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În condiţiile crizei economice mondiale, pe care 
o traversează şi ţara noastră, conducerea Societăţii 
Progresul Silvic, ţine să reamintească unele din prin-
cipalele sale meniri:

Susţinerea şi promovarea progresului în silvicul-
tură care nu trebuie să fie afectată nici de contextul 
economic dificil al zilelor noastre, nici de reaşezarea 
formelor de proprietate asupra pădurilor în nici una 
din domeniile în care se desfăşoară: învăţământ, cer-
cetare, proiectare şi producţie.

Societatea Progresul Silvic militează şi promovea-
ză cu consecvenţă spiritul de solidaritate al corpului 
silvic din toate domeniile de activitate forestieră, 
precum şi ataşamentul acestuia cu rosturile prezente 
şi viitoare ale silviculturii româneşti pe care să le ser-
vească cu profesionalism şi bună credinţă, acţionând 
mai mult preventiv la oricare din presiunile conjunc-
turale de orice natură  vizând slăbirea previzibilă a 
exercitării funcţiilor complexe pe care trebuie să le 
exercite cu continuitate fondul forestiere naţional.

Apreciem cum se cuvine strădania conducerii Fi-
lialei Progresul Silvic Braşov-Covasna de a readuce 
la viaţă Revista de Silvicultură şi Cinegetică, fondată 
în 1995 şi care a jucat un rol însemnat în susţinerea 
şi promovarea realizărilor ştiinţifice şi tehnice ale sil-
viculturii regionale şi îi urăm viaţă lungă şi realizări 
remarcabile în promovarea unei silviculturi durabile, 
eficiente polifuncţional şi adecvată realităţilor ecolo-
gice, sociale şi economice de la noi.

Societatea Progresul Silvic apreciază eforturile 
învăţământului silvic superior: 

- de dotare şi modernizare a laboratoarelor stu-
denţeşti (fiziologia plantelor, genetica, măsurători 
terestre, cadastru), cum se observă la Facultatea de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov, con-
dusă de decan prof. dr. ing. Abrudan Ioan Vasile;

- de aprofundare continuă a practicii studenţeşti 
în Baza Didactică şi de Aplicaţii Practice la dendro-
logie, împăduriri, cinegetică şi în colaborare cu RNP 
-  Romsilva şi Asociaţia Administratorilor de Păduri 
din România, la lucrări de îngrijire, remarcându-se 
participarea studenţilor la răriturile din blocul ex-
perimental al Staţiunii ICAS Braşov (prof. dr. ing. 
I. Florescu), sau la instalarea unor suprafeţe experi-
mentale proprii de curăţiri şi rărituri (prof. dr. ing. 

N. Nicolescu) în cadrul Regiei Publice a Pădurilor 
Kronstadt.

- de dezvoltare tot mai evidentă a cercetării şi 
asistenţei tehnice şi proiectării în domeniile mana-
gementului ecosistemelor forestiere şi reconstrucţiei 
ecologice şi a resurselor cinegetice, remarcându-se 
în ultimii ani  creşterea ponderii proiectelor finan-
ţate de autoritatea naţională pentru cercetare şi a 
celor internaţionale (prof. dr. ing. Şofletea N, conf. 
dr. ing. Păcurar V, prof. dr. ing. Tamaş Şt., prof. dr. 
ing. Abrudan I.V., prof. dr. ing. Leahu I, prof. dr. ing. 
Chiţea Gh., prof. dr. ing. Ciubotaru A., şef lucrări dr. 
ing. Ionescu D., conf. dr. ing. Curtu Lucian, prof.dr. 
ing. Nicolescu N., prof. dr. ing. Spârchez Gh., conf.
dr. ing. Ionescu O., prof. dr. ing. Târziu D., şef lucr. 
ing.Indreica V., şef lucr. ing. Dinulică, prof. dr. ing. 
Oprea I., prof.dr. ing. Alexandru V., prof. dr. ing. 
Florescu I., şef lucr.dr. ing.Vasilescu M., prof. dr. ing. 
Ionaşcu Gh., prof.dr. ing. Ignea Gh., prof. dr. ing. 
Clinciu I., conf.dr. ing. Gurean D., şef lucr. dr. ing. 
Isaia G., şef lucr. Codreanu C., prof. dr. ing. Ciobanu 
V., conf. dr. ing. Micu I., prof. dr. ing. Danciu M.).

- de extindere a colaborărilor internaţionale prin 
noi contracte (prof. dr. ing. Abrudan I.V., prof. dr. 
ing. Ciobanu V. şi prof. dr. ing. Ignea Gh.)

- de publicare a manualelor şi tratatelor (40 cărţi 
în ultimii trei ani), dintre care au primit din partea 
Societăţi Progresul Silvic în 2007 şi 2008 premii de 
excelenţă:

- Ciobanu, V., Bereziuc, R., Alexandru, V., Neagu,  
D., Vorovencii, I., Ioraş, F., Horvath, B., Fekete, G., 
(2007). Incendii forestiere.

- Boş, N., (2007), Topografie modernă
- Şofletea, N., Curtu, I., (2007). Dendrologie
- Lazăr, G., Stăncioiu, P.T., Tudoran, G.M., Şo-

fletea, N., Candrea, Bozga,D.T., Predoiu,G., Doniţă, 
N., Indreica, A., Mazăre, G., (2007). Habitate prio-
ritare alpine, subalpine şi forestiere din România – 
Ameninţări potenţiale,

- Pop, O.G., Murariu, D., Danciu, M., Iftime, A., 
Vezeanu, C., Ionescu, D.T., Rakosi, L., Ştefănuţ, S., 
Florescu, F. şi Pătrulescu, A., (2007). Parcul National 
Piatra craiului Sit Natura 2000.

- Danciu, M., Gurean, D., Indreica, A., (2007). 
Plante vasculare periclitate, vulnerabile şi rare din 

DIN ACTIVITĂŢILE ŞI ROLUL SOCIETĂŢII 
PROGRESUL SILVIC

Ing. Gheorghe Gavrilescu 
Preşedintele Societăţii Progresul Silvic

ÎN loc de edItoRIAl
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pădurile României.
- Oprea, I., Stelian, Barz (2007).Organizarea şan-

tierelor de exploatare a lemnului. Îndrumar de pro-
iect.

- Abrudan, I.V.,(2007). Cross-sectoral Linkges 
between Forestry and other Sectors in Romania.

- Ionaşcu, Gh., Iordache, E., (2007). Transporturi 
forestiere.

- Beldeanu, E., (2007). Produse forestiere.
- Ciubotaru, A., (2007). Exploatarea pădurilor. 

Curs pentru specializarea Cinegetică.
- Spârchez, Gh., (2008). Cartarea şi bonitarea te-

renurilor agricole şi silvice.
- Beldeanu, E., (2008). Produse forestiere.
- Bobancu, A., (2008). Geometrie descriptivă şi 

desen tehnic.
- Târziu, D., R., (2008), Pedologie generală şi fo-

restieră
- Ionescu, O., (2008). Amenajarea fondurilor de 

vânătoare.
- Stăncioiu, P., T., (2008), Habitate prioritare al-

pine, subalpine şi forestiere din România. Măsuri de 
gospodărire.

Societatea Progresul Silvic consideră remarca-
bile cercetările moderne efectuate de IcaS şi pre-
zentate la Conferinţa Ştiinţifică în 23-25.08.2008 în 
domeniul:

- auxologiei în cadrul monitoringului european 
intensiv – nivelul II, desfăşurate cu succes de dr.ing. 
Badea Ovidiu,

- utilizarea tehnicilor GIS pentru realizarea ame-
najamentelor silvice, dr. ing. Gancz, V., Achim, V., 
ş.a..

- impactul schimbărilor globale asupra pădurilor, 
dr. ing. Barbu, I., Staţiunea Câmpulung Moldove-
nesc,

- influenţei climatului asupra infestării  pădurilor 
din România cu Lymantria dispar – dr.ing. Neţoiu, 
C., dr.ing. Tomescu, R., ş.a.

- analizei variabilităţii seriilor dendrocronologi-
ce din Carpaţii Orientali, dr.ing.Sidor, C., şi dr. ing. 
Popa, I.,

- calităţii stejarului ca specie bioindicatoare a po-
luării, dr.ing.Bolea, V., şi  Chira, D.,

- efectele poluării cu fluor asupra arboretelor de 
pe Valea Prahovei, dr. ing. Ianculescu, M.,

- optimizarea calităţii nadelor feromonale în pro-
tecţia molidului împotriva gândacilor de scoarţă, dr. 
ing. Mihalciuc, V., ş.a.

- răspunsul adulţilor de Hylobius abietis la alfa-
pinen şi etanol în diferite parchete de exploatare, 
dr.ing.Olenici, N., ş.a. ICAS Câmpulung Moldove-
nesc,

- diversitatea structurală a făgetelor pluriene, 
dr.ing.Guiman, Gh., - Staţiunea Mihăieşti,

- zonarea ecosistemelor  forestiere din România 
expuse la riscul doborâturilor de vânt, dr. ing. Dincă, 
L., şi Cioloca, N.,

- fundamentarea ştiinţifică a acţiunii de recon-
strucţie ecologică şi ameliorare a terenurilor degra-

date, dr.ing. Constandache,  C., dr.ing. Untaru, E., 
ş.a. – ICAS Focşani

- reconstrucţia ecologică a pădurilor din Lunca şi 
Delta Dunării, dr. ing. Greavu, M.,

- sisteme de perdele forestiere de protecţie în 
zone cu risc de deşertificare, dr. ing. Costăchescu, C., 
şi dr. ing. Mihăilă, E.,

- variaţia genetică a provenienţelor de Fraxinus an-
gustifollia şi Fraxinus excelsior, dr. ing. Pârnuţă, Gh., ş.a.

- ameliorarea laricelui în România, Mihai, G., şi 
Teodosiu, M.,

- conservarea biodiversităţii prin mari arii natura-
le protejate, dr.ing. Stoiculescu, C.,

- monitorizarea urşilor cu comportament de hră-
nire deviat, ing. Jurj, R., dr. ing. Ionescu,O., dr. ing.
Ionescu, G., ing. Popa, M., biolog Paşca, Cl., ş.a. 

- tehnologii de reconstrucţie ecologică a arbore-
telor de molid afectate de cervide – dr. ing. Vlad R., 
şi ing. Cuciureanu Cr.

- principii de management a populaţiilor piscico-
le din apele de munte – dr. ing. Cristea I.

- lipanul, ecologie şi management - dr. ing. Cris-
tea I.

- bibliografia forestieră română: actualizare şi in-
formatizare – dr. ing. Biriş I.A., Stanciu L., ş.a.

 Sunt remarcabile rezultatele obţinute de ICAS 
în căstănişurile de la Baia Mare, dr. ing. Chira D şi 
dr. ing. Bolea V., la combaterea biologică a Crypho-
nectriei parasitica, o ciupercă de carantină care a de-
clanşat în America de Nord cea mai mare catastrofă 
naturală cunoscută până în prezent.

Având în vedere accidentele climatice din ce în 
ce mai frecvente şi mai periculoase pentru păduri se 
apreciază preocupările de creare a unei structuri de 
rezistenţă a arboretelor la rupturi de vânt şi zăpadă, 
prin lucrări de îngrijire curajoase, experimentate în 
blocul de rărituri de la Săcele de dr. ing. V. Bolea şi 
prof. dr. ing. Florescu I.

Pentru stimularea acestei activităţi s-au acordat 
premii de excelenţă pentru următoarele publicaţii 
ale ICAS – ului:

 - Vlad, R., Caracteristici dendrometrice şi auxo-
logice ale arboretelor de molid vătămate de cervide.

-  Vlad, R., Fundamente silviculturale pentru ges-
tionarea arboretelor d molid vătămate de cervide.

- Ion Cristea, Managementul fondurilor piscicole 
din apele de munte.

- Gh.,Pârnuţă,  Catalogul naţional al resurselor 
genetice forestiere,

- N., Doniţă. I.,A., Biriş, M., Filat, C., Roşu, M., 
Petrila, Ghid de bune practici pentru managamentul 
pădurilor din Lunca Dunării

- D., I., Ionescu, Institutul de silvicultură Câm-
pulung Moldovenesc – studiu istoric,

- C., Costandache, S., Nistor, Reconstrucţia eco-
logică terenurilor ravenate şi alunecătoare din zona 
Subcarpaţilor de Curbură şi Podişul Moldovei.

- O., Badea,  Manual privind metodologia de 
supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor 
forestiere aflate sub acţiunea poluării atmosferice şi 
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modificărilor climatice.
- Gh., Pârnuţă, Variabilitatea genetică şi amelio-

rarea arborilor de molid cu coroană îngustă în Ro-
mânia.

- N., Doniţă, C., Bândiu, I., A., Biriş, V., Gan-
cz, J., Apostol, C., Marcu, Harta pădurilor pe unităţi 
ecosistemice. România (scara 1:500 000)

Societatea Progresul Silvic, urmăreşte cu in-
teres păstrarea integrităţii şi ocrotirea pădurilor 
private şi de stat, a zonelor verzi urbane, ecologiza-
rea turismului în păduri şi conservarea rezervaţiilor 
biosferei, a parcurilor naţionale şi naturale şi a mo-
numentelor naturii, contribuind la stimularea aces-
tor activităţi, prin acordarea diplomelor de excelenţă 
pentru cele mai valoroase lucrări:

- „Pădurile României x Parcuri Naţionale şi Parcuri 
Naturale” ing. Toader T., dr.ing.Dumitru I., ing.Trifoi F., 
conf. dr. ing. Abrudan I.V., ing. Vergheleţ M., 

- „Parcuri Naţionale. Naturale şi Rezervaţii ale 
Biosferei din România” Moş A., Drăgoi M., Gurean 
D., ş.a.

- „Ghidul ecoturistului în pădurile din Săcele”dr. 
ing. Bolea V. şi dr. ing. Ciobanu D.

Societatea Progresul Silvic apreciază iniţiativa 
rnP de implicare a inginerilor din producţie în 
propunerea noilor teme de cercetare, izvorâte din 
necesităţile producţiei şi de organizare în perioada 
23-25.09.2008 a Târgului de cercetare ştiinţifică şi 
de asistenţă tehnică de la Posada privind aprecierile 
pentru temele noi de cercetare, remarcându-se din-
tre temele promovate pe 2009 şi anii următori:

- Tema 9.27.: „Selecţionarea unor specii de arbori 
rezistente la secetă şi poluare,  care pot vegeta cores-
punzător în condiţiile extreme de la câmpie” respon-
sabil dr.ing.V.Bolea de la ICAS Braşov

Societatea Progresul Silvic încurajează pro-
gresul silvic în domeniul valorificării polivalente 
a pădurilor şi arborilor, astfel că  în acelaşi timp cu 
creşterea productivităţii şi producţiei pădurilor să 
se recunoască şi să crească importanţa funcţiilor de 
protecţie a pădurilor. În acest sens sprijinim măsurile 
exprimate în acest număr al Revistei de Silvicultu-
ră şi Cinegetică, de prof.dr. ing.Clinciu I., şi prof.
dr.ing.Florescu I., privind gestionarea durabilă a pă-
durilor cu funcţii de protecţie hidrologică şi dorim să 
împărtăşim experienţa dr.ing.Blaj R., în valorificarea 
superioară a masei lemnoase din D.S. Sibiu, reco-
mandând urmărirea indicatorilor calitativi privind 
bogăţia şi diversitatea floristică în ecosistemele fo-
restiere cu vânat şi mai ales în cele destinate creşterii 
controlate a vânatului – indici experimentaţi în pre-
mieră în ţara noastră de dr.ing.V. Bolea şi ing.Şerban 
Neguş.

conducerea Societăţii Progresul Silvic consi-
deră foarte importantă, pentru prestigiul corpului 
silvic, implicarea socială a cercetării silvice în pro-
tecţia mediului urban, prin aplicarea unor metode 
silvice în:

- evidenţierea poluării, de la Copşa Mică şi Baia 
Mare prin studiul creşterilor în diametru a tulpinilor, 

efectuat de dr. ing. M. Ianculescu.
- bioevaluarea poluării prin metoda arborilor bi-

oindicatori,  fundamentată de dr. ing. V. Bolea şi dr. 
ing. Chira D. şi aplicată la Timişoara (2005-2008), 
Braşov (2004-2005), Baia Mare (2007-2009), studiu 
finalizat cu două cărţi originale: „ Atlasul poluării în 
Braşov” şi „Monitorizarea poluării prin bioindica-
tori”.

- biodetecţia poluării în păduri, livezi, grădini, 
zone verzi, fâneţe şi păşuni cu ajutorul simptomelor 
foliare  prin studiul elaborat de dr. ing. V. Bolea şi 
dr.ing.D.Chira şi finalizat prin cartea „Flora indica-
toare a poluării”.

Aceste cercetări îşi găsesc noi aplicaţii în eviden-
ţierea şi supravegherea poluării rutiere, a poluării din 
jurul aeroporturilor şi de-a lungul canalului naviga-
bil al cursului Dunării,  aşa cum rezultă comunicarea 
ştiinţifică prezentată la Conferinţa Internaţională 
privind Poluarea Mediului şi impactul asupra sănă-
tăţii populaţiei ţinută la Braşov în 16-19 iulie 2008 
şi din posterele premiate cu Diplome de Excelenţă 
la Expo-conferinţa Ecologică din 28-30 iunie 2006 
de la Braşov şi la Expoziţia organizată în 18-20 mai 
2008 la Centrul de Informare Tehnologică din Bra-
şov.

ca preşedinte al Societăţii Progresul Silvic 
apreciez mult constanţa  şi perseverenţa în activi-
tatea filialei Baia mare, cu o remarcabilă organiza-
re a schimbului de experienţă organizat pe valea Sf. 
Ioan pe tema răriturilor în făgete, activitatea  susţi-
nută a filialei alba Iulia a cărei conducere este pre-
zentă în revista de Silvicultură şi Cinegetică printr-
un interesant articol privind împădurirea terenurilor 
degradate şi mai ales hotărâta şi ferma revenire a 
filialei Braşov-covasna,  la tradiţionala ei activi-
tate. În continuare, având în vedere redresarea finan-
ciară a Societăţii Progresul Silvic, conducerea socie-
tăţii a aprobat cererea Filialei Braşov – Covasna de a 
susţine cu 2200 lei tipărirea în continuare a Revistei 
de Silvicultură şi Cinegetică şi completarea acestei 
sume cu banii din cotizaţie, ceea ce va fi un stimulent 
pentru achitarea cu regularitate a acestor cotizaţii.

cu prilejul  lunii pădurilor: 15 martie-15 aprilie 
2009 Societatea Progresul Silvic aminteşte tinere-
tului şi întregii populaţii a ţării că arborii din zone-
le verzi şi pădurile ţării,  prin aportul lor la oxige-
narea aerului  sechestrarea bioxidului de carbon şi 
a noxelor din atmosferă constituie aliaţi nepreţuiţi 
în lupta contra poluării şi accidentelor climatice 
(zăpezi, furtuni, secete, inundaţii) şi nu este permisă 
renunţarea la nici un exemplar sub falsa motivaţie 
a modernizării drumurilor, a extinderii parcărilor, a 
amplasării mall-urilor, depozitelor şi complexelor 
sportive.

Există suficiente terenuri virane pentru toate 
aceste construcţii, iar frecventa motivaţie că în loc de 
un nuc matur, un paltin ori un frasin matur plantăm 
100 de puieţi, este iluzorie pentru că populaţia ora-
şelor noastre, are nevoie acum de bioacumularea 
noxelor care reduc speranţa  de viaţă (care a ajuns 
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În perioada 22-26 septembrie 
2008 a avut loc la Seul, Coreea 
de Sud, Simpozionul IUFRO al 
Grupei de Lucru 2.02.15 intitu-
lată IUFRO. Simpozionul a fost 
organizat de Institutul Coreean 
de Cercetări Forestiere în coope-
rare cu Societatea Pinul Coreean. 
La această manifestaţie ştiinţifică 
au participat 64 delegaţi din 12 
ţări, după cum urmează: Austria, 
Bulgaria, Canada, China, Coreea 
de Sud, Japonia, Mexic, România, 
Rusia, SUA, Thailanda şi Viet-
nam.

Din partea ţării noastre a parti-
cipat semnatarul acestui material, 
care a prezentat două comunicări 
după cum urmează: Thirty years 
of breeding in five needle pines 
in Romania: An overview (Autor 
Ioan Blada)

Diallel crossing in Pinus cem-
bra: V. Age trend in genetic para-
meters and genetic gain for total 
and annual height growth across 
16 years of testing (autori Ioan 
Blada şi Flaviu Popescu). La se-
siunea de deschidere au fost pre-
zentate trei discursuri, care toate 
la un loc, au durat doar 30 de mi-
nute. Se cuvine ca, în situaţii simi-
lare, şi noi românii să renunţăm la 
vorbitorii de profesie, care vorbesc 
mult dar nu spun nimic, afectând 
timpul celor care au ceva de spus, 

pe bază de experiment, în sesiu-
nile de comunicări. Pe parcursul a 
două zile şi jumătate, cât au du-
rat lucrările de sală, au fost pre-
zentate 33 de comunicări privind 
genetica moleculară şi cantitativă, 
selecţia şi ameliorarea, hibridarea 
şi conservarea resurselor urmate 
de rezistenţa la boli şi dăunători 
a pinilor cu cinci ace, printre care 
şi zâmbrul (Pinus cembra). Din 
nou trebuie luat în seamă numă-
rul rezonabil de comunicări pre-
zentate acolo comparativ cu ceea 
ce se obişnuieşte la noi, unde încă 
mai guvernează principiul cât mai 
multe dar trecând cu vederea ca-
litatea. Prezentarea comunicări-
lor, fără traduceri paralele, a avut 
loc într-o singură limbă- engle-
za- iar această obligativitate a 
fost extinsă şi participanţilor au-
tohtoni, fapt care în România nu 
este aplicat. Ultimele două zile 
ale simpozionului au fost alocate 
vizitării unor obiective silvice de 
cercetare şi producţie, cum ar fi: 
culturi comparative de proveni-
enţe, descendenţe materne, livezi 
semincere, rezervaţii de seminţe, 
arborete de producţie, toate apar-
ţinând speciei Pinus koraiensis 
care este specia lor naţională. A 
mai fost vizitată o fabrică de pro-
cesarea seminţelor de pin coreean, 
seminţe bogate în terpene şi acizi 

graşi datorită cărora sunt comes-
tibile sau utilizabile în industria 
farmaceutică; exportul de semin-
ţe ocupă o pondere importantă a 
sectorului forestier coreean. Poate 
nu este lipsit de interes a scoate 
în faţă faptul că acolo: - pădurile 
ocupă aproape 70% din suprafaţa 
ţării, fapt lăudabil, atribuibil cali-
tăţilor morale şi silvice a celor res-
ponsabili de menţinerea covorului 
forestier ca factor protector al să-
nătăţii pământului şi omului; pe 
parcursul excursiei, în lungime de 
peste 1200 km, nu a fost văzut nici 
un parchet de exploatare şi nici 
un troliu transportând lemne, la 
timpul prezent, în Coreea de Sud, 
tăierea pădurii este aproape pro-
hibită şi aceasta întrucât acolo nu 
există răufăcători lacomi aşezaţi 
pe scaune înalte ca la noi; jude-
când după beneficiile aduse ţării 
de industriile (nepoluante) elec-
tronică şi constructoare de maşini, 
după cum nici o palmă de pârloa-
gă nu a fost observată, precum 
şi după infrastructura dezvoltată 
(materializată în mii, nu sute, de 
magistrale rutiere care traversează 
alte mii de tuneluri moderne), les-
ne îţi dai seama că acolo nu lupul 
este cioban la turmă.

Dr.ing. Ioan Blada

la cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană), are 
nevoie acum de metabolizarea sulfului care afectează 
aparatul respirator al copiilor, de blocarea plumbului 
care afectează sistemul nervos, de captarea cadmiu-
lui, care produce cancere pulmonare, de absorbţia 
fluorului care provoacă osteoporoză şi alte boli ale 
sistemului osos.

membrii Societăţii Progresul Silvic, prin publi-

carea cărţilor de specialitate,  a Revistei Pădurilor şi 
a Revistei de Silvicultură şi Cinegetică, a revistei Bu-
covina Forestieră, sau prin buletinele ştiinţifice ale 
forurilor de învăţământ superior şi cercetare ştiinţi-
fică de profil, precum şi prin participarea la expoziţii 
naţionale şi internaţionale, trebuie să se situeze în 
fruntea acţiunilor de ocrotire a arborilor şi a pădu-
rilor din ţara noastră.

