 
când se lucrează cu animale periculoase.
Executarea tirului, din interiorul vehiculului este de 
preferat atât pentru animal, cât şi pentru operator. Co-
relarea distanţei, cu presiunea de gaz ce propulsează 
seringa este de mare importanţă.
O estimare greşită în plus a distanţei poate duce fie 
la rănirea gravă a animalului (presiune prea mare), 
spargerea seringii ca urmare a impactului şi pierderea 
conţinutului, sau sperierea animalului. În cazul în care 
estimarea distanţei se face în minus seringa va cădea 
înainte de ţintă. Vântul puternic poate influenţa tra-
iectoria seringii. În aceste cazuri este de preferat să se 
renunţe la operaţiune, sau să se aştepte un moment 
de acalmie. Capturarea şi imobilizarea faunei sălbatice 
este un demers de mare profesionalism şi curaj. Acţi-
unea trebuie făcută pe baza unei temeinice pregătiri 
anterioare, care să ţină cont de orice situaţie neprevă-
zută. Fiecare acţiune va fi înregistrată şi desfăşurată cu 
următoarele etape mai importante:

tab. 1. Lista activităţilor de tranchilizare şi eliberare realizate în cadrul asistenţei tehnice 
Tanquilizer list activities and release of technical assistance

Nr. 
crt. Data Locaţie D.S , AJVPS Sexul şi 

vârsta
Greutate în Kg 

şi specia
Timp  

inducţie
Timp  

revenire
1. 27.09.2004 Ghelinţa AJVPS Covasna M Urs 180 15 min. 20 min.
2. 21.09.2004 Gura Theghii D.S. Buzău M 170 15 min 2 h
3. 28.09.2004 Făncel, V-lea Glăjăriei D.S. Mureş M 150 20 min. 20 min
4. 03.10.2004 Pătârlagele AJVPS Buzău M 270 După 5 min Împuşcat
5. 06.10.2004 Brazi, Râu de Mori D.S.Deva F 120 7 min. 20 min.
6. 14.10.2004 Lunca Bradului F.V. 34 Neagra, D.S Mureş M 3 ani 100 15 min. 10 min.
7. 17.10.2004 Sat Berindeşti, Com. Corbeni O.S.Vidraru, D.S Piteşti M 150 25 min 2h (ploaie)
8. 30.08.2005 Tainiţa Pietroşen, Gura Teghii O.S.Nehoiu, D.S.Buzău M 7-8 ani 200 10 min 25 min.
9. 12.09.2005 Păucineşti O.S.Retezat D.S.Deva M 4-5 ani 150 10 min 20 min.

10. 17.09.2005 Padina O.S.Moroieni, P.N.Bucegi, D.S.Târgovişte F 5-6 ani 250 25 min 2.30 h
11. 03.10.2005 Padina O.S.Moroieni, P.N.Bucegi, D.S.Târgovişte F 3-4 ani 200 20 min 2.30 h
12. 12.12.2005 Horodnic D.S. Suceava F 1 an 40 5 min 25 min
13. 29.12.2005 Braşov D.S Braşov M Mistreţ 150 15 min 2 ore
14. 12.12.2005 Horodnic D.S. Suceava M 1 an 70 10 min 10 min
15. 17.01.2006 Bucureşti AJVPS M 130 10 min 2 ore
16. 13.04.2006 Borsec D.S Harghita M 7-8 ani Urs 250 15 min 15 min
17. 02.03.2007 Gura Teghii D.S Buzău F gestanta Mistreţ 15 min 60 min
18. 23.04.2007 Borsec D.S Harghita M10 ani Urs 250 8 min 40 min
19. 24.04.2007 Borsec D.S Harghita M 290-300 17 min 17 min
20. 07.10.2007 Gura Teghii D.S.Buzău M 3 ani 80 10 min 45 min
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operatorul trebuie să se asigure că dispune de substan-
ţele necesare în cantităţi corespunzătoare incluzând 
substanţe şi echipament de rezervă,
•	 substanţe antagonice atât pentru animal cât şi 

pentru om (în caz de accident),
•	 echipament de monitorizare (stetoscop, termome-

tru, antibiotice, împiedicătoare, 
•	 pregătirea medicamentelor şi încărcarea seringilor 

este recomandabil să se facă în locuri protejate şi 
plane, evitând astfel erorile de volum sau ameste-
carea substanţelor din neatenţie sau lipsă de spa-
ţiu,

•	 verificarea ţevii armei şi a sistemelor de ochire.

6. Consideraţii anterioare operaţiei de 
imobilizare
•	 Specia şi circumstanţele trebuie luate în considera-

re înainte de sedarea oricărui animal, 
•	 Specia implică alegerea unui anumit tip de medica-

ment şi pentru aceasta este necesară cunoaşterea 
unor caracteristici biologice specifice cum ar fi: li-
mitele greutăţii corporale, tipul de hrănire, sezonul 
de reproducere, răspunsul organismului animalului 
la drogul utilizat,

•	 Operatorul trebuie să fie pregătit şi să se poată 
adapta diverselor situaţii,

•	 Sexul poate influenţa doza de medicament, 
•	 Vârsta influenţează dozarea – este cunoscut faptul 

că animalele tinere şi cele bătrâne au nevoie de o 
cantitate mai mică de medicament decât cele adul-
te de vârstă medie, 

•	 Estimarea greutăţii animalului cu o eroare de ± 20%,
•	 Starea de întreţinere a animalului - în general ani-

malele bolnave, extenuate sau malnutrite au nevo-
ie de o cantitate redusă de medicamente,

•	 Starea psihică a animalului – nivelul crescut de exci-
taţie micşorează şansele imobilizării,

•	 Vremea – condiţiile de vreme adverse (temperatu-
ră, umiditate) trebuie luate în considerare în mod 
foarte serios,

•	 Hazardul – trebuie luate în considerare efectele ce 
pot apărea înainte şi după sedare,

•	 Medicamentele – o alegere nepotrivită a agentului 
de imobilizare este critică.

7. Medicamente folosite în imobilizarea 
faunei sălbatice şi caracteristicile farma-
cologice şi fizice ale acestora 
a. Medicamente ce induc blocaj neuromuscular
Succinylcolina
b.Tranchilizante / sedative: Acepromazina;   Azaperona; 
Diazepam; Xylazina; Detomidina, Medetomidina
c. Anestezice generale: Barbiturice
Cyclohexani -Ketamina, tiletamina, phencyclidina Opioi-

de: Fentanyl, Carfentanil, Etorphina
d. Substanţe antagonice
e. Adjuvanţi 
Aceste medicamente au următoarele caracteristici far-
macologice şi fizice:
•	 Indice terapeutic ridicat (diferenţe mici între suma 

efectelor ce pot cauza moartea şi suma efectelor ce 
produc efectul dorit).

•	 Potenţă ridicată ( doza suficientă într-un volum 
mic).

•	 Neiritant, în cazul administrării intramusculare sau 
intravenoase.

•	 Induce o bună relaxare musculară.
•	 Faza minimă a excitabilităţii.
•	 Depresie minimă a sistemelor cardiovascular şi res-

pirator.
•	 Efect analgezic sub nivelul anesteziei.
•	 Poate fi antagonizat, preferabil fiind un antago-

nism controlabil.
•	 Degradare rapidă cu eliberare de metaboliţi neto-

xici.
•	 Hidrosolubil, stabil în soluţie şi cu perioadă lungă 

de păstrare.
•	 Nepericuloase pentru animalele însărcinate.
•	 Nepericuloase pentru om în cazul expunerii acci-

dentale.
•	 Anestezierea se instalează rapid şi uşor în cazul ad-

ministrării IM. sau IV.
•	 Metabolizare rapidă fără efecte secundare.
•	 Risc redus, în cazul folosirii abuzive de către om.

   Fig. 3. Urs tranchilizat 
Tranquilizer bear 
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Fig. 4. Manipularea ursului tranchilizat 
Handling tranquilizer bear  

8. Reguli de bază în calcularea dozajului 
la medicamente
•	 Acurateţea în calcularea dozelor reduce probleme-

le asociate cu subdozarea sau supradozarea
•	 Greutatea unui animal, diferă în funcţie de vârstă, 

sex, starea de întreţinere a animalului 
•	 Dozajul substanţelor nu trebuie niciodată memo-

rat, pot apărea erori grave având în vedere că stres-
sul şi graba de cele mai multe ori, duc la greşeli, mai 
ales când se lucrează cu combinaţii de substanţe.

•	 În cazul în care, recipienţii, în care se găsesc sub-
stanţele nu sunt etichetaţi, conţinând informaţii, 
privind felul, perioada de expirare şi concentraţia 
substanţelor, sub nici o formă, acestea din urmă nu 
vor fi folosite.

•	 Calculul mental al dozajului nu este indicat. Opera-
torul va avea tot timpul un carnet şi un calculator 
pentru stabilirea dozajului.

•	 Calcularea dozajului se va face cel puţin de două ori.

Fig. 5. Pregătirea dozajului 
Preparation of dosage

9. Simptome ale eficienţei tranchilizării
Familiarizarea cu efectele anesteziei şi a gradului de an-
esteziere se dovedeşte a fi un lucru esenţial.
Interpretarea greşită a acestor două aspecte poate fi 
letală atât pentru operator, cât şi pentru animal. Opera-
torul poate determina efectul medicamentului, obser-
vând schimbările ce apar în comportamentul anima-
lului, dar interpretarea fiecărui efect în parte se poate 
face doar dacă operatorul este familiarizat cu specia cu 
care lucrează. Cunoscând ceea ce este normal în com-
portament, acesta va încerca să observe ceea ce este 
anormal.
Redăm mai jos, câteva dintre semnele secvenţiale ca-
racteristice animalelor ce sunt supuse imobilizării chi-
mice. De reţinut, că nu toate dintre acestea sunt carac-
teristice tuturor speciilor, sau medicamentelor folosite: 
uşoare schimbări de comportament, lingere, coborârea 
pleoapelor, lipsa mişcării, căderea capului în timp ce stă, 
creşterea salivaţiei, comportament anormal, îndoirea şi 
îndepărtarea membrelor, căzut dar capabil să se ridice 
singur, căzut dar nu se ridică decât dacă este stimulat, 
căzut, nu se poate ridica iar capul îl ţine în sus, căzut, 
nu se poate ridica dar capul este lăsat în jos, întinde-
rea corpului pe partea laterală, mişcări spontane încă 
prezente, pierderea reflexului de reacţie la atingerea 
interiorului urechii, pierderea reflexului de retracţie (la 
ciupirea tălpii), pierderea reflexului de înghiţire (limba 
atârnă afară), pierderea reflexului tactil (la atingerea ge-
nelor, animalul clipeşte), pierderea reflexului corneean 
(la atingerea corneei, animalul clipeşte).
Odată căzut animalul, operatorul trebuie să evalueze 
cât de puternică este anestezia. Apropierea de animal 
se va face încet şi în linişte; apropierea de animalele pe-
riculoase se va face prin spatele acestora asigurându-
şi totodată o cale sigură de retragere. Pentru început 
se vor observa mişcările spontane, nerepetitive şi dacă 
acestea sunt prezente, de obicei, se poate estima că 
animalul nu este complet anesteziat.
Se poate observa mai ales la marile ungulate că, deşi 
sunt efectiv imobilizate, acestea pot încă lovi din picior.
Dacă se constată că animalul a încetat să mai mişte ure-
chile este mai mult ca sigur că anestezia este suficient 
de puternică şi ca atare se poate începe lucrul.
Adesea, ciclohexanii nu inhibă total reflexele şi ca ur-
mare animalul clipeşte chiar dacă este complet imobi-
lizat.
Dacă animalul a căzut dar nu este complet imobilizat 
situaţia trebuie evaluată imediat verificând următoare-
le aspecte:
•	 Se verifică dacă doza administrată a fost primită 

în totalitate. Se poate întâmpla ca seringa să iasă 
imediat din corpul animalului şi o parte din medi-
cament să nu fie injectat;

•	 Starea de excitare a animalului: animalele cu exci-
tabilitate crescută (cervidele), pot necesita o can-
titate dublă de medicament (până la 50 % în cazul 
particular mixtură xylazină – ketamină). În aceste 
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cazuri numai o experienţă îndelungată poate rezol-
va problema;

•	 Pentru suplimentarea dozei este necesară cunoaş-
terea indicelui terapeutic (ridicat sau scăzut) al me-
dicamentului. Medicamente precum ketamina pot 
fi administrate în cantităţi de 2 – 3 ori peste doza 
prescrisă fără să cauzeze probleme ; succinilcolina 
însă poate provoca stop respirator;

•	 Se contorizează timpul de la prima injecţie şi până 
la primele semne ale sedării. În cazul în care se de-
păşesc 15 minute (20 de minute în cazul opioide-
lor) este necesară repetarea injectării cu o cantitate 
de până la 50 % din doza iniţială.

Fig. 6. Semne ale imobilizării animalului 
Signs of animal restraint

Fig. 7. Manipularea animalului 
Animal handling

Fig. 8. Verificarea semnelor vitale 
Checking vital signs

Fig. 9. Verificarea stării de întreţinere a animalului 
Check the status of animal maintenance

Fig. 10. Administrarea tratamentului 
The treatment

Fig. 11. Procesul de revenirea al animalului 
The process of animal returning

10. Studierea şi protejarea sănătăţii 
animalului
Manipularea animalului
Atunci când se constată că animalul este sedat sufici-
ent, înainte de începerea operaţiilor propuse a fi efec-
tuate sunt necesare câteva precizări.
Poziţia corpului
Operatorul trebuie să se asigure că animalul nu are căi-
le respiratorii obturate (gâtul trebuie să fie drept, nările 
să nu fie acoperite).
Rumegătoarele vor fi aşezate peste stern sau pe partea 
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dreaptă (aşezarea animalului pe partea stângă poate 
determina complicaţii). Capul este preferabil să stea 
puţin mai jos decât toracele evitând astfel înecarea cu 
salivă sau alte secreţii.

Fig. 12. Manipularea animalului tranchilizat 
Handling tranquilizer animal

Se va încerca aşezarea animalului pe un teren plan evi-
tând astfel restricţionarea traheei sau a circulaţiei san-
guine. Animalele care rămân imobilizate mai mult timp 
trebuie întoarse cel puţin o dată la o oră, acest lucru 
fiind preferabil să se facă prin rotirea animalului şi nu 
prin dare peste cap.
Acoperirea ochilor
Ochii animalului trebuie protejaţi împotriva acţiunii 
directe a razelor UV, a deshidratării corneei şi intrării 
de corpuri străine (praf, nisip). Se pot aplica unguente 
speciale sau soluţia salină folosită la fixarea lentilelor 
de contact. Acoperirea ochilor are un rol important şi în 
calmarea animalului.

Imobilizarea mecanică a animalului
Folosirea unor dispozitive de împiedicare este necesară 
în special la ungulate când loviturile de picior ale aces-
tora pot provoca răniri grave ale operatorilor.

Verificarea semnelor vitale

Respiraţia 
Asigurat că poziţia corpului nu afectează respiraţia, 
operatorul poate verifica frecvenţa respiratorie.
Redăm mai jos în tabelul nr. 2, valorile normale ale frec-
venţei respiratorii, ritmului cardiac şi al temperaturii în 
cazul câtorva specii de animale 
O frecvenţă respiratorie scăzută este determinată, cel 
mai adesea, de acţiunea medicamentului putând cauza 
hipotermie. În aceste cazuri se poate acţiona mecanic 
sau farmacologic.
O frecvenţă respiratorie crescută indică hipertermie, 
edem pulmonar, inflamare sau şoc. Frecvenţa respira-
torie foarte ridicată poate fi determinată, folosind şi alţi 
parametri cum ar fi temperatura, timpul de reumplere 
a capilarelor (prin apăsare).
De preferat este ca operatorul să aibă la îndemână un 
puls-oximetru portabil, putând astfel măsura şi satura-
ţia în oxigen a hemoglobinei, precum şi un stetoscop.

Temperatura 
În general, mamiferele au o temperatură cuprinsă între 
37,5 şi 40°C. Problemele apar şi trebuie intervenit când 
această temperatură depăşeşte valoarea de 41,1°C. 
Peste această valoare, o intervenţie ineficientă şi întâr-
ziată poate fi fatală. Un termometru digital este indis-
pensabil iar temperatura se va verifica periodic pe toată 
durata sedării. 

Pulsul 
Ritmul cardiac poate fi determinat : Cu ajutorul unui 
stetoscop poziţionându-l între a IV-a şi a VI-a coastă sau 
în partea posterioară a spatei, prin apăsarea cavităţii to-
racice, localizând pulsul arterial, sau prin folosirea unui 
puls-oximetru.
tab. 2. Valorile normale ale ritmului cardiac, ale frecvenţei 

respiratorii şi ale temperaturii, în cazul câtorva specii de 
animale 

The normal heart rhythm, the respiratory rate and tempera-
ture, by several animal species

Specia Ritm cardiac Ritm respirator Temperatura
Canide 70 - 120 10 – 30 38,6
Pisica 90 - 130 20 – 30 38,6

Râs 60 - 70 20 – 25 38,6
Urs 55 - 90 20 – 30 37,8

Căprior 70 - 80 15 – 20 38,3
Cerb 60 - 70 8 – 12 38,3

Muflon 90 - 120 12 – 20 37,2

Fig.13. Verificarea temperaturii 
Checking temperature

Fig.14. Verificarea ritmului cardiac 
Checking heart rate
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O valoare ridicată a pulsului este rezultatul acţiunii me-
dicamentelor (exemplu ketamina), al factorilor psiholo-
gici (stress, excitaţie), hipertermiei sau şocurilor.
O valoare scăzută a pulsului este rezultatul: acţiunii unor 
medicamente (exemplu xilazina), a hipotermiei sau de-
reglării metabolice (hiperkalemie, hipercalcemie).
În general, dacă reumplerea capilarelor necesită un timp 
mai mare de 2 sec, este necesară o perfuzie adecvată.
Verificarea loviturilor, rănilor şi a stării generale de în-
treţinere
Se verifică atent animalul, de la nas şi până la coadă. 
Se verifică eventualele sângerări, scurgeri de lichide, 
pierderea părului şi configuraţii anormale ale corpului 
(fracturi sau luxaţii).
Astfel se analizează: nările (sângerări, exces de fluide, cor-
puri străine), botul (dinţi rupţi, murdărie, limbă sfâşiată, 
fragmente de ramuri, aşchii), ochii (să fie curăţaţi de mi-
zerie, lubrifiaţi şi acoperiţi), urechile (prezenţa sângelui in-
dică contuzii, traumatisme dar ar putea fi şi ectoparaziţi), 
pieptul (se va asculta zgomotul respiraţiei), abdomenul 
(semne de inflamare), membrele (verificarea fracturilor 
sau tăieturilor), anusul (sângerări, diaree), pielea, blana 
(deshidratare, ectoparaziţi – viermi, purici, păduchi).

Fig. 15. Verificarea danturii animalului tranchilizat 
Checking teeth tranquilizer animal

Fig.16. Verificarea rănilor 
Checking wounds

Manipularea animalului se va face cu grijă fără a provo-
ca sunete ascuţite sau zgomote puternice.
Răspunsul animalului la acestea poate fi neprevăzut, vari-
ind de la lovituri cu piciorul până la încercarea de a se ridica.

11. Tratamente pentru asigurarea 
supravieţuirii
Tratamentul animalului în caz de urgenţă
Nu de puţine ori în acţiunile de imobilizare a animale-
lor apar situaţii neprevăzute pe care operatorul trebuie 
să le rezolve rapid şi cu responsabilitate pentru a evita 
moartea animalului sau rănirea gravă a acestuia.
Dintre problemele cele mai frecvente ce apar în cazul 
imobilizării chimice amintim: depresia respiratorie şi 
stopul respirator, hipertermia, hipotermia, voma, con-
vulsiile, rănirile, şocul.
Depresia respiratorie
Cauze: inducerea de către medicamente a depresiei cen-
trilor respiratori, nările, traheea ocluzionată, edeme, vomis-
mente, balonări care exercită presiuni asupra diafragmei
Semne: frecvenţă redusă sau absenţa respiraţiei, cianoza 
gingiilor, respiraţie zgomotoasă, saturaţia în oxigen mai 
mică de 70 % timp de 2 minute sau scăderea continuă.
Tratament: încetarea administrării oricărui tip de tran-
chilizant, poziţia dreaptă a gâtului, scoaterea limbii afa-
ră, curăţarea traheei de vomă sau obiecte străine, aşe-
zarea animalului în poziţie corectă. Se începe ventilaţia 
artificială palpând puternic pieptul de 15 – 20 ori pe 
minut, respiraţie gură la gură sau gură la nas, practica-
rea traheotomiei în cazul în care laringele este obturat.
Dacă ventilaţia artificială a avut rezultate (gingiile au 
revenit la culoarea roz) se încetează pentru cel puţin 1 
minut, lăsând animalul să respire singur.

Fig.17. Administrarea substanţelor antagonice 
Administration of antagonistic substances

Dacă nici această intervenţie nu a determinat animalul 
să respire se recurge la administrarea unui antagonist 
potrivit, administrarea realizându-se tot intravenos. 
Dacă vena nu poate fi găsită în 30 de secunde, se îm-
parte doza şi se administrează intramuscular în 2 locuri: 
în spată şi în muşchiul şoldului.
Depresia respiratorie este printre cele mai comune 
complicaţii care apar în imobilizarea animalelor.
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Operatorul are puţin peste 5 minute înainte ca o intoxi-
care ireversibilă a creierului să se producă.
Pentru aceasta trebuie să acţioneze rapid, nu trebuie să 
intre în panică ci să se concentreze asupra deciziei co-
recte pe care o va lua.
Hipertermia 
Cauze: căldură metabolică de efort fizic, căldura absor-
bită din mediul ambiant ca urmare a expunerii la soare, 
alterarea centrilor termoreglatori ca urmare a medica-
mentului administrat, infecţii datorate bacteriilor
Semne: temperatură rectală ridicată mai mare de 40°C, 
extremităţile (urechile, picioarele fierbinţi la atingere), 
respiraţie rapidă şi zgomotoasă, ritm cardiac rapid, puls 
mărit, coma, moartea.
Tratament: încetarea administrării oricărui tip de me-
dicament, animalul va fi mutat astfel încât să nu fie ex-
pus direct la soare, introducerea animalului în apă sau 
stropirea în particular a abdomenului şi a zonei inghi-
nale, împachetare cu gheaţă sau apă rece.
Dacă metodele prezentate mai sus nu dau rezultate se 
trece la administrarea pe cale venoasă a unui antago-
nist potrivit.
În cazul unei hipertermii severe (mai mare de 41°C) ani-
malul trebuie răcit imediat, monitorizând temperatura 
rectală pe toată perioada imobilizării.
Hipotermia 
Cauze: alterarea centrilor termoreglatori şi descreş-
terea metabolismului indusă de medicament, tempe-
ratura scăzută a mediului ambiant, blana udă, malnu-
triţie, imobilizarea într-o anumită poziţie pentru prea 
mult timp, circulaţie neadecvată. 
Semne: descreşterea temperaturii rectale (mai mică de 
35°C), descreşterea ritmului cardiac şi a presiunii san-
guine, extremităţile reci la atingere, frisoane.
Tratament: animalele vor fi aşezate în pături, sau în in-
cinte încălzite.
Folosirea antagonistelor în cazul hipotermiei nu este reco-
mandată deoarece trezirea sau recuperarea animalului se 
face invariabil încet iar eliberarea animalului cu o tempe-
ratură deja scăzută sub limita normală ar duce la sucom-
barea acestuia chiar şi după un anumit timp, nefiind capa-
bil să-şi furnizeze căldura internă necesară supravieţuirii.
Hipotermia nu este o problemă atât de comună ca hi-
pertermia şi de aceea în teren nu este indicată imobiliza-
rea animalelor dacă temperatura este mai mică de -18°C.
Voma 
Cauze: indusă de drog, stress, excitaţie, poziţia capului 
mai jos decât stomacul
Semne: sunete în timpul respiraţiei, înecare, sughiţ, 
icnet, cianoză – gingii albăstrui sau gri, prezenţa unor 
materii străine în trahee sau laringe, stop respirator
Tratament: întreruperea administrării oricărui drog, 
curăţarea căilor respiratorii de vomă, de mucus cât de 
mult este posibil; animalul este aşezat cu faţa şi gâtul în 
jos iar capul întins astfel încât să poată fi ajutat să se eli-

mine voma, animalele mici putând fi ţinute de picioare 
şi scuturate; începerea ventilaţiei artificiale, dacă este 
necesar, prin comprimarea mecanică a pieptului, gură 
la gură sau gură la nas, sau prin inserţia unui tub endo-
traheal şi ventilarea cu aer sau direct cu tub de oxigen; 
administrarea a 1 – 2 mg/kg doxapram, sau administra-
rea antibioticelor de termen lung.
Voma în sine nu este o problemă ci numai aspirarea ei. 
Animalele pot muri nu numai dacă se îneacă cu pro-
pria vomă ci şi dacă o mică cantitate de vomă ajunge 
din stomac în plămâni şi poate determina pneumonie 
prin infecţia cu bacterii. Pneumonia nu se va manifesta 
multe zile de la eliberarea animalului şi de multe ori se 
produce moartea animalului chiar dacă în timpul re-
venirii şi după aceea el pare perfect sănătos. Aspirarea 
unei cantităţi mari de vomă induce o prognoză sumbră 
şi atunci trebuie luată în considerare eutanasia.
Convulsii 
Cauze: induse de drog (ketamină sau combinaţii ale 
acesteia), traume.
Semne: contracţii necontrolate ale musculaturii, spas-
me ale întregului corp, extensia şi rigiditatea membre-
lor, contracţia maxilarelor
Tratament: administrarea a 10 mg diazepam încet, la 
interval de 15 sec pentru a preveni stopul cardiac, mo-
nitorizarea temperaturii (convulsiile prelungite pot pro-
voca creşterea temperaturii datorită generării de căl-
dură internă – iar dacă temperatura creşte peste 41°C, 
atunci tratamentul este cel indicat la hipertermie).
Cele mai multe situaţii de convulsii determinate de 
imobilizarea chimică se datorează utilizării ketaminei , 
folosită singură sau în combinaţii cu tranchilizante al-
fa-adrenergice. În mod obişnuit convulsiile nu rănesc 
animalul, dar dacă determină hipertermie atunci apar 
complicaţii la animalul netratat.
Răni, contuzii
Tratament: curăţarea rănii cu soluţii saline, sau solu-
ţii de Betadină pentru rănile mici, iar pentru cele mai 
adânci un amestec din cele două soluţii; dacă este ne-
cesar se poate utiliza un scalpel pentru a tăia porţiunile 
distruse sau contaminate; suturarea rănilor, acolo unde 
este necesar; administrarea de antibiotice.

Fig.18. tratarea animalului 
Animal treatment
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12. Revenirea animalului
Ideal este ca operatorul să rămână lângă animal, până 
când acesta şi-a revenit complet.
Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie asigurate con-
diţii minime de protecţie ale acestuia şi anume: ferirea 
animalului de căldură solară, directă sau îngheţ, aşeza-
rea acestuia în locuri plane, lipsite de ape adânci, stânci, 
praguri, pante abrupte, sau forme inter - sau intra-spe-
cifice de agresiune.

Fig. 19. Revenirea animalului tranchilizat 
Awakening of tranquilizer animal

13. Concluzii
•	 Rezultatele obţinute s-au concretizat prin elibera-

rea şi tratarea unui număr important de animale, 
din specia urs şi mistreţ,

•	 Pe lângă faptul că s-a reuşit salvarea şi eliberarea 
acestor animale valoroase din punct de vedere fau-
nistic şi cinegetic s-au elaborat fişe tip în care sunt 

înregistrate operaţiile efectuate şi alte detalii tehni-
ce referitoare la acţiune. Aceste detalii tehnice sunt 
de o importanţă deosebită pentru acţiunile viitoa-
re, constituind totodată o bază de date şi un ghid 
practic al personalului ce efectuează acest timp de 
acţiuni,

•	 Prelevarea probelor biologice (păr, ţesut, sânge) 
realizate cu ocazia acestor acţiuni au de asemenea 
o deosebită importanţă, acest material oferind un 
punct de plecare în elaborarea unor studii de spe-
cialitate,

•	 Prin metodologia abordată s-a reuşit stabilirea 
unor protocoale de acţiune cu unităţile unde s-au 
produs astfel de evenimente protocoale ce au avut 
un rol hotărâtor în eficientizarea acţiunii acesta 
având efecte pozitive atât referitoare la eliberarea 
în condiţii optime a animalului cât şi a tehnicii se-
curităţii muncii,

•	 Varietatea acţiunilor în ceea ce priveşte: natura 
terenului, locaţia, natura şi calitatea substanţelor 
folosite, tehnica de lucru abordată pentru fiecare 
situaţie în parte, au contribuit la îmbunătăţirea me-
todologiei de lucru constituind totodată un deose-
bit suport pentru testarea substanţelor folosite în 
imobilizarea faunei de interes cinegetic.
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Abstract
Aspects of chemical restraint by wildlife
The results have resulted in the issuing and processing a large number of animals of the bear and boar, in addi-
tion to his successful rescue and release these animals valuable in terms of fauna and hunting were developed 
type of registration form operations performed and other technical details about the action. These technical 
details are of particular importance for future action, while constituting a database and a practical guide for 
staff carrying out this action
The collection of biological samples (hair, tissue, blood) made during these actions are also of paramount 
importance, this material provides a starting point for the development of specific studies
The methodology was addressed failed to establish protocols for the action of establishments where such 
events occurred protocols that took a leading role in the effective action, both having a positive effect on the 
optimum release of the animal and the art safety at work. 
Variety of actions in terms of: nature of the terrain, location, nature and quality of substances used, working 
technique addressed to their particular situation, have helped to improve the working methodology, and it is 
an especially support for testing of substances used in restraining the fauna of hunting interest .
Keywords: bear, boar, hunting, substances, restraining.
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Exploatări forestiere