Simpozionul IUFRO  
al Grupei de Lucru 2.02.15
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1. PREAMBUL
După cum se cunoaşte, în cadrul fostului Co-

lectiv mixt pentru amenajarea bazinelor hidro-
grafice torenţiale, înfiinţat şi coordonat de către 
regretatul profesor Stelian Munteanu, preocupă-
rile propriu-zise de proiectare şi cercetare s-au 
interferat cu problemele promovării unei sil-
viculturi pe largi baze ecologice şi hidrologice, 
adecvate pădurilor din cuprinsul bazinelor hi-
drografice torenţiale. ţinta urmărită de profesor, 
încă de la vremea aceea (1975-1980),  era una cât 
se poate de precisă: cum trebuie să fie alcătuite, 
implementate şi valorificate studiile de vegetaţie 
forestieră, astfel încât, prin armonizarea măsuri-
lor privitoare la restaurarea vegetaţiei cu celelalte 
măsuri şi lucrări biotehnice şi hidrotehnice, să se 
ajungă la o fundamentare cât mai judicioasă a 
acţiunii de prevenire şi combatere a proceselor 
torenţiale (Clinciu, Lazăr, 1997; Clinciu, 2006).

Aşa se face că autorii lucrării de faţă şi colabo-
ratorii acestora, având şansa de a fi fost cooptaţi 
la toate studiile complexe elaborate pe bazine hi-
drografice, au realizat ample cercetări privitoare 
la vegetaţia forestieră de pe Valea Tărlungului,  
Valea Bârsei, Valea Lotrului ş.a. Pentru fiecare 
dintre aceste cazuri, s-au analizat în amănunt 
starea şi structura arboretelor şi s-au prescris 
măsurile silvotehnice adecvate, care să răspundă 
obiectivelor fixate prin documentaţiile de pro-
iectare. Cu timpul, unele dintre soluţiile propuse 
şi rezultatele acestora au fost publicate (Florescu, 
Spârchez, 1981; Florescu, Damian, 1982), ast-
fel că s-a conturat o nouă direcţie de cercetare: 
aportul silvotehnicii la creşterea potenţialului de 
protecţie hidrologică al pădurilor montane, cu 
deosebire al celor care vegetează în spaţiul bazi-
nelor hidrografice torenţiale.

Studiile complexe, biotehnice şi hidrotehnice 
în bazinele hidrografice montane s-au impus şi 

au impus şcoala românească de amenajare inte-
grată a bazinelor hidrografice montane la nivel 
naţional şi european, iar coordonatorul său, prof. 
dr. ing. Stelian Munteanu a devenit unul dintre 
liderii de primă mărime ai Grupului de lucru  
FAO pentru amenajarea bazinelor hidrografice 
montane.

Întrucât anul acesta se împlinesc 90 de ani de 
la naşterea prof.dr.ing. Stelian Munteanu,  iniţi-
atorul  şi promotorul unor asemenea studii, con-
siderăm că este oportun  de  a resintetiza, actua-
liza şi dezvolta o temă care este de cel mai mare 
interes pentru studiile şi proiectele din domeniul 
amenajării bazinelor hidrografice torenţiale: sil-
votehnica pădurilor cu funcţii speciale  de pro-
tecţie hidrologică, în acord şi în completare la 
cele tratate recent în lucrarea Silvologie - vol. V 
„Pădurea şi regimul apelor” (sub redacţia Giur-
giu, Clinciu, 2006).

2. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
În ultima jumătate de secol, dinamica pădu-

rilor încadrate şi amenajate în subgrupa pădu-
rilor cu funcţii de protecţie a apelor a cunoscut 
un ritm continuu ascendent. Astfel, după apa-
riţia HCM 114-54 şi reglementarea prin nor-
me amenajistice a zonării funcţionale, pădurile 
cu funcţii de protecţie a apelor ocupau în anul 
1955 doar 2,8% din suprafaţa fondului forestier, 
iar pădurile din grupa I cu funcţii de protecţie 
12,7%. Ponderea pădurilor de protecţie hidro-
logică a crescut în continuare la 3,7% în 1965, 
la 8,1% în 1974, la 13,3% în 1985, pentru ca în 
anul 1999 să ajungă la 16,6%, concomitent cu 
creşterea procentului pădurilor cu funcţii de pro-
tecţie la 53,3% (Pădurile României, 2004). 

Este însă de remarcat că, în ansamblul fondu-
lui forestier naţional, pădurile cuprinse în bazi-
nele hidrografice ale râurilor interioare ocupă o 

sIlVIcultuRă

MĂSURI SILVOTEHNICE PENTRU GESTIONAREA 
DURABILĂ A PĂDURILOR CU FUNCŢII SPECIALE  

DE PROTECŢIE HIDROLOGICĂ
Ion I. Florescu, Ioan Clinciu

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
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pondere evident mai mare, dar acestea sunt în-
cadrate în alte subgrupe cu funcţii prioritare de 
protecţie antierozională, de recreere,  de interes 
ştiinţific, de protecţie contra factorilor climatici 
dăunători etc., fără a se neglija nici funcţia lor 
hidrologică importantă.

Pe plan teoretic sunt de asemenea de remar-
cat câteva realizări şi fapte de mare interes dintre 
care merită să fie menţionate:

a) Legiferarea zonării funcţionale a păduri-
lor şi reglementarea prin norme amenajistice 
(continuu îmbunătăţite) a încadrării pădurilor în 
grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, iar după 
1986 şi în tipuri de categorii funcţionale (patru 
pentru pădurile cu funcţii de protecţie şi două 
pentru pădurile de producţie şi protecţie), pen-
tru care s-au recomandat  măsuri diferenţiate de 
gospodărire (Normele tehnice pentru amenaja-
rea pădurilor)

b) Reglementarea prin Legea codului silvic 
(1962, 1996 şi 2008) a modului de amenajare 
şi gospodărire a pădurilor cu funcţii prioritare 
de protecţie, fapt ce a creat o bază juridică so-
lidă privind elaborarea normelor tehnice pentru 
amenajarea şi gospodărirea pădurilor cu funcţii 
de protecţie a apelor;

c) Introducerea, de către prof. dr. ing. Nico-
lae Rucăreanu, pentru prima dată în Europa, în 
tratatul de amenajare a pădurilor (1962), a unui 
capitol distinct cu privire la amenajarea păduri-
lor cu funcţii sociale, care include şi pădurile cu 
funcţii hidrologice (Prodan, 1969);

d) Impunerea unor concepţii moderne de 
amenajare integrată a bazinelor hidrografice to-
renţiale de către şcoala românească remarcabil 
condusă şi coordonată de către prof. dr. ing. Ste-
lian Munteanu, cu deosebire în perioada 1970-
1982, în care acesta a deţinut mandatul  de pre-
şedinte al Grupului de lucru FAO pentru ame-
najarea bazinelor hidrografice montane;

e) Remarcabile sunt şi realizările româneşti 
în domeniul cercetării ştiinţifice fundamentale 
şi aplicative privind amenajarea bazinelor hidro-
grafice torenţiale, desfăşurate în cadrul ICAS şi 
de către „Colectivul mixt pentru amenajarea bazi-
nelor hidrografice torenţiale”(Clinciu, 2006).

Se poate deci aprecia că România forestieră 
a reuşit, prin eforturi susţinute, să realizeze per-
formanţe notabile privind impunerea unui re-
gim juridic de gospodărire a pădurilor cu funcţii 
de protecţie, precum şi de amenajare durabilă a 

acestora. Din păcate însă, cu toate reuşitele în 
plan juridic, amenajistic şi ştiinţific, în practica 
gestionării pădurilor cu funcţii de protecţie în 
general şi a celor de protecţie hidrologică în spe-
cial s-au înregistrat şi multe nereuşite, iar pre-
ocupările  pe plan  aplicativ nu au ţinut mereu 
pasul cu performanţele şi progresele înregistrate.

Starea, structura şi funcţionaliatea pădurilor 
de protecţie a apelor se caracterizează printr-o 
mare diversitate, determinată nu numai de di-
versitatea factorilor de mediu abiotic şi biotic, 
intern şi periferic, al ecosistemelor forestiere în 
cuprinsul bazinelor hidrografice, dar şi de acţiu-
nile antropice variate atât în spaţiu cât şi în timp 
la care au fost supuse pe parcurs.

Consecinţele negative vizibile ale acestor ac-
ţiuni sunt legate de: a) diminuarea până aproape 
de limita critică a ponderii pădurilor în bazinele 
hidrografice; b) coborârea limitei superioare a 
pădurii; c) degradarea jnepenişurilor şi a rarişti-
lor subalpine; d) transformarea în cea mai mare 
măsură a pădurilor naturale virgine în păduri 
cultivate naturale, artificiale şi mixte; e) creşterea 
accentuată a ponderii arboretelor pure în detri-
mentul celor amestecate şi a celor echiene în de-
trimentul celor inechiene, etc. 

S-a ajuns, astfel, la slăbirea stabilităţii pădurii 
şi a potenţialului său productiv şi ecoprotectiv, 
prin  intensificarea acţiunii  unor factori per-
turbatori, biotici şi abiotici, dar şi prin aplicarea 
unui mod de gospodărire inadecvat în multe ba-
zine hidrografice, prin exploatări intensive, prin 
dislocarea pădurii dintr-o serie de bazine şi ba-
zinete hidrografice, prin promovarea preponde-
rentă a regenerării artificiale în locul celei natu-
rale, prin păşunatul intensiv în fondul forestier 
etc (Giurgiu, 2006).

Diversitatea actuală foarte pronunţată a eco-
sistemelor forestiere cu funcţii de protecţie a 
apelor a reclamat, în cadrul general de amenaja-
re reglementat prin normele tehnice în vigoare, 
eforturi susţinute privind:

- alegerea şi aplicarea diferenţiată, pe tipuri 
de categorii funcţionale, a măsurilor silvotehni-
ce de gospodărire. În conformitate cu criteriile 
de încadrare a arboretelor pe grupe, subgrupe 
şi categorii funcţionale (Norme tehnice pentru 
amenajarea pădurilor, 1988,2000), pădurile cu 
funcţii speciale de protecţie a apelor se distribu-
ie în tipurile de categorii funcţionale TII (1.1.a, 
1.1.h, 1.1.i), TIII (1.1.b, 1.1.e, 1.1.g) şi TIV 
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(1.1.c, 1.1.d, 1.1.f );
- adoptarea şi aplicarea măsurilor silvotehnice 

de gospodărire în cadrul fiecărui tip de categorie 
funcţională în mod diferenţiat în arboretele na-
turale cu stare structurală şi funcţională apropi-
ată de echilibrul ecologic zonal, în cele instalate 
pe cale artificială, în cele cu consistenţă scăzută 
sau chiar degradată, în cele care au fost supuse 
unor tratamente inadecvate, în cele afectate de 
calamităţi recente etc.;

- evaluarea efectului măsurilor silvotehnice în 
creşterea eficienţei ecologice, sociale, tehnice şi 
economice (deci a eficienţei polifuncţionale) pe 
durată lungă, renunţându-se doar la analizele de 
eficienţă financiară momentană;

- completarea (oriunde şi oricând situaţia lo-
cală impune) măsurilor silvotehnice recoman-
date prin normativele în vigoare, cu alte măsuri 
suplimentare de amenajare integrală constând 
din restructurarea modului de folosinţă a fondu-
lui funciar din întregul bazin hidrografic, din re-
împădurirea unor terenuri degradate în vederea 
majorării procentului de împădurire şi, la nevoie, 
prin amenajări hidrotehnice vizând  creşterea 
potenţialului de protecţie hidrologică al arbore-
telor etc.; 

- susţinerea tehnică şi financiară a programe-
lor de amenajare, prin investiţii făcute de propri-
etari în măsura posibilului, dar şi prin subvenţii 
suplimentare, judicios motivate, din alte resurse 
bugetare sau din fonduri externe ş.a.

Noile condiţii de dezvoltare socială şi econo-
mică a României impun şi vor impune în conti-
nuare ca, în cadrul regimului juridic şi adminis-
trativ existent, măsurile de gestionare durabilă a 
pădurilor şi sistemul de amenajare a pădurilor (cu 
ameliorările impuse de realităţi), să fie completa-
te în mod armonios, raţional şi judicios, cu alege-
rea şi aplicarea diferenţiată a unui sistem eficient 
polifuncţional şi adaptat la starea momentană a 
fiecărui arboret component şi a pădurii întregi, 
care îndeplineşte prioritar sau complementar 
funcţii hidrologice în cadrul bazinelor hidrogra-
fice, ţinând atent seama şi de ţelurile fixate pe 
termene medii şi lungi. 

Iată de ce ne propunem, în continuare, să 
facem unele precizări cu privire la necesitatea 
aplicării diferenţiate a măsurilor silvotehnice în 
arboretele şi terenurile din bazinele hidrografice 
montane care au de îndeplinit funcţii prioritare 
de protecţie hidrologică şi de protecţie antiero-

zională şi hidrologică. În comunicarea de faţă ne 
vom referi la rariştile şi jnepenişurile subalpine, 
arboretele situate la limita superioară (naturală, 
artificială şi mixtă) a pădurii, arboretele şi pădu-
rile de protecţie a izvoarelor şi a surselor de apă 
minerală, potabilă, industrială şi de alimentare a 
păstrăvăriilor ş.a., încadrate prin normele tehni-
ce în vigoare în tipul II de categorie funcţională 
(T II).

3. SILVOTEHNICA PĂDURILOR CU FUNCŢII  
DE CONSERVARE ŞI DE PROTECŢIE DIN BA-
zINELE HIDROGRAFICE TORENŢIALE
Silvotehnica pădurilor cu funcţii hidrologice 

încadrate în tipul II de categorie funcţională este 
şi trebuie să fie înţeleasă (şi aplicată) în strânsă 
intercondiţionare cu silvotehnica întregului an-
samblu de păduri încadrate în acest tip de cate-
gorie funcţională, dar şi cu unele particularităţi 
distincte.

Dintre pădurile care exercită în principal func-
ţii de protecţie hidrologică se înscriu în acest tip 
de categorie funcţională (Norme tehnice pentru 
amenajarea pădurilor,1988, 2000):

- pădurile situate în perimetrul de protecţie a 
izvoarelor, zăcămintelor şi surselor de apă mine-
rală, potabilă şi industrială, delimitate prin studi-
ile de specialitate (1.1.a);

- pădurile de protecţie a izvoarelor care con-
stituie surse de alimentare cu apă a păstrăvăriilor 
şi cele situate pe versanţii direcţi ai păstrăvăriilor, 
în suprafaţă de maxim 100 ha (1.1.h).

- jnepenişurile din jurul golurilor alpine (1. 
1.i), la care trebuie adăugate şi rariştile subalpine.

Ecosistemele forestiere incluse în acest tip de 
categorii funcţionale sunt situate în partea supe-
rioară a bazinelor hidrografice montane, înain-
tează şi se ridică şi deasupra  limitei superioare 
(naturală sau artificială) a pădurii. La acestea este 
obligatoriu să fie asociate şi alte păduri care figu-
rează în normele tehnice ca păduri cu funcţii de 
protecţie a terenurilor şi solurilor, dar care trebu-
ie să îndeplinească, în acelaşi timp şi cu intensi-
tate optimă, şi funcţii de protecţie a apelor.

Ne vom referi aici la:
- unele arborete situate pe stâncării, cu încli-

nare mai mare de 40 grade, cele de pe substrat 
de fliş cu pantă mai mare de 35 grade şi cele cu 
eroziune evidentă din spaţiul aferent pădurii de 
la limita superioară (1.2.a);

- pădurile din jurul golurilor alpine (monta-
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ne), cu lăţimi de 100-300 m în funcţie de panta 
şi natura terenului (1.2.c);

- pădurile din jurul construcţiilor hidrotehni-
ce şi industriale pe o zonă care se determină în 
funcţie de pericolul de eroziune, de alunecare şi 
de inundaţii (1.2.d);

- fâşia de pădure din bazinele hidrografice 
montane situată la limita pădurii cu alte ecosis-
teme naturale sau artificiale. 

Pădurile montane, pădurile de limită superi-
oară altitudinală şi jnepenişurile, rariştile subal-
pine, chiar dacă nu au o pondere prea mare şi 
prezintă o capacitate productivă modestă, exerci-
tă un complex de funcţii ecoprotective de maxi-
mă importanţă, cu repercusiuni care cuprind atât 
bazinele hidrografice pe care le populează, cât şi 
întregul  fond funciar al bazinelor hidrografice în 
care se integrează (foto 1…4). La stabilirea ţelu-
rilor de gospodărire este necesar de avut în vede-
re faptul că influenţele ecoprotective ale acestor 
ecosisteme sunt condiţionate de ponderea ocu-
pată în cuprinsul bazinetelor hidrografice, de na-
tura, starea şi structura lor în spaţiu şi timp, de 
stabilitatea lor ecoprotectivă şi vulnerabilitatea la 
acţiunea factorilor perturbatori care acţionează 
în zonă. 

ţelurile de gospodărire sunt fixate prin: ame-
najamentele întocmite, iar adaptarea lor consti-
tuie o sarcină de maximă responsabilitate şi con-
ştiinţă profesională a amenajiştilor, dacă avem în 
vedere că întregul complex de măsuri silvotehni-
ce adoptat vizează realizarea lor concomitentă, 
momentană şi de perspectivă, aplicarea graduată 
şi diferenţiată a măsurilor preconizate, îndruma-
rea fiecărui arboret şi ansamblu de arborete spre 
stări şi structuri viitoare de optimă eficacitate 
polifuncţională, care să fie în continuare durabil 
conservate.

Foto 1. Vegetaţiei forestiere, de deasupra şi sub li-
mita superioară a pădurii, îi revine un loc cheie în 
menţinerea echilibrului hidrologic. Foto M. Zotta

Foto 2. În bazinele montane bine împădurite pro-
cesele torenţiale şi erozionale sunt, practic, absente. 

Foto M. Zotta

Foto 3. Rupturile şi doborâturile de vânt reduc 
considerabil capacitatea hidrologică şi antierozio-

nală a molidişurilor de limită. Foto M. Zotta

Foto 4. Degradarea şi înlăturarea vegetaţiei fores-
tiere provoacă dezvoltarea proceselor torenţiale şi 

erozionale. Foto M. Zotta

Prin reglementările tehnice în vigoare după 
anul 1988, în ecosistemele forestiere incluse în 
tipul II de categorie funcţională  sunt exceptate 
de la aplicarea tratamentelor şi de la recoltarea 
de produse lemnoase. Dacă avem însă în vedere 
diversitatea structurală şi funcţională, precum şi 
vulnerabilitatea la acţiunea factorilor perturba-
tori periculoşi care acţionează în fiecare bazin 
hidrografic montan, atât obiectivele şi ţelurile 
de gospodărire, cât şi măsurile silvotehnice de 
adoptat şi aplicat, vor prezenta un însemnat grad 
de complexitate, putând fi parcurse cu lucrări 
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speciale de conservare sau cu lucrări de igienă.
În esenţă, gestionarea durabilă a ecosisteme-

lor cu funcţii hidrologice, încadrate în tipul II 
de categorie funcţională, reclamă adoptarea şi 
aplicarea unui sistem unitar, complex şi judicios 
diferenţiat de măsuri silvotehnice, dar fără a se 
depăşi prevederile normelor tehnice în vigoare. 
Astfel: 

a) - În jnepenişuri şi în rariştile subalpine, 
esenţial este să fie adoptate măsuri vizând apă-
rarea, conservarea şi extinderea lor treptată în 
spaţiile din care au fost dislocate şi care sunt 
expuse la producerea de avalanşe, de procese 
erozionale, de formare a viiturilor torenţiale etc. 
Prin urmare, aici, sunt oportune reîmpăduririle 
cu jneapăn în golurile montane, interzicerea sau  
limitarea severă a deplasării animalelor domesti-
ce, reglementarea şi amenajarea de căi turistice şi 
alte amenajari sportive (de agrement) şi, dacă se 
apreciază necesar, se pot executa şi lucrări de igi-
enă în rarişti şi jnepenişuri fără a viza recoltarea 
materialului lemnos existent. În terenurile expu-
se la declanşarea unor avalanşe, deplasări de rocă, 
eroziuni active etc.  se pot executa suplimentar şi 
unele lucrări hidrotehnice, în baza unor proiecte 
de execuţie judicios motivate şi care să precizeze 
şi sursele de finanţare, precum şi calendarul de 
execuţie al lucrărilor proiectate, cu restricţii de 
ordin ecologic.

b) - Conservarea şi apărarea integrităţii pădu-
rii de la limita superioară (naturală şi/sau artifi-
cială) unde a fost coborâtă în timp prin activităţi 
antropice, precum şi dirijarea dezvoltării acestor 
păduri de limită spre stări şi structuri viitoare de 
optimă stabilitate ecosistemică şi eficienţă po-
lifuncţională. În arboretele de la limita superi-
oară a pădurii trebuie respectată interdicţia vi-
zând păşunatul, este de preferat ca arborii uscaţi, 
dezrădăcinaţi ori rupţi, să fie lăsaţi pe loc pentru 
ca recoltarea lor să nu producă vătămări asupra 
solului, seminţişului preexistent şi covorului ier-
bos; ori unde este necesar şi posibil, să fie adop-
tate şi aplicate măsuri suplimentare de ajutorare 
a instalării seminţişului în punctele (nucleele) 
dezgolite prin dispariţia arborilor afectaţi de dă-
unători abiotici sau biotici. La nevoie, se poate 
recurge şi la executarea unor lucrări hidrotehnice 
pe versanţi sau în formaţiile torenţiale în deveni-
re (ravene,ogaşe, culoare de avalanşe etc).

Dacă în fâşia arboretelor de limită au fost 
instalate anterior culturi de molid, se cunoaşte 
că acestea sunt mult mai vulnerabile la acţiunea 

factorilor vătămători periculoşi şi orice dereglare 
a stării de desime le măreşte vulnerabilitatea. În 
astfel de cazuri, sunt necesare şi obligatorii lu-
crări de instalare a unui al doilea etaj arborescent 
în porţiunile cu consistenţă scăzută (sub 0,7), 
prin introducerea şi a altor specii din provenien-
ţe locale, prin care să se refacă starea de desime 
şi să fie îndrumate în perspectivă spre amestecuri 
mai viabile şi structuri pe cât posibil inechiene. 

În arboretele de la limita superioară a pădurii 
(sau la limita pădurii cu alte ecosisteme existen-
te în bazinul hidrografic), adoptarea şi aplicarea 
lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor 
şi mai ales punerea în valoare de produse secun-
dare nu conduce la creşterea eficacităţii lor po-
lifuncţionale şi, prin urmare, nu sunt de regulă 
oportune. Dacă însă există tinereturi excesiv de 
dese (în stadiile de desiş, nuieliş, prăjiniş) spre a 
evita creşterea gradului de zvelteţe şi de vulnera-
bilitate viitoare a unor populaţii şi/sau arborete 
de la limita superioară a pădurii, este obligatorie 
aplicarea de degajări, depresaje şi chiar curăţiri, 
vizând reglarea desimii acestora (indicele de de-
sime să nu devină supraunitar).

Creşterea gradului de accesibilitate, atât în 
arboretele de la limita superioară a pădurii, cât 
şi în etajul subalpin al jnepenişurilor şi rarişti-
lor, este necesară şi posibilă numai în baza unor 
studii aprofundate de amplasare şi execuţie, cu 
respectarea tuturor măsurilor de ordin ecologic, 
impuse de natura terenului şi starea fitocenoze-
lor prin care trece, acceptându-se costurile de 
investiţii suplimentare. Ca ordine de urgenţă se 
consideră că proiectarea şi execuţia potecilor şi 
aleilor (bine consolidate prin lucrări de protec-
ţie împotriva eroziunii, alunecării, avalanşelor) 
ar putea fi prioritară pentru scopuri multiple le-
gate de economia montană (deplasarea turiştilor, 
a vânătorilor, a ciobanilor, a materialelor pentru 
diverse construcţii etc.).

Amenajările turistice şi sportive în spaţiul ge-
ografic al pădurilor de limită, ca şi în etajul sub-
alpin al rariştilor şi jnepenişurilor, trebuie dez-
voltate cu multă prudenţă şi numai în baza unor 
ample şi judicioase analize de ordin ecologic şi 
social.

Dacă prin studii şi cercetări se decide asupra 
oportunităţii unor lucrări hidrotehnice cu rol de 
consolidare în spaţiul ocupat de pădurile de li-
mită şi de jnepenişurile cu funcţii de protecţie 
(şi) a apelor, aceste lucrări se vor executa doar în 
urma unor proiecte temeinic fundamentate eco-
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logic şi tehnic şi numai dacă pot fi asigurate fon-
durile de investiţii,  mijloacele materiale şi forţa 
de muncă necesare; executarea lucrărilor menţi-
onate trebuie să se facă cu restricţii silviculturale 
privind perioadele de lucru şi tehnicile de lucru, 
ca şi în cazul exploatării lemnului.