Motoferăstrăul Retezat – model îmbunătăţit

Mihai Ionescu

În anul 1972, în România s-a desfăşurat Concursul In-
ternaţional al Fasonatorilor Mecanici, şi atunci a avut 
loc întâlnirea mai multor participanţi din ţări europe-
ne cu tradiţie forestieră. Cu această ocazie, s-au putut 
cunoaşte tipurile de motoferăstrae cu care au partici-
pat firmele producătoare (Stihl, Homelite, Mc.Culoch, 
Pionier, Partener, Ural, Taiga, Husqvarna, Retezat, FM60 
ş.a.), la cele patru probe din concurs şi anume: doborâ-
rea arborilor, secţionarea combinată, proba de îndemâ-
nare privind utilizarea motoferăstraelor, şi curăţatul de 
crăci (cepuirea arborilor doborâţi).
Pentru a asigura continuitatea concursului, s-a hotă-
rât atunci ca, în fiecare an, una din ţările participante 
să organizeze competiţia internaţională, şi în acest fel 
au apărut performanţe, care au stimulat concurenţii şi 
producătorii de unelte forestiere. 
 În 1973, Concursul Internaţional al fasonatorilor me-
canici a avut loc, din nou, în România, echipa noastră 
concurând cu echipe din ţările europene: Japonia şi 
Canada.
În 1977 Concursul Internaţional al fasonatorilor meca-
nici a avut loc în Finlanda, unde delegaţia din România 
a participat cu un lot foarte bine pregătit, cu o experien-
ţă acumulată zi de zi, printr-un antrenament temeinic, 
desfăşurat la Întreprinderea Forestieră din Câmpeni, 
jud. Alba. După un antrenament de o lună de zile, faso-
natorii mecanici din România participanţi la concurs au 
ocupat locuri fruntaşe. 
În continuare, echipa României a participat la competi-
ţia motoferăstraelor şi deservanţilor din Suedia şi apoi 
din Norvegia (1980), unde regulamentul concursului 
a fost îmbunătăţit cu contribuţia delegaţiei române la 
proba „curăţatul de crăci”. 
Datorită experienţei acumulate prin participarea la 
concursurile internaţionale, în 1980, s-a definitivat so-
luţia legată de izolarea surselor generatoare de vibraţii, 
conform Brevetului de invenţie nr. 69.183 al OSIM - Ro-
mânia, cu titlul „Sistem de amortizarea vibraţiilor me-
canice pentru motoferăstrae”, pentru ameliorarea vaso-
constricţiei şi facilitarea unei mai bune irigări periferice 
a sângelui la mâna fasonatorului mecanic, eliminându-

se aşa numita boală „a mâinilor albe”, în urma folosirii 
îndelungate a motoferăstrăului.
De asemenea au apărut modificări şi la lanţul tăietor şi 
lama de ghidare care au fost astfel proiectate încât lan-
ţul tăietor LTU10 să fie realizat şi introdus în fabricaţie 
de serie la IM Cugir, iar lama de ghidare să fie realizată 
de firma Oregon Portland SUA, prin filiala ei din Belgia, 
pentru motoferăstrăul Retezat.
Soluţia pentru competitivizarea lanţului tăietor, a fost 
găsită în urma unei deplasări a delegaţiilor de la Me-
trom şi IM Cugir (respectiv ing. Ştefan Radbata şi Ivan 
Roşianu) în Polonia, la firma de motoferăstrae Dolpina, 
motoferăstrae realizate pe licenţa Husqvarna Suedia. 
La această firmă s-a văzut tipul de maşină de tratare 
diferenţiată a nit-bolţului. Acest tip de maşină a fost 
preluat de către delegaţia de la IM Cugir, care urma să 
preia tehnologia nouă pentru a fabrica lanţul tăietor cu 
nit-bolţul tratat diferenţiat, în acest fel motoferăstraele 
devenind similare cu cele fabricate de firma Oregon.
Din păcate, acest lucru nu s-a realizat în România, nici 
până în prezent, deşi s-a scris pe această temă o teză de 
doctorat. Din acest motiv, datorită netratării diferenţia-
te a nit-bolţului de la lanţul tăietor, produsul fabricat de 
IM Cugir nu este competitiv.
În urma îmbunătăţirii continue a motoferăstrăului, s-au 
obţinut următoarele brevete de invenţie (la care au 
participat şi titularii menţionaţi în brevet):
•	 Brevet de invenţie nr. 51336: ”Mânere rabatabile 

pentru ferăstrae”;
•	 Brevet de invenţie nr. 56933: ”Mânere pentru ferăs-

trae mecanice”;
•	 Brevet de invenţie nr. 59464: ”Ambreiaj de transmi-

sie pentru ferăstrae portative cu lanţ”;
•	 Brevet de invenţie nr. 59541: ”Sisteme de fixare a 

lamei de ghidare la ferăstraele cu lanţ”;
•	 Brevet de invenţie nr. 60930: ”Dispozitive pentru 

reglarea debitului uleiului de ungere la ferăstrae 
mecanice;

•	 Brevet de invenţie nr. 63134Ş ”Magneton”;
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•	 Brevet de invenţie nr. 63476: ”Mânere detaşabile 
pentru un ferăstrău mecanic”;

•	 Brevet de invenţie nr. 67100: ”Filtru de aer pentru 
ferăstrău mecanic”;

•	 Brevet de invenţie nr. 69100: ”Sistem de amortizare 
a vibraţiilor mecanice pentru motoferăstrău”;

•	 Brevet de invenţie nr. 91062: ”Procedeu de încăr-
care a capătului lamei de ghidare cu material de 
uzură”;

•	 Brevet de invenţie nr. 94383: ”Stand pentru încărcat 
lamele de ghidare şi lanţurile tăietoare ale motofe-
răstraelor”;

Începând din 1968, prin realizarea motoferăstrăului Re-
tezat (la început cu 5 modele experimentale: FM751, 
FM752, FM753, FM754, care apoi au devenit din ce în ce 
mai îmbunătăţite), cu care s-a intrat în fabricaţie de se-
rie, iar din anul 1980 cu modelul FM60 având aprindere 
electronică, realizat de Electroprecizia Săcele, produsul 
a devenit integral realizat în România.
Prin preocuparea colectivului nostru de cercetare (din 
cadrul institutului de cercetări forestiere ICEF, divizat 
ulterior în ICAS şi INL) şi în colaborare cu Întreprinderea 
Metrom Braşov, s-au realizat primele 10 exemplare de 
motoferăstrae din electron (aliaj de magneziu-alumi-
niu), ce sunt foarte uşoare şi rezistente.
Firma suedeză Husqvarna, văzând realizările şi dotarea 
uzinei braşovene, s-a oferit în anul 1991 să fabrice la 
Metrom, cu piese aduse la început din Suedia, motofe-
răstrae de 60 cmc Husqvarna. Conducerea Metrom de 
atunci nu a fost însă de acord, deoarece în perioada re-
spectivă se fabrica motoferăstrăul indigen FM60.
Pentru a compensa lipsa de colaborare a directorului 
uzinei Metrom, s-a găsit soluţia începerii fabricării de 
motoferăstrae de 60 cmc Husqvarna la Electroprecizia 
Săcele, la care firma Husqvarna să aducă piesele pentru 
asamblare. 

Din păcate, neimplicarea uzinei Metrom la oferta făcută 
de firma Husqvarna, a condus la prosperarea importu-
lui de motoferăstrae Husqvarna.
În continuare s-a mai realizat o Bază de Cercetare a 
Standului pentru testarea şi experimentarea motofe-
răstrăului la Braşov, care era constituită din :
•	 stand pentru determinarea caracteristicilor moto-

rului;
•	 aparat de măsurat zgomotul şi vibraţiile mecanice;
•	 stand de anduranţă pentru aparatul de tăiere al 

motoferăstraelor;
De asemenea exista şi un atelier naţional pentru recon-
diţionarea aparatului de tăiere al motoferăstrăului, prin 
activitate de micro-producţie a lamelor uzate venite 
din ţară pentru recondiţionat, şi astfel, s-au eliminat în 
bună parte, importurile de lame de ghidare din alte ţări.
În această Bază de Cercetare, 11 promoţii de viitori in-
gineri silvici au avut lucrări de laborator cu tematică 
specifică pregătirii practice a viitorilor ingineri, şi tot 
aici s-au făcut experimentări, în colaborare directă cu 
cadrele Universităţii Transilvania, din cadrul facultăţilor 
de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Industrializarea 
Lemnului, şi Automobile Tractoare şi Electrotehnică.
Toată această bază de cercetare, atât de bine dotată şi 
atât de utilă, la ora actuală nu mai există, astfel încât, pe 
bună dreptate, îmi pun întrebarea: unde sunt fizic reali-
zările făcute, cu gândire şi multă muncă depusă, pentru 
crearea unei baze de cercetare, benefică progresului în 
domeniul silviculturii şi industriei lemnului şi pentru 
formarea specialiştilor în domeniu? 
Cine răspunde de abisul creat, între dorinţa de mai bine 
şi nepăsarea şi reaua credinţă, ce se văd printre non-
valorile, care penetrează ca un cancer tot ce-i valoros 
şi benefic, pentru cei de acum şi pentru generaţiile vi-
itoare?

Abstract
Chainsaw Retezat – improved model
Since 1972, when Romania took first place in International Competition mechanical processors, and by 1980, 
where Romania participated in competitions in Norway and Sweden, Retezat chainsaws was always improved. 
Thus, after having completed solution about isolation, regarding generating sources of vibration, following 
changes to the cutting chain and guide blade and thus chainsaws became increasingly competitive.
Also have been made: a Basic Research and a workshop for reconditioned cutting device, but now neverthe-
less there is no longer, so the author asks rhetorically: where are all the achievements made with thought and 
hard work?
Keywords: mechanical processors, competitions, chainsaws, cutting chain.
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Cronică:
Protecţia pădurilor

Gospodărirea căstănişurilor şi valorificarea lemnului de 
castan comestibil în Grecia şi România

Vizita de studiu în Grecia: 7-13 octombrie 2007

Stephanos Diamandis, Valentin Bolea, 
Pavel Horj, Mihai Sajerli

În cadrul Proiectului de colaborare bilaterală (Grecia - 
România) „Integrated biological control of chestnut 
blight and management of the new situation in 
the region of Maramureş, N. Romania” (responsabili 
S. Diamandis, V. Vele, D. Chira; perioada 2006-2008), o 
delegaţie română formată din dr. ing. Pavel Horj direc-
torul D.S.Baia Mare, ing. Mihai Sajerli directorul tehnic 
al D.S. Baia Mare şi dr. ing. Valentin Bolea, cercetător 
ştiinţific gr. I la Staţiunea ICAS Braşov, s-a deplasat, în 
perioada 7-13 octombrie 2007, la Institutul de Cercetări 
Forestiere (NAGREF / FRI) din Salonic, Grecia, pentru o 
vizită de lucru privind combaterea integrată a ciupercii 
Cryphonectria parasitica, managementul căstănărişuri-
lor afectate de această maladie, respectiv valorificarea 
lemnului de castan.
Programul delegaţiei a fost elaborat şi pus în aplicare 
de dr.ing. Stephanos Diamandis, cercetător ştiinţific, 
fost director NAGREF, vicepreşedinte al Asociaţiei Mi-
cologice Europene (EMA), membru în Consiliul European 
pentru Conservarea Ciupercilor (ECCF) şi alte foruri mon-
diale, evaluator al proiectelor de cercetare promovate 
de Uniunea Europeană etc.
Din experienţa Institutului de Cercetări Forestiere şi a 
cultivatorilor de castan din Grecia, se remarcă unele 
aplicaţii foarte importante pentru România:
- Eficacitatea metodei biologice de combatere a ciuper-
cii parasite invazive C. parasitica (ce provoacă uscarea 
castanului european - Castanea sativa), este o realita-
te demonstarată în Grecia, mai ales pe Muntele Athos 
(acoperit pe 92% de pădure, din care 7000 ha castan, 
vindecat total după acţiunea de combatere biologică 
susţinută minim trei ani consecutiv 1999-2001 (în fieca-

re an reţeaua a fost îndesită, prin noi inoculări, fig. 1-2).
Criza de neîncredere în culturile de castan, din 1964-
1970, a fost depăşită în Grecia. Livezile de castan sunt 
printre cele mai rentabile culturi (lunar se cheltuie 100 
€ şi se obţine un profit de 500 €), cu profituri mult mai 
mari decât în cultura mărului ori porumbului. 
De reţinut că în mod neîntârziat trebuie începută com-
baterea integrată a cancerului castanului în toate sta-
ţiunile identificate de ICAS în cadrul Direcţiilor Silvice 
Vâlcea. Caransebeş, Oradea, Satu Mare.
La Baia Mare, unde combaterea biologică s-a început, 
trebuie aplicate şi lucrările silvotehnice de depresaj, 
degajări şi curăţiri şi accesibilizare, prin deschiderea de 
culoare. Se precizează că, aceste lucrări de combatere 
integrată, se continuă timp de 15 ani pentru a atinge 
rezultatele din Grecia.

Fig. 1. Cancer hipervirulent (activ) 
Hipervirulent canker (active) 
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Fig. 2. Cancer hipovirulent (vindecat) 
Hipovirulent canker (healed)

Această experienţă naţională a Greciei, trebuie aplicată 
şi în România, în sensul de a nu se renunţa la renumite-
le căstănişuri de la Tismana, sau Dobreşti unde trebuie 
urgent începute combaterile pentru salvarea castanu-
lui. Dacă se tratează cu indiferenţă şi căstănişurile din 
generaţia a 2-a (după distrugere primei generaţii de 
castan) ele se vor pierde iremediabil şi refacerea lor va 
fi mult mai scumpă decât combaterile integrale.
Lemnul de castan este utilizat fără nici o reţinere de la 
cele mai mici dimensiuni: de la obiecte de artizanat, 
bastoane, tutori, stâlpi, până la lemnul de mobilă pen-
tru tersă, bucătărie, interioare etc. Preţul mediu al lem-
nului rotund este de cca 150-200 €/mc.

Fig. 3. Parchet de castan 
Sweet chestnut parquet 

Prin aceasta, Grecia este un exemplu de valorificare su-
perioară a lemnului de castan, prin:
•	 adoptarea tehnologiilor de prelucrare în parchet a 

lemnului de 12 cm diametru (fig. 3); 
•	 punerea în valoare a rezistenţei naturale a lemnului 

(cel mai rezistent la putregai) la umiditatea din aer 
(uşi, ferestre, firme, panouri, şindrilă); 

•	 valorificarea rezistenţei lemnului în pământ (araci, 
jaloane, gard) sau în mină (stâlpi);

•	 utilizarea calităţii lemnului de castan privind despi-
carea şi prelucrarea uşoară, respectiv punerea în 

valoare a culorii naturale şi a desenelor frumoase în 
secţiune longitudinală, la fabricarea mobilei (fig. 4). 

Fig. 4. Mobilă de bucătărie de castan  
Sweet chestnut kitchen furniture

În România, lăstărişurile de castan, rămase după usca-
rea castanilor infectaţi de Cryphonectria parasitica, asi-
gură un valoros material subţire, folosit pentru bioma-
să, prin executarea lucrărilor de depresaje, degajări şi 
curăţiri, sau prin deschiderea de culoare pentru acces.

Fig. 5. Diversitatea produselor greceşti obţinute din castane 
Diversity of Greek chestnut products 

Ideal ar fi însă să se valorifice calităţile deosebite ale 
lemnului (se sculptează, foarte uşor şi rezistă la umidi-
tate) şi să se prelucreze ca şi în Grecia în obiecte de arti-
zanat, valorificabile la preţuri mai bune şi să se lanseze 
prelucrarea lemnului de 12 cm diamterul în parchet, un 
sortiment foarte mult căutat la ora actuală.

Fig. 6. Curăţire în lăstărişul de 7 ani 
Cleaning in 7 years chestnut coppice
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Castanele de calitate superioară (3-5 euro/kg) sunt asi-
gurate prin utilizarea de soiuri ameliorate genetic, me-
tode culturale adecvate (irigare etc.) şi combaterea bi-
ologică a cancerului de scoarţă. Castanele au o utilizare 
foarte diversificată: compot, drajeuri, piure etc.
Regimul crângului simplu (mai rar crângul compus) 
este utilizat în căstănişurile din Grecia şi tot sudul Eu-
ropei. Prin aplicarea unor lucrări de îngrijire (curăţire cu 
caracter de depresaj la 7 ani, răritura la 14 ani, tăiere la 
21 ani), se obţin diametre medii de cca. 17-20 cm. În 
ultima vreme se încearcă extinderea vârstei de tăiere la 
40 de ani (cu 1-2 rărituri suplimentare la 22 şi 30 de ani), 
obţinându-se la exploatabilitate de diametre mai mari. 

Se consideră că arborii de peste 50 de ani dezvoltă ru-
luri, care compromit calitatea lemnului. Crângul poate 
constitui o soluţie de aplicat în lăstărişurile din Mara-
mureş, rezultate după extragerea castanilor infectaţi de 
C. parasitica (în arborete afectate de uscări în masă). 
Prin capacitatea sa de lăstărire excepţională şi prin 
creşterea extraordinar de rapidă a lăstarilor, castanul, 
dovedeşte calităţi deosebite care permit conducerea 
în crâng. Se recomandă lăsarea oricăror reţineri faţă de 
tăierile în crâng, care aplicate pe suprafeţele restrânse 
cu castan comestibil pur, pot să asigure venituri sub-
stanţiale.

Abstract
Chestnut forest management and use of edible chestnut wood in Greece and Romania
In the project of bilateral cooperation (Greece - Romania) ) „Integrated biological control of chestnut blight and 
management of the new situation in the region of Maramureş, N. Romania”), a Romanian delegation composed 
of dr.eng. Pavel Horj director of D.S.Baia Mare, eng. Mihai Sajerli tehnical director of D. S. Baia Mare and dr. eng. 
Valentin Bolea, researcher gr.I at ICAS – Resort Braşov, went, from 7 to 13 October 2007, at the Forest Research 
Institute (NAGREF / FRI) from Salonic, Greece, for a working visit for integrated combat fungus Cryphonectria 
parasitica, management of chestnut forest affected by the disease, and recovery of chestnut wood.
Program delegation was developed and implemented by dr. eng. Stephanos Diamandis, researcher, former 
director NAGREF, vice-president of European Association of Mycology (EMA), member in European Council 
for the Conservation of Fungus (ECCF) and other global fora, evaluator of research projects supported by the 
European Union.
Keywords: Cryphonectria parasitica, chestnut forest, sweet chestnut.

Ene C., Vlad C., 2007: Legislaţie Cinegetică – Doctrină şi jurisprudenţă. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 492 p., 
ISBN (13) 978-973-115-181-6, Preţ: 42,9 lei.
Autorii: ing. Costel Ene şi ing. Cornel Vlad sunt licenţiaţi ai Universităţii Transilvania – Braşov, masteranzi ai 
aceleiaşi Universităţi, dar şi absolvenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Europene Drăgan, Braşov 
şi licenţiaţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Academiei „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti. Această pregătire, de 
ingineri silvici şi de jurişti, le-a permis o abordare competentă şi complexă a vânătoarei şi dreptului de vână-
toare, din cele mai vechi timpuri şi până în prezent.
Astăzi, când vânătoarea neraţională, cu tot felul de metode, în tot timpul anului, chiar şi în rezervaţiile Bio-
sferei (braconajul la capra neagră din Parcul Naţional Munţii Rodnei), aruncă o umbră asupra activităţii de 
ocrotire din România, o asemenea carte este bine venită aducând o contribuţie valoroasă la înţelegerea şi 
cunoaşterea mai bună a legislaţiei
Cartea se remarcă printr-o prezentare unitară a specificului legislaţiei cinegetice, cu toate intercondiţionările 
dintre diversele ramuri de drept şi gestionarea durabilă a resurselor naturale, cinegetice. Analiza pertinentă 
a legislaţiei cinegetice actuale, bazată pe multiple referiri la practica judiciară şi la legislaţia, doctrina şi juris-
prudenţa  interbelică, face din lucrare, un îndrumar util pentru toţi cei interesaţi, de apărarea faunei sălbatice 
din România.
Comentariile, temeinic documentate, ale unor cazuri concrete de încălcare a dispoziţiilor legale, atrăgând răs-
punderea contravenţională, civilă sau penală, constituie „perle” ale genului, pentru care cei doi autori merită 
toate felicitările.
De asemenea propunerile legislative concrete, fac din carte un ajutor, care nu trebuie trecut cu vederea, la 
viitoarele îmbunătăţiri ale legislaţiei cinegetice, întrucât contribuie la evitarea controverselor legislative şi 
practice.
Având în vedere şi puternicul caracter educaţional, într-un domeniu cu multe implicaţii sociale, recomandăm 
cu căldură mărirea tirajului, pentru a beneficia cât mai mulţi de o lectură cu interesante argumente istorice, 
sociale, juridice şi tehnice.                      Valentin Bolea

Recenzie



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

86C M Y K

Îndrumări tehnice

Metoda bioindicatorilor şi bioacumulatorilor în detectarea, 
evaluarea şi supraveghere poluării

Valentin Bolea, Dănuţ Chira

Concepte care stau la baza metodei
•	Metoda	are	 la	bază	utilizarea reacţiei la poluare a 
arborilor, pentru relevarea alterării mediului şi a 
modificării în timp şi spaţiu a calităţii aerului (Gar-
rec J-P., Haluwyn Ch., 2002: Biosurveillance végétale de 
la qualité de l’air. Londra, Paris, New York.), sub forma 
unor informaţii:
• Informaţii asupra prezenţei şi naturii poluanţi-

lor în cazul arborilor bioindicatori
• Informaţii sintetice asupra conţinutului de noxe 

în atmosferă pentru o perioadă bine definită, de la 
pornirea în vegetaţie până la data recoltării probe-
lor de frunze:

•	 15 iulie–15 septembrie, în cazul speciilor de foioase;
•	 1 noiembrie–1aprilie, în cazul speciilor de răşinoa-

selor.
Arborii bioacumulatori nu necesită îngrijiri speciale şi 
nu consumă energie electrică în permanenţă, nu înre-
gistrează defecţiuni tehnice în funcţionare ca şi anali-
zoarele automate şi în caz de forţă majoră, dacă sunt 
tăiaţi pot fi înlocuiţi cu arbori din apropiere, de aceeaşi 
specie, vârstă şi stare de sănătate.
•	Arborele	constituie	un	bioindicator şi bioacumula-
tor foarte complex, care concomitent cu preluarea de 
către frunze, a CO2 şi a tuturor elementelor minerale din 
aer, absoarbe din sol, în funcţie de cerinţele ecologice 
specifice, determinate genetic şi substanţele minerale 
necesare şi accesibile din sol (Kopinga J., Burg van den 
J., 1995).În timp ce aerul intră prin stomate, cu toate 
componentele sale minerale, care se regăsesc prin ana-
lizele foliare în compoziţia lor reală din atmosfera, care 
înconjoară coroana, elementele minerale din sol sunt 
absorbite numai în măsura cerinţelor ecologice ale fi-
ecărei specii.
Astfel, frunzele conţin un fond relativ constant de ele-
mente minerale, absorbite de rădăcini din sol şi un con-
ţinut variabil de elemente minerale preluate din aer în 

funcţie de calitatea acestuia, mai poluată ori mai puţin 
poluată. 
• Complexitatea indicaţiilor date de arbori se mani-
festă prin depistarea intercondiţionărilor dintre ele-
mentele minerale existente în sol şi a celor poluatoare, 
sau dintre diferitele noxe care acţionează asupra bioa-
cumulatorului (Bolea V., Chira D., 2007):
•	 excesul de calciu din solurile calcaroase, ori ca ur-

mare a poluării cu calciu a fabricilor de var, ca şi 
excesul de natriu din sol ca urmare a folosirii să-
rii (NaCl) la deszăpeziri, duc la înlocuirea de către 
aceştia a potasiului din complexul coloidal al solu-
lui, cu numeroase consecinţe negative: slăbirea re-
zistenţei arborilor la secetă, la temperaturi scăzute, 
la rupturi de vânt şi zăpadă, la insecte şi boli (Black, 
1968) şi afectează aprovizionarea minerală a arbo-
rilor, dezvoltarea rădăcinilor şi respectiv rezistenţa 
arborilor la doborâturi de vânt;

•	 excesul de calciu, provoacă nu numai “cloroza calci-
colă”, prin îngălbenirea acelor ci şi: 

•	 împiedicarea pătrunderii în arbore a manganului şi 
fierului la Pepiniera CFR-Triaj Braşov cu 19000 ppm 
Ca, 8,9 ppm Mn şi 20 ppm Fe;

•	 carenţă de magneziu la Astra-Pompieri, cu 21250 
ppm Ca şi 787 ppm Mg.

•	 poluarea cu oxizi de azot cauzează carenţa de mag-
neziu indicat după Altherr şi Evans (1975) de rapor-
tul N / Mg de 2,14 sau de proporţia magneziului din 
conţinutul de azot, după Kopinga şi Van den Burg 
(1995), de 4,7 % la Halta Triaj Braşov;

•	 ploile acide de la Baia Mare, care conţin acid sul-
furic şi acizii azotului, formaţi din reacţia cu apa a 
oxizilor de sulf şi respectiv a oxizilor de azot emişi în 
atmosferă, cauzează carenţe în magneziu;

•	 cationii de cupru, din poluare (Cu = 35,11 ppm) 
micşorează accesibilitatea manganului (Mn = 15,7 
ppm) şi cauzează căderea acelor şi creşterea trans-
parenţei coroanelor până la 60% şi chiar uscarea a 
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10-20% din ramurile molizilor pe Calea Făgăraşului, 
nr. 5 – Braşov;

•	 toxicitatea fluorului (F = 17,5 ppm) la Picea excelsa 
este diminuată de prezenţa calciului (Ca = 8843 
ppm) şi a magneziului (Mg = 1948 ppm) pe bule-
vardul Saturn – biserică – Braşov;

•	 dioxidul de sulf, deşi nu a atins pragul de toxicitate 
după Bonneau, 1988, (S = 1580 ppm), acţionând si-
nergic cu fluorul (F = 12,5 ppm) a determinat intoxi-
carea molidului de pe Carierei 151 – Braşov;

•	 SO2 ajuns în stomate în acelaşi timp cu NOx, chiar 
şi la concentraţii mici ale acestora (S = 865 ppm şi 
N = 19000 ppm, Bolea V., Chira D., 2005) determină 
reducerea fotosintezei şi prezintă simptomele unei 
intoxicaţii cu NOx (Parascan D., Danciu M., 2001);

•	Punând	în	serviciul	zonelor	urbane	şi	rurale,cunoştinţele	
silvicultorilor despre speciile lemnoase, arborii bioacu-
mulatori permit crearea unui sistem durabil (25 – 100 
ani) şi unitar pe întreg teritoriul unei ţări sau a unui 
continent, de evaluare şi supraveghere a calităţii ae-
rului, prelungind monitoringul nutriţional al arborilor, 
din ecosistemele forestiere, până la localităţile rurale 
şi aglomerările urbane, de pe malul oceanelor, mărilor, 
fluviilor, mlaştinilor (Pinus halepensis, Populus x cana-
densis, Salix alba, Alnus glutinosa), până pe stâncăriile 
din vârful munţilor (Betula pendula, Alnus incana), de la 
focarele de poluare, unică în Europa, ca şi Copşa Mică, 
până la etaloanele continentale de aer curat, ca şi Re-
zervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei, de la reţeaua de 
drumuri intravilană şi naţională până la sistemul navi-
gabil al Dunării, cu perdelele forestiere de protecţie a 
malurilor, de la culturile agricole cu perdele forestiere 
de protecţie a câmpului, până la aeroporturile înconju-
rate de zone verzi.
• Conceptul complementarităţii metodei de bioeva-
luare a calităţii aerului cu metodele actuale fizico-chi-
mice, constă în folosirea concomitentă a analizoarelor 
automate, încă foarte puţine în România şi Bulgaria cu 
o reţea deasă de arbori bioindicatori şi bioacumulatori, 
care poate fi extinsă mai uşor, datorită preţului de cost 
mai scăzut, poate intra în funcţie mai rapid, pentru a-şi 
aduce aportul la detectarea, evaluarea şi supraveghe-
rea calităţii aerului, în perioada foarte importantă a re-
tehnologizării uzinelor poluatoare: 2008-2015 şi poate 
detecta şi evalua noxe neevidenţiate de analizoarele 
automate.
În timp ce în ţările avansate din Europa reţeaua de 
analizoare automate este foarte deasă, de exemplu 
2500 analizoare în Franţa, revenind o staţie automată 
la 24418 locuitori, iar biostaţionarele sunt destinate 
numai pentru date complementare şi educaţia popu-
laţiei, în România reţeaua de arbori bioindicatori şi bio-
acumulatori va ţine locul analizoarelor automate până 
la completarea acestora la desimea existentă în ţările 
avansate, adică 889 în România. Pentru realizarea aces-
tui deziderat, în cadrul proiectelor viitoare, se vor face 
evaluări concomitente ale calităţii aerului prin analizoa-
re automate şi analize foliare, se vor calcula corelaţiile 