În fâşia pădurii de la limita superioară alti-
tudinală, considerăm inoportună adoptarea şi 
aplicarea lucrărilor speciale de conservare, iar lu-
crările de igienă şi accidentale se pot aplica cu 
prudenţă numai acolo şi atunci când devin de 
neevitat.

c) - Conservarea eficientă şi durabilă a sta-
bilităţii şi a diversităţii ecosistemice, precum şi 
a eficacităţii polifuncţionale a pădurilor situate 
în perimetrele de protecţie ale isvoarelor de apă 
minerală, potabilă, industrială şi a construcţiilor 
hidrotehnice, a păstrăvăriilor etc. Acestea au o 
extindere mai mare în cadrul pădurilor de pro-
tecţie hidrologică şi în păduri cu alte funcţii de 
protecţie prioritare, de importanţă mai mare sau 
egală cu cea hidrologică. Prioritar pentru spaţiul 
geografic în care există (sau au existat) aceste 
păduri în bazinele hidrografice este dirijarea lor 
consecventă şi continuă spre stări structurale şi 
funcţionale de optimă stabilitate şi diversitate 
ecosistemică şi eficacitate polifuncţională, chiar 
dacă randamentul lor productiv şi financiar, mai 
ales momentan, este modest, iar eforturile de 
gospodărire reclamă costuri şi eforturi imediate 
ridicate şi care se justifică numai prin beneficii 
polifuncţionale pe termene medii şi lungi.

Prin caracteristicile lor fizionomice, structura-
le şi funcţionale, aceste păduri  prezintă un grad 
mai mare de diversitate ecosistemică, cauzată de 
diversitatea staţională şi biocenotică, de întinde-
rea şi amplasarea lor în cadrul bazinelor hidro-
grafice, de influenţa intervenţiilor antropice mai 
vechi sau mai noi, de frecvenţa şi intensitatea ac-
ţiunii factorilor vătămători care acţionează în fi-
ecare zonă, de natura şi concentrarea activităţilor 
social-economice din spaţiul bazinelor hidrogra-
fice respective, de intensitatea şi efectele directe 
şi/sau indirecte ale unor activităţi turistice, spor-
tive, economice etc.

Normele tehnice în vigoare, care reglemen-
tează gestionarea acestor categorii de păduri, 
prevăd adoptarea şi aplicarea, după caz, a lu-
crărilor speciale de conservare şi/sau a lucrări-
lor de igienă. Prevederile normativelor existente 
sunt obiective, necesare, dar nu în toate cazurile 
suficiente, reclamând din partea silvicultorilor 

practicieni un înalt grad de profesionalism, de 
conştiinţă forestieră şi de experienţă acumulată 
şi îmbunătăţită, prin evaluarea şi analiza critică a 
rezultatelor obţinute.

Un obiectiv prioritar pentru pădurile din spa-
ţiul geografic destinat protecţiei  izvoarelor de 
ape minerale, potabile, industriale, de alimentare 
a păstrăvăriilor etc., se referă la creşterea gradu-
lui de împădurire. Realizarea acestui obiectiv va 
avea în vedere reîmpădurirea cât mai neîntârzi-
ată a staţiunilor din care pădurea a fost dislocată 
în urma unor calamităţi, dar şi împădurirea tere-
nurilor inapte altor moduri de utilizare cu efici-
enţă polifuncţională normală. Este de preferat ca 
materialul de împădurire utilizat să provină din 
arboretele locale mai valoroase şi să se dea pri-
oritate creării de amestecuri în care să participe 
toate speciile locale (regenerări naturale, mixte şi 
artificiale, când primele două nu sunt suficiente) 
şi prin care să fie promovată, pe cât posibil, reali-
zarea de arborete viitoare cu structuri inechiene 
şi cu închidere pe verticală. Foarte important în 
acest caz este să fie riguros evaluat mersul lucră-
rilor de regenerare, prin observaţii amănunţite de 
teren în timpul sezonului de vegetaţie, adoptând 
şi executând, oriunde şi oricând devine necesar, 
măsuri suplimentare vizând instalarea şi îngri-
jirea seminţişului, până la constituirea stării de 
masiv în fiecare nucleu de regenerare. Pe măsura 
trecerii masei de puieţi la starea de masiv sau prin 
integrarea lor în masivele existente este necesar 
să se procedeze la primele lucrări de îngrijire în 
populaţiile arborescente juvenile, efectuându-se 
după caz degajări, depresaje sau chiar curăţiri. 
Prin aceasta se evită realizarea unor desimi ex-
cesive, se reduce pericolul producerii rupturilor 
şi doborâturilor de zăpadă, al vătămării tulpini-
lor şi ramurilor sub acţiunea zăpezii/poleiului, şi 
se menţine sau se sporeşte eficacitatea funcţiei 
hidrologice a arboretelor tinere. Este de la sine 
înţeles că, în toate populaţiile juvenile care nu au 
închis starea de masiv şi care dispun de un covor 
erbaceu, trebuie să fie interzis păşunatul sau re-
coltarea neorganizată a produselor accesorii, pre-
cum şi deplasarea neorganizată a turiştilor etc.

În arboretele tinere încadrate în această unita-
te funcţională se vor executa lucrările de îngrijire 
şi conducere a arboretelor, reglându-se convena-
bil consistenţa şi desimea fiecărui arboret şi ţi-
nând sub control indicele de zvelteţe, mai ales în 
cazul molidişurilor şi pinetelor pure sau aproape 
pure. În aplicarea acestor intervenţii, recoltarea 
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şi valorificarea masei lemnoase rezultate se va 
produce numai dacă există, sau se poate realiza 
anticipat, o reţea de căi interioare de colectare, 
care să diminueze sau să elimine vătămările ce 
s-ar putea produce arborilor, solului şi celorlalte 
fitocenoze, şi care ar putea reactiva torenţialita-
tea bazinului hidrografic. Fiind vorba de lucrări 
silvotehnice de investiţii necomerciale, ele vor 
fi susţinute cu fonduri şi mijloace care sporesc 
costurile de producţie, dar care nu se recupe-
rează decât în timp prin creşterea stabilităţii şi 
eficacităţii polifuncţionale ale fiecărei populaţii 
arborescente şi ansamblu de arborete care au de 
îndeplinit cu continuitate importante funcţii de 
protecţie hidrologică.

Dacă în zonă există monoculturi (mai ales de 
molid), uneori excesiv de dese, echiene, preex-
ploatabile, se pot executa, din necesităţi de or-
din ecoprotectiv, rărituri. La punerea în valoare a 
masei lemnoase, intensitatea intervenţiilor se va 
decide de către silvicultori cu experienţă şi numai 
pe teren, în funcţie de relief, expoziţie, înclinare, 
starea terenului, desimea arboretului, intervenţi-
ile anterior executate etc. Este obligatoriu ca, în 
benzile situate în apropierea talvegurilor apelor, 
pe porţiuni cu stâncărie la suprafaţă sau pe soluri 
excesiv scheletice, intensitatea răriturii să scadă 
sau să se evite rărirea arboretului. În schimb, dacă 
în arboretele respective există puncte sau ochiuri 
în care arboretul a fost excesiv rărit, ca urmare 
a acţiunii unor factori perturbatori, se va trece 
neîntârziat la instalarea, prin regenerări parţia-
le, a unui subetaj arborescent sau arbustiv. Prin 
aceasta se poate reface potenţialul de protecţie 
hidrologică al pădurii din fiecare bazin hidrogra-
fic şi pot fi prevenite alte calamităţi viitoare, care 
ar afecta funcţia hidrologică a pădurii. Totoda-
tă se vor crea premise pentru trecerea treptată, 
în timp, spre structuri inechiene, mai rezisten-
te la acţiunea factorilor vătămători periculoşi şi 
mai eficiente polifuncţional. Toate aceste măsuri 
devin necesare indiferent de natura proprietăţii 
asupra pădurilor. Costurile sunt însă ridicate şi, 
în toate cazurile, superioare eventualelor veni-
turi rezultate din valorificarea masei lemnoase. 
De aceea, găsirea surselor de finanţare pentru 
lucrările silvotehnice adecvate trebuie asigurată 
înaintea începerii oricărei intervenţii.

În arborete preexploatabile şi exploatabile din 
această categorie funcţională, conform normelor 
tehnice în vigoare se pot adopta şi aplica numai 
lucrări speciale de conservare sau doar lucrări de 

igienă. Obiectivul principal urmărit prin ges-
tionarea durabilă a arboretelor este aducerea şi 
apoi menţinerea lor la stări structurale de optimă 
stabilitate ecosistemică şi eficienţă funcţională 
(Florescu, 1991). Cu alte cuvinte, amenajarea 
şi gestionarea pădurilor din aceste subgrupe nu 
pot fi susţinute printr-o analiză de eficienţă fi-
nanciară, ci numai în raport cu eficienţa de ordin 
ecologic şi social pe termen lung, pe care o exer-
cită pădurea, cu atât mai eficient cu cât fiziono-
mic şi structural este mai apropiată de modelul 
structural de echilibru dinamic al ecosistemelor 
naturale care au existat în zonă (Prodan, 1969). 
Actualmente se găsesc atât păduri naturale cul-
tivate care sunt apreciate ca fiind mai stabile şi 
mai eficiente polifuncţional, dar şi arborete arti-
ficiale (semiartificiale) care sunt mai vulnerabile 
la acţiunile factorilor perturbatori periculoşi care 
acţionează în zonă.

În cazul arboretelor naturale cultivate, în func-
ţie de fizionomia şi structura lor, lucrările speciale 
de conservare pot viza: executarea, ori de câte ori 
apare necesară, a lucrărilor de igienă (cu sau fără 
recoltarea lemnului în funcţie de accesibilitate), 
extragerea unor arbori mai vârstnici şi deschi-
derea unor nuclee de regenerare naturală şi/sau 
mixtă, îngrijirea tinereturilor instalate, urmărind 
integrarea lor normală în arboretele existente, 
rărirea unor populaţii tinere prin executarea de 
depresaje, degajări, curăţiri şi chiar primele rări-
turi, spre a se menţine o densitate normală şi a 
se preveni creşterea indicelui de zvelteţe (care se 
asociază cu creşterea vulnerabilităţii la acţiunea 
unor factori vătămători, aşa cum sunt zăpezile 
moi sau vânturile puternice etc). 

Executarea lucrărilor silvotehnice trebuie în-
credinţată doar agenţilor silvici de teren (ingi-
neri) temeinic cunoscători ai tehnicilor de exe-
cuţie, capabili să adapteze tehnicile de lucru în 
fiecare loc şi moment la natura, starea şi structu-
ra arboretelor în care vor lucra. În plus, rezultate-
le bune vor depinde în mare măsură de instruirea 
muncitorilor angajaţi, de mijloacele tehnice mo-
bilizate pentru execuţie, de structura şi densitatea 
căilor de colectare şi compartimentare interioare 
(din pădure), de sursele de finanţare, de respec-
tarea restricţiilor de ordin ecologic, silvicultural 
(modalităţi de lucru, termene de execuţie, mod 
de valorificare a lemnului rezultat etc). 

În cazul arboretelor artificiale sau semiartifi-
ciale existente în zonă, în adoptarea şi amplifi-
carea lucrărilor speciale de conservare, pe lângă 
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recomandările făcute pentru arboretele naturale, 
un obiectiv prioritar, ce poate fi realizat numai 
în timp, se referă la oportunitatea revenirii prin 
măsuri silvotehnice complementare la tipul na-
tural de pădure şi la structuri cât mai apropiate 
de cele ale fostelor arborete naturale, care erau 
mult mai bine adaptate la acţiunea factorilor 
vătămători periculoşi, de natură abiotică şi/sau 
biotică. Aceasta trebuie considerată o operă de 
mai lungă durată, dar obiectiv necesară, în ve-
derea ridicării treptate a stabilităţii şi eficacităţii 
polifuncţionale a pădurilor cu funcţii speciale hi-
drologice şi antierozionale. 

Cel mai riscant este ca, şi în continuare, în 
arboretele afectate de calamităţi să intervenim 
cu instalarea de monoculturi de molid, chiar de 
provenienţă nelocală, care s-au dovedit în timp şi 
cele mai vulnerabile. De aceea, în dirijarea dez-
voltării acestor arborete, în cadrul lucrărilor spe-
ciale de conservare, prioritare trebuie să devină 
promovarea unor nuclee de regenerare naturală 
sau, dacă nu este posibil, însămânţarea unor nu-
clee cu sămânţă (puieţi) de calitate obţinuţi din 
arboretele naturale locale. 

4. CONCLUzII
În gestionarea pădurilor cu funcţii hidrologi-

ce de mare importanţă, precum şi a unor terenuri 
din bazinele hidrografice montane care trebuie 
să exercite în principal funcţia de protectie a 
apelor, sunt de luat în considerare ca obiective 
prioritare următoarele:

Respectarea in practica silvotehnica a regi-
mului juridic de gospodărire fixat pentru aceste 
păduri şi exceptarea lor de la recoltarea de pro-
duse lemnoase principale, indiferent de modul 
de proprietate.

Conservarea activă a arboretelor existente în 
bazinele hidrografice montane şi sporiea efortu-
rilor tuturor factorilor implicaţi în creşterea gra-
dului de împădurire la nivelul  optim necesar.

Dirijarea sistematică a arboretelor existente 
şi nou întemeiate spre stări şi structuri care pot 
conferi optimă stabilitate şi diversitate ecosiste-
mică, precum şi eficacitate polifuncţională, in-
clusiv de protecţie a apelor.

Oportunitatea adoptării şi aplicării măsurilor 
silvotehnice nu se poate judeca prin prisma efici-
enţei economice (financiare) imediate, ci numai 
printr-o analiză temeinică de eficientă funcţio-
nală pe termen lung. Orice proiecte de măsuri 

silvotehnice trebuie să prevadă sursele de finan-
ţare prin care să fie asigurată realizarea lor.

Toate măsurile silvotehnice adoptate şi apli-
cate în bazinele hidrografice montane cu funcţii 
hidrologice speciale (de cultură şi/sau exploata-
re, de construcţii hidrotehnice, de creştere a gra-
dului de accesibilitate etc) vor trebui să respecte 
unele restricţii legate de modalităţi şi termene 
de execuţie, motivate ecologic şi care să vizeze 
evitarea sau limitarea declanşării unor procese de 
degradare a terenului (solului), a fitocenozelor 
existente, a peisajului etc.

Valorificarea masei lemnoase provenite din 
aplicarea de rărituri, lucrări de igienă şi tăieri ac-
cidentale, precum şi din aplicarea lucrărilor spe-
ciale de conservare, este posibilă numai dacă pot 
fi evitate sau limitate vătămările produse arbori-
lor remanenţi, seminţişurilor utilizabile existen-
te, solului sau unor obiective economice existen-
te în zonă (construcţii hidrotehnice,  păstrăvării 
etc).

Recoltarea şi mai ales valorificarea masei lem-
noase trebuie considerate doar un mijloc pentru 
realizarea obiectivelor de eficienţă polifuncţio-
nală şi mai puţin, dar nu neglijabil,  ca o sursă de 
venituri pentru  proprietari.

La acţiunile de întemeiere a unor noi arbore-
te, acolo şi atunci când sunt posibile şi oportune, 
este de preferat să fie promovate cu prioritate 
metode şi căi de regenerare naturală şi/sau mixtă 
şi, în toate cazurile, să fie avută în vedere promo-
varea speciilor locale, a amestecurilor inechiene 
şi a unor structuri şi densităţi menite să le confe-
re o cât mai mare rezistenţă la acţiunea factorilor 
perturbatori periculoşi.

Pădurea asigură, pe termen lung, un rol ine-
galabil în stabilitatea şi echilibrul hidrologic al 
bazinelor hidrografice montane; acest rol este 
variabil cu gradul de împădurire al bazinelor şi se 
manifestă numai dacă pădurea îşi menţine, fără 
mari perturbări, o stare structurală de echilibru 
dinamic. Orice dereglare sau degradare a struc-
turii normale a arboretelor componente, provo-
cate de factori de mediu sau de activităţi antro-
pice neraţionale, conduce la creşterea potenţia-
lului torenţial al bazinului şi obligă la intervenţii 
neîntârziate, oricât de costisitoare ar fi ele.
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Abstract: Silvotechnics meas-
ures adequate to a sustainable 
forest  management with special 
functions of hydrologic protection

The forest vegetation from the 
mountainous hydrographic water-
sheds has been subjected in time to 
some continuous human pressures 
having different degrees of inten-
sity. As a result, multiple negative 
influences have been registered, 
among which:

- open-woods’ and subalpine 
shrubs’ vegetation decrease and 
degradation in different degrees of 
those remaining, fact which lead 
to a significant reduction of their 
hydrological and/or  antierosional  
potential of protection. 

- the alteration and the sig-
nificant descent of the altitudinal 
superior limit of the forest and its 
replacement with the mountain 
pastures being themselves affected 
in different degrees by torrents, ero-
sion and degradation.

- the almost entire transforma-
tion of the physiognomy, structure 
and multifunctional efficiency of the 
limit forest strip, as well as the in-
crease of the vulnerability to the ac-
tion of the disturbing  factors which 

take action in  the high mountain-
ous hydrographic watersheds.

- the installation, in some 
mountainous watersheds, of the ar-
tificial and semi natural  brushes, 
which have been influencing and 
will still negatively influence, in 
great means,  the forest’s  hydrologi-
cal potential.

The Romanian school of inte-
grated management of the coordi-
nated mountainous hydrographic 
watersheds with the remarkable 
competence of prof.dr.ing. Stelian 
Munteanu and continued in a ca-
pable way by his disciples, have 
registered very important progress, 
appreciated and recognized inter-
nationally.

The protection, the conservation 
and the differential management 
of the vegetation from the moun-
tainous hydrographic watersheds 
with major hydrological functions, 
the extension of the forest where 
the degree of afforestation has been 
alarmingly reduced, the silvotech-
nics measures of reconstruction, 
amelioration, and conservation of 
their hydrologic and against erosion 
potential represent the object of a 
valuable research, law regulations 
and management actions, but the 

registered results are not yet suffi-
cient.

In this context, in the paper are 
approached the silvotechnics means 
necessary to restore the hydrologic 
potential in the main existent types 
of vegetation in the superior moun-
tainous hydrographic watersheds. 
One does the necessary differences 
for the subalpine vegetation, for the 
mountainous pastures, for the edge 
forests and for those from beneath 
the superior altitude limit (natural 
and/or artificial of the forest), all 
framed nevertheless into the type of 
functional category and for which 
the present technical laws  foresee 
common measures.

One also demonstrates that the 
investments and the forest techni-
cal efforts must be motivated by the 
growth and the amelioration of the 
protective functions of the superior 
mountainous watersheds and not 
from a simple approach of their eco-
nomic (financial) efficiency in the 
present day and in the future.

Keywords: high mountainous 
watersheds, forest with hydrological 
functions,  silvotechnics measures, 
sustainable forest management.
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BONNEAU, M., 2008: 
„Allocution „inaugurale” du pere 
intellectuel de RENECOFOR: 
Maurice Bonneau (alocuţiune 
„inaugurală a părintelui in-
telectual al renecofor- 
ului: maurice Bonneau). In 
Rendez –Vous tehniques. Hors 
– serie nr.4 15 ans de suivi des 
ecosystemes forestieres. Resul-
tats, acquis et perspectives de 
RENECOFOR. ONF p. 95-
98.

Idea creerii reţelei RENE-
COFORa apărut în 1985, 
când cauzaele debilitării unor 
arborete de molid şi brad din 
Vosgi au fost identificate din 
timp: seceta din 1976, insufici-
enta rărire a arboretelor situate 
pe un sol superficial, carenţa în 

magneziu şi calciu pe un sol 
sărac şi concentraţia ridicată a 
ozonului în aer şi au făcut po-
sibilă prevenirea uscării prin 
rărire şi amendare cu dolomit.

Dezechilibre în funcţiona-
rea ecosistemelor forestiere, 
pot fi cauzate şi de gerurile in-
tense, de poluare, de greşeli în 
conducerea arboretelor (alege-
rea speciilor).

Pentru prevenirea uscării pă-
durilor contează evoluţia, mai 
ales în cazul arboretelor fragi-
le, în condiţii ecologice limită, 
care variază rapid şi nu situaţia 
lor la un moment dat şi iden-
tificarea cauzelor care provoacă 
dezechilibre. Pentru fiecare din 
ecosistemele forestiere alese ca 
reprezentative se precizează: 

starea frunzişului din coroană, 
prezenţa paraziţilor, dăunăto-
rilor, productivitatea, creşterea 
în diametru, abundenţa litierei, 
fenologia (data înmuguririi de 
primăvară şi a îngălbenirii de 
toamnă), compoziţia foliară, 
fertilitatea fizică şi chimică a 
solului, climatul (precipitaţiile, 
temperaturile, regimul hidric), 
poluarea, flora ierboasă şi sub-
arboretul şi fauna humusului.

Părintele intelectual al reţe-
lei RENECOFOR precizează 
importanţa asigurării perenită-
ţii suprafeţelor, prin asigurarea 
continuităţii organismelor de 
gestionare, asigurarea calităţii 
amplasării şi a funcţionării re-
ţelei. 

Dr. ing. Valentin Bolea

Ivită-aici din erele de piatră
Şi-a înălţat puterea ei firească
Minuni s-aducă în a vieţii vatră
Spre cei de azi, Pădurea strămoşească!

Ce timpi, ce munţi şi ce câmpii bogate
Acoperea cu mantia-i cerească, 
Ce nesfârşiri în verde, ce palate
Nălţa aici, Pădurea strămoşească!

A învăţat să cânte de la vânturi
Şi de la ploi, în lacrimi,  să doinească,
De la iubiri, adâncile frământuri
Poveşti rostind, Pădurea Strămoşească!

Cu Feţi-Frumoşi, cu mândre Cosânzene
Şi-a înzestrat menirea ei domnească

Şi învingând tăriile viclene,
Veghea aici, Pădurea strămoşească!

Pe Decebal şi pe Traian deodată
Învins şi-nvingător să se-nfrăţească
I-a îndemnat: ce limbă minunată
Zidi aici, Pădurea Românească!

Ticăloşite năvăliri barbare
Peste strămoşi voind să-i nimicească;
Ne-a ajutat în aspră înfruntare
Puternică, Pădurea Românească!

Şi i-am învins şi le-am topit fiinţa,
I-am botezat în legea creştinească,
Deşi ne-nsângerată biruinţa
Cu jertfele-i, Pădurea Românească!

Iubirea mea! Istorică pădure,
Mulţi te-au izbit, averea să-ţi răpească,
Chiar cântecele au voit să-ţi fure:
Dar ai rămas, Pădure Românească!

Stă-n noi  o vrajă, a puterii tale:
Nestins, destinul dorul să-şi sporească,
Azi, cântece îţi înflorim în cale
Şi te slăvim, Pădure Românească!

Hai! chemă-ne, precum Ştefan altdată,
Să-ţi dăm puteri: puterile să-ţi crească,
Nepoţilor frumoasă şi bogată
Să le rămâi, Pădure Românească!

Radu cârneci

PăduReA RomâNeAscă
luNA PăduRII 15 mARtIe-15 APRIlIe 2009

Revista revistelor
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Vegetaţia forestieră este din cele mai vechi 
timpuri, puternic influenţată de om. Dacă în 
trecut pădurile erau folosite după bunul plac 
al fiecărui proprietar, începând din secolul tre-
cut se constată din ce în ce mai mult acţiunea 
conştientă a omului având ca scop mărirea pro-
ductivităţii pădurilor. Această acţiune se observă 
mai evident în regiunea Moldovei de nord. Abia 
în ultimul timp s-a pus problema dirijării con-
ştiente a tuturor pădurilor (în urma amenajării 
lor integrale) pe linia măririi productivităţii lor. 
Această acţiune,  de gospodărire pe baze ştiin-
ţifice, se răsfrânge asupra unui procent redus de 
arborete, celelalte fiind lăsate să se dezvolte în 
cadrul natural.

Numeroase situaţii care apar în cultura pădu-
rilor datorită direcţiilor diferite de dezvoltare a 
arboretelor sub influenţa omului au fost menţio-
nate în treacăt în literatura de specialitate.

Lipsa unei clasificări de detaliu a vegetaţi-
ei forestiere a fost de mult simţită în literatura 
noastră de specialitate, fiind necesară la rezolva-
rea unor probleme teoretice şi practice. În cele 
ce urmează se prezintă o încercare de clasificare 
având în vedere toate consideraţiile expuse mai 
înainte.

Atunci când se face o sistematizare a vegetaţi-
ei forestiere în primul rând se evidenţiază vege-
taţia forestieră naturală şi cea artificială. Aceste 
două diviziuni cuprinzătoare s-au încetăţenit de 
mult timp în terminologia silvică. Necesitatea 
folosirii lor este indiscutabilă. Analiza unui nu-
măr mare de arborete a dus la concluzia că deo-
sebit de aceste două categorii se mai conturează 
o a treia, semiartificială care, în fond, reprezin-
tă o situaţie intermediară. Datorită importanţei 
mari economice a arboretelor ce se încadrează 

în această categorie, evidenţierea ei este necesară.
Vegetaţia forestieră naturală înglobează toate 

situaţiile în care omul, indiferent de intensitatea 
activităţii sale, nu a introdus în nici un fel (prin 
plantaţie sau semănătură) vreo specie nouă sau 
chiar una vegetând în aceeaşi zonă. Vegetaţia 
forestieră naturală reflectă, în diferite arborete, 
grade variate de influenţă a omului, de la una 
foarte redusă, practic inexistentă, până la forme 
avansate. Astfel, arborete spontane care în cursul 
dezvoltării lor nu au suferit influenţa omului se 
consideră “virgine”. Se pare că în ţara noastră nu 
se mai întâlneşte această categorie de arborete. 
Arboretele naturale care au fost influenţate în-
tr-o măsură mai mică de om, dar n-au suferit 
schimbări în ceea ce priveşte compoziţia şi struc-
tura, se înglobează în categoria “cvasivirgine”.