între elementele determinate şi în baza unei ecuaţii de 
regresie se va face trecerea de la conţinutul de noxe în 
atmosferă evaluat prin arborii bioacumulatori la conţi-
nutul de noxe măsurat prin analizoarele automate.
• Conceptul educativ al metodei arborilor bioindi-
catori atribuie metodei rolul foarte dificil de-a apropia 
arborele de om, dar şi foarte important de conştienti-
zare a populaţiei asupra poluării, pornind de la un nivel 
foarte scăzut al opiniei publice.
Popularizarea simptomelor foliare asigură transforma-
rea noţiunii abstracte de poluare în ceva evident, con-
cret, remarcabil pe străzi, în parcuri, în curţile oameni-
lor, în păduri, etc.
Informarea populaţiei asupra adevăratei situaţii a polu-
ării din România, aşa cum deja s-a început la Baia Mare 
(Nădişan I., Cherecheş D., 2000, Nădişan I., Cherecheş 
D., Ieremia G., 2001), este singura soluţie de îmbună-
tăţire a calităţii aerului sub presiunea unei opinii pu-
blice competente şi prin implicarea întregii populaţii 
la reabilitarea mediului devenit neprielnic, atât pentru 
oameni cât şi pentru arbori. Cunoaşterea semnificaţi-
ei simptomelor foliare privind natura poluantului: sulf, 
clor, fluor, plumb, ozon etc. şi a gradelor de intensitate 
a poluării: incipient, mediu, puternic, letal, poate trezi 
populaţia la realităţile mediului în care trăieşte şi să îi 
capteze interesul de a se implica în lupta pentru redu-
cerea poluării (Bolea V., Chira D., 2007).
Demonstrarea riscului sanitar al fiecărei noxe în parte, 
prin corelaţii între frecvenţa îmbolnăvirilor de cancer, 
osteoporoză, diabet, ulcere, boli de ficat şi rinichi, boli 
respiratorii, alergii, saturnism, afectarea indicelui IQ la 
copii, mortalitate infantilă etc. şi nivelul poluării deter-
minat pe cartiere, pe oraşe şi în final pe cele 2 ţări va 
ajuta cadrele medicale în cunoaşterea cauzalităţii bo-
lilor, va responsabiliza autorităţile locale şi poluatorii şi 
va permite populaţiei să-şi preia în propriile lor mâini 
sănătatea şi speranţa de viaţă atât de prejudiciate în 
cele 2 ţări participante (Bolea V., Chira D., 2007, Drăghici 
C., Coman Gh., Perniu D., Ungurean S., Sica M., 2006, 
Drăghici C., Coman Gh., Badea M., N., ş.a., 2006).
• Conceptul aplicabilităţii metodei arborilor bioin-
dicatori şi bioacumulatori nu numai pe scară largă, pe 
întreg teritoriul României, ci şi în variate domenii de 
activitate, se va reflecta în:
• Studiile de impact asupra mediului, care prin fo-

losirea arborilor bioindicatori şi bioacumulatori vor 
creşte în eficienţă, evidenţiind concret nivelul polu-
ării în momentul intrării în funcţiune a obiectivului 
şi pe parcursul funcţionării acestuia;

• Sistemele, private sau publice de evaluare şi ur-
mărire prin “arbori santinelă” a calităţii aerului 
din incinta uzinelor, instituţiilor, proprietăţilor pri-
vate, a complexelor sportive, a spitalelor, grădiniţe-
lor sau a şcolilor;

• Managementul durabil al spaţiilor verzi, în care 
diagnoza foliară poate oferi soluţii concrete de în-
sănătoşire a arborilor afectaţi de poluare (Bolea V., 
Chira D., 2006, Karolewski P., Giertych M., J., 1995).
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• Proiectele de înfiinţare a centurilor verzi-gal-
bene din zona metropolitană a aglomerărilor 
urbane, care pot folosi analizele foliare pentru tes-
tarea celor mai rezistente specii la poluarea com-
plexă locală şi pentru o cartare staţională mult mai 
precisă (Bolea V., Chira D., Gancz V., 2006).

• Conceptul bifuncţionalităţii arborilor: ca bioindi-
catori şi purificatori ai aerului rezultă din capacitatea 
de a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă conco-
mitent cu toate gazele şi aerosolii existenţi în ea şi să 
prezinte simptome specifice în funcţie de intensitatea 
poluării la care este supusă (Bolea V., 2004; Oleksyn J., 
Zytkowiak R., Reich P., B., ş.a., 2000).
• Conceptul reducerii intensităţii procesului de foto-
sinteză, prin:
•	 acoperirea suprafeţei de asimilaţie şi astuparea sto-

matelor de pulberile care conţin calciu, plumb, cad-
miu, cupru, zinc, mangan, fier, etc. (Auclair citat de 
Domerque, M-F., 1983)

•	 pătrunderea prin stomate a gazelor şi transforma-
rea clorofilei în feofitină de sulf, ori inhibarea sinte-
zei pigmenţilor foliari de fluor (Grou E., 1969). 

În baza acestui concept pot fi calculate în proiect co-
relaţii între mărimea decolorărilor (necrozelor) cauzate 
de poluare pe frunze şi intensitatea fotosintezei, prin 
care CO2 este absorbit din atmosferă.
Corelaţia, determinată pe specii, vârstă, în condiţii bine 
precizate de iluminare, îşi va aduce contribuţia la pre-
cizarea efectelor nefavorabile a poluării la diminuarea 
capacităţii arborilor de a absorbi CO2 din atmosferă şi 
respectiv la reducerea aportului arborilor la diminuarea 
efectului de seră, aşa cum s-a semnalat in literatura de 
specialitate (Karolewski P., 1998, Oleksyn J., 1984).

2. Definirea termenilor
Bioindicatorii redau efectele poluării din aer, chiar 
dacă acestea sunt toxice pentru el, observabile la ni-
vel individual sub forma unor alterări morfologice.  
(fig. 1.).(88( sub forma 
Bioacumulatorii reţin în organism substanţele obser-
vabile la nivel individual sub forma unor alterări morfo-
logice. (fig. 2.)

Fig. 1. Viburnum rhytydophylum

Fig. 2. Picea abies

Biosupravegherea este o metodă de urmărire a re-
acţiilor la toate nivelurile de organizare a materiei vii 
sub raport morfologic, biochimic, fiziologic şi ecologic, 
pentru a releva alterarea sau evoluţia mediului.
Biointegratorii relevă modificări de structură, de 
abundenţă, ori dispariţia unei specii, prin apariţia unui 
factor perturbator cum este poluarea  
Biomarkerii evidenţiază o schimbare invizibilă la nivel 
individual, dar măsurabilă la nivel celular, biochimic,ori 
fiziologic,prin expunerea unui arbore la un poluant. 
Combustibili fosili: cărbunele şi petrolul.
Componenţa atmosferei:
•	 gaze sau aerul sec;
•	 apa sub formă lichidă, vapori sau solidă;
•	 aerosoli (particule solide ori lichide în suspensie).
Aerul sec: un amestec de oxigen (21 %), azot (78 %) 
şi alte gaze rare (argon, dioxid de carbon, neon, heliu, 
ozon s.a.).
Aerul este poluat dacă:
•	 creşte concentraţia unor componenţi naturali, ca şi 

gazul carbonic sau ozonul;
•	 conţine alte componente toxice, emise de maşini, 

uzine chimice, metalurgice, avioane, incineratoare 
de deşeuri;

•	 se produce o conjugare între componente (siner-
gie, antagonism).
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Poluarea este rezultatul prezenţei în aer a substanţelor 
sub formă de gaz ori particule în concentraţii care au efec-
te (toxice) nocive pentru oameni, animale şi monumente.
Poluarea de fond este cauzată de vulcani, incendii de 
pădure, oceane şi sol.
Ppm (este o unitate de măsură în părţi pe milion) este 
cantitatea ori volumul unei substanţe într-o cantitate 
ori volum de un milion dintr-o altă substanţă, exprima-
tă în aceeaşi unitate de măsură. Ex.: 370 ppm CO2 în aer 
înseamnă 370 cm3 în 1.000.000 cm3 de aer.
Metode de analiză a aerului:
•	 fizico-chimice (se recoltează aer într-un tub, se adaugă 

reactivi, care se colorează în prezenţa unui poluant);
•	 bioindicatoare (se analizează efectele asupra orga-

nismelor vii, formate din animale ori vegetale).
Staţia de măsurare:
•	 este echipată cu mai multe analizoare, măsurând 

fiecare un poluant specific;
•	 se amplasează în reţele în oraşele mai importante, 

cu mai mult de 100.000 locuitori.

3. Descrierea metodei
Metoda bioindicatorilor şi bioacumulatorilor în detec-
tarea, evaluarea şi supravegherea poluării constă în: 
•	 observaţii şi fotografieri pentru descrierea stării 

fitosanitare a arborilor bioindicatori şi bioacumu-
latori (transparenţa coroanelor, vătămări cauzate 
de factorii abiotici, biotici şi antropici) şi identifi-
carea simptomelor privind natura şi intensitatea 
poluării,în cadrul etapei de biodetectare;

•	 analize foliare pentru determinarea conţinutului 
frunzelor în elemente minerale şi interpretarea în 
raport cu pragurile nutriţionale şi de toxicitate eu-
ropene, în cadrul etapei de bioevaluare;

•	 repetarea periodică a analizelor foliare, în cadrul 
etapei de biosupraveghere.

4. Descrierea etapelor
4.1 Biodetectarea
4.1.1 Simptomele foliare după Abgrall Soutrenon 
(1991), Bergmann (1992), Bolea şi Chira (2005), Garrec, 
Peulon (1989), Kopinga, Burg Van Den (1995).

Fig. 3. Betula pendula poluat moderat şi puternic cu clor    
Betula pendula moderately polluted and heavily chlorinated

Fig. 4. Quercus robur poluat moderat cu So2 
Quercus robur moderately polluted with SO2

Fig. 5. Robinia pseudacacia poluat moderat cu fluor  
Robinia pseudacacia moderately polluted with fluorine

Fig. 6. Acer pseudoplatanus poluat cu plumb 
Acer pseudoplatanus polluted with lead  

4.1.2. Malformaţii ale frunzelor 

Fig. 7. Malformaţii ale frunzelor 
Leaf malformation
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Fig. 8. Culoarea neagră a ritidomului 
The black color of ritidom

Fig. 9. Căderea prematură a frunzelor 
Premature leaf fall

4.1.3. Transparenţa coroanei
Transparenţa coroanei după clasele de decolorare din 
Sistemul Naţional de Monitoring – tab. 1.

tab. 1. Definirea claselor de decolorare 
Defining classes of fading

Clasa % de decolorare Starea arborelui
0  0 - 10 sănătos
1 11 - 25 slab decolorat
2 26 - 60 moderat decolorat
3 61 - 99 puternic decolorat
4 100 uscat

Calcularea corelaţiei dintre conţinutul în noxe a frun-
zelor (Pb, S, F, Cl, Na, Cu, Zn, Fe Mn, N) şi transparenţa 
coroanelor de molid (0 – sănătos; 1 – slab decolorat; 2 
– moderat decolorat; 3 – puternic decolorat şi 4 – uscat) 
evidenţiază că transparenţa coroanelor se corelează:
•	 foarte semnificativ cu conţinutul acelor în cupru 

(r = 0,5026, iar t = 3,6243) şi în fier (r = 0,60399 iar 
t=4,3554); 

•	 distinct semnificativ cu conţinutul acelor în sulf (r 
= 0,45731, iar t = 3,2977) şi în clor (r = 0,37399, iar t 
= 2,6969); 

•	 semnificativ cu conţinutul acelor în azot (r = 
0,32031, iar t = 2,3098), în natriu (r = 0,32768, iar t 
= 2,3629), în plumb (r = 0,32365, iar t = 2,3339) şi în 
mangan (r = 0,29846, iar t = 2,1522). 

Corelaţia transparenţei coroanelor de molid cu conţi-
nutul în noxe a frunzelor a fost nesemnificativă numai 
în cazul poluării cu zinc (r = -0,08752, iar t = 0,6311).
Dintre substanţele minerale nutritive din frunze s-au 
corelat semnificativ cu transparenţa coroanelor de mo-
lid, magneziul (r = 0,32378 iar t = 2,3348) şi potasiul (r 
= -0,30851, iar t = 2,2247), acesta din urmă confirmând 
intercondiţionarea aprovizionării potasice cu rezisten-
ţa la poluare (scade aprovizionarea cu potasiu, creşte 
transparenţa coroanelor, creşte poluarea cu clor şi na-
triu, scade conţinutul de potasiu în frunze). 
Transparenţa coroanelor de molid nu s-a corelat semni-
ficativ cu conţinutul în calciu şi potasiu a frunzelor, solul 
din zona verde a Braşovului fiind foarte bogat în calciu 
şi bogat în potasiu.

4.2. Bioevaluarea 
4.2.1. Alegerea speciilor
Ideal ar fi ca în toate ecosistemele forestiere, urbane, ori 
rurale, participante la biomonitorizarea calităţii aerului, 
în marile aglomerări urbane şi în centrele industriale, 
să se recurgă la aceeaşi specie bioindicatoare şi bioa-
cumulatoare, cum este Picea abies (molidul), folosit în 
Braşov (Bolea, Chira, 2005). Dacă acest lucru nu este po-
sibil, se recomandă în ordinea importanţei: Betula pen-
dula (mesteacănul), Fraxinus excelsior, Acer sp., Tilia sp., 
Populus sp., Quercus sp., Fagus sylvatica, Taxus baccata, 
Pinus sylvestris, pentru care există stabilite pragurile nu-
triţionale (Bergmann, 1992 şi Stefan ş.a., 1997) şi o parte 
din pragurile de toxicitate (Bonneau, 1987; Bonneau şi 
Solberg, 1994; De Vries et al, 2000; Garrec, Peulon, 1989; 
Kopinga, Burg Van Den, 1995; Ulrich, Bonneau, 1994). 
Nu este exclusă nici folosirea altei specii lemnoase pen-
tru că compararea ecosistemelor între ele va avea la 
bază tipul de poluare complexă, stabilit prin raporta-
rea nu numai la pragul de toxicitate al fiecărei specii, 
ci şi la un etalon de aer curat (unic pentru ţară), sau la 
un martor, cu cele mai mici valori ale noxelor (tipul de 
ecosistem forestier sau cartierul cel mai puţin poluat )
4.2.2. Stabilirea numărului de arbori
Evaluarea poluării cu SO2, NOx, F, Cl, Na, Pb, Cu, Zn, Mg, 
Fe, se face pe tipuri de ecosisteme, pe sectoare topocli-
matice, pe microclimatele din cartiere, pe zonele afec-
tate în jurul uzinelor poluatoare şi de-a lungul arterelor 
rutiere folosind 3, 5, sau 8 repetiţii-arbori, aceştia fiind 
consideraţi ca unitate de observaţie.
În cazul ecosistemelor forestiere, tipurile de ecosisteme 
vor fi reprezentate prin 5-8 arbori (repetiţii) din speciile 
edificatoare, principale de bază, aşa cum se procedează 
la monitoringul european al nutriţiei arborilor (W. De 
Vries, s.a., 2000).
În cazul zonelor verzi din Braşov evaluarea poluării s-a 
făcut pe:
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•	 sectoare topoclimatice descrise de M. Marcu (2004): 
şesul depresionar al Bârsei, centura piemontană şi 
sectorul versanţilor premontani, fiecare cu câte 18 
arbori (repetiţii);

•	 artere de circulaţie rutieră : foarte intensă, intensă, 
moderată şi slabă, fiecare cu câte 14 arbori (repetiţii);

•	 cartiere urbane (11), fiecare cu câte 5 arbori arbori 
(repetiţii

4.2.3. Amplasarea bioacumulatorilor
În fiecare localitate în care există analizoare automate 
a calităţii aerului se va încerca gruparea atât a celor 5 
arbori destinaţi unui cartier cât şi a celor 10-30 specii 
alese pentru testare în jurul unui analizor automat, ale 
cărui date prelucrate pe un an de zile (în cazul arborilor 
bioindicatori răşinoşi), ori pe perioada sezonului de ve-
getaţie (în cazul foioaselor bioindicatoare), se vor folosi 
pentru calculul corelaţiei dintre conţinutul în elemente 
minerale din aer şi frunze.
Variante martor (tot cu 5 arbori-repetiţii), respectiv eta-
lonul de aer curat va fi cartierul cu aerul cel mai puţin 
poluat, Parcul Naţional ori Rezervaţia Biosferei cea mai 
apropiată de localitatea respectivă, , cum este de exem-
plu: Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei.

Fig. 10.  Amplasarea bioacumulatorilor de molid şi a 
surselor de poluare din Braşov pe sectoare topoclimatice 

şi pe cartiere 
Location bioacumulatives spruce and sources of pollution from 

Braşov by topoclimatics sectors and districts

4.2.4. Recoltarea probelor de frunze/ace
Eşantionarea probelor de frunze de pe arborii bioindi-
catori şi bioacumulatori şi analiza foliară de laborator, 
se face conform: „Manual on methods and criteria for 
harmonised sampling, assessment, monitoring and 
analysis of the effects of air pollution on forests” (UN – 
ECE, Hamburg and Prague, 1994).  Recoltarea lujerilor 
cu frunze se face prin căţărare în arbore ori cu arma de 
vânătoare

Strângerea de pe jos a lujerilor şi desprinderea frunze-
lor/ acelor, se face folosind mănuşi de plastic;
Ambalarea în pungi de hârtie găurite şi transportul 
probelor la laboratoarele de analiză din ICAS Bucureşti, 
ICAS – Staţiunea Câmpulung şi ICAS – Staţiunea Braşov.

Fig. 11. Recoltarea lujerilor cu scara 
Harvesting of stems with scale

Fig. 12. Recoltarea lujerilor cu arma de vânătoare 
Harvesting of stems with shoots hunting gun

4.2.5. Analiza foliară 
Analizele foliare s-au efectuat după metodele standard 
europene conform: Manual on methods and criteria 
for harmonized sampling, assessment monitoring and 
analzsis of the effects of air pollution on forest (1994) 
editat în cadrul Programme Coordinating Centre West 
de Federal Research Centre for Forestry and Forest Pro-
ducts din Germania. În cazul plumbului, colorimetric cu 
Fe(SCN)3 după reacţia cu Hg(SCN)2.
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 tab. 2. Metode de analiză pentru determinarea 
concentraţiei de elemente minerale în frunze 

Analytical methods for determining the concentration of min-
eral elements in leaves

Elemente  
minerale

Metode analitice
Pregătirea Analiza

Azot H2SO4 / HClO4 Kjeldahl
Sulf Spălare umedă, HNO3 / HClO4 Gravimetrică

Fosfor Spălare umedă, H2SO4 / HClO4 Metoda albastrului de 
Molybden 

Calciu, Potasiu Spălare umedă, H2SO4 / HClO4 Determinări AES 
Magneziu, Zinc, 

Mangan Spălare umedă, H2SO4 / HClO4 Determinări AAS 

Sodiu, Fier, Cupru Spălare uscată în disolutie cuHCl Determinări AAS

Plumb, Cadmiu, 
Aluminiu

Pregătire sub presiune cu HNO3 sau 
HNO3+H2O2 in bomba de teflon 

la 1800

Spectometru cu 
absorbţie atomică fără 
sistem electrotermic

Bor Fără pregătire sau spălare, ( in com-
pacted vegetal powder ) X – raze fluorescente

Clor
Pregătire sub presiune cu HNO3 sau 

HNO3+H2O2 in bomba de teflon 
la 1800

Titrare cu Ag(NO3)2 in 
prezenţa CrO4

Crom, Nichel Spălare umedă (HNO3+H2O2) -

Fluor
Spălare uscată la temperaturi joase 
(50-600), in O2 atmosfere supus la 

un câmp de unde cu raze magnetice 
field, timp de 8 ore

Chromatografie ionică

Fig. 13. Prelucrarea probelor în laborator 
Processing sample in laboratory

Fiecare laborator de analize foliare (dr. chim. C. Iaco-
ban, lab. ICAS Câmpulung, ing. M. Ionescu, chim. Dora 
Lucaci), trimite la începutul fiecărui an probe de frunze 
pentru intercalibrări cu laboratoarele din Europa, iar re-
zultatele obţinute vor fi garanţia preciziei determinări-
lor biochimice.
4.2.6. Prelucrarea statistică
Interpretarea analizelor se face:
•	 prin analiza varianţei;

•	 prin metoda clusterelor, după distanţele euclidiene 
dintre conţinutul în elemente nutritive, aşa cum se 
vede în dendrogramele de mai jos. 

4.2.7. Interpretarea biologică
Interpretarea biologică a stării nutriţionale şi a nive-
lurilor de poluare după pragurile Bonneau şi Solberg, 
1994 - Tabelul 3, după Stefan ş.a., 1997 - Tabelul 4, şi 
Bergmann, 1992 - Tabelul 5, De Vries et al, 2000, Gar-
rec, Peulon, 1989, Kopinga, Burg Van Den, 1995, Ulrich, 
Bonneau, 1994, Zech et al, 1985.

tab. 3. Niveluri optime, critice, de carenţă şi de toxicitate 
(în g/ kg) după: Bonneau şi Solberg (1994). 

Optimum levels, critical of deficiency and toxicity (in g/ kg) 
after Bonneau şi Solberg (1994).

Elemente
minerale

Praguri (g / kg)
optim critic de carenţă toxicitate

Nitrogen (N) 17 13 8
Phosphorus (P) 1,8 1,3 0,9
Potassium (K) 6,5 4,2 3,2
Calcium (Ca) 2,5 1,7 1,0

Magnesium (Mg) 1,2 0,8 0,6
Iron (Fe) - - 0,04
Zinc (Zn) - - 5-10 mg/

kg
Sodium (Na) - - - 0,2

Manganese (Mn) - - 0,02

tab. 4. Criterii de analiză a concentraţiei de elemente nu-
tritive din frunze (FFCC Report, Stefan et al., 1997) 

Criteria for analysis of nutrient concentrations in leaves(FFCC 
Report, Stefan et al., 1997)

Tree 
species 
cluster

Class / 
crite-
ria1)

Nutrient concentration (g.kg-1)
N P K Ca Mg S

Spruce
1 < 12 < 1,0 < 3,5 < 1,5 < 0,6 < 1,1
2 12-17 1,0-

2,0
3,5-
9,0

1,5-
6,0

0,6-
1,5

1,1-
1,8

3 > 17 > 2,0 > 9,0 > 6,0 > 1,5 > 1,8

Pine
1 < 12 < 1,0 < 3,5 < 1,5 < 0,6 < 1,1
2 12-17 1,0-

2,0 3,5-10 1,5-
4,0

0,6-
1,5

1,1-
1,8

3 > 17 > 2,0 > 10 > 4,0 > 1,5 > 1,8

Oak
1 < 15 < 1,0 < 5,0 < 3,0 < 1,0 -
2 15-25 1,0-

1,8 5,0-10 3,0-
8,0

1,0-
2,5 -

3 > 25 > 1,8 > 10 > 8,0 > 2,5 -

Beech
1 < 15 < 1,0 < 5,0 < 4,0 < 1,0 < 1,3
2 15-25 1,0-

1,7 5,0-10 4,0-
8,0

1,0-
1,5

1,3-
2,0

3 > 25 > 1,7 > 10 > 8,0 > 1,5 > 2,0
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1 = low, 2 = normal or adequate, 3 = optimal to high. Low 
values (in italic) were used as an indication of an insuffici-
ent nutrient availability

tab. 5. Pragurile inferioare (carenţă) şi superioare (de 
toxicitate) ale nutriţiei optime la speciile lemnoase după 

Bergmann (1992) 
Lower thresholds (deficiency) and high (toxicity) of optimal 

nutrition by woody species afterBergmann (1992)

Nr. 
crt.

Specia
Genul

Valorile pragurilor în ppm
N P K Ca Mg Cu Mn Zn

1 Abies alba 13 000
18 000

1 300
3 500

 5 000
11 000

 4 000
12 000

1 500
4 000

 5
10

 50
500

 15
 60

2 Picea abies 13 500
17 000

1 300
2 500

 5 000
12 000

 3 500
 8 000

1 000
2 500

 4
10

 50
500

 15
 60

3 Larix deci-
dua

16 000
23 000

1 500
3 000

 5 000
11 000

 6 000
 9 000

1 200
3 000

 4
10

 35
200

 20
 80

4 Pinus 
sylvestris

14 000
17 000

1 400
3 000

 4 000
 8 000

 2 500
 6 000

1 000
2 000

 4
10

 50
500

 20
 70

5 Pseudotsu-
ga taxifolia

11 000
17 000

1 200
3 000

 6 000
11 000

 2 000
 6 000

1 000
2 500

 2
10

 50
500

 15
 80

6 Taxus 
Baccata

16 000
25 000

1 400
2 500

 9 000
20 000

 2 500
10 000

1 000
2 500

 5
12

 40
500

 25
100

7 Populus 18 000
25 000

1 800
3 000

12 000
18 000

 3 000
15 000

2 000
3 000

 6
12

 35
100

 15
 50

8 Betula 25 000
40 000

1 500
3 000

10 000
15 000

 3 000
15 000

1 500
3 000

 6
12

 30
100

 15
 50

9 Fagus 
sylvatica

19 000
25 000

1 500
3 000

10 000
15 000

 3 000
15 000

1 500
3 000

 5
12

 35
100

 15
 50

10 Quercus 20 000
30 000

1 500
3 000

10 000
15 000

 3 000
15 000

1 500
3 000

 6
12

 35
100

 15
 50

11 Acer 17 000
22 000

1 500
2 500

10 000
15 000

 3 000
15 000

1 500
3 000

 6
12

 30
100

 15
 50

12 Fraxinus 
excelsior

17 000
22 000

1 500
3 000

11 000
15 000

 3 000
15 000

2 000
4 000

 6
12

 30
100

 15
 50

13 Tilia 23 000
28 000

1 500
3 000

10 000
15 000

 2 000
12 000

1 500
3 000

6
12

 35
100

 15
 50

14 Prunus 
avium

26 000
28 000

1 800
3 000

16 000
20 000

12 000
20 000

3 000
5 000

 5
12

 30
100

 5/20
 50

15 Juglans 
regia

22 000
35 000

1 500
4 000

12 000
30 000

 8 000
15 000

3 000
7 000

 5
12

 30
100

15/20
 60

4.2.7. Modalităţi de exprimare a bioevaluării
- Elaborarea hărţilor cu niveluri de poluare pe tipuri de 
ecosisteme, pe sectoare topoclimatice, ori pe cartiere

Fig. 14. Nivelurile de poluare cu fluor pe cartiere în Braşov 
Fluoride pollution levels in neighborhoods in Braşov  

Fig. 15. Bioevaluarea calităţii aerului în Copşa Mică 
 Monitoring of air quality in Copşa Mică

- Bioevaluarea poluării complexe în raport cu un eta-
lon mai puţin poluat ( Rezervaţia biosferei, Parc natural, 
Zonă verde, Sector topoclimatic, Cartier), ori cu pragul 
de toxicitate pentru specia respectivă

Fig. 16. Grafice comparative între două oraşe 
Comparison graphic between two cities

Fig. 17. Grafice comparative între mai multe localităţi 
Comparison graphic between several locations
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4.3. Biosupravegherea
În contextul gospodăririi durabile a ecosistemelor fores-
tiere şi a zonelor verzi urbane şi rurale, repetarea anuală, 
ori periodică a analizelor foliare, la aceiaşi arbori bioacu-
mulatori, permite supravegherea în timp a evoluţiei nive-
lurilor de poluare, a stării de nutriţie şi a stării de sănătate 
a arborilor, constituind un parametru foarte relevant în ur-
mărirea modului de îndeplinire a măsurilor de protecţie a 
mediului prevăzute în studiile de impact asupra mediului.
Astfel, în următoarele trei grafice sunt exemplificate:
- Înrăutăţirea calităţii aerului din ecosistemele foresti-
ere cu fag, din Ocolul Silvic Romani, concomitent cu 
îmbunătăţirea calităţii aerului în Parcul Naţional Munţii 
Rodnei din 1996 până în1998.

Fig. 18. Biosupravegherea poluării cu sulf în doi ani consecutivi 
Sulfur pollution monitoring in two consecutive years

- Îmbunătăţirea calităţii aerului în ecosistemele fores-
tiere cu plop euramerican din Giurgiu, moderată din 
1993 până în 1996 şi puternică din 1996 până în 1999.
- Înrăutăţirea calităţii aerului din ecosistemele foresti-
ere cu fag, din Rucăr Fundata din 1993 până în 1996 şi 
îmbunătăţirea calităţii aerului din 1996 până în 1999.