Restul vegetaţiei forestiere naturale care a 
suferit schimbări de diferite intensităţi se înca-
drează în categoria “arboretelor gospodărite”.

Vegetaţia forestieră naturală gospodărită în 
funcţie de intensitatea schimbărilor în compo-
ziţia şi structura ei se subîmparte în următoarele 
categorii: arborete fundamentale, arborete de-
gradate, arborete parţial derivate, arborete deri-
vate şi tăieturi.

Arborete fundamentale, sunt acelea în care se 
păstrează neatinsă compoziţia specifică, regene-
rarea lor fiind realizată pe cale naturală.

Structura lor este deosebită de cea a arborete-
lor virgine sau cvasivirgine, arborii (speciilor sau 
speciei principale) grupându-se într-un singur 
strat (etaj) bine distinct. Sunt totuşi cazuri când 
unele arborete din această categorie sunt condu-
se către o structură grădinărită.

Regenerarea naturală a arboretelor funda-
mentale se realizează din sămânţă sau vegetativ. 

CLASIFICAREA VEGETAŢIEI FORESTIERE
 ÎN FUNCŢIE DE INTENSITATEA INFLUENŢEI OMULUI

Dr. ing. Vadim Leandru
ICAS Bucureşti

sIlVIcultuRă
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Prin regenerare din sămânţă iau naştere arborete 
sănătoase cu proprietăţi ereditare valoroase; pro-
ductivitatea lor se menţine, de cele mai multe 
ori, la nivelul arboretului matern. Regenerarea 
din lăstari sau drajoni a arboretelor face să se 
menţină adesea aceleaşi combinaţii de biotipuri, 
şi deci se împiedică realizarea succesiunii natu-
rale a speciilor.

Productivitatea acestor arborete, de cele mai 
multe ori este mai mică decât a celor fundamen-
tale provenite din sămânţă. Din aceste motive, 
în lucrările tipologice aceste două situaţii trebuie 
deosebite.

Astfel, primul caz trebuie considerat ca subtip 
normal, iar cel de-al doilea ca subtip de proveni-
enţă vegetativă (Paşcovschi, 1963).

Arboretele degradate (Noţiunii “arborete de-
gradate” i s-a acordat aici un înţeles mai larg de-
cât în amenajament, unde degradarea se referă 
numai la consistenţa arboretului (adică de la 0,1 
la 0,3), provin din cele fundamentale, în urma 
scăderii productivităţii acestora prin intervenţia 
omului. Astfel datorită păşunatului în perioada 
regenerării, a extragerii unui număr de exempla-
re valoroase, desimea şi calitatea arboretului scad 
şi implicit şi productivitatea acestuia.

Şi în cazul arboretelor degradate pot apărea 
două situaţii: una în care regenerarea s-a realizat 
din sămânţă şi deci arborii sunt în prima genera-
ţie şi a doua atunci când arborii provin din dra-
joni sau lăstari.

Arboretele din această categorie nu suferă 
schimbări prea evidente în ceea ce priveşte com-
poziţia specifică, în schimb, scade productivita-
tea şi vitalitatea arboretelor.

Arboretele parţial derivate apar în urma inter-
venţiei şi mai puternice a omului în viaţa pădu-
rii. Astfel, pe lângă schimbări ale productivităţii 
arboretelor se produc modificări ale compoziţiei 
specifice în sensul majorării proporţiei unor spe-
cii de amestec în detrimentul celor principale. O 
altă situaţie este aceea în care în arboretul tânăr 
rărit pătrund specii din afară. În ambele cazuri 
speciile principale din arboretul fundamental se 
menţin dar în proporţie mai redusă decât cea 
normală. În cazul pătrunderii unor specii din 
afara formaţiei pot apărea situaţii legate fie de 
invazia unor specii principale în interiorul aces-
tei formaţii fie de pătrunderea unor specii pio-
niere. Variantele expuse dau posibilitatea de a se 
deosebi trei situaţii principale, calitativ deosebi-
te, în cadrul categoriei „arborete parţial derivate” 

şi anume: 
- a) arborete parţial derivate cu specii de 

amestec;
- b) arborete parţial derivate cu specii princi-

pale;
- c) arborete parţial derivate cu specii pionie-

re.
Arborete derivate. Intervenţia şi mai puterni-

că a omului în viaţa pădurii duce la transforma-
rea parţială sau totală a compoziţiei arboretelor, 
care are ca prim efect dispariţia totală a speciilor 
principale, dând naştere arboretelor derivate. În 
urma acestor transformări, arboretele amestecate 
formate din specii principale şi specii de ames-
tec, pierd speciile principale, iar unele specii de 
amestec se înmulţesc. În acest fel iau naştere ar-
borete derivate cu specii de amestec. Celălalt as-
pect care apare de obicei în urma îndepărtării to-
tale a stratului arborilor este acela al pătrunderii 
în arealul unor specii principale, a altor specii din 
afară. Aceste specii noi pot fi principale (adesea 
molidul în regiunea de munte), fie pioniere. Cele 
trei situaţii expuse se încadrează astfel:

- a) arborete derivate cu specii de amestec;
- b) arborete derivate cu specii principale;
- c) arborete derivate cu specii pioniere.
Referitor la arboretele din categoriile „parţial-

derivate” şi „derivate”, trebuie făcută precizarea 
că subîmpărţirea fiecăreia din ele în  câte trei ca-
tegorii este cu totul generală, deoarece în natură 
apar adesea numeroase situaţii intermediare.

Vegetaţia din tăieturi, ocupă un loc important 
în cadrul vegetaţiei naturale forestiere. Această 
vegetaţie apare în urma îndepărtării arboretului. 
Ea se compune din diferite ierburi de lumină, 
arbuşti, muşchi, licheni.

Arboretele semiartificiale au la bază compo-
ziţia naturală la care se adaugă pe cale artificia-
lă (prin plantaţii sau semănături) aceleaşi specii 
sau specii de arbori străine formaţiei respective. 
Introducerile pe cale artificială au ca scop com-
pletarea golurilor rămase în urma regenerării 
naturale sau pentru a ameliora compoziţia ar-
boretului. Completările se pot face în arborete 
fundamentale, degradate şi derivate.

Speciile care se adaugă pe cale artificială la 
aceste arborete pot fi: 

- a) biotipuri identice cu cele din arboretul 
fundamental;

- b) specii indigene străine formaţiei în care 
se introduc;

- c) specii exotice.
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Arborete artificiale se realizează prin planta-
ţii (cu puieţi ori butaşi) sau semănături directe 
a diferitelor specii indigene şi exotice. Posibili-
tăţile variate de realizare a acestor arborete im-
plică evidenţierea câtorva grupe mai importante. 
O primă grupă destul de frecventă, este aceea a 
arboretelor artificiale din specii indigene în areal. 
Deosebirea acestor arborete de cele fundamen-
tale aflate în aceleaşi condiţii este necesară, fiind 
folosite biotipuri deosebite de cele care au con-
stituit arboretul iniţial.

O situaţie cu totul deosebită apare în cazul 
creării  unor arborete cu specii în afara arealului 
lor natural. Aceste situaţii se evidenţiază ca ti-
puri de păduri aparte.

Se întâlnesc adesea arborete realizate dintr-o 
combinaţie de specii din areal şi specii în afa-
ra arealului natural. În acest caz trebuie anali-
zat care va fi compoziţia şi aspectul arboretului  
la maturitate (sau exploatabilitate) şi abia după 
aceea se va încadra fie ca subtip al unuia funda-
mental ( în cazul în care vor predomina elemente 

din areal) fie ca tip artificial aparte.
Utilizarea pe scară din ce în ce mai mare a spe-

ciilor exotice pentru mărirea productivităţii pă-
durilor a făcut să apară numeroase situaţii. Ast-
fel, un prim caz este acela al culturilor forestiere 
realizate dintr-un amestec de specii din areal şi 
exotice. Un caz aparte ia naştere prin amestecul 
unor specii indigene din afara arealului  cu specii 
exotice. O ultimă situaţie, foarte frecvent întâlni-
tă, este aceea a arboretelor pure de exotice.

În toate situaţiile amintite a arboretelor arti-

ficiale, în cazul când este vorba de foioase, pot 
apare arborete provenite din sămânţă şi alte-
le provenite prin regenerare vegetativă. În ţara 
noastră foarte frecvent apar aceste situaţii în ca-
zul salcâmului. În acest caz apare adesea nece-
sitatea de a se deosebi arboretele provenite din 
sămânţă de cele provenite din lăstari sau drajoni.

Prezentarea a fost necesară pentru a clasifica 
numeroasele situaţii întâlnite în natură în prac-
tica de zi cu zi, pentru a stabili mai precis sfera 
noţiunilor „derivat” şi „artificial” şi pentru a uni 

Vegetaţia
forestieră

– din sămânţă
– regenerare vegetativă

– din sămânţă
– getativăregenerare ve

–
–
–

cu specii de amestec
cu specii principale
cu specii pioniere

–
–
–

cu specii de amestec
cu specii principale
cu specii pioniere

a – arboreturi fundamentale

b arboreturi degradate–

c arboreturi– parţial derivate

d arboreturi derivate–

e tăietu– ri

Virgină
Cvasivirgină

Gospodărită

Naturală

a Arboreturi
b Arboreturi din specii indigene în areal, în amestec cu specii indigene scoase
din arealul lor natural
c Arboreturi din specii indigene cu specii exotice

– din specii indigene în areal, în amestec cu aceleaşi specii plantate
–

–

Semiartificială

a – Arboreturi din specii indigene în areal
b – Arboreturi din specii indigene în afara arealului
c – Amestec de specii indigene în areal cu specii din afara arealului
d – Amestec de specii indigene în areal cu specii exotice
e – Amestec de specii indigene în afara arealului cu specii exotice
f – Arboreturi din specii exotice

Artificială

Schema clasificării vegetaţiei forestiere în funcţie de intensitatea intervenţiei omului
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Abstract: Classification of 
forestry vegetation depending 
on amplification of the human 
influence

Forestry vegetation beeing 
more and more influenced by hu-
man activity, it was necessary to 
elaborate a clasification concer-
ning the degries of modification 
of its composition and yeld capa-
city.

Beginning with naturale ve-
getation, pas son seminatural 
vegetation and than to artificial 
one.

The natural forests can be vir-

gin, quasi-virgin and managed 
forests.

The managed forests include: 
fundamental forests, than de-
gradate forests, partial derevati-
ve, derevfative and cuttings.

The fundamental and degra-
date forests, can be from seeds or 
copice.

The partial derevatives  and 
derevatives forests, can be esta-
blished wits secundari species, 
principal species or pioneer spe-
cies.

The semiartificial forests can 
be established wits zonal species, 
the same species mixed wits exo-

tics.
The artificial forests can be 

established with nativ species, 
nativ species aut of range, and 
mixture of this two situations.

One ather situation is the 
mixture of native species with 
exotics tree, then mixture of 
nativ species out of range with 
exotic trees, an dat last the pure 
exotic stands.

Accurate determination of 
stand category will permit to 
manage adequate all the stands.

Keywords: classification, na-
tural, seminatural, artificial fo-
rests, human influence.

într-un tot unitar numeroasele situaţii ce se în-
tâlnesc pe teren. 

Aprofundarea numeroaselor situaţii dificile 
întâlnite pe teren, vor permite practicianului să 
le încadreze corect pentru a aplica măsurile de 
conducere cele mai adecvate.

Vegetaţia forestieră fiind din ce în ce mai pu-
ternic influenţată de om necesită o clasificare a 
gradelor de modificare în ce priveşte compoziţia 
şi productivitatea.

Începând cu vegetaţia naturală, se trece la se-
miartificială, apoi la cea artificială.

Vegetaţia naturală poate fi virgină, cvasivirgi-
nă, sau gospodărită. Cea gospodărită cuprinde 
arborete fundamentale, apoi arborete degradate, 
parţial derivate, derivate şi tăieturi.

Arboretele fundamentale şi degradate pot 
proveni din sămânţă sau din regenerare vegeta-
tivă.

Arboretele parţial derivate pot fi constituite 
din specii de amestec, specii principale şi specii 
pioniere,

La rândul lor arboretele derivate pot proveni 
din specii de amestec, specii principale sau specii 
pioniere.

Vegetaţia forestieră semiartificială poate fi 
constituită din specii indigene din areal, în ames-
tec cu aceleaşi specii introduse. Apoi, din specii 

indigene în areal, în amestec cu specii indigene 
scoase din arealul lor natural.

Vegetaţia forestieră artificială poate fi consti-
tuită din specii indigene din areal, apoi din spe-
cii indigene din afara arealului, de asemenea din 
amestecul celor două categorii.

Situaţii aparte iau naştere în cazul amestecu-
lui de specii indigene din areal cu specii exotice, 
apoi din specii indigene din afara arealului  în 
amestec cu specii  exotice şi în fine arborete din 
specii exotice.

Încadrarea corectă a arboretelor în categorii-
le enunţate va permite aplicarea măsurilor celor 
mai potrivite de gospodărire.
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Extinderea suprafeţei împădurite a ţării este, cu si-
guranţă, o necesitate majoră. Cum încălzirea globala 
evoluează   cu o viteză mai mare decât cele mai sumbre 
previziuni, extinderea pădurilor ar trebui să treacă din 
faza de deziderat  in aceea a unor realizări semnificati-
ve în toate zonele deficitare în păduri.

Toate guvernele pre şi post revoluţionare au avut în 
programul de guvernare prevederea de creştere a  su-
prafeţei împădurite, dar realizările au fost infime com-
parativ cu aceste prevederi şi localizate în câteva punc-
te, în special în sudul ţării. În Transilvania, însă, unde 
există sute de mii de hectare în bazinele Mureşului, 
Târnavelor, Someşului - realizările pe această linie au 
fost nesemnificative.

Considerăm că această stare de fapt este cauzata de 
abordarea incorectă a problemei. Întotdeauna când s-a 
pus problema transpunerii în practică  a unui nou pro-
gram de guvernare, în domeniu a fost solicitat Depar-
tamentul Pădurilor – cu diversele sale denumiri de-a 
lungul timpului, să preia această sarcină. Aici este pri-
ma greşeală, pentru că extinderea suprafeţei împădurite 
nu se face pe seama suprafeţelor din fond forestier, ci 
pe seama terenurilor agricole, care nu sunt nici în pro-
prietatea, nici în administrarea  unităţilor silvice.

Realizările de până acum pe linie de împăduriri  din 
judeţele  din sudul ţării s-au datorat preluării de te-
renuri degradate de la Agenţia Domeniilor Statului. 
În restul judeţelor unde A.D.S. nu a deţinut astfel de 
terenuri, nu s-au putut prelua suprafeţe în proprieta-
te publică a statului care să fie date în administrarea 
R.N.P. - Romsilva.

Cu toate acestea, în aceste judeţe există câteva mii 
de hectare care sunt, fie degradate, fie mai curând ne-
utilizate, părăsite, nevalorificate în nici un fel, deşi te-
renurile în pantă  ar putea fi puse în valoare prin îm-
păduriri.

Este clar că factorii politici de decizie au conşti-
entizat necesitatea  plantării acestor suprafeţe şi, sub 
influenţa presiunilor internaţionale privitoare la pro-
tecţia mediului prin reducerea emisiilor de carbon, au 
votat Legea 46/2008 - Codul Silvic în care se prevede 
împădurirea a 2 milioane  hectare până în anul 2035.  
Paradoxal, însă, acelaşi Cod Silvic abrogă O.G. NR. 
81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin 
împăduriri a terenurilor degradate, precum şi Legea 
107/1999 privind  aprobarea cu modificări şi comple-
tări a acesteia. 

Cu aceasta se instaureză un vid legislativ care aproa-

pe îngheaţă  orice activitate în domeniu. Rămâne în 
picioare doar H.G. 786/1993 care stabileşte grupele  de 
ternuri care pot intra în perimetrele de ameliorare, pre-
cum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisii-
lor de specialişti care se constituie pentru identificarea 
perimetrelor de ameliorare.

Acest act normativ stabileşte categoriile de tere-
nuri care, în spiritul Legii fondului funciar se includ în 
categoria terenurilor degradate şi pot fi incluse în peri-
metre de ameliorare. Este vorba de terenuri afectate de 
eroziuni, nisipuri, terenuri mlăştinoase, sărăturate, pu-
ternic poluate, halde, terenuri neproductive. Dupa cum 
se vede, toate aceste categorii de terenuri sunt, dacă nu 
total improprii pentru instalarea vegetatiei forestiere, 
atunci cu siguranţă sunt de bonitate scăzută.

Apreciem că toate forurile europene şi naţionale 
care doresc creşterea suprafeţei  împădurite au în ima-
gine păduri masive, viguroase care să-şi îndeplinească 
bine rolul de absorbant al noxelor poluante şi de pro-
ducător de oxigen. Acestea sunt pădurile care pot avea 
efecte amelioratoare cu adevărat benefice pentru zone-
le în care sunt instalate.

Specialiştii ştiu că dacă se plantează terenurile din 
categoriile menţionate în actul normativ în vigoare la 
această dată, nu există şanse de a se obţine  arborete cu 
o mare valoare ecologică. 

Sigur există şi situaţii când se urmăreşte ameliora-
rea  unor situaţii grave, ca de exemplu stabilizarea unor 
nisipuri mişcătoare sau stoparea unor fenomene de 
eroziune, când obiectivul principal este cel ameliorativ. 
În aceste situaţii, împădurirea are efectul ei benefic, ne-
contestat. Dar, a impăduri terenuri sărăturate, mlăşti-
noase, neproductive sau halde cu un conţinut de agenţi 
chimici incompatibili cu vegetaţia ar fi de-a dreptul o 
greşeală. Astfel de plantaţii ar fi extrem de costisitoa-
re, cu şanse de reuşită minime, cu o stare de vegetaţie 
lâncedă, departe de a conduce spre acele ecosisteme 
complexe care indeplinesc întreaga suită de efecte eco-
protective. În plus, costurile de execuţie a lucrărilor de 
împăduriri în astfel de terenuri  sunt mult mai mari 
decât în staţiunile normale.

Cu siguranţă că, atunci când în Legea nr. 46/2008 
- Codul Silvic s-a avansat ca cifră de împădurire 2 mi-
lioane hectare, s-au luat în calcul tocmai terenurile de-
gradate în care factorii limitativi sunt severi, conform 
inventarelor de fond funciar existente. Acesta este unul 
din motivele pentru care ne exprimăm îndoiala că vor 
putea fi identificate 2 mil ha apte de a fi împădurite. 

CÂTEVA OPINII LEGATE DE ÎMPĂDURIREA 
TERENURILOR DEGRADATE

sIlVIcultuRă

   Alexandrina Ilica
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Ni se pare evident faptul că atenţia trebuie direcţionată 
şi către categoriile de teren nedegradate, care  sunt ex-
trem de întinse şi care de ani buni nu mai sunt utilizate, 
iar reuşita lucrărilor de împăduriri ar fi mult mai bună.

Un alt aspect, la fel de serios în abordarea proble-
maticii  creşterii suprafeţei împădurite este şi acela re-
feritor la proprietatea asupra terenurilor.

Urmare a aplicării legilor retrocedării proprietăţilor, 
terenurile care ar putea face obiectul  împăduririlor se 
află în prezent în proprietatea primăriilor, a persoane-
lor fizice, a unităţilor de cult, etc, etc.

Din experienţa proprie dobândită în jud Alba, am 
constatat că primăriile care ar avea terenuri potrivite 
pentru crearea de perimetre de ameliorare nu sunt de 
acord cu ideea predării acestor suprafeţe la stat şi îm-
pădurirea lor prin unităţile Romsilva. Chiar dacă su-
prafeţele respective sunt păşuni degradate, pe terenuri 
în pantă, iar efectivele de animale sunt mici şi suprafeţe 
întinse sunt neutilizate, există o mare reţinere în pre-
darea lor, deşi, o dată împădurite, efectele benefice s-ar 
răsfrânge în primul rând asupra populaţiei din zonă.

Cât despre proprietarii persoane fizice, chiar dacă 
unele din acestea  ar fi de acord cu vânzarea către Rom-
silva a suprafeţelor lor, acest lucru nu a fost posibil din 
cauză că nu au terenurile întăbulate şi, ca urmare, nu 
se pot întocmi acte notariale. Costurile cu întăbularea 
sunt atât de ridicate încât populaţia rurală  nu şi le poa-
te permite, iar circulaţia legală a terenurilor acestora ră-
mâne blocată.

Iată motivele pentru care într-un judeţ cu nume-
roase terenuri degradate în pantă, pretabile pentru îm-
păduriri, dar şi cu mii de hectare de terenuri agricole 
neutilizate în nici un fel – cum este jud. Alba, nu se 
reuşeşte crearea de perimetre de ameliorare prin împă-
duriri, deşi s-au făcut îndelungate eforturi  din partea 
Direcţiei Silvice în acest sens.

Suntem convinşi că problemele legate de constitu-
irea perimetrelor de ameliorare sunt aceleaşi şi pentru 
alte judeţe  şi de aceea  opinăm că noua legislaţie ar tre-
bui să aibă o altă abordare a lucrurilor. Considerăm că 
analiza oportunităţii  execuţiei  împăduririlor  trebuie 
să înceapă cu prioritate în consiliile locale ale primări-
ilor care ştiu ce nevoi de suprafeţe au pentru păşuni  şi 
ce le prisoseşte şi poate fi împădurit. Deasemeni aces-
tea trebuie să ştie ce posibilităţi de împădurire există 
din punctul de vedere al finanţării, în situaţia când 
doresc menţinerea în proprietate a suprafeţelor. Cu-
noaştem că din acest punct de vedere Agenţia Fondu-
lui pentru Mediu are un program de finanţare  dedicat 
exact  acestui  tip de lucrări. Astfel, pe site-ul www.afm.
ro găsim în categoria proiectelor eligibile la punctul N  
“împădurirea terenurilor degradate situate în zonele 
deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii”.

Potrivit Agenţiei Fondului pentru Mediu pot  acce-
sa fonduri  nerambursabile operatori economici, uni-
tăţi administrativ teritoriale şi ONG-uri, iar valoarea 
finanţării este cuprinsă între 100 000 şi 10 000 000 lei. 
Deşi această oportunitate există de câţiva ani, nici o 
primărie nu a utilizat-o în condiţiile în care participaţia 
financiară proprie tebuie să fie de 40%. Desigur, primă-

riile din zona unde se afla terenurile degradate sunt şi 
cele mai sărace, aşa încât nici una nu a alocat minimul 
de 40 000 lei care s-ar fi  impus şi care, alăturaţi celor 
60 000 finanţaţi nerambursabil ar fi permis împăduri-
rea a cca. 10 ha.

Pe de altă parte, fondul de ameliorare a fondului 
funciar care stă la baza finanţării Programului Naţio-
nal de împădurire este subdimensionat comparativ cu 
ambiţiile acestui program consfinţit de Legea 46/2008.

Împăduriri cu salcâm în teren agricol 
(foto A. Ilica)

Iată, aşadar, cât de spinoase sunt problemele legate 
de terenuri şi de fonduri care trebuie rezolvate înainte 
ca silvicultorii să poată să-şi exercite competenţele lor. 
Aceştia au capacitatea profesională de a face proiecta-
rea lucrărilor, de a produce materialul săditor necesar, 
precum şi de a executa lucrările propriu zise de îm-
pădurire şi întreţinere a plantaţiilor până la realizarea 
stării de masiv, dar nu pot fi promotorii acţiunilor de 
împădurire  in afara fondului forestier.

Urmare a celor de mai sus, se impun câteva 
concluzii:
Se impune elaborarea unei noi legislaţii referitoare 

la extinderea suprafţei împădurite a ţării în locul O.G. 
81 /1998 aprobată prin Legea 107/1999

1. Este necesară revizuirea categoriilor de terenuri 
care pot face obiectul lucrărilor de împădurire, în sen-
sul extinderii acestora de la terenuri cu factori limitativi 
severi pentru instalarea vegetaţiei forestiere  şi la tere-
nuri agricole neutilizate.

2. Asigurarea suprafeţelor destinate împăduririi tre-
buie făcută prin capacitarea deţinătorilor de teren şi, 
în special, a consiliilor locale  în alocarea de suprafeţe 
acestui scop. Trebuie găsite pârghii pentru stimularea 
acestora să valorifice terenurile prin împăduriri.