Fig. 19. Conţinutul de sulf în frunzele de plop euramerican 
din Giurgiu 

Sulfur content of poplar leaves in Giurgiu

Fig. 20. Biosupravegherea poluării cu sulf la Rucăr–Fundata 
Sulfur pollution monitoring in Rucăr–Fundata

4.4. Diagnoze foliare şi tratamente pentru amelio-
rarea nutriţiei şi însănătoşirea arborilor valoroşi, 
monumente ale naturii, ori cu rol de agrement din 
zonele verzi ale oraşelor
În România există numeroşi arbori declaraţi monu-
mente ale naturii, care nu vegetează bine şi pot să fie 
însănătoşiţi prin determinarea cauzelor care provoacă 
uscarea lor. La aceşti arbori valoroşi se recoltează, fără 
a aduce nici un prejudiciu arborelui, o probă de numai 
30 g frunze necesare pentru diagnoza foliară, în baza 
căreia se pot asigura lucrări de îngrijire adecvate stării 
fitosanitare a exemplarului respectiv.
De asemenea, în oraşele României, starea fitosanitară 
a arborilor din zonele verzi şi mai ales din aliniamente 
lasă mult de dorit. Peste tot specia Aesculus hippocasta-
num începe să se usuce. Diagnoza foliară la un exem-
plar din Braşov arată că dintre poluanţii detectaţi:
•	 natriul (21.498 ppm) aflat în exces, înlocuieşte în 

complexul coloidal al solului potasiul, care este în 
carenţă;

•	 excesul de calciu (15.769 ppm) prin antagonism 
provoacă carenţa în mangan (29,9 ppm); 

•	 excesul de fier (1907 ppm) şi cupru (39 ppm) de 
asemenea îngreunează absorbţia ionilor de man-
gan 

În această situaţie, carenţa de mangan diminuează re-
zistenţa arborelui la salinitate şi secetă, iar carenţa de 
potasiu slăbeşte rezistenţa la dăunători. Aşa se expli-
că de ce larva minieră Cameraria orhidela (fig. 21, foto 
stânga sus) s-a dezvoltat în masă şi e capabilă să omoa-
re castanul porcesc. Se recomandă întărirea sănătăţii 
arborelui prin fertilizări cu sare potasică şi oxid manga-
nos şi amplasarea de capcane feromonale în perioade-
le de zbor ale fluturilor.
Prezentarea detaliată şi sugestivă a diagnozei folia-
re sub forma unor scheme privind intercondiţionările 
dintre poluanţi şi elementele nutritive şi recomandările 
practice pentru reabilitarea arborilor din zonele verzi, 
cum sunt castanul porcesc, molidul, ori mesteacănul 
permit înţelegerea fenomenului şi luarea măsurilor 
concrete de însănătoşire.
Arborii rezistă la poluare în raport cu nutriţia lor azota-
tă, fosfatică, potasică ori cu magneziu, care se poate de-
tecta prin analize foliare. Dacă diagnoza foliară indică o 
nutriţie foarte scăzută (pragurile pentru 21 specii care 
cresc în Braşov sunt indicate în tabelul 5, fertilizarea de-
vine obligatorie şi se aplică în dozele de îngrăşăminte 
indicate în tabelul 6 în funcţie de diametrul arborilor.
Întrucât o bună nutriţie azotată măreşte rezistenţa la 
poluarea cu SO2 (Zech,1985), se recomandă ca şi în ca-
zul arborilor cu nutriţie azotată scăzută să se îmbunătă-
ţească această nutriţie prin aplicarea în jurul arborilor 
a unui strat de humus de 10 cm grosime, bineînţeles 
că după îndepărtarea pietrelor şi mobilizarea solului 
pe vatra din jurul acestora. Microstaţiunile bogate în 
humus se pot detecta după flora nitrofilă: Urtica dioica, 
Sambucus nigra, Alium ursinum.
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Pe vârful Postăvar, pe Tâmpa şi la Pietrele lui Solomon, 
carenţa în azot se poate ameliora prin diminuarea ero-
ziunii care antrenează la vale humusul şi prin introdu-
cerea în molidişuri a speciilor de foioase amelioratoare 
a solului: Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Fraxi-
nus excelsior, Lonicera xylosteum.
În sectorul de versanţi premontani (Pietrele lui Solo-

mon şi Poiana Braşov), în sectorul piemontan (Noua – 
Grădina Zoologică şi Poiana Braşov) cât şi în Şesul de-
presionar al Bârsei (Fabrica de Acumulatoare – Fabrica 
de Bere, CARFIL, Parcul Tractorul, Pasaj Săcele x Timiş şi 
CET), unde nutriţia fosfatică este critică se recomandă 
bioîngrăşăminte, în doze corespunzătoare cu diame-
trele arborilor.

Fig. 21. Analize foliare la Aesculus hippocastanum 
Foliar analysis by Aesculus hippocastanum
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Arborii care prezintă carenţă de potasiu: în jurul CET-
ului - din cauza concentraţiei ridicate de CO2, de-a lun-
gul arterelor cu circulaţie intensă – din cauza înlocuirii 
potasiului din complexul coloidal al solului cu natriu, în 
Poiana Braşov – din cauza aeraţiei slabe a solului intens 
păşunat, ori cu umiditate excesivă, ori în Pepiniera CFR 
– Triaj – cauzat de antagonismul potasiu-magneziu, ne-
cesită fertilizări cu sare potasică, în dozele indicate în 
tabelul 6, în funcţie de diametrul arborilor.
După Parascan D. şi Danciu M. (2001), călirea arborilor 
prin folosirea microelementelor ca: manganul, borul, 
zincul, cuprul sau aluminiul poate mări rezistenţa lor 
prin modificarea proprietăţilor protoplasmei, în sen-
sul sporirii toleranţei acesteia la concentraţii ridicate 
de săruri. Din analizele foliare efectuate, rezultă 
că zincul şi cuprul nu coboară sub nivelul carenţei, în 
schimb carenţa de mangan este frecventă. Insuficienţa 
manganului se poate combate prin:
•	 aplicarea de îngrăşăminte cu mangan: MnSO4, che-

laţi cu mangan, gunoi de grajd;
•	 stropirea arborilor sau a solului cu o soluţie de 

MnSO4.
Îmbunătăţirea nutriţiei cu mangan:
•	 va activa formarea clorofilei;
•	 va asigura funcţionarea enzimelor care reglează 

procesele de oxidare şi reducere, favorizând sinte-
za proteinelor prin reducerea nitraţilor, care în lipsa 
manganului se acumulează până la toxicitate;

•	 va contribui la dezvoltarea normală a rădăcinilor şi 
la mărirea rezistenţei arborelui la salinitatea solului 
şi la secetă (Raheja, 1966; Gaucher, 1968; Davides-
cu, 1969).

tabelul 6. Cantităţi de îngrăşăminte ce se administrează 
arborilor în funcţie de diametrul trunchiului la 1,3 m 

înălţime. 
Quantities of manure managed trees according to trunk diam-

eter at 1,3 m height

Diametrul 
trunchiului

- cm -

Doze de îngrăşăminte ce se administrează pe arbore
Azotat de amo-

niu 32 % (N)
- kg -

Superfosfat  
17 % (P)

- kg -

Sare potasică 
40 % (K)

- kg -

Gunoi  
de grajd (B)

- kg -
 5,0 – 8,0

 8,1 – 11,0
11,1 – 14,0
14,1 – 17,0
17,1 – 20,0
20,1 – 23,0
23,1 – 26,0
26,1 – 29,0
29,1 – 32,0
32,1 – 35,0
35,1 – 38,0
38,1 – 41,0
41,1 – 44,0

0,45
1,20
2,40
3,80
4,70
5,70
6,20
7,00
8,30
9,30

10,10
11,75
12,50

0,60
1,50
3,00
5,00
6,00
7,50
9,50

11,00
12,40
12,40
13,40
15,00
15,00

0,37
0,90
1,80
2,70
3,70
4,20
5,00
6,50
7,50
8,00
9,00

10,00
11,20

50
80

100
125
200
225
250
275
300
325
350
375
400
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Abstract
Bioindicators and bioacumulatives method in detecting, assessing and monitoring pollution
Tree is a very complex bioindicators and bioaccumulative that while taking the leaf CO2 and all mineral ele-
ments in the air, absorbed from the soil, depending on specific environmental requirements genetically deter-
mined, necessary and available minerals from the soil. While air enters through the stoma, with all its mineral 
components falling by foliar analysis in actual composition of the atmosphere surrounding the crown, mineral 
elements in soil are absorbed only if the ecological requirements of each species.
Thus, the leaves contain a relatively constant background nutrient absorbed by roots from soil, and a variable 
content of mineral elements taken from the air depending on its quality, more polluting or less polluting.
Bioindicators and bioacumulatives method in detecting, assessing and monitoring pollution consist in:
- observations and photography to describe the plant health of bio-accumulative and  bioindicators tree 
(crown transparency, damage caused by abiotic factors, biotic and anthropogenic) and identifying the symp-
toms of nature and intensity of pollution, in biodetected phase;
- foliar analysis to determine the leaf content in nutrient and and interpretation in relation to European nutri-
tion and toxicity thresholds, in bioevaluated phase;
- periodically repeated foliar analysis in the  surveillance phase.
Keywords: tree, foliar analysis, surveillance, nutrients.

Pop A. M., 2007: Albinele părăsesc civilizaţia umană, Ziarul Gândul.
După cel puţin câteva mii de ani, de când există mărturii istorice privind buna relaţie între om şi albine, aceas-
tă legătură pare să se frângă cu o repeziciune uimitoare, încât, în numai câţiva ani, am putea să mai vedem 
albinele numai în manualele de biologie.
Din SUA şi Canada, trecând prin Europa occidentală (mai ales Franţa) şi până în Taiwan, milioane de stupi au 
fost descoperiţi părăsiţi de albine în cursul ultimului an! Albinele dispar pur şi simplu din apropierea aşezări-
lor umane, iar în urma lor nu lasă nici măcar un cadavru, pentru a se putea investiga cauza acestor dispariţii 
misterioase. Apicultori şi biologi din toată lumea nu-şi mai revin din şoc sub asaltul ştirilor că dispariţiile se 
înregistrează în tot mai multe locuri din lume.
Potrivit Le Monde, de bine ce în Franţa apicultura era în redresare după eliminarea unui pesticid pentru porumb 
şi floarea-soarelui, care omorâse multe albine, în anumite regiuni au dispărut iarăşi între 15 şi 95 la sută dintre 
albine.
În Spania, jumătate din cele 2,3 milioane de stupi (ce asigură un sfert din producţia de miere din UE) sunt go-
lite de micile lor locuitoare. Peste tot, albinele par numai să fi fugit din calea oamenilor sau să fi fost „răpite” de 
prădători necunoscuţi, pentru că nu există nici o dovadă că ele au murit.
Una dintre teoriile apicultorilor merge pe ideea că vinovat de „sindromul prăbuşirii coloniilor” (un fel de boală 
misterioasă ce se manifestă prin dezorganizarea vieţii sociale atât de ordonate a acestor insecte) ar fi un anu-
mit insecticid pe bază de imidacloprid, un ingredient contestat vehement în SUA şi Franţa, deşi folosirea lui 
este autorizată pe cuprinsul UE! Un insecticid care ucide albinele ar trebui să lase urme, or, insectele sunt doar 
puse pe fugă.
Biologi din toată lumea sunt disperaţi să găsească motivul dispariţiilor, pentru că albinele polenizează sute de 
plante (90 numai în SUA) vitale pentru alimentaţia umană care nu s-ar mai putea înmulţi fără munca benevolă 
a acestor harnici prieteni ai omului, care par acum să se fi supărat grozav pe omenire.

Revista revistelor
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Recenzie

Recenzie

Dr. ing. Valentin Bolea

Haş T. Teodora căsătorită Geambaşu, 2007:  “Cerce-
tări privind dinamica biodiversităţii în fitocenoze 
de cerete în curs de regenerare din Câmpia înaltă a 
Crişurilor”, Teza de doctorat,  jud. Bihor, 195 pagini, 
49 tabele, 58 grafice color, inclusiv reprezentări gra-
fice bi şi tridimensionale.
În contextul certificărilor pădurilor din România, cerce-
tarea biodiversităţii ceretelor din judeţul Bihor îşi adu-
ce contribuţia la amplificarea ei şi la constituirea unei 
baze de referinţe pentru evaluarea diferitelor măsuri de 
cultură a pădurilor în conservarea acesteia. Cercetarea 
evidenţiază variaţia biodiversităţii în urma intervenţii-
lor silviculturale în cerete şi se înscrie în interesul inter-
naţional şi naţional pentru conservarea biodiversităţii.
În condiţiile de climă şi sol diferite în care ecosistemele 
forestiere cu celelalte specii de cvercinee sunt puternic 
afectate de uscări în masă şi traversează o lungă peri-
oadă de dezechilibru ecologic, ca urmare a lipsei de 
fructificaţii, autoarea tezei de doctorat şi-a îndreptat 
atenţia asupra ceretelor care nu asigură un lemn de ca-
litate superioară, dar au o rezistenţă mare la secetă şi se 
regenerează uşor din sămânţă şi lăstari, au o creştere 
mai rapidă în tinereţe decât alte cvercinee şi asigură o 
producţie destul de ridicată de lemn.
Această orientare originală asupra unor ecosisteme re-
duse ca suprafaţă (185.000 ha. Cerete) în România, este 
curajoasă şi în condiţiile schimbărilor climatice din ce 
în ce mai evidente întrucât ceretele şi amestecurile de 
cer manifestă o stabilitate ridicată, chiar în condiţii de 
antropizare pronunţată şi în staţiuni în care alte specii 
nu rezistă.
Capitolul 1 este un model al genului, concentrat pe 
principalele aspecte ale conceptului de biodiversitate, 
de mare utilitate pentru oricine doreşte să se iniţieze 
asupra cauzelor nivelurilor evaluării prin indici şi im-
portanţei biodiversităţii. El are la bază o foarte temeini-
că cercetare bibliografică (128 lucrări trecute la biblio-
grafie, din care 29 din literatura străină de specialitate), 
care prin ingenioasa sinteză a cunoştinţelor asigură 
doctorandei o largă deschidere pentru cercetarea bio-
diversităţii.
Scopul cercetării este exprimat cu claritate: “evidenţie-
rea variaţiei diversităţii populaţiilor specifice din fitoce-

nozele edificate de cer în diferite faze ale procesului de 
regenerare naturală” şi este orienta pentru a-şi aduce 
contribuţia la adoptarea şi aplicarea diferenţiată şi efici-
entă  a întregului sistem de măsuri silvotzehnice: prima 
tăiere de regenerare, tăierile de lărgire şi racordare cât 
şi tăierile de lărgire specifice, nuielişurilor şi părişurilor.
Stabilirea diversităţii fitocenozelor de cerete ne parcur-
se şi parcurse cu fiecare din măsurile silvotehnice, con-
stituie câte un obiectiv al cercetării, urmărit şi realizat 
cu consecvenţă în cadrul doctoratului.
Cadrul fitoclimatic şi edafic al fitocenozelor de cerete 
din Câmpia Înaltă a Crişurilor este surprins în tot ceea 
ce are caracteristic şi concludent pentru întregirea cu-
noaşterii potenţialului ecologic al acestei asociaţii sub 
raportul: aşezării geografice, geologiei şi geomorfolo-
giei, hidrografiei, climei, solurilor, tipurilor de staţiuni şi 
vegetaţiei.
Arealul cerului di Europa şi Asia Mică este înfăţişat sub 
aspectul încadrării fitocenozelor din pădurile cu cer eu-
ropene în unităţi fitosociologice, diversităţii pădurilor 
de cer din Europa şi Asia Mică şi a încadrării pădurilor 
europene cu cer în unităţi fitocenogeografice, oferind 
un tablou exhaustiv de certă valoare informaţională.
Arealul cerului şi a pădurilor cu cer din România este 
redat până la nivel de detalii pe unităţi fitosociologice, 
tipologice şi fitocenografice, cu precizarea bogăţiei de-
osebit de mari a speciilor de plante superioare, consti-
tuind un cadru sintetic de mare utilitate pentru specia-
liştii care se preocupă de dezvoltarea durabilă a acestor 
asociaţii.
Cercetările privind diversitatea “populaţiilor specifice” 
(termen recomandat a se utiliza în loc de specie, când 
se face referire la diversitatea biocenozei) din fitoceno-
ze edificate de cer aflate în diferite faze de regenerare, 
adâncesc în mod oportun trăsături biocenotice parti-
culare din zona ceretelor studiate, referitoare la: bo-
găţia de populaţii specifice, abundenţa populaţiilor în 
diferite faze de regenerare a fitocenozelor edificate de 
cer, distribuţia populaţiilor ierbacee şi subarbustive pe 
clase de abundenţă, structura bioformelor, a ecoforme-
lor şi a geo-elementelor, diversitatea structurii arbore-
telor de cer şi capacitatea de regenerare a cerului.
Remarcabile pentru producţie sunt constatările privind 
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dinamica abundenţei populaţiilor în fitocenozele de 
cerete aflate în diferite faze de regenerare, concretizate 
prin:
•	 creşterea abundenţei populaţiilor de arbuşti după 

tăierile de deschidere şi lărgire a ochiurilor de la 
7500 la 17500 indivizi/ha. În asociaţia Quarcetum 
robori – cerris şi de la 22.500 la 25.500 indivizi/ha. În 
asociaţia Carpino – Quarcetum cerris;

•	 creşterea abundenţei populaţiilor de ierburi şi sub-
arbuşti după tăierile de deschidere şi de lărgire a 
ochiurilor, de la 1.300.000 şi respectiv 2.900.000 
indivizi/ha. Până la 4.300.000 şi respectiv 4.700.000 
indivizi/hectar;

•	 creşterea abundenţei ierburilor de la 40.000 indi-
vizi/ha. De nuieliş până la 650.000 indivizi/ha în 
faza de păriş.