3. Pentru a se obţine rezultatele scontate şi a face 
din activitatea de împădurire a noi suprafeţe din afa-
ra fondului forestier o activitate sistematică, constantă, 
este necesar ca, an de an, să existe alocaţii bugetare des-
tinate acestui scop, pe măsura realizărilor dorite.

4. Unităţile silvice trebuie să-şi aducă aportul în 
executarea documentaţiilor tehnice, producerea de ma-
terial săditor şi execuţia lucrărilor de împăduriri, după 
ce problematica amplasamentelor şi a fondurilor nece-
sare va fi fost rezolvată.
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DUPONEY, J./L., DOB-
BERTIN, M., HATTEN-
SCHWILER, S., 2008: (Funcţii 
şi disfuncţii ale ecosistemelor fo-
restiere: de ce este neceară o su-
praveghere intensivă pe termen 
lung?) Functionnement et dys-
fonctionnament des ecosytemes 
forestieres: pourqui un suivi in-
tensiv a long terme?) În: Rendez – 
Vous tehniques. Hors – serie nr.4 
15 sans de suivi des ecosystemes 
forestieres. Resultats, acquis et 
perspectives de RENECOFOR. 
ONF p. 95-98.

În decursul ciclurilor silvice 
de la regenerare la uscarea arbori-
lor, intervin modificări pe termen 
lung a stării de sănătate şi dezvol-
tare şi a funcţionării ecosistemelor 
forestiere. Luarea în considerare  
a acestei realităţi este rezultatul 
evoluţiei majore a ecologiei fo-
restiere în ultimii 30 de ani, care a 
determinat amplasarea şi urmări-
rea reţelei RENECOFOR.

În cadrul modificărilor pe ter-
men lung se diferenţiază schim-
bările „normale” ciclice, legate de 
îmbătrânirea arborilor şi ecosis-
temelor şi modificările neciclice, 
mascate de primele.

Modificările neciclice sunt ca-
uzate de presiunea antropică, ce 
creşte progresiv asupra mediului, 
cum sunt de exemplu ploile acide

Care sunt factorii mediului 
care se modifică? Cum răspund 
pădurile la aceste perturbaţii ? Se 

pot adapta ele la aceste schimbări 
şi să revină la starea anterioară? 
Acestea sunt numai o parte din 
întrebările la care reţeaua de ob-
servaţii a pădurilor aduc răspun-
suri preţioase.

Perceperea globală a factorilor 
care cauzează schimbările mediu-
lui s-a orientat la începutul anilor 
1980 spre impactul poluanţilor 
atmosferici, iar în ultimii ani spre 
schimbările climatice şi ale biodi-
versităţii.

Emisiile de SO2, care în mare 
parte stau la originea ploilor acide, 
au scăzut foarte mult în intensita-
te, dar nivelul depunerilor pe mari 
suprafeţe este încă deasupra pra-
gurilor critice pentru ecosisteme-
le forestiere. Diminuarea acestor 
depuneri permite studierea capa-
cităţii ecosistemelor de a reveni la 
starea iniţială, starea dinainte de 
perturbare. În Anglia, după dimi-
nuarea depunerilor acide atmosfe-
rice, au reapărut speciile de licheni 
Xanthoria polycarpa, dar specia 
Lobaria pulmonaria nu a revenit 
(Headley et al. 2001). Depunerile 
de azot, care cauzează eutrofiza-
rea mediului forestier, regresează 
mult mai puţin ca cele de sulf, ba 
chiar cresc cu regularitate în ulti-
mul secol.

Depunerile de metale grele se 
diferenţiază geografic în Franţa 
sugerând originea antropică (Gal-
somies et al., 2005). Dinamica 
acestor depuneri, ca şi rolul polu-

anţilor organici (a pesticidelor) 
sunt încă puţin cunoscute.

Modificările majore sunt în 
curs: creşterea suprafeţei forestie-
re, scăderea regulată a nivelului de 
exploatare a lemnului, creşterea 
importantă a volumului de lemn 
pe picior în pădurile existente, se 
exploatează numai 60-70% din 
creşterea biologică (Duponey et 
al. 2006). După ani numeroşi de 
scădere a preţurilor de vânzare 
a lemnului şi de creştere a chel-
tuielilor de gestionare, a început 
să apară o cerere pentru lemn de 
energie, ceea ce poate inversa ten-
dinţa seculară de creştere a supra-
feţelor forestiere şi a volumelor de  
lemn.

Creşterea presiunii antropice 
asupra mediului, cauzată de înde-
sirea reţelei de drumuri, este înso-
ţită de răspândirea numeroaselor 
specii neforestiere de-a lungul  
drumurilor (agestochorie) de de-
gradarea solurilor prin extinderea 
mecanizării, vătămarea arborilor 
şi afectarea diversităţii (Lamande 
et al 2005). Eroziunea lentă, regu-
lată şi importantă a zonelor ume-
de din pădure cauzează dispariţia 
mlaştinilor. Planurile de vânătoa-
re vizibil subestimate de mulţi ani, 
au dus la explozia populaţiilor de 
ierbivore: mistreţi şi cervide.

Cele mai importante dezechi-
libre în funcţionarea ecosisteme-
lor forestiere sunt provocate de 
schimbările climatice. În Fran-

Revista revistelor

Abstract: Opinions concer-
ning degraded lands afforesta-
ion

Based on the analysis of the 
degraded lands afforestation 
works in DS Alba, the author 
recommends the following solu-
tions for improving the admin-
istrative issues and the work 
technology. A new legislation is 
required for extending the for-
est areas in the country, as a re-
placement of O.G. 81 /1998 ap-
proved by the Law107 / 1999.  
It is necessary to revise the land 

categories that could be consid-
ered for afforestation, including 
also sites with severely limiting 
factors and neglected agricultur-
al land. The selection of the land 
areas for afforestation should be 
made by stimulating the inter-
est of the land owners, and espe-
cially by determining the Local 
Councils to assign lands for this 
purpose. New administrative 
means have to be developed for 
encouraging the afforestation of 
degraded lands. For obtaining 
the expected results and for mak-

ing the afforestation of land ar-
eas from outside the forest fund a 
systematic and continuous activ-
ity it is necessary to have for this 
budget funds allocated year after 
year. The forest enterprises have 
to support the degraded lands af-
forestation action by elaborating 
the technical projects, producing 
the necessary seedlings and ex-
ecuting the designed works, after 
the location and funding issues 
have been solved.

Keywords: degraded lands, af-
forestation, management
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ţa clima s-a încălzit cu 0,50C/ 
deceniu. În cursul secolului XX, 
creşterea temperaturii medii a fost 
de 0,90C.

În prima fază creşterea tempe-
raturii a culminat în 1947 cu cani-
culă şi secetă, urmată de stabiliza-
re, o scădere a temperaturii până 
în 1970, urmată de o creştere mai 
rapidă. Aceste schimbări ale cli-
matului au avut efecte importan-
te asupra ecosistemelor forestiere, 
efecte care pot fi evidenţiate prin 
ecologie istorică sau de paleoeco-
logie şi mai puţin de reţeaua RE-
NECOFOR care este de dată mai 
recentă.

În lipsa previziunilor ştiinţifice, 
scenariile sunt orientative: Gru-
pul de experţi interguvernamen-
tali asupra evoluţiei climatului, 
aprecia o creştere a conţinutului 
de CO2 în atmosferă de 2,5%/
an între 2000 şi 2010, dar în re-
alitate această creştere a fost de 
3,1% între 2000 şi 2005 (Canadell 
şa. 2007). Badeau ş.a., 2005 prin 
modelarea nişelor potenţiale ale 
speciilor forestiere a demonstrat 
că în cazul unei creşteri modera-
te a temperaturii, bioclimatul de 
tip mediteranean va urca la nive-
lul Loire-lui în varianta optimistă 
şi la nivelul Alsaciei în varianta 
sceptică.

Cercetările lui Bontemps ş.a., 
2005 arată  o creştere de 50% a 
înălţimilor dominante în cursul 
secolului trecut în făgetele din 
nord - estul Franţei. Precizarea 
cauzelor acestor  creşteri (schim-
bările climatice, creşterea concen-
traţiei de CO2, depunerile azotate, 
schimbări în utilizarea solurilor) 
se aşteaptă de la reţeaua RENE-
COFOR.

De exemplu în reţeaua RENE-
COFOR s-a găsit o corelaţie sem-
nificativă între nivelul depunerilor 
azotate şi densitatea arboretelor. 
Cercetările privind tipologia sta-
ţiunilor în făgetele din nord-estul 
Franţei (1970-1990) au evidenţiat 
o scădere alarmantă a cationilor 
de magneziu şi calciu în sol (Du-
poney ş.a., 1998) şi o diminua-
re a raportului C/N ca urmare a 
creşterii concentraţiei azotului. În 
aceleaşi făgete şi în aceeaşi peri-
oadă, analizele foliare au indicat 
o creştere a conţinutului frunzelor 
în N, şi o scădere în P şi în cationi 
(Duquesnai ş.a., 2000).

În pădurile acide din nord-es-
tul Franţei, aportul de elemente 

minerale şi amendamente a dus 
la creşterea numărului de specii 
nitrofile. Schimbările climatice în 
ultimii 30 de ani au determinat 
prelungirea duratei sezonului de 
vegetaţie cu 10 zile la laricele din 
Elveţia. Acest decalaj fenologic 
are efecte în cascadă asupra com-
ponentelor ecosistemului cum 
sunt insectele phytofage şi prădă-
torii lor.

Meritul principal al reţele-
lor de monitoring este stabilirea 
primelor valori de referinţă pen-
tru numeroase caracteristici ale 
mediului forestier: depuneri at-
mosferice, chimia solurilor şi a 
frunzelor, diversitatea vegetaţiei, 
a subarboretului, fenologia. Este 
vorba de o largă gamă de valori 
stabilite la o scară largă spaţială, 
standardizată, care permit jude-
carea dacă o situaţie este normală 
ori atipică şi în ce sens evoluează. 
Aceste valori de referinţă vor de-
venii în viitor indicatori ai unor 
mecanisme ecologice ori ecofizio-
logice din ce în ce mai precise, In-
dicatorii sunt cu atât mai valoroşi 
cu cât semnalează mai precoce 
apariţia unor probleme de mediu  
Ar fi interesantă elaborarea unei 
scări de referinţă pentru: micro-
elementele (oligoelementele) din 
vegetale, pentru poluanţii orga-
nici, pentru conţinutul în izotopi 
stabili sau radioactivi.  

c
BIROT, Z., LANDMANN, 

G., 2008: Quelles evolutions 
possibles pour RENECOFOR? 
Une analyse basse sur les resul-
tats d’une evaluation scientifique 
(Care este evoluţia posibilă a 
RENECOFOR-ului? O analiză 
bazată pe rezultatele unei evalu-
ări ştiinţifice). În: Rendez –Vous 
tehniques. Hors – serie nr.4 15 ans 
de suivi des ecosystemes forestie-
res. Resultats, acquis et perspecti-
ves de RENECOFOR. ONF p. 
154-158. Cincisprezece ani după 
lansarea RENECOFOR-ului, 
autorii conceptuali şi responsabi-
lii reţelei pot fi mândri de drumul 
parcurs şi de rezultatele obţinute. 
Evoluţia contextului şi a noilor 
amenajamente au condus la revi-
zuirea obiectivelor şi a conţinu-
tului reţelei. Comitetul ştiinţific 
al ONF a identificat temele de 
interes ştiinţific pentru viitor în 

următoarele domenii:
Schimbări climatice: măsura-

rea indicelui foliar pe pieţe pentru 
urmărirea stării de vegetaţie a ar-
borilor şi modelarea ciclului apei; 
fenologia vegetaţiei pentru carac-
terizarea impactului schimbărilor 
climatice; măsurarea rezervelor 
utile ale solului, supravegherea 
conţinutului în apă a  solului, es-
timarea rădăcinilor fine; determi-
narea carbonului şi azotului în so-
luţia solului, ca elemente în ciclul 
biogeochimic.

depuneri atmosferice şi 
nutriţia minerală: compoziţia 
chimică a inelelor de lemn, care 
reflectă comportamentul ecofizi-
ologic al arborilor într-o perioadă 
dată; evoluţia şi restaurarea fertili-
tăţii solului după fazele de poluare

Biodiversitatea: analiza ge-
netică (capacitatea de adaptare la 
schimbările climatice) a principa-
lelor 4 specii: stejar, fag, pin silves-
tru şi molid; măsurarea biomasei 
vegetale, microbiene, fungice, şi 
animale prezente în sol, pentru 
caracterizarea activităţii biologice 
a solului; indicatori de stare şi a 
faunei (bio-indicatori).

Pentru viitor se preconizează 
măsurarea următorilor parametrii: 

Studiul reacţiei ecosistemelor 
forestiere la evoluţia climatului: 
fenologie, producţia de bioma-
să, sănătatea arboretului, evoluţia 
stocului şi a fluxului carbonului şi 
azotului, impactul evenimentelor 
extreme (secetă, caniculă)

ciclul elementelor nutritive 
în pădure în relaţie cu depuneri-
le atmosferice: aportul atmosferei 
în poluanţi,  acidifianţi şi eutrofi-
zanţi, impactul poluării asupra 
evoluţiei solurilor forestiere, pra-
gurile critice pentru poluanţi, ni-
velele pe care pădurea este capabi-
lă să le suporte, ozonul în pădure 
şi impactul său asupra arborilor şi 
a florei ierboase.

evoluţia biodiversităţii: cor-
tegiul fungic în raport cu schim-
bările climatice, macrofauna 
solului în raport cu schimbările 
climatice, compoziţia floristică a 
stratului ierbos, în raport cu an-
tecedentele istorice (silvicultură, 
creşteri).

Dr. ing. Valentin Bolea

c
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Scopul conservării resurselor genetice fores-
tiere este de a asigura adaptabilitatea populaţii-
lor şi speciilor într-un mediu în schimbare prin 
menţinerea unui nivel corespunzător de variabi-
litate genetică (Enescu et al., 1997). Reactuali-
zarea Catalogului Naţional al Resurselor Gene-
tice Forestiere (RGF) s-a desfăşurat în perioada 
2005-2008 în cadrul unui proiect contractat în 
Programul Naţional de Cercetare de Excelenţă 
(CEEX) şi a fost finalizată prin elaborarea Ca-
talogului Naţional al RGF şi a Instrucţiunilor 
tehnice pentru managementul durabil al aces-
tora (Pârnuţă, Stuparu, Budeanu et al.,2008). În 
perioada 25 Martie - 4 Aprilie 2008 s-au desfă-
şurat lucrările de teren în judeţul Mureş, la toate 
ocoalele silvice din subordinea Direcţiei Silvice 
Mureş, precum şi la toate ocoalele silvice private, 
în scopul identificării, eşantionării şi descrierii 
arboretelor care îndeplineau condiţiile necesare 
pentru a fi incluse în Catalog. S-a procedat la 
evaluarea stării actuale a RGF-urilor incluse în 
prima ediţie a Catalogului (Lalu, 1996), a arbo-
retelor identificate în perioada 1996-1999 (Lalu, 
1999) precum şi a altor arboreturi propuse de 
personalul responsabil cu regenerarea pădurilor 
din cadrul ocoalelor silvice. Au fost constituite 
16 nuclee de conservare a R.G.F. în suprafaţă 
totală de 361,5 ha, fiecare nucleu fiind protejat 
de o zonă tampon a cărei suprafaţă totală este de 
851,5 ha. Toate cele 16 nuclee sunt în adminis-
trarea ocoalelor silvice din subordinea Direcţiei 
Silvice Mureş (tabelul 1). Din punct de vedere 
al formei de proprietate, aceste arborete sunt în 
proprietatea publică a statului, cu excepţia re-

sursei genetice de frasin de la O.S. Târgu Mureş 
aflată în proprietatea primăriei Târgu Mureş. 
Arboretele constituite în RGF sunt situate în 
două regiuni geografice mari (A şi F) şi, respec-
tiv, în 3 subregiuni ecologice (A1, F1 şi F2): A 
– Carpaţii Orientali, subregiunea A1 – Carpaţii 
Orientali Vestici (73%), F – Podişul Transilva-
niei, subregiunea F1 – Câmpia Transilvaniei (3 
%), F – Podişul Transilvaniei, subregiunea F2 – 
Podişul Transilvaniei (24%). Cele 16 nuclee de 
conservare a RGF-urilor sunt constituite pentru 
principalele specii de răşinoase şi foioase autoh-
tone şi exotice introduse sau existente în aceas-
tă zonă, şi anume: molid (fig. 1), zâmbru, larice, 
brad, pin silvestru, fag (fig. 2), gorun, frasin co-
mun, stejar pedunculat, stejar roşu şi nuc ameri-
can. Aceste specii vegetează într-o mare diver-
sitate de sectoare ecologice (formaţii forestiere) 
care se încadrează în 8 regiuni de provenienţă 
(după Pârnuţă şi Lorenţ, 2007), astfel: A11E 
Cembreto – molidişuri, A110 Molidişuri, A120 
Păduri de amestec de fag cu răşinoase, A130 Fă-
gete montane, F160 Stejăreto-gorunete, F240 
Făgete colinare, F250 Gorunete, F260 Stejăre-
te şi stejăreto-gorunete.În funcţie de modul de 
conservare, majoritatea RGF-urilor sunt pentru 
conservarea „in situ” a principalelor specii au-
tohtone în arborete naturale, cu excepţia arbore-
telor de nuc american (Fig.3), stejar roşu, larice 
şi pin silvestru, conservate  „ex situ”. 

Nucleul Resurselor Genetice Forestiere se în-
cadrează în grupa funcţională I – Păduri cu func-
ţii speciale de protecţie, subgrupa 5 – păduri de 
interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi 

Marius Budeanu 
I.C.A.S. Staţiunea Braşov

geNetIcă

RESURSELE GENETICE FORESTIERE  
DIN JUDEŢUL MUREŞ
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Regiunea de 
provenienţă

Ocolul Silvic 
(Proprietar) U.P.

NUCLEU zONA TAMPON
Specii:

resurse geneti-
ce/asociate

u.a. suprafaţa
-ha- u.a supafaţa

-ha-

A . C A R P A Ţ I I  O R I E N T A L I              A 1  C a r p a ţ i i  O r i e n t a l i  V e s t i c i

A11E Cembreto - 
molidişuri

Lunca Bradului 
(Stat) I Ilva 179A    5,3 179C     1,7 PIC / MO

A110 Molidişuri

Gurghiu (Stat) VI Lăpuşna
39B,40B, 
41A,42A, 
43B,44B

112,8 39A, 40D, 41B, 
42C, 43C, 44A   58,4 MO / FA,BR, PAM

Sovata (Stat) VI Valea Soveţii 74A  16,1 72,73B,74B  63,5 MO / SR

Lunca Bradului 
(Stat) II Ilişoara 266B,267B    7,1

263A, 266A, 
266C, 267C, 

268A
 79,3 LA / MO,PAM

A120 Păduri de 
amestec de fag 

cu răşinoase

Fâncel (Stat) V Meştera 17B  14,4 14A, 16A, 17A, 
18A, 22B 106,3 BR,MO,FA / PAM

Gurghiu (Stat) VII Secuieu 127B,128A  59,2 126BC, 127AD, 
128BD, 129AB   87,8 MO,BR / FA, 

PAM,ULM

A130 Făgete 
montane

Sovata (Stat) III Nirajul Mic 69B  37,9 68,70A   50,3 FA / MO,PAM, CI

Răstoliţa (Stat) III Gălăoaia 71B  12,5 70,71A,78B,  81 155,7 FR / FA,BR, 
MO,PAM,ME

F . P O D I Ş U L  T R A N S I L V A N I E I              F 1  C â m p i a  T r a n s i l v a n i e i

F160 Stejăreto- 
gorunete

Luduş (Stat) II Ozd 72B 10,0 70D,71CD, 
73A,75AE 61,3 GO,ST / CA

Luduş (Stat) IV Sânpetru 17B   0,8 17AC   2,6 NUA / -

F . P O D I Ş U L  T R A N S I L V A N I E I              F 2  P o d i ş u l  T r a n s i l v a n i e i

F240 Făgete 
colinare Gurghiu (Stat) IX Orşova 70C 31,0 69,72C   48,4 FA / -

F250 Gorunete

Târgu Mureş 
(Stat) VI Târgu Mureş 9,10 24,8 9A,10B(prim. Tg. 

Mureş)   23,5 GO,ST / -

Târgu Mureş 
(Stat) IV Glodeni 11D  2,4 10C,11AB, 12A   36,9 STR / CA

Târgu Mureş 
(Primăria Târgu 

Mureş)
VI Târgu Mureş 2C  2,3 2BD,3A   23,5 FR / -

Sighişoara (Stat) VII Sighişoara 156C  4,8 156AB,157A   15,5 PI / PIS,LA,FR, 
PAM,ANN

F260 Stejărete 
şi stejăreto-go-

runete
Gurghiu (Stat) X Mociar 24B,25A 20,1 20B,24AC, 25BC   36,8 GO,ST / JU,CI

TOTAL    361,5 851,5

Tabelul 1. Resursele Genetice Forestiere administrate de Direcţia Silvică Târgu Mureş
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ecofondului forestier, categoria funcţională 5H - 
Păduri stabilite ca rezervaţii pentru producerea 
de seminţe forestiere şi conservarea genofon-
dului forestier (T. II), în timp ce u.a.-urile care 
compun zona tampon se încadrează în subgrupa 
5, categoria funcţională 5L - Păduri constituite 
în zone de protecţie (zone tampon) a rezervaţi-
ilor din parcurile naţionale şi a altor rezervaţii 
(T. III).

Nucleele RGF trebuie să beneficieze de con-
servare totală şi se exclud de la exploatare (nu 
se reglementează producţia) în acestea execu-
tându-se numai lucrări speciale de conserva-
re în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării 

fito-sanitare, asigurării permanenţei pădurii şi 
îmbunătăţirii continue a exercitării de către ar-
boretele respective a funcţiilor de conservare a 
genofondului. 

În zona tampon a RGF-urilor se aplică toate 
măsurile silviculturale care să-i asigure funcţia de 
protejare a nucleului de către arboreturile incluse 
în zonă. Se execută tăieri de îngrijire, iar trata-
mentele indicate sunt cele cu perioadă lungă de 
regenerare. În această zonă se recomandă numai 
tratamente intensive, în funcţie de formaţia fo-
restieră, tratamente precizate în „Normele teh-
nice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor”, 
ediţia a-II-a (1987) aprobate prin OM nr. 251 

Fig. 1: Resursa genetică de molid de la O.S. Gurghiu, 
UP VI Lăpuşna, u.a. 40B

Fig. 2: Resursa genetică de fag de la O.S. Sovata, 
UP III Nirajul Mic, u.a. 69B

Fig. 3: Resursa genetică de nuc american de lângă Sărmaş - O.S. Luduş, UP IV Sânpetru, u.a. 17B
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Abstract: Conservation 
of forest genetic resources of 
mureş county

The updating of the National 
Catalogue of Forest Genetic Re-
sources (FGR) took place during 
2005-2008 as part of a project 
contracted in the National Pro-
gram of Eminent Research 
(CEEX).

In the county of Mureş 16 
nuclei for the conservation of 
forest genetic resources have been 
established with a total surface 
of 361.5 ha, each area being pro-

tected by a separation area (made 
out of the forest compartments 
which surround the nucleus) the 
total surface of which is 851.5 
ha. The nuclei must have total 
conservation and they are ex-
cluded from exploitation. (there 
is no reglmentation of produc-
tion).

Forest genetic resources have 
been established for the con-
servation of the following spe-
cies: spruce, fir, European larch, 
arolla pine, Scotch pine, beech, 
sessile oak, common oak, red oak, 

American walnut and European 
ash. 

Most forest genetic resources 
are for “in situ” conservation 
of the main local species within 
natural forest stands, with the 
exception of very valuable spe-
cies (American walnut, Europe-
an larch, red oak, European ash, 
Scotch pine) that adapted them-
selves extremely well to the local 
ecological conditions. 

Keywords: forest, genetic, re-
sources, nucleus.

din 23.10.1987. Conservarea şi managemen-
tul durabil al resurselor genetice forestiere este 
un obiectiv comun pentru toate ţările europene, 
de aceea în anul 1994 a fost lansat Programul 
european al resurselor Genetice forestiere 
(euforGen) ca un instrument de cooperare 
internaţională pentru implementarea Rezoluţi-
ei S2, care obligă statele semnatare să conserve 
RGF-urile naţionale.

 Prin reactualizarea Catalogului Naţional 
al RGF, România şi-a îndeplinit obiectivele în 
acest domeniu. 