Interesante pentru gospodărirea durabilă a ceretelor 
sunt constatările privind structura şi dinamica biofor-
melor, ecoformelor şi geoelementelor din stratul ierbos 
în arboretele parcurse cu tăieri:
•	 creşterea procentului de terofite de la 8 la 10 – 15 

%şi a hemicriptofitelor de la 59% la 70% şi respectiv 
60%;

•	 creşterea procentului de elemente circumpolare, 
adventive şi cosmopolite şi reducerea celor eurasi-
atice de la 77% la 70-60% în arborete parcurse cu 
tăieri;

•	 reducerea speciilor mezoterme şi creşterea celor 
termotolerante, reducerea speciilor xeromezofite şi 
creşterea celor hidrotolerante în ceretele parcurse 
de tăieri şi creşterea speciilor acidofile şi acido-neu-
trofile în detrimentul speciilorslab acide;

•	 creşterea proporţiilor speciilor de pajişte de la 20% 
la 37-46% în ceretele parcurse de tăieri.

De asemenea, stabilirea indicatorilor diversităţii fitoce-
nozelor din ceretele studiate (pe baza abundenţei rela-
tive  a populaţiilor), cum sunt indicii Shannon – Wiener, 
Pielou, diversitatea maximă posibilă şi indicele Simp-
son, constituie un model pentru activitatea de certifi-
care a pădurilor şi pentru reglarea intensităţii interven-
ţiilor în arboretele în curs de regenerare.
În ceea ce priveşte capacitatea de regenerare a arbo-
retelor de cer, autoarea tezei de doctorat a cercetat cu 
minuţiozitate şi perseverenţă: fructificaţia cerului pe 
vârste şi consistenţe, numărul de puieţi din regenera-
rea naturală pe categorii de înălţimi, compoziţia stratu-
lui puieţilor în funcţie de natura lucrărilor silvotehnice, 
surprinzând caracteristicile regenerării cerului cu tot 
ce are ea mai reprezentativ şi mai interesant pe planul 
aplicaţiilor în silvicultură.
Sub auspiciile cercetărilor privind dinamica biodiversi-
tăţii în fitocenozele de cerete în curs de regenerare, au-
toarea tezei de doctorat recomandă pentru producţie 
modalităţi şi instrumente eficiente pentru supraveghe-
rea şi menţinerea diversităţii habitatelor ocupate de cer 
ţi pentru creşterea suprafeţei ocupate de cer, fie prin 
împădurirea de terenuri degradate, fie prin constitui-

rea de perdele forestiere sau înlocuirea unor arborete 
derivate.

Dan Marian Gurean, 2007: „Cercetări corologice fi-
tocenologice şi ecofiziologice în laricetele naturale 
din Carpaţii sud-estici (Carpaţii româneşti)”, teza de 
doctorat, Braşov.
În secolul schimbărilor climatice şi a furtunilor, „stejarul 
muntelui”, cum se mai numeşte laricele, ocupă un loc 
important, prin larga lui amplitudine ecologică şi re-
zistenţa ridicată la zăpezi abundente şi doborâturi de 
vânt, ca urmare a înrădăcinării pivotant - trasante şi a 
coroanei rare, adaptate la presiunea vântului. Prin ur-
mare teza de doctorat este oportună  deoarece asigu-
ră bazele corologice, fitocenologice şi ecofiziologice în 
gospodărirea durabilă a laricetelor naturale din Carpaţii 
Sud-Estici (Carpaţii româneşti). De asemenea, această 
lucrare este de mare actualitate pentru conservarea bi-
odiversităţii genofondului forestier autohton, întrucât 
laricetele naturale din Carpaţii româneşti adăpostesc 
12 endemite carpatice, o specie periclitată, una vulne-
rabilă, 6 specii rare şi 42 taxoni rari, în conformitate cu 
„Lista roşie a plantelor superioare din România”
Teza de doctorat este orientată cu claritate spre realiza-
rea unor obiective ştiinţifice bine definite în capitolul I: 
Corologie, ecologie, fitocenologie şi ecofiziologie, dar 
înainte de dezvăluirea rezultatelor acestor cercetări, 
doctorandul prezintă sinteza unei bogate literaturi 
de specialitate, privind; genul Larix (capitolul II), sub 
aspect sistematic, al arealului, originii, evoluţiei şi filo-
geniei şi stadiul actual al cercetărilor privind corologia, 
fitocenologia şi ecofiziologia laricetelor naturale din 
Carpaţii româneşti (capitolul III).
Elaborarea capitolelor II şi III se bazează pe o foarte lar-
gă cercetare-documentare bibliografică extinsă pe cca. 
200 de ani în urmă, cuprinzând 226 lucrări ştiinţifice, 
din care 68 într-o limbă străină.
Capitolul IV al tezei de doctorat începe cu localizarea 
cercetărilor, redat cu meticulozitate pe cele 6 centre 
muntoase mai importante de răspândire naturală: 
Munţii Bucegi, Ciucaş, Trascău, Gilău, Ceahlău şi Lato-
riţei, în care cele 17 suprafeţe de cercetare, între 500 şi 
1000 m2, au fiecare o fişă de prezentare, care poate con-
stitui u model al genului şi care a permis reactualizarea 
distibuţiei laricetelor naturale pe tipuri şi subtipuri de 
sol, tipuri de staţiune şi tipuri naturale fundamentale 
de pădure şi a conferit aplicabilitate cercetărilor.
În fitocenologie, metodele de cercetare utilizate se în-
cadrează în şcoala fitosociologică - floristică de la Zuri-
ch – Montpellier, urmărindu-se cu mare acurateţe în ta-
belele sinoptice ale asociaţiilor: abundenţa-dominanţa, 
frecvenţa, forma biologică, elementul floristic, catego-
ria de periclitare şi valorile indicilor ecologici, umidita-
te, temperatură şi reacţia solului. Se remarcă ordonarea 
speciilor în funcţie de afinităţile lor cenotice, pentru a 
evidenţia similitudinile şi diferenţele între fitocenozele 
investigate, cât şi relevanţa graficelor color, care redau 
spectrele elementelor floristice şi formelor biologice.
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De asemenea, este lăudabilă utilizarea în premieră la 
Facultatea de Silvicultură a metodei de diagnoză foli-
ară, considerată de academicianul dr. doc. Constantin 
D. Chiriţă ca „ o metodă nou şi directă pentru aprecie-
rea nutriţiei plantelor”, constatându-se „insuficienţa in-
dicaţiilor analizei solului în cercetarea relaţiilor privind 
capacitatea trofică a solului şi nutriţia minerală a plan-
telor lemnoase” (Revista Pădurilor 84, 1969, nr. 8 pag 
401). Metoda a fost aplicată corect conform Standarde-
lor Europene (UNECE, 1944: Manual on methods and 
criteria for harnonized sampling, assessment, monito-
ring and analysis of the effects of air pollution on forest. 
Programme Coordinating centre West. BNF, Hamburg)
Folosind 8 repetiţii şi o prelucrarea statistică corectă, 
mediile obţinute au permis compararea cu valorile de 
referinţă corespunzătoare nivelurilor europene de nu-
triţie optimă, critică şi de carenţă.
În capitolul V Cercetări privind corologia laricelui spon-
tan în Carpaţii de Sud-Est, autorul prezintă arealul na-
tural al laricelui în ţara noastră, pe 11 centre muntoase 
de răspândire, oferind un tablou exhaustiv de certă va-
loare informaţională, din care nu lipsesc: hărţile cu car-
tografieri în sistemul Universal Transverse Mercantor, 
fotografii color de ansamblu ale munţilor, hărţi amena-
jistice şi tabele cu distribuţia arboretelor de larice pe 
direcţii silvice, ocoale silvice, unităţi de producţie, uni-
tăţi amenajistice, împreună cu principalele caracteris-
tici ale arboretelor: suprafaţa, consistenţa, compoziţia, 
vârsta, clasa de producţie şi grupa funcţională.
În acest capitol, contribuţia ştiinţifică a autorului se face 
simţită atât la nivel teoretic, prin amplasarea pe harta 
României elaborată în sistem UTM a staţiunilor de lari-
ce natural, cât şi la nivel practic, prin localizarea cerce-
tărilor pe hărţi amenajistice.
Distribuţia arboretelor de larice natural este surprinsă 
în tot ce are caracteristic şi concludent pentru întregi-

rea cunoaşterii potenţialului ecologic, sub raport geo-
logic, orografic şi edafic, remarcându-se relevanţa gra-
ficelor de distribuţie a suprafeţei arboretelor pe tipuri şi 
subtipuri de sol şi pe tipuri de staţiuni.
Cercetările de fitocenologie (capitolul VI), din arealul 
disjunct, cu caracter relictar, concentrat la limita supe-
rioară a pădurilor, evidenţiază specificul populaţiilor de 
larice şi diferenţierea unor variante ecologice ale asoci-
aţiei Saxifrago cuneifoliae-Laricetum, ori a unor faciesuri 
caracterizate prin: codominanţa speciilor Sesleria rigida 
şi Carex sempervirens, a speciilor acidofile Vaccinium 
myrtillus, Luzula luzuloides şi Hylocomium proliferum, 
a speciilor Calamgrostis arundinacea şi Luzula luuzu-
loides, sau prin dominanţa speciilor arbustive Spiraea 
chamaedryfolia, Lonicera nigra şi Clematis alpina.
Supremaţia transpiraţiei laricelui, comparativ cu cele-
lalte gimnosperme, de la limita superioară a pădurii, 
este explicată prin structura acelor sale, cu stomate po-
ziţionate la nivelul epidermei şi nu adâncit în „cripte”, cu 
epidermă ne sclerificată şi hipoderma dintr-un singur 
strat de celule poziţionate în dreptul nervurii.
Nutriţia laricelui, cercetată în premieră pe ţară, nu nu-
mai prin analize de sol ci şi prin analize foliare, evidenţi-
ază particularităţile nutriţiei azotate, fosfatice, potasice, 
cu calciu şi magneziu, şi asigură o valoroasă bază de 
date, comparabilă în timp şi spaţiu.
În concluzie, teza de doctorat a domnului conferenţiar 
inginer Gurean Dan Marian, structurată pe 8 capitole 
concise, bine proporţionate şi logic înşiruite, susţinu-
tă de tabele consistente şi hărţi edificatoare şi inspirat 
ilustrată de fotografii relevante, grafice şi diagrame de 
foarte bună calitate, constituie un elaborat ştiinţific va-
loros, care prezintă cu acurateţe o imagine cât se poate 
de completă şi de concludentă asupra laricetelor natu-
rale din Carpaţii româneşti.

Falkenberg K., 2007: Natura 2000 – Safeguarding Europe’s biodiversity, (Natura 2000 – Salvarea biodi-
versităţii Europei): Revista Country Side, EC DG Environment.
Natura 2000 este una dintre cele mai semnificative realizări a politicii de mediu a Uniunii Europene, iar cartea 
ne spune istoria construirii celei mai mari reţele de ari protejate din lume.
Reţeaua cuprinde 25.000 de situri care acoperă o cincime din suprafaţa teritoriului Uniunii Europene. De la 
Cercul Polar până la Mediterana, Europa are o serie de peisaje şi de condiţii naturale care conţin o multitudine 
de biodiversitate.
Reţeaua Natura 2000 este piatra de temelie a politicii pentru protecţia biodiversităţii europene. Este un model 
pe care alte ţări l-au copiat deoarece aceasta combină abordarea ştiinţifică, cu protecţia juridică eficientă şi de 
asemenea, flexibilitatea de a permite dezvoltarea şi continuarea activităţilor economice. Agricultura durabilă, 
pescuitul, silvicultura – chiar şi evoluţiile infrastructurii care nu sunt dăunătoare pentru valorile de conservare 
a siturilor – pot să aibă toate loc în interiorul Sitului Natura 2000. Cadrul legal care s-a adoptat poate fi cel mai 
bine înţeles ca o cale găsită pentru ca omul şi natura să co-existe. Această carte vă va duce într-o călătorie 
prin unele dintre cele mai bune situri Natura 2000 în Uniunea Europeană. Sper să vă placă bogata varietate de 
peisaje şi viaţa sălbatică pe care continentul nostru o are de oferit

Valentin Bolea

Revista revistelor
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Protestul Societăţii „Progresul Silvic” pentru ineficienţa 
măsurilor de oprire a diminuării pădurilor din România
În condiţii naturale relativ apropiate, România are procente de împădurire 

mai mici decât Slovenia, Austria şi Slovacia!

• În ultimii 60 de ani, Ungaria a dublat suprafaţa pădurilor
• În ultimii 160 de ani, Franţa a dublat suprafaţa pădurilor
• În ultimii 160 de ani, România reduce suprafaţa pădurilor cu 3 milioane 

hectare, ajungând la un procent de împădurire de 26%, mai mic decât ni-
velul optim de 40-45%

• „Nu putem uita pădurea, care în ultimă analiză este izvorul sănătăţii noas-
tre trupeşti şi sufleteşti, izvorul energiei româneşti – într-un cuvânt: liniş-
tea, belşugul şi tăria neamului”                 Marin Drăcea
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