Pe toată perioada de desfăşurare a lucrărilor 
de teren s-a beneficiat de tot sprijinul silvicul-
torilor din judeţul Mureş, cărora le mulţumim şi 
pe această cale.
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1. INTRODUCERE
Compoziţia chimică a aerului considerat drept 

curat (procente din volumul atmosferei uscate) este: 
78,09 % azot, 20,95% oxigen, 0,92% argon, 0,03 % 
bioxid de carbon, şi 0,01% neon, heliu, metan, krip-
ton, xenon, hidrogen, radon şi vapori de apă. În con-
diţiile activităţii umane, poluante dar utile dezvoltă-
rii, se permit unele concentraţii, considerate „accep-
tabile”, de substanţe cu caracter poluant: sub 50 μg/
mc dioxid de sulf şi dioxid de azot, sub 40 μg/mc 
ozon, sub 3 μg/mc monoxid de carbon şi sub 20 μg/
mc pulberi în suspensie.

2. METODA DE CERCETARE
Analizele foliare permit definirea mai precisă  a 

aerului curat, în raport cu nivelurile de nutriţie (după 
Bergmann,1992): n: 25.000 ppm N la Fagus, 17.000 
ppm N la Picea, ca: 15.000 ppm Ca la Fagus, 8.000 
ppm Ca la Picea, mg: 3000 ppm Mg la Fagus, 2500 
ppm Mg la Picea, cu: 12 ppm Cu la Fagus, 10 ppm 
Cu la Picea, zn: 60 ppm Zn la Picea, 50 ppm Zn la 
Fagus, mn: 500 ppm Mn la Picea, 100 ppm Mn la 
Fagus.

În cazul altor noxe, conţinutul în frunze într-
un aer curat trebuie să fie mai mic de: 1500 ppm S 
(sulf), 90 ppm Fe (fier),  200 ppm Na (sodiu) (Bon-
neau, 1988), 15 ppm F (fluor) (Rippel et Janovicova, 
1969), 10 ppm Pb (plumb) (Zuber et al, 1970 ) şi 0,5 
ppm Cd (cadmiu) (Alexa şa., 2004).

3. REzULTATE ŞI DISCUŢII
Din determinările efectuate până în prezent Par-

curile Naturale şi Naţionale  se apropie de etalonul 
aerului „curat”, dar nu întrunesc în totalitate această 
condiţie. 
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În urma analizelor foliare în ceea ce priveşte con-
ţinutul acelor de Picea abies în Ca, Mg, Na, Fe, Cu şi 
Zn dintre cele 5 parcuri studiate se observă următoa-
rele: Singurul parc poluat cu Ca este Parcul Munţii 
Rodnei, unde pragul de 8000 ppm Ca este depăşit 
de 1,4 ori, celelalte parcuri se situează cu mult sub 
pragul de toxicitate.

În Parcul Naţional Piatra Craiului, acele de Picea 
abies cu 2450 ppm au carenţă de Ca având în vedere 
că intervalul optim al conţinutului de Ca este cu-
prins între: 3500 ppm - 8000 ppm. Parcul Natural 
Apuseni cu 5651 ppm Ca şi  Parcul Naţional Retezat 
cu 5773 ppm Ca se situează în intervalul optim. 
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În cazul magneziului, la nici unul din parcuri nu 
se observă depăşirea pragului de toxicitate de 2500 
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ICAS – Staţiunea Braşov
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ppm, doar Parcul Munţii Rodnei se apropie de prag 
cu 1850 ppm Mg, pe când la Parcul Naţional Piatra 
Craiului se constată carenţă la Mg (intervalul optim: 
1000 ppm – 2500 ppm Mg). 

La conţinutul în Na al acelor de Picea abies (pro-
bele s-au luat în cazul Parcului Naţional Piatra Cra-
iului de pe o vale dinspre Zărneşti), Parcul Naţional 
Piatra Craiului le întrece pe toate celelalte parcuri 
având un conţinut de 247,6 ppm Na faţă de pragul 
de toxicitate de 200 ppm Na, depăşind de 1,24 ori 
pragul de toxicitate şi fiind mai poluat cu Na de 1,5 
ori decât Parcul Naţional  Munţii Rodnei, de 2,7 ori 
decât Parcul Natural Apuseni şi de 3,2 ori faţă de 
Parcul Naţional Retezat.
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Având în vedere că pragul de toxicitate la Fe este 
de 90 ppm se observă că Parcul Natural Apuseni 
(de 1,34 ori mai mare decât pragul de toxicitate) şi 
Parcul Naţional Retezat (de 1,27 ori mai mare decât 
pragul de toxicitate) sunt cele mai poluate cu Fe. 
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Parcul Naţional Piatra Craiului şi Parcul Naţional  
Munţii Rodnei sunt sub pragul de toxicitate.
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În cazul poluării cu Cu, se observă că nici unul 
dintre parcuri nu depăşeşte pragul de toxicitate de 10 
ppm, singurul care se apropie foarte tare de acest 
prag fiind Parcul Naţional  Munţii Rodnei cu 9,1 
ppm Cu, Parcul Naţional Retezat situându-se în in-
tervalul optim (4 ppm – 10 ppm) cu 4,9 ppm Cu, iar 

Parcul Naţional Piatra Craiului cu 1,84 ppm Cu şi 
Parcul Natural Apuseni cu 1,01 ppm Cu având ca-
renţă la acest element.
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Dintre parcurile studiate, în cazul zincului doar 
Parcul Naţional Munţii Rodnei depăşeşte pragul de 
toxicitate de 60 ppm cu 1,2, restul parcurilor situân-
du-se sub prag. Foarte aproape de pragul de toxicita-
te se apropie şi Parcul Naţional Retezat cu 57,3 ppm 
în timp ce Parcul Naţional Piatra Craiului cu  17,79 
ppm Zn şi Parcul Natural Apuseni cu 33,8 ppm se 
situează în intervalul optim (15 ppm – 60 ppm Zn).

În cazul analizelor foliare la frunzele de Fagus 
sylvatica, probele de frunze pentru Parcul Naţional 
Piatra Craiului s-au luat de pe o vale din zona Fun-
data, unde se constată o poluare mai mare cu Fe, Cu 
şi Zn comparativ cu valea din zona Zărneşti şi com-
parativ cu  celelalte  două parcuri studiate : Parcul 
Naţional Semenic şi Parcul Natural Bucegi.
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Se observă că în cele trei parcuri nu există poluare 
cu azot, doar Parcul Naţional Semenic se apropie de 
pragul de toxicitate de 25000 ppm cu 23153 ppm 
N şi Parcul Naţional Piatra Craiului cu 21775 ppm 
N, ele înscriindu-se în intervalul optim cuprins între 
19000 ppm N – 25000 ppm N. 

În ceea ce priveşte azotul, se observă că parcuri-
le din ţara noastră nu au nici un fel de problemă la 
poluarea cu azot în timp ce în parcurile din Uniu-
nea Europeană poluarea cu azot este în unele din ele 
foarte mare.
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nu este depăşit, se apropie Parcul Natural Bucegi cu 
11302 ppm Ca, iar cele trei parcuri se înscriu în in-
tervalul optim.

Cu natriu se dovedesc a fi poluate Parcul Natural 
Bucegi, unde se depăşeşte pragul de toxicitate de 200 
ppm Na de 1,37 ori şi Parcul Naţional Semenic unde 
se depăşeşte pragul de toxicitate de 1,27 ori, Parcul 
Natural Bucegi fiind mai poluat cu Na de 1,07 ori 
decât Parcul Naţional Semenic. 
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Dacă la nemetale Parcul Naţional Piatra Craiului 
pe zona Fundata este cu mult sub pragul de toxicitate 
la toate cele trei elemente (N, Ca, Na), nu tot aşa stă 
problema în ceea ce priveşte metalele (Fe, Cu, Zn). 
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În cazul fierului, toate cele trei parcuri depăşesc 
pragul de toxicitate de 90 ppm  şi anume : Parcul 
Natural Bucegi de 3,6 ori, Parcul Naţional Piatra 
Craiului de 2,27 ori şi Parcul Naţional Semenic de 
2,04 ori. Cel mai poluat cu Fe fiind Parcul Natural 
Bucegi mai poluat decât Parcul Naţional Piatra Cra-
iului de 1,4 ori şi decât Parcul Naţional Semenic de 
1,5 ori.

Poluarea cu Cu este foarte puternică la Parcul 
Naţional Piatra Craiului (147,65 ppm Cu) de 12,3 
ori mai mare decât pragul de toxicitate (12 ppm Cu), 
de 2,7 ori mai mare decât la Parcul Naţional Seme-
nic şi de 4,4 ori decât la Parcul Natural Bucegi. 
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Şi în Parcul Naţional Semenic se depăşeşte pragul 

de toxicitate, dar numai de 4,4 ori şi de asemenea 
şi în Parcul Natural Bucegi se depăşeşte pragul de 
toxicitate dar numai de  2,7 ori, dar nu în măsura în 
care este depăşit în  Parcul Naţional Piatra Craiului 
de 12, 3 ori.
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Poluarea cu Zn este prezentă în toate cele trei 
parcuri, dar într-o măsură foarte mică la Parcul Na-
tural Bucegi unde se depăşeşte pragul de toxicitate 
de 1,06 ori şi mult mai mult în Parcul Naţional Se-
menic unde pragul de toxicitate este depăşit de 2,46 
ori şi în Parcul Naţional Piatra Craiului de 2,11 ori.

4. CONCLUzII
În urma acestor analize se observă că toate par-

curile studiate se apropie de etalonul de aer curat, 
nereuşind deocamdată să îl atingă: Parcul Naţional 
Piatra Craiului  este poluat doar cu Na pe zona din-
spre Zărneşti; Parcul Naţional Munţii Rodnei este 
poluat cu Ca şi Zn;  Parcul Naţional Retezat şi Par-
cul Natural Apuseni sunt poluate cu Fe iar în ca-
zul analizelor foliare la fag la Parcul Naţional Piatra 
Craiului, Parcul Naţional Semenic şi Parcul Natural 
Bucegi se observă la toate trei parcurile o poluare cu 
metale (Fe, Cu, Zn), cel mai poluat fiind Parcul Na-
ţional Piatra Craiului.

Parcul Naţional Piatra Craiului  urmează să fie 
supravegheat din punct de vedere a calităţii aerului 
pe o perioadă de trei ani: 2009 – 2011, pe zona din-
spre Zărneşti, pe un versant ce cuprinde UP VI şi 
UP VII, rezultatele fiind tot sub forma unor grafice, 
de unde se va vedea dacă aerul din zonă este mai 
poluat, mai puţin poluat sau este la fel ca în zonele în 
care a fost studiat. 
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Abstract:
Air quality of Parcul Naţi-

onal Piatra Craiului compa-
red with another Naturals and 
Nationals Parks of our country

 

The chemical composition of 
the air is very important. With 
foliar diagnosis and analisis we 
now if we have or not pollution 
in air. We noticed that our Na-
tinals and Naturals Parks are 

near of pure air standard but not 
realy. We must try to touch this 
standard so soon as posible.

Keywords:  chemical compo-
sition, foliar diagnosis, pollution.

Recenzie
Bolea V., chira  d., în colaborare 

cu: chira f., Vasile d., Ionescu m., 
lucaci d., Iacoban c., mantale c., 
Budeanu m., Pepelea d., cojan c., 
Ieremia c., fabian S., 2009, moni-
torizarea poluării prin bioindicatori. 
editura cybela, Baia mare, 108 p., 172 
fotografii, 109 grafice, 9 scheme color.

Lucrarea a fost elaborată în limba 
română şi ucraineană în cadrul Progra-
mului de vecinătate România- Ucrai-
na 2004-2006, respectiv a proiectului „ 
Biomonitorizarea mediului urban” RO 
2006/018-449.01.23. Biomonitoriza-
rea mediului urban răspunde la între-
bările: de ce, cum, când, unde biosupra-
veghem poluarea aerului şi evidenţiază:  
caracterul durabil şi complex al poluării 
de la Baia Mare, care este de tipul: 15,4 
Mn + 7,1 Pb + 4,5 Cd + 3,3 S + 3,3 Zn 
+ 2 Na + 1,5 Cu (exprimat prin raportul 
dintre valoarea maximă a noxei deter-
minată în frunze şi pragul respectiv de 
toxicitate); ierarhizarea cartierelor din 
Baia Mare, după nivelul mediu al polu-
ării cu mangan, plumb, cadmiu, dioxid 
de sulf, zinc, natriu, cele mai poluate 
cartiere fiind: Ferneziu şi Vasile Alec-
sandri; distribuirea neuniformă a polu-
ării, din cauza formelor de relief, care 
se opun curenţilor de aer şi determină 

apariţia unor puncte critice, cu 71 ppm 
Pb la Nodul de Presiune, 19 ppm Pb la 
Fabrica de Oxigen, cu 5000 ppm S, la 
Şcoala nr. 16 din Ferneziu; stadiul in-
cipient al poluării cu oxizi de azot, po-
luarea cu plumb, SO2 şi zinc, fiind mai 
mult de natură industrială decât rutieră; 
diminuarea poluării cu clor şi natriu la 
nivelul minimului din România, prin 
renunţarea la folosirea sării, în acţiu-
nea de deszăpezire; degradarea zonelor 
de agrement periurbane, din cauza unei 
poluări mai puternice decât în zona 
urbană: Valea Usturoi, Valea Vicleană, 
Platoul Castanilor, Lacul Bodi Ferne-
ziu, Dumbrava Ferneziu, Măgura Fer-
neziu, Limpedea Ferneziu; dispersia po-
luării până la: Lacul Firiza, unde afec-
tează zona de agrement şi calitatea apei 
potabile şi până la Păstrăvăria Pistruia, 
unde cadmiul şi plumbul pun în pericol 
sănătatea consumatorilor de păstrăvi şi 
a  consumatorilor de lapte, carne, plante 
medicinale şi fructe.

Lucrarea elaborată prezintă un inte-
res ştiinţific şi aplicativ incontestabil şi 
trebuie să fie consultată de specialiştii 
care au preocupări în domeniul moni-
torizării şi combaterii poluării în Româ-
nia.

Prof.dr.ing. Ioan Florescu
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1. CONSIDERAŢII GENERALE
Datorită dezechilibrului rezultat din neparcur-

gerea cu tăieri, de-a lungul perioadelor trecute de 
amenajare, a întregii suprafeţe a arboretelor desti-
nate exploatării, în ocoalele silvice Groşii ţibleşului 
şi Strâmbu Băiuţ se constată, în prezent, un exce-
dent considerabil de arborete îmbătrânite, trecute de 
vârsta exploatabilităţii, constituite mai ales din fag, 
pentru gospodărirea cărora este necesară stabilirea 
de soluţii tehnice adecvate.

2. SCOPUL SI NECESITATEA CERCETĂRILOR
Datorită faptului că, în cadrul ocoalelor silvice 

Groşii ţibleşului şi Strâbu Băiuţ structura fondului 
forestier, pe clase de vârstă, este total dezechilibrată, 
clasele de vârstă superioare fiind excedentare, pro-
porţia arboretelor exploatabile este foarte mare. De 
asemenea, calitatea scăzută a masei lemnoase rezul-
tate din aceste arborete, constituite mai ales din fag, 
determinată de numărul mare de arbori cu defecte 
sau chiar depreciaţi pe picior, face ca preţul obţinut 
pe aceasta să fie mult sub preţul pieţei. În consecinţă, 
s-a evidenţiat necesitatea de a  fundamenta soluţii 
tehnice adecvate în vederea normalizării fondului de 
producţie, pe baza  experienţei locale şi a aplicării 
măsurilor de gospodărire care, de-a lungul timpului, 
s-au dovedit a fi viabile. Soluţiile tehnice rezultate, 
în urma finalizării studiului, urmează a fi preluate în 
viitoarele studii de amenajarea pădurilor.

3. OBIECTIVELE CERCETĂRII
În vederea îndeplinirii cerinţelor beneficiarului, 

s-au avut în vedere următoarele obiective:
- analiza succintă a măsurilor de gospodărire sta-

bilite prin amenajamentele anterioare, pentru evi-
denţierea soluţiile tehnice care s-au dovedit viabile, 
de-a lungul timpului, precum şi a structurilor reali-
zate care au fost adecvate îndeplinirii funcţiilor atri-
buite arboretelor;

- analiza fondului de producţie actual pe clase de 
vârstă şi clase de calitate, pentru fiecare unitate de 
producţie în studiu;

- studiul caracteristicilor structurale ale arbore-
telor de fag cu vârstă înaintată, în vederea stabilirii 
soluţiilor tehnice adecvate gospodăririi durabile a 
acestora;

- fundamentarea teoretică a modalităţilor de im-
plementare a soluţiilor tehnice propuse pentru gos-
podărirea arboretelor vizate, în deceniul viitor.

4.  LOCUL CERCETĂRILOR
Cercetările s-au efectuat în arborete de fag cu 

vârstă înaintată, din ocoalele silvice Groşii ţibleşului 
şi Strâmbu Băiuţ, aparţinând Direcţiei Silvice Baia 
Mare, în care, pentru analiza structurilor existente, 
s-au amplasat sistematic 30 de suprafeţe experimen-
tale temporare. S-a utilizat, de asemenea, informaţia 
provenită din unele arborete inventariate de colecti-
vul de amenajişti, implicat în lucrările de teren pri-
vind reamenajarea celor două ocoale.

5. METODA DE CERCETARE
În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite s-a 

adoptat metoda experimentală, bazată pe efectuarea 
de măsurători biometrice şi observaţii specifice în 
suprafeţele experimentale temporare, amplasate în 
cele două ocoale. 

Cercetările au presupus efectuarea următoarelor 

STUDIU PRIVIND FUNDAMENTAREA 
SOLUŢIILOR TEHNICE ALE AMENAJAMENTELOR 

OCOALELOR SILVICE GROŞII ŢIBLEŞULUI ŞI 
STRÂMBU BĂIUŢ Corneliu Iacob, 

ICAS – Staţiunea Braşov

AmeNAjAReA PăduRIloR
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lucrări:
- analiza arboretelor în vederea amplasării de su-

prafeţe experimentale temporare;
- amplasarea unor suprafeţe de probă şi inven-

tarierea arborilor pe categorii de diametre, clasă de 
calitate şi clasă poziţională Kraft;

-  măsurarea înălţimilor tuturor arborilor din pie-
ţele de probă;

- prelucrarea informatică a datelor în vederea evi-
denţierii caracteristicilor biometrice şi structurale ale 
arboretelor studiate (s-au utilizat programele Excel, 
Beta, SPV, etc.)

- analiza modului de gospodărire a pădurilor şi 
stabilirea unor soluţii tehnice adecvate aplicării în 
făgete, în vederea gestionării durabile a pădurilor.

6.  REzULTATE SI CONCLUzII
6.1. concluzii privind caracteristicile fonduri-

lor forestiere   ale celor două ocoale silvice şi măsu-
rile de gospodărire aplicate

Din analiza structurii fondului de producţie se 
poate evidenţia faptul că, deşi ecosistemele forestiere 
existente corespund condiţiilor staţionale, arboretele 
fiind, în cea mai mare parte, natural fundamentale, 
se remarcă o îmbătrânire a acestora şi un dezechili-
bru total al structurii pe clase de vârstă, în amândouă 
ocoalele silvice în studiu. Astfel, se remarcă o pro-
porţie ridicată a arboretelor din clasele superioare de 
vârstă, şi o scădere a calităţii arboretelor exploatabile, 
determinate de gospodărirea defectuoasă a fondului 
de producţie, rezultată prin nerespectarea prevederi-
lor amenajamentelor întocmite de-a lungul timpului.

Astfel, putem evidenţia faptul că, exceptând pe-
rioada 1968 – 1986, recoltarea produselor principale 
s-a realizat în proporţie de cca 80% pe volum şi cca 
50% pe suprafaţă, faţă de prevederi.

Cauza principală a nerealizărilor a fost lipsa in-
stalaţiilor de transport, ceea ce a determinat  mai  
multe intervenţii  în  arboretele accesibile, rămânând 
o serie de arborete exploatabile neparcurse .Acest fe-
nomen a dus în timp la „îmbătrânirea” fondului de 
producţie.  

Tot pentru a realiza posibilitatea s-au executat în 
unele arborete, chiar cu consistenţa 0,7-0,8, o tăiere 
unică, fapt ce a dus la realizarea regenerării naturale 
în procent scăzut, fiind necesare împăduriri ulterioa-
re cu răşinoase pe suprafeţe mari.

De asemenea, realizarea posibilităţii de produse 
secundare la nivel de 30–75%, faţă de prevederi, a 
condus la scăderea continuă a calităţii arboretelor, 

prin păstrarea în cadrul acestora a unor arbori rău 
conformaţi şi cu defecte, care în prezent constituie 
materialul lemnos de slabă calitate, ce se recoltează 
din arboretele exploatabile. 

Neparcurgerea periodică a arboretelor cu lucrări 
de îngrijire şi conducere determină o scădere sem-
nificativă a calităţii arboretelor după vârsta de 60 de 
ani, fapt ilustrat în arboretele de fag echiene (fig. 1), 
dar perfect valabil şi pentru arboretele în studiu  (C. 
Iacob, 2005).

 

Fig. 1. Evoluţia calităţii arborilor într-un arboret de fag parcurs, de-a lungul 
timpului, cu rărituri moderate (Păd. Valea Cărbunării - O.S. Codlea )

y = -0.1008x2 + 11.831x - 282.86
R2 = 0.9309
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O altă cauză a situaţiei actuale ar putea fi faptul 
că, deşi la amenajarea din anul 1976 s-au prevăzut 
tratamente  intensive, şi anume  tăieri  de  transfor-
mare  la  grădinărit  şi tăieri  jardinatorii, acestea nu  
s-au aplicat, iar la amenajările ulterioare nici nu s-au 
mai prevăzut.

Se poate, deci, concluziona că, deşi s-au dovedit 
viabile în gospodărirea pădurilor celor două ocoale 
silvice,  tratamentele intensive stabilite prin amena-
jament nu s-au aplicat şi, de asemenea, nu au fost 
înlocuite cu alte tratamente, astfel încât arboretele 
respective nici nu au mai fost parcurse, fenomen ce 
a dus, de-a lungul timpului, la crearea unui excedent 
de arborete îmbătrânite, cu lemn de calitate scăzută.

6.2. fundamentarea de noi soluţii tehnice pri-
vind gospodărirea arboretelor din ocoalele silvice 
Groşii ţibleşului şi Strâmbu Băiuţ

Caracteristicile structurale actuale ale arboretelor 
pot fi modificate prin măsuri tehnico - organizatori-
ce menite a aduce pădurea la starea corespunzătoa-
re  îndeplinirii în cât mai bune condiţii a funcţiilor 
atribuite. Pentru aceasta este necesar să se stabileas-
că, prin amenajament, pentru arboretele în studiu, 
ţelurile de gospodărire, regimul, tipul de structură 
adecvat, compoziţia-ţel, dimensiunea arborilor la 
exploatabilitate sau  vârsta exploatabilităţii, la codru 
regulat, respectiv diametrul limită (maxim) al arbori-
lor exploatabili la codru grădinărit (dacă este cazul).

Pentru a beneficia de structura plurienă şi relativ 
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plurienă, realizate în mod natural în marea majori-
tate a arboretelor exploatabile din cadrul ocoalelor 
silvice în studiu, şi pentru a realiza o anumită echi-
librare a structurii pe clase de vârstă în codru regu-
lat, considerăm că singura soluţie pentru depăşirea 
situaţiei actuale este reintroducerea, prin viitorul 
amenajament, a tratamentului tăierilor grădinărite, 
pe suprafeţele în care structura existentă permite 
aplicarea acestora. În celelalte arborete de fag cu vâr-
stă înaintată, încadrate în grupa a II-a funcţională, 
plecând de la faptul că aproximativ 60% din arbo-
rii existenţi  prezintă defecte  ce necesită declasare, 
potrivit studiului privind calitatea lemnului de fag 
din cele două ocoale silvice, efectuat de C. Iacob  în 
anul 2006, pentru extragerea uniformă a materialului 
lemnos de slabă calitate din arboretele exploatabile, 
se recomandă aplicarea tratamentului tăierilor suc-
cesive, tratament ce asigură, conform experienţei lo-
cale, regenerarea fagului în bune condiţiuni.   

Pentru stabilirea arboretelor de fag în care se vor 
aplica tăieri grădinărite, se va face o analiză a volu-
melor arborilor, în raport cu diametrul-limită, după 
cum urmează:

- se însumează volumele arborilor, din arboretul 
studiat, din categoria de diametre imediat inferioară 
diametrului-limită, din categoria de diametre cores-
punzătoare diametrului limită, respectiv din catego-
riile de diametre mai mari decât diametrul-limită 
(ΣV=VM);

- dacă volumul (VM), astfel calculat, este mai mic 
decât 20% din volumul total al arboretului (VT) se 
pot aplica tăieri grădinărite, dacă, însă, volumul cal-
culat este mai mare sau egal cu 20 % din volumul 
total al arboretului (VT), acesta se include în SUP 
A, deci, în arboretul respectiv, se vor aplica tăieri suc-
cesive.

În concluzie, grădinăritul se aplică doar dacă este 
îndeplinită condiţia:

VM < 0,20 VT.
Celelalte criterii (de pantă, accesibilitate, etc) sta-

bilite prin normele tehnice de alegere a tratamente-
lor, rămân valabile. 

Diametrele-limită, stabilite prin Normele tehnice 
de amenajarea pădurilor, nu ţin, însă, cont de calitatea 
scăzută a arborilor, astfel încât, este necesar a se de-
termina altele noi, adecvate caracteristicilor calitative 
ale arboretelor de fag studiate. Astfel, pentru arbore-
tele de clasa a II-a şi a III-a de producţie, pentru care 
există date provenite din suprafeţele experimentale 
amplasate, s-a considerat ca diametrul-limită, cate-

goria de diametre inferioară celei pentru care s-a în-
registrat cea mai mare valoare a frecvenţei defectelor 
interioare, frecvenţă determinată în cadrul fiecărei 
categorii de diametre. In acest fel, pentru arboretele 
de fag din clasa a II-a de producţie s-a stabilit dia-
metrul limită de 64 cm (fig. 2).

Fig. 2. Proportia arborilor afectati de putregai din totalul arborilor din cadrul 
categoriei de diametre, în arboretele de fag cu vârstă înaintată de clasa a II-a 

de producţie, din ocoalele silvice Groşii Tibleşului şi Stâmbu Băiuţ
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Similar, pentru făgetele de clasa a III-a de pro-
ducţie, s-a stabilit diametrul limită de 60 cm, catego-
rie de diametre imediat inferioară celei în care frec-
venţa defectelor interioare a fost maximă, raportând 
numărul de arbori afectaţi din categoria respectivă la 
totalitatea arborilor existenţi în acea categorie, din 
cadrul arboretelor studiate din cele două ocoale sil-
vice (fig. 3). 

Fig. 3.Proportia arborilor afectati de putregai din totalul arborilor din cadrul 
categoriei de diametre, în arboretele de fag cu vârstă înaintată de clasa         
a III-a de producţie, din ocoalele silvice Groşii Tibleşului şi Stâmbu Băiuţ
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Datorită faptului că pentru făgetele de clasa I şi 
a IV-a de producţie, din ocoalele silvice studiate, nu 
există date experimentale, pentru stabilirea diame-
trelor-limită, în vederea gospodăririi acestor arborete 
în codrul grădinărit, s-au comparat valorile pentru 
făgetele de clasa a II-a şi a III-a de producţie, deter-
minate în modul prezentat anterior, cu valorile sta-
bilite prin Normele tehnice pentru amenajarea pă-
durilor, considerându-se că diferenţele dintre acestea 
se păstrează şi pentru clasele de producţie mai sus 
menţionate. Astfel, pentru pădurile studiate, pentru 
făgetele de clasele I şi a IV-a de producţie, s-au sta-
bilit diametrele-limită având valoarea de 72 cm, re-
spectiv 52 cm (tabelul 1).

În concordanţă cu criteriile prezentate se stabilesc 
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arboretele gospodărite în codru grădinărit, în funcţie 
de diametrele limită stabilite determinându-se, apoi, 
structura arboretelor respective. 

Pe lângă modalităţile prezentate anterior, la stabi-
lirea arboretelor de fag în care se vor aplica tăieri gră-
dinărite, se poate utiliza ajustarea, cu ajutorul funcţei 
beta, a distribuţiei numărului de arbori pe categorii 
de diametre, rezultată pe baza inventarierilor efectu-
ate în arboretele exploatabile:

Y = K (x-a)α (b-x)γ
unde:
- x - reprezintă diametrul arborilor;
- a şi b – diametrul minim, respectiv maxim al 

arborilor din arboret;
- α şi γ – exponenţii funcţiei β, specifici tipului de 

structură;
- K – constanta. 
Dacă se constată că ajustarea distribuţiei numă-

rului de arbori pe categorii de diametre, cu ajutorul 
funcţiei beta (exemplu: în u.a. 127 din U.P. VI Ti-
bleş, O.S. Groşii Tibleşului), nu se realizează după 
o curbă descrescătoare, gen Mayer, ci, mai curând, 
după o curbă asemănătoare distribuţiei Charlier sau 
normală (fig. 4), se poate trage concluzia că arbore-

tul poate fi gospodărit în codru regulat, aplicându-se 
tratamentul tăierilor succesive.

Diametre limită pentru arboretele de tip grădinărit din 
ocoalele silvice Groşii Tibleşului şi Strâmbu Băiuţ

Tabelul 1

Grupa 
funcţională Specia

Clasa de producţie

I II III IV

Diametre limită (cm)

II FA 72 64 60 52

Atunci când distribuţia numărului de arbori pe 
categorii de diametre se ajustează după o curbă des-
crescătoare, tip Liocourt sau Mayer (exemplu: u.a. 
53A, U.P. V Minghet, O.S. Groşii Tibleşului), arbo-
retul poate fi gospodărit în codru grădinărit, aplicăn-
du-se, deci, tratamentul tăierilor grădinărite (fig. 5).

Structura arboretelor pe clase de vârstă, în două unităţi de producţie gospodărite în codru regulat în O.S. 
Groşii ţibleşului (la amenajarea din anul 2006)

Tabelul 2

Unitatea de 
producţie

Clasa de vârstă
I

0-20 ani
II

21-40 ani
III

41-60 ani
IV

61-80 ani
V

81-100 ani
VI

101-120 ani
VII

>120 ani
Proporţia pe suprafaţă

V Minghet 15 19 7 1 2 11 15

VI Ţibleş 16 15 20 1 - 2 15

MEDIA 16 17 14 1 1 6 15

Structura pe clase de vârstă a arboretelor gospodărite în codru regulat în O.S. Strâmbu Băiuţ (la amena-
jarea din anul 2006)

Tabelul 3

Unitatea de 
producţie

Clasa de vârstă
I

0-20 ani
II

21-40 ani
III

41-60 ani
IV

61-80 ani
V

81-100 ani
VI

101-120 ani
VII

>120 ani
Proporţia pe suprafaţă

I Stâmbu 8 21 25 8 5 28 5

II Băiuţ 12 35 23 8 8 14 -

III Poiana 13 27 24 3 7 26 -

VI Râoaia 16 23 20 4 12 25 -

 Total O.S. 12 27 23 6 8 23 1
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În cazul O.S. Groşii Tibleşului, considerând că 
aproape jumătate din arboretele exploatabile vor pu-
tea fi gospodărite în codru grădinărit, proporţia ar-
boretelor exploatabile gospodărite în codru regulat 
se va reduce, ceea ce va constitui premisa relativei 
echilibrări, în viitor, a structurii arboretelor, gospo-
dărite în codru regulat, pe clase de vârstă (tabelul 2, 
fig. 6).

Fig. 4. Distribuţia numărului de arbori pe categorii de 
diametre în u.a. 127, UP VI Tibleş din O.S. Groşii 
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Fig. 5. Distribuţia numărului de arbori în u.a. 53A, UP. V Minghet din 
O.S. Groşii Ţibleşului
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În condiţiile existenţei, încă, a unei proporţii des-
tul de mari a arboretelor ce depăşesc vârsta exploata-
bilităţii, se remarcă un deficit drastic de arborete în 
clasa a IV-a şi a V-a de vârstă, fapt ce va avea conse-
cinţe negative asupra recoltării posibilităţii, precum 
şi a duratei procesului de normalizare a fondurilor 
de producţie din U.P. V Minghet, respectiv U.P. VI 
Tibleş. 

Fig. 6. Structura arboretelor pe clase de varstă în două                    
unităţi de producţie din O.S. Groşii Tibleşului, 

gospodărite în codru regulat
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Plecând de la aceeaşi premisă, şi anume că cel pu-
ţin jumătate din arboretele exploatabile vor fi gospo-
dărite în codru grădinărit, şi în cazul O.S. Strâmbu 

Băiuţ se va realiza o reducere a proporţiei arboretelor 
exploatabile gospodărite în codru regulat, fapt ce va 
duce, în timp, la o apropiere a proporţiei arboretelor 
exploatabile faţă de întinderea clasei de vârstă nor-
male (tabelul 3).

Se remarcă, de asemenea, că, după adoptarea so-
luţiilor tehnice preconizate, toate unităţile  de  pro-
ducţie  din  cadrul  O.S. Strâmbu  Băiuţ  vor  pre-
zenta  o structură  mai echilibrată pe clase de vârstă, 
pentru arboretele gospodărite în codru regulat, decât 
cea existentă la amenajarea precedentă, cu deficit, 
însă, în clasa a IV-a şi a V-a de vârstă. Spre deosebire 
de O.S. Groşii Tibleşului, unde structura fondului de 
producţie la codru regulat este mai dezechilibrată, în 
cazul O.S. Stâmbu Băiuţ, aceasta prezintă o apropie-
re mai mare de structura normală (fig. 7).

Fig. 7. Structura pe clase de vârstă a arboretelor gospodărite             
în codru regulat în Ocolul Silvic Strambu Băiuţ
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În ceea ce priveşte structura pe clase de vârstă a 
arboretelor gospodărite în codrul regulat, se remarcă, 
în cele două ocoale silvice în studiu, un deficit de ar-
borete în clasele de vârstă a IV-a şi a V-a, ceea ce va 
duce, în deceniile următoare, la o însemnată scădere 
a posibilităţii de produse principale în codru regulat. 
Datorită vârstelor mari ale arboretelor exploatabile 
(între 110 şi 180 de ani) şi a calităţii scăzute a lem-
nului de mari dimensiuni, acest inconvenient nu va 
putea fi rezolvat prin sacrificii în plus la exploatabi-
litate de realizat în prezent, ci doar prin gospodări-
rea în codru grădinărit a unor însemnate suprafeţe a 
arboretelor din cele două ocoale, soluţie ce va putea 
asigura o anumită continuitate a posibilităţii, la un 
nivel, însă, mai scăzut.  

În concluzie, se consideră că,  pentru mai buna 
gospodărire a arboretelor de fag din cele două ocoa-
le silvice, pe lângă păstrarea tratamentului tăierilor 
succesive, care asigură parcurgerea uniformă a arbo-
retelor şi extragerea mai consistentă a exemplarelor 
de mari dimensiuni şi a celor cu diferite defecte, în 
condiţiile realizării unei regenerări satisfăcătoare, 
reintroducerea, prin viitorul amenajament, a  trata-
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mentului tăierilor grădinărite, pe suprafeţele în care 
structura existentă permite aplicarea acestuia, con-
stituie opţiunile optime în cadrul soluţiilor tehnice 
de aplicat. In situaţia în care, din motive obiective 
(cum ar fi: inexistenţa instalaţiilor de transport, sau 
situaţia precară a acestora), nu se poate, încă, aplica 
tratamentul tăierilor grădinărite, se recomandă ca, 
pentru păstrarea structurilor naturale valoroase (ase-
mănătoare celor grădinărite), arboretele respective să 
fie gospodărite prin lucrări speciale de conservare.
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Abstract: Some aspects regarding 
the forest management planning of 
Groşii Ţibleşului and Strâmbu Băiuţi 
Forest Districts

For a better management of the beech 

stands, the authors propose to maintain 
the actual uniform shelterwood system, 
to introduce back the selective system, 
and to use the conservation operations 
in forests without a good transport in-

frastructure.
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CROISE, L., JONARD, M., 2008: Evolution de la nutrition des peuplements: vers une carence gene-
rale en phosphore? (evoluţia nutriţiei arboretelor: spre o carenţă generală în fosfor?) În: Rendez–Vous 
tehniques. Hors – serie nr. 4 15 ans de suivi des ecosystemes forestieres. Resultats, acquis et perspectives 
de RENECOFOR. ONF p. 120-126. Rezultatele studiilor din RENECOFOR arată o diminuare sen-
sibilă a conţinutului foliar în fosfor, atât la foioase cât şi la răşinoase mai ales pe solurile sărace şi acide. 
Pentru a definii o carenţă generalizată în fosfor este necesară urmărirea conţinutului foliar în paralel 
la regenerare şi arborete adulte. Pentru evitarea acestui dezechilibru nutritiv, se cere o gestiune mai 
riguroasă a resurselor minerale din sol şi reciclarea elementelor nutritive extrase din sol de câte arbori. 
Avantajul analizelor foliare este caracterul lor integrator: a disponibilităţii elementelor din sol, a accesi-
bilităţii lor pentru arbori şi a capacităţii arboretelor de a utiliza elementele minerale în metabolismul lor.

Interpretarea acestor analize foliare trebuie să ţină seama de: specie, perioada de recoltare, varia-
bilitatea individuală, de înălţimea de la care se recoltează, orientarea, vârsta arborilor. Interpretarea 
conţinutului foliar se face în raport de două sisteme de referinţă: - pe criterii funcţionale, de diminuare 
a creşterilor, de apariţie a simptomelor (colorarea sau căderea frunzelor) determinate experimental de 
Bonneau (1995) şi Croise ş.a. (1999), cu precizarea că conţinutul foliar în elemente minerale scade 
odată cu vârsta, şi că trebuie luate în considerare nu numai conţinutul individual al fiecărui „element 
nutritiv” ci şi raportul dintre el şi „profilul”(starea) nutriţional în ansamblul elementelor nutritive; po-
ziţia valorilor medii determinate între un prag inferior şi unul superior determinat în 16 ţări europene.

În cazurile de carenţă în fosfor se recomandă: evaluarea potenţialului nutritiv al solului înainte de 
exploatarea pentru lemn energetic; stabilirea ciclurilor de exploatare în funcţie de specie, vârsta, tipul 
de arboret şi sensibilitatea solului de a sărăci în substanţe minerale; exploatarea foioaselor în afara se-
zonului de vegetaţie cu evitarea tasării solului; menţinerea în parchetele de exploatare timp de 3 luni 
a ramurilor, înainte de tocare, pentru a evita scoaterea de pe teren a frunzelor şi a lujerilor (brindilles); 
urmărirea riguroasă a exploatării de vară.

   Dr. ing. Valentin Bolea

Revista revistelor
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1. CADRUL FIzICO – GEOGRAFIC
1.1. localizarea geografică
Teritorial zona studiată (bazinul râului Homorod) 

se localizează în partea de sud a judeţului Harghita 
şi partea de nord a judeţului Braşov, din extremitatea 
sudică a  Munţilor Harghita  şi partea nord-estică a 
Munţilor Perşani. 

Practic pârâul Homorodul Mare izvoreşte din 
Munţii Harghita, din apropierea Vârfului Mare 
(1450 m), străbate localităţile Băile Homorod, Co-
măneşti, Mărtiniş, Orăşeni, Caţa şi Homorod iar 
pârâul Homorodul Mic izvorăşte tot din Munţii 
Harghita, relativ aproape de Vârful Fagul Rotund 
(1105 m) şi străbate localităţile Căpâlniţa, Mereşti, 
Ocland, Jimbor şi Homorod, unde se întâlneşte cu 
pârâul Homorodul Mare, după care se varsă în Olt, 
în apropierea localităţii Ungra.

Din punct de vedere administrativ zona analizată 
era încadrată (până în anul 2000, când a început sa 
fie aplicată Legea 1/2000) în cadrul Ocolului Silvic 
Homorod (U.P V, VI,  şi IX),din D.S Miercurea – 
Ciuc şi Ocolului Silvic Rupea (U.P II, III, IV şi V) 
din D.S Braşov.

1.2. condiţii geologice şi geomorfologice
După raionarea geomorfologică, teritoriul face 

parte din ţinutul Carpaţilor Orientali, subţinu-
tul munţilor vulcanici, districtul munţilor vulcanici 
(bazinul superior al Homorodului), zona de dealuri 
de tipul Odorhei şi zona munţilor joşi din curbura 
internă a Carpaţilor (bazinul mijlociu şi inferior al 
Homorodului).

Formaţiunile predominante sunt vulcanogen-se-
dimentare, de vârstă neogenă şi cuaternară, roca de 
solificare fiind formată din andezite cu piroxeni, în 
bazinul superior şi din argile, gresii şi brecii piroclas-
tice, în bazinul mijlociu şi inferior. Pe pâraie  s-au 
identificat formaţiuni cuaternare (nisipuri şi pietri-
şuri). Rocile au ca principală caracteristică friabilita-
tea, favorizând desfăşurarea optimă a proceselor de 
pedogeneză.

Altitudinal teritoriul pe care sunt situate pădurile 
din zona studiată este cuprins între 200 m (aproape 
de vărsarea râului Homorod în Olt) şi 1450 m (spre 

izvoare) media fiind în jur de 650-750 m.
Unitatea geomorfologică predominantă este ver-

santul, iar configuraţia terenului este în general on-
dulată.

Expoziţia generală este vestică si sud-vestică, în 
bazinul superior şi sud, sud-estică în restul terito-
riului, deci predomină expoziţiile parţial însorite şi 
însorite.

1.3. condiţii climatice
1.3.1. Încadrarea climatică a teritoriului studiat
Raportat la încadrarea climatică, regiunea se în-

cadrează – în cea mai mare parte – în sectorul de 
climă continental moderată, subţinutul climatic al 
climei de dealuri iar părţile cele mai înalte din secto-
rul de climă de munte, subţinutul climatic al climei 
de versanţi expuşi vânturilor vestice. În lungul Ho-
moroadelor apare insular clima de depresiune.

1.3.2. regimul termic
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 

6.0oC şi 6.7oC, apariţia primelor îngheţuri se loca-
lizează între 27.IX şi 8.X iar îngheţurile târzii între 
21.IV şi 14.V, numărul zilelor din perioada de vege-
taţie fiind de 144 – 173 zile. 

Se face menţiunea că în zona studiată apar frec-
vent inversiuni de temperatură (caracteristice zone-
lor depresionare). Datorită instalării şi menţinerii 
acestora, se produc perioade reci vara şi îngheţuri 
persistente iarna. Temperatura aerului creşte în aces-
te cazuri cu altitudinea.

1.3.3. regimul pluviometric
Precipitaţiile medii anuale se încadrează între 

650-700 mm, media în perioada de vegetaţie fiind 
în jur de 480 mm. 

Datorită extinderii spaţiale şi altitudinale, canti-
tatea anuală de precipitaţii atmosferice variază între 
limite largi. Astfel, în depresiuni cad 500 – 600 mm/
an, în regiunile colinare 600 – 700 mm /an, iar la 
munte 800 – 850 mm /an. Frecvenţa ploilor toren-
ţiale este relativ mare  iar la începutul toamnei apar 
şi scurte perioade de secetă ( în bazinul inferior şi 
mijlociu al râului Homorod).

EVOLUŢIA PROCESULUI DE CĂRPINIzARE
ÎN BAzINUL RÂULUI HOMOROD

AmeNAjAReA PăduRIloR

Ion Niţoi
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1.3.4. regimul eolian 
Pentru zona studiată frecvenţa cea mai mare a 

vânturilor este din sectorul nord-vestic şi vestic (20-
22%), viteza medie a vântului (m/s) fiind: 

N     NE     E     SE      S      SV     V      NV
1.6    2.0     1.8   1.2     1.2    2.2     2.3    2.3

1.3.5. date fenologice
datele fenologice sunt corelate cu caracteristicile 

climei şi cu unităţile geomorfologice ale staţiunilor 
forestiere.

De regulă, fazele fenologice urmăresc etajele fito-
climatice ale fondului forestier.

Pentru teritoriul studiat sunt valabile următoarele 
date fenologice:

Specia Data în-
frunzirii

Data înflo-
ririi

Data coa-
cerii

Periodici-
tatea

FA 25–30 IV 5 – 10 V 25 IX – 5 X 4 – 5 ani

GO 20–25 IV 5 – 10 V 25 IX - 5 X 6 – 7 ani

CA 20 IV–10V 10–30 IV 25 IX 1 – 2 ani

1.4. hidrologia şi hidrografia
Râul Homorod şi afluenţii acestuia fac parte din 

bazinul hidrografic al râului Olt, primul reprezen-
tând un afluent direct al Oltului. Reţeaua hidrogra-
fică principală a râului Homorod îşi are originea în 
masivul Harghita (ambele pâraie principale ale râu-
lui Homorod, respectiv Homorodul Mare şi Homo-
rodul Mic izvorăsc din Munţii Harghita). Afluenţii 
mai importanţi sunt: 

- pentru pârâul Homorodul Mare: pr. Chipeş, 
Locodeni, Varţa, Daia, ţiganului; 

- pentru pârâul Homorodul Mic: pr. Vislok, Lu-
eta, Potak.

Se poate menţiona prezenţa unei reţele hidro-
grafice bogate, caracterizată prin cursuri de apă cu 
debite constante (exceptând perioadele excesiv sece-
toase şi perioadele din preajma topirii zăpezilor sau 
a ploilor abundente). Fenomenele de torenţialitate 
apar izolat, regimul hidrologic fiind în mare măsură 
echilibrat.

1.5. concluzii privind datele climatice
Sintetizând  datele climatice se poate afirma că 

zona care face obiectul prezentului studiu se înca-
drează în sectorul de climă continental moderată, cu 
un regim termic caracterizat printr-o temperatură 
medie anuală de 6,3oC şi regim pluviometric cu va-
lori medii între 650-700 mm. Temperatura  poate 
atinge valori ridicate în timpul verii (cu precădere în 
bazinul inferior), cu repercusiuni negative mai ales 
asupra puieţilor, precipitaţiile cunosc perioade de 
stagnare (în timpul verii cantitatea este de 100 mm) 
fiind posibile scurte perioade de secetă iar regimul 

eolian nu influenţează negativ vegetaţia forestieră, 
doborâturile de vânt fiind izolate şi de mică inten-
sitate.

2. CARACTERIzAREA VEGETAŢIEI FORESTI-
ERE
2.1. Introducere
Fondul forestier din zona studiată  se regăseşte în 

cadrul teritoriului administrat, până în anul 2000, de 
către Ocolului Silvic Homorod (U.P V, VI, şi IX), 
din D.S Miercurea – Ciuc şi Ocolul Silvic Rupea 
(U.P II, III, IV şi V) din D.S Braşov. S-a făcut pre-
cizarea respectivă deoarece la ora actuală majoritatea 
fondului forestier de pe raza fostului O.S Homorod 
s-a retrocedat în baza Legilor 1/2000 şi 247/2005, 
procesul de retrocedare fiind relativ atenuat în raza 
O.S Rupea (la nivelul anului 2003 suprafaţa fondu-
lui forestier era de 4895.5 ha). Datele prezentate în 
continuare se referă la suprafaţa fondului forestier la 
nivelul ocoalelor silvice existente la datele menţio-
nate.

2.2. Încadrarea pădurilor în etaje fitoclimatice
Fondul forestier aflat în studiu se încadrează în 

patru etaje fitoclimatice. Acestea sunt:
- FM2 – Etajul montan de amestecuri;
- FM1+FD4 – Etajul montan – premontan de 

făgete;
- FD3 – Etajul deluros de gorunete, făgete şi go-

runeto – făgete.;
- FD2 – Etajul deluros de cvercete şi şleauri de 

deal.

2.3. formaţii forestiere şi tipuri de pădure
2.3.1. formaţii forestiere 
La nivelul teritoriului studiat se remarcă prezen-

ţa următoarelor formaţii forestiere: molidişuri pure 
– 3%; amestecuri de molid cu brad şi cu fag – 4%;  
molideto făgete – 2%; făgete pure montane – 8%; 
făgete pure de dealuri – 11%; gorunete pure – 52%; 
goruneto – făgete – 9%; şleauri de deal cu gorun – 
1%; goruneto – stejărete – 10%.

2.3.2. tipuri de pădure 
Analiza tipurilor de pădure natural fundamen-

tale permite realizarea corelaţiei dintre ponderea 
carpenului şi distribuţia firească a carpenului în are-
alul analizat. Concret se poate stabili în ce măsură 
carpenul se găseşte în arealul său şi cât se abate de 
la compoziţia ţel caracteristică fiecărui tip de pădu-
re. Tipurile de pădure cel mai des întâlnite pe raza 
teritoriului studiat sunt goruneto – făgetele cu Ca-
rex pilosa (522,1) – 17%, gorunetele cu Carex pilosa 
(512,1) – 15% şi făgetele de deal pe soluri scheletice 
cu floră de mull (421,2) – 12%.

 Prin stabilirea compoziţiei ţel, în funcţie de pon-
derea tipurilor de pădure natural fundamentale a re-
zultat că ponderea optimă la carpen, la nivel de bazin 
Homorod, este  de 5%, cum rezultă din tabelul 1.
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Stabilirea compoziţiei ţel
Tabelul 1

Tip 
staţiune

Tip 
pădure

Compoziţia 
ţel

Suprafaţa
-ha-

Suprafaţa pe specii
Go+St Fa Ca Mo Dr Dt Dm

2.3.3.3 111.1 9Mo1Dr 333.7 - - - 303.9 29.8 - -

2.3.3.2 111.4 8Mo2Dr 85.9 - - - 68.7 17.2 - -

3.3.3.3 131.1 4Mo-
3Fa3Br 92.3 - 27.7 - 36.9 27.7 - -

3.6.4.0 131.3 4Mo-
3Fa3Br 259.0 - 77.7 - 103.6 77.7 - -

3.3.3.2 134.1 4Mo-
3Fa3Br 216.2 - 64.9 - 129.8 64.9 - -

3.3.3.3 141.1 5Mo5Fa 125.3 - 62.7 - 62.6 - - -

3.3.3.2 141.3 5Mo5Fa 82.4 - 41.2 - 41.2 - - -

3.3.2.2 143.1 5Mo5Fa 318.1 - 159.0 - 159.1 - - -

4.4.2.0 411.4 8Fa1Dt-
1Dr 520.1 - 416.1 - - 52.0 52.0 -

4.4.2.0 413.1 8Fa1Dt-
1Dr 704.2 - 563.4 - - 70.4 70.4 -

5.2.4.3 421.1 8Fa2Dt 207.3 - 165.8 - - - 41.5 -

5.2.4.2 421.2 8Fa2Dt 890.6 - 712.5 - - - 178.1 -

5.2.4.2 422.1 8Fa1Dt-
1Ca 367.0 - 293.6 36.7 - - 36.7 -

5.2.3.2 428.1 8Fa1Dt-
1Ca 831.6 - 665.3 83.2 - - 83.1 -

5.1.5.3 511.1 8Go2Dt 2075.3 1660.2 - - - - 415.1 -

5.1.5.2 511.3 8Go2Dt 1984.6 1587.7 - - - - 396.9 -

5.1.4.2 512.1 8Go1D-
t1Ca 1308.3 1046.6 - 130.8 - - 130.9 -

5.1.3.2 513.1 7Go2D-
t1Ca 333.3 233.3 - 33.3 - - 66.7 -

5.1.2.2 516.1 7Go3Dt 106.3 74.7 - - - - 31.6 -

5.1.2.1 516.7 7Go3Dt 288.6 202.0 - - - - 86.6 -

5.1.5.3 521.1
6Go-

2Fa1Dt-
1Ca

109.1 65.5 21.8 10.9 - - 10.9 -

6.1.5.2 521.2
6Go-

2Fa1Dt-
1Ca

447.0 268.2 89.4 44.7 - - 44.7 -

5.2.3.3 522.1
5Go-

3Fa1Dt-
1Ca

1265.5 632.8 379.7 126.5 - - 126.5

5.2.3.2 523.1 5Fa4Go-
1Ca 201.3 80.5 100.6 10.1 - - 10.1

6.1.5.3 541.0 4Go3St-
2Dt1Te 1360.1 952.1 - - - - 204.0 204.0

6.1.5.3 541.1
4Go3S-
t1Dt-

1Ca1Te
1570.4 1099.3 - 157.1 - - 157.0 157.0

TOTAL –ha- 16083.6 7902.9 3841.4 735.3 905.8 339.7 1997.5 361.0

% 100 49 24 5 6 2 12 2
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3. CARACTERISTICI STRUCTURALE ALE AR-
BORETELOR
3.1. Structura pe specii
Pentru o evidenţă completă se prezintă structura 

pentru toate speciile în  perioada 1953 – 1998. La 
O.S Rupea datele s-au preluat începând de la primul 
amenajament (din anul 1953), respectiv amenaja-
mentul Marii Unităţii Forestiere Rupea, unităţile de 
producţie (s-a considerat numai suprafaţa ocupată 
efectiv de păduri):

U.P. III Dacia: 1745 ha; U.P. IV  Lovnic: 460 ha; 
U.P. V Jibert: 500 ha; U.P. VI Rupea: 1320 ha; U.P. 
VII Drăuşeni: 520 ha; U.P. VIII Daia – Ghipeş:1050 
ha; U.P. X Homorodul Mare: 650 ha; U.P. XI  Sobri-
han: 750 ha; U.P. XIII Mercheaşa: 1425 ha;

TOTAL: 8420 ha
La amenajarea din anul 1991 situaţia pe unităţi 

de producţie se prezenta astfel (suprafaţă ocupată 
efectiv de păduri):  U.P. II Dacia: 3465,7 ha; U.P. III 
Rupea: 1282,1 ha; U.P. IV Caţa: 1167,7 ha; U.P. V 
Mercheaşa: 2578,8 ha; TOTAL: 8494,3 ha

S-au făcut precizările respective deoarece după 
anul 1991 au intrat în vigoare legile nr.18/1991 şi 
nr.1/2000, prin care o parte din fondul forestier ad-

ministrat de O.S. Rupea a reintrat în posesia foştilor 
proprietari, motiv pentru care evidenţele nu s-au mai 
regăsit pe suprafeţele considerate iniţial.

La O.S. Homorod, înfiinţat la amenajarea din 
anul 1978, s-au luat în considerare unităţile de pro-
ducţie  (situaţia iniţială) U.P. VI Odorhei (devenit 
U.P. V Mărtiniş): 965,7 ha; U.P. XI Homorodu Mare 
şi U.P. XII Homorodu Mic (devenite U.P. VI Ho-
morodu de Sus): 2421,3 ha; U.P. V% Stânga Vâr-
ghişului (devenit U.P. IX Băile Chirui): 2830,1 ha; 
TOTAL: 6217,0 ha.

Prin preluarea de păduri comunale (după anul 
1987) situaţia la nivelul anului 1998 situaţia era: U.P. 
V Mărtiniş: 2001,0 ha; U.P. VI Homorodu de Sus: 
2884,7 ha; U.P. IX Băile Chirui: 2703,6 ha; TO-
TAL: 7589,3 ha.

Prin aplicarea succesivă a legilor nr. 18 /1991, 
nr.1 /2000 şi 247 /2005 O.S. Homorod a mai rămas 
practic cu câteva sute de hectare, motiv pentru care 
evidenţele se opresc la nivelul anului 1998.

Se face precizarea că la nivel de ocol silvic ponde-
rea carpenului a variat între 5-8% pentru O.S. Ho-
morod şi 11 – 17% pentru O.S. Rupea.

La nivelul anului 2003, când suprafaţa O.S. Ru-
pea era de 4895,5 ha, ponderea carpenului a fost de  
17% (797,5 ha).

Situaţia pe specii în bazinul râului homorod, la nivelul anului1953
Tabelul 2

Nr. U.P Suprafaţa
-ha-

Specii -ha-

MO DR FA GO+ST CA DT DM

O.S RUPEA

III 1745 - - 50 1200 350 80 65

IV 460 - 30 - 210 180 30 10

V 500 - 100 - 30 300 30 40

VI 1320 - 65 - 925 210 15 105

VII 520 - 5 - 440 35 25 15

VIII 1050 - 20 350 550 70 30 30

X 650 - 150 - 450 30 10 10

XI 750 - 20 - 650 30 20 30

XIII 1425 - 50 600 600 150 25 -

TOTAL 8420 - 440 1000 5055 1355 265 305

% 100 - 5% 12% 60% 16% 3% 4%

O.S HOMOROD (Provenit din M.U.F Stânga Vârghişului şi O.S Odorhei)

V 965.7 33.3 20.3 292.5 483.7 115.7 11.2 9.0

VI 2421.3 212.6 232.8 981.0 765.3 147.0 56.3 26.2



Anul XIV  | Nr. 25 | 2009

45

IX 2830.1 1058.1 232.7 1329.4 76.1 38.6 15.9 79.3

TOTAL 6217.0 1304.0 485.8 2602.9 1325.1 301.3 83.4 141.5

% 100 21% 8% 42% 21% 5% 1% 2%

Total general 14637.0 1304.0 925.8 3602.9 6380.1 1656.3 348.4 419.5

% 100 9% 6% 25% 44% 11% 2% 3%

Situaţia pe specii în bazinul râului homorod, la nivelul anului1998
Tabelul 3

Nr. U.P Suprafaţa
-ha-

Specii -ha-

MO DR FA GO+ST CA DT DM

O.S RUPEA

II 3465.7 - 276.9 102.5 1940.7 699.6 364.5 81.5

III 1282.1 - 61.8 0.7 787.4 270.0 111.9 50.7

IV 1167.7 - 67.4 - 840.2 197.6 49.5 12.6

V 2578.8 - 103.3 673.3 1392.8 372.8 70.2 66.4

TOTAL 8494.3 - 509.4 776.5 4961.1 1440.0 596.1 211.2

% 100 - 6% 9% 58% 17% 7% 3%

O.S HOMOROD 

V 2001.0 45.0 34.0 567.2 914.1 323.6 54.7 62.4

VI 2884.7 212.7 270.5 1223.1 807.5 249.9 84.8 36.2

IX 2703.6 1081.4 259.4 1176.4 51.6 33.1 45.2 56.5

TOTAL 7589.3 1339.1 563.9 2966.7 1773.2 606.6 184.7 155.1

% 100 18% 7% 40% 23% 8% 2% 2%

Total general 16083.6 1339.1 1073.3 3743.2 6734.3 2046.6 780.8 366.3

% 100 8% 7% 23% 42% 13% 5% 2%

 
Deoarece în prezentul  studiu se urmăreşte, în mod special, dinamica ponderii carpenului, se prezintă 

suprafeţele etapizat:

Anul amenajării Suprafaţa ocupată de carpen (ha) Ponderea (%)

1953 1656.3 11

1969 2090.8 13

1979 1930.0 12

1989 2251.7 14

1998 2046.6 13
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Analizând tabelul anterior, la nivelul bazinului  
Homorod, se constată că ponderea carpenului în de-
cursul a circa o jumătate de secol s- a menţinut relativ 
constantă, variaţia fiind de 2 – 3%.

Dar, făcând coroborarea cu subcapitolul 2.2.2, în 
care se face precizarea ca proporţia optimă a carpe-
nului  în bazinul Homorod este de 5% rezultă că 
există un excedent al carpenului de 8%.

Nu trebuie interpretat că excedentul de carpen 
reprezintă neapărat o situaţie foarte defavorabilă. În 
zonele unde carpenul participă în compoziţie până la 
20% efectul poate fi favorabil pentru speciile de bază 
(în principal gorunul), contribuind la creşterea pro-
ducţiei. Problemele apar în momentul când arbore-
tele au fost greşit gospodărite (neexecutarea la timp 
a curăţirilor sau răriturilor, aplicarea tratamentelor 
progresive fără practicarea întregii game a lucrărilor 
de îngrijire), efectul fiind obţinerea unor arborete 
parţial sau total derivate.

Din păcate sunt numeroase situaţii când, după 
aplicarea tăierilor de produse principale, din gorune-
te sau goruneto – stejărete au rezultat cărpinete.

   
4. CONCLUzII
a) Zona analizată este localizată în bazinul râului 

Homorod,  din partea sudică a  Munţilor Harghita  
şi partea nord-estică a Munţilor Perşani, suprafaţa 
luată în studiu fiind de 16083,6 ha;

b) Din punct de vedere administrativ zona anali-
zată era încadrată (până în anul 2000, când a înce-
put sa fie aplicată Legea 1/2000) în cadrul Ocolului 
Silvic Homorod (U.P V, VI, şi IX) şi Ocolului Silvic 
Rupea (U.P II, III, IV şi V); 

c) Fondul forestier este localizat preponderent în 
etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto – fă-
gete (44%) iar tipul de pădure natural fundamental 
cu cea mai largă răspândire este goruneto – făget cu 
Carex pilosa;

d) Suprafaţa ocupată de carpen este de 2046,6 ha, 
ceea ce reprezintă 13% din totalul speciilor;

e) În conformitate cu tipurile de pădure natural 
fundamentale ponderea carpenului, în compozitia 
optimă, este de 5%;

f ) Caracteristicile biometrice ale carpenului sunt: 
volumul total: 325409 mc; creşterea curentă totală: 
10642 mc; indicele de creştere curentă: 5,2 mc /ha; 
clasa de producţie medie; 3,6; consistenţa medie: 
0.81; vârsta medie: 52 ani; modul de regenerare este 
preponderent din lăstari (81%) iar vitalitatea este 
normală în cea mai mare parte (97%).

Analizând caracteristicile biometrice la carpen se 

desprind o serie de concluzii:
- la un volum total de 325409 mc şi suprafaţa de 

2046,6 ha rezultă un volum mediu de 159 mc /ha. 
Coroborat cu consistenţa medie de 0.81, conform 
tabelelor din biometrie, rezultă teoretic că înălţimea 
medie la carpen se situează la 17 m. Ducând logica 
mai departe se constată că la clasa de producţie me-
die de 3.6 şi înălţimea de 17 m reiese o vârstă medie 
de 52 ani, atât cât s-a estimat, iar diametrul mediu ar 
fi între 20-22 cm.

Dacă analizăm speciile de bază, gorun şi fag, ală-
turi de care participă cel mai frecvent carpenul, se 
poate afirma că la aceeaşi consistenţă (0,81) şi înăl-
ţime (17 m) volumele la hectar sunt: 187 mc (gorun 
din sămânţă), 185 mc (gorun din lăstari) şi 193 mc 
la fag, deci volumul carpenului raportat la un hectar 
reprezintă în condiţiile menţionate între 82 – 86% 
din volumul speciilor de bază.

Este adevărat că la vârsta exploatabilităţii gorunu-
lui (115 ani în medie, luând în calcul că provenienţa 
este aproximativ echilibrată între sămânţă şi lăstari), 
când gorunul are 22 – 23 m înălţime, la clasa 2,9 de 
producţie, volumul carpenului (calculat la înălţimea 
de 21m, consistenţa de 0,81 şi clasa de producţie 3,6) 
reprezintă 74% din cel al gorunului. 

Făcând acelaşi calcul pentru fag se deduce că la 
vârsta exploatabilităţii fagului (110 ani în medie), 
când fagul are 26 – 27 m înălţime, la clasa 3,0 de 
producţie, volumul carpenului (calculat la înălţimea 
de 23 m, consistenţa de 0,81 şi clasa de producţie 
3,6) reprezintă 62% din cel al fagului. 

Faptul că volumul fagului şi gorunului este mai 
mare decât cel al carpenului la vârsta exploatabilităţii 
nu este foarte relevant deoarece un calcul simplu ara-
tă că de fapt la carpen se parcurg două cicluri (vârsta 
exploatabilităţii la carpen este de 50 ani, la clasa a 
III-a de producţie). Deocamdată nu există trata-
mente care să prevadă extragerea integrală a carpe-
nului în două etape, din arboretele în care participă 
în proporţie de 20 – 30%.

Concret, într-un arboret de gorun cu vârsta de 50 
– 60 ani să fie extras integral carpenul, iar la vârsta 
exploatabilităţii gorunului (110 – 120 ani) să fie încă 
o dată extras carpenul, care oricum se regenerează 
uşor. Problema majoră care se pune este să nu fie di-
minuată consistenţa arboretului, pe ansamblu, sub 
0,75.

Indicele de creştere curentă la carpen este de 5,2 
mc /an /ha, superior indicelui de creştere la gorun 
(3,9 mc /an /ha) dar sub indicele de creştere al fagu-
lui (6,5 mc /an /ha), ceea ce indică o productivitate 
relativ ridicată la vârste între 30 – 50 ani.

Abstract: 
The work presents aspects related to the hornbea-

ming process evolution, in the Homorod river basin.
There are 16,083.6 hectares of studied area, located 

in Harghita and Brasov counties (O.S Homorod and 
O.S Rupea).”

Keywords: hornbeaming, evolution.
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1. ISTORICUL BLOCULUI ExPERIMENTAL 
MINTIA
Pădurile fostului OS Simeria (1980) în suprafaţă 

de 23.075 ha, erau răspândite, o parte pe ultimele ra-
mificaţii ale Munţilor Apuseni, iar cealaltă parte pe 
dealurile ce coborau din Munţii Poiana Ruscă până 
în Lunca Mureşului.

Datorită dispersiunii mari a pădurilor – printre 
cele 75 de localităţi – influenţa factorului antropic 
a determinat degradarea a peste 50% din suprafaţa 
acestora. Astfel,  în raza ocolului erau arborete ne-
corespunzătoare funcţiilor de producţie şi protecţie 
– degradate şi subproductive – fiind necesară reface-
rea lor ca măsură de sporire cantitativă şi calitativă a 
producţiei de masă lemnoasă şi de ameliorare a func-
ţiilor de protecţie şi sanitar recreative.

Refacerea acestor păduri i-a preocupat în mod de-
osebit pe silvicultorii din ocolul silvic, în special după 
anul 1965, când de-a lungul a 25 ani s-a realizat o 
colaborare deosebită între producţie şi cercetare, prin 
prezenţa mai multor reprezentanţi ai cercetării sil-
vice naţionale în raza ocolului silvic Simeria, la care 
un rol deosebit a avut dr. I. Z. Lupe, membru titular 
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Cei care 
au avut şansa de a colabora cu dr. Lupe – unul dintre 
titanii silviculturii româneşti – nu vor uita niciodată 
imaginea prezenţei lui vibrante, exigenţa sa raţiona-
lă. Dr. Lupe asculta întotdeauna părerile celor din 
producţie – de la ocol, brigadă şi canton silvic – şi 
împărtăşea cu dărnicie observaţiile, neţinând nimic 
pentru sine sau pentru altă dată.

Cele peste 2000 ha, plantaţii şi regenerări naturale, 
realizate de silvicultorii din ocoalele silvice Simeria 
şi Deva, în perioada 1966-2000, s-au bucurat de co-
laborarea dr. Lupe, concretizându-se prin înfiinţarea 
a peste 50 ha de regenerări şi plantaţii experimentale, 
care au înlocuit arboretele degradate subproductive. 
Acestea şi alte experimentări realizate, vor constitui 
suprafeţe demonstrative ce vor folosi urmaşilor în 
vederea orientării noilor acţiuni pentru sporirea pro-
ducţiei pădurilor.

Unul dintre blocurile experimentale demonstra-
tive realizate de ocol în colaborare cu dr. Lupe a fost 
şi acela de la şantierul Mintia – Deva (fig.1), care a 
făcut parte din UP VII Deva, ua 78, conform ame-
najamentului din 1970, iar apoi din UP II Deva, ua 
93, după amenajamentul din 1982 şi 1992.

Astfel, în urma unei tăieri rase a crângului degra-
dat provenit din tipul de pădure „Şleau de deal cu 
gorun şi fag de productivitate mijlocie spre inferi-
oară, facies cu cer şi carpen”, s-a executat pe 3,8 ha 
o plantaţie cu diverse formule de împădurire în care 
s-au introdus: gorun, pin silvestru, pin strob, molid şi 
anin negru ca fertilizant natural (fig. 2). Degradarea 
acestui arboret s-a datorat tratării timp îndelungat 
în crâng, neglijându-se regenerarea şi extragerii cu 
prioritate a gorunului, în special cu ocazia construirii 
căii ferate pe Valea Mureşului în 1860.

Principalele caracteristici ale staţiunii, unde s-a 
executat experimentul, sunt: altitudinea cca. 300 m; 
expoziţia V-NV; înclinarea 25o; sol brun eumezoba-
zic, mijlociu bogat în humus, profund, luto-nisipos, 
slab schelet cu volum edafic mijlociu; temperatura 
medie  anuală 90 C; precipitaţii 600 mm /an, din care 
350-400 mm în sezonul de vegetaţie, ce se întinde 
pe 160-170 zile; indicele de ariditate de Martonne 
37; temperatura maximă absolută a fost în 1941 de 
+390C, iar minima de -28,60C în 1947; cele mai frec-
vente vânturi sunt din direcţia vest, nord-vest

Cu toate că experimentele din acest bloc, format 
din 24 parcele cu 8 variante, nu fac obiectul prezen-
tului articol, este demn de menţionat că după 6 ani 
de la instalare, s-a obţinut la puieţii de molid, între 
care s-a instalat aninul, o creştere curentă mai mare 
cu cca. 22 cm faţă de varianta fără anin, iar la pinul 
silvestru o creştere de numai 5 cm.

Limitrof cu blocul experimental înfiinţat în 1971 
s-a realizat, după un an, o suprafaţă experimentală 
în care s-a introdus castan comestibil provenit de 
la ocolul silvic Baia Mare. Plantaţiile şi lucrările de 
întreţinere s-au executat sub atenta supraveghere  a 
brigadierului Brate Andronic, a cărui competenţă, 
pasiune şi conştiinciozitate era recunoscută în ocol.

ARBORETELE ExPERIMENTALE DE LA 
MINTIA – DEVA AU ÎMPLINIT 40 DE ANI

PRotecŢIA PăduRIloR

Eugen N. Popescu, Valentin Bolea 
ICAS Staţiunea Braşov
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Fig. 1. Harta după amenajamentul din 1982-1992

2. DESCRIEREA CĂSTĂNIŞULUI CU CIREŞ, 
CARPEN ŞI FLORĂ DE MULL
2.1. Biotopul
UP III Veţel, ua1B, S = 23,4 ha, proprietar Statul 

Român, altitudinea 190-380 m, versant mijlociu on-
dulat, expoziţie vestică, panta de 180.

2.2.Biocenoza
Vârsta 30 ani, consistenţa 0,8, provenienţa 100% 

S, compoziţia: 34Cas 6Ci 60Ca, înălţimea medie 15 
m, înălţimea dominantă a castanului este de 17 m, di-
ametrul mediu al tulpinii 18,2 cm, clasa de producţie 
(după Manetti ş.a.) a II–a. Pe marginile subparcelei, 
unde căstănişul se învecinează cu pinul strob şi cu 
pinul silvestru, se observă buna lui competitivitate cu 
aceste răşinoase repede crescătoare
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Fig. 2. Schiţa suprafeţei experimentale Mintia



ReVIstA de sIlVIcultuRă şI cINegetIcă

50

Structura pe straturi de vegetaţie a căstănişului cu cireş, carpen şi floră de mull din UP III, ua 1B
Tabelul 1

nivelul stratul specia acoperire (%) a - D
> 7 m Arboret Castanea sativa 33 3

Prunus avium 6 2
Acer pseudoplatanus 1 +
Carpinus betulus 60 4

2  - 7 m Subarboret Tilia cordata 2 1
Acer campestre 3 1
Ulmus glabra 2 1

0,3 – 2 m Arbuşti Corylus avellana 5 1
Cornus sanguinea 4 1
Crataegus monogyna 3 1
Sambucus nigra 4 1
Rubus caesius 9 2

Liane Clematis vitalba 5 1
Hedera helix 4 1

< 0,3 m Flora ierboasă Asperula odorata 5 1
Mercurialis perennis 4 1
Dentaria bulbifera 3 1
Mycelis muralis 3 1
Sympytum cordatum 1 -
Aegopodium podagraria 3 1
Lathyrus vernus 2 1
Aposeris phoetida 3 1
Viola reichenbachiana 2 1
Stachys sylvatica 3 1
Scrophularia nodosa 2 1
Urtica dioica 4 1
Anemone nemorosa 3 1
Geum urbanum 1 -
Asarum europaeum 2 1
Rumex crispus 2 1
Glehcoma hederacea 5 1
Sanicula europaea 4 1
Circaea lutetiana 3 1
Polygonatum officinalis 2 1
Primula veris
Impatiens noli-tangere 3 1
Fragaria viridis 4 1
Galium schultesii 3 1
Eupatorium cannabinum 2 1
Chrysanhtemum corimbosum 2 1
Lysimachia nummularia 3 1
Ranunculus cassubicus 2 1
Chaerophyllum temulum 3 1
Galium pseudoaristatum 2 1

Graminee Melica uniflora 4 1
Deschampsia flexuosa 10 2

Muşchi Dicranum scoparium 15 2
Eurinichium striatum 20 2

Parazită Lathraea squamaria 1 +

În condiţiile unei consistenţe de 0,8  s-a instalat 
pe 0,3 S o regenerare naturală cu 2700 puieţi pe hec-
tar, formată din: 41% castan, 44% carpen, 8% paltin 
şi 7% cireş.

 2.3. Starea de vegetaţie
 Castanul nu este infectat de Cryphonectria para-

sitica dar are o stare de vegetaţie mediocră ca urmare 
a:  poluării cu dioxid de sulf de la CET Mintia;  in-

fectării (în procent de 4%) cu Polyporus sulphureus; şi 
a solului luvisol albic pseudogleizat, care nu asigură o 
aeraţie necesară rădăcinilor castanului şi favorizează 
îmbolnăvirea cu maladia cernelii (Phytophtora cambi-
vora); Starea de vegetaţie mediocră  a castanului este 
evidenţiată şi de muşchii care cresc pe tulpinile de 
castan până la 1-3  m înălţime sau de crăcile lacome 
de pe trunchi.
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3. DESCRIEREA CĂSTĂNIŞULUI CU TEI
3.1. Biotopul
UP II Deva, ua 93 A, S = 5,0 ha, proprietar Statul 

Român, altitudinea 300 – 470 m, versant ondulat, 
expoziţia vestică, panta 250. Solul brun argiloiluvial 
tipic.

3.2. Biocenoza
Vârsta 34 ani, consistenţa 0,8, provenienţa 70% 

S, 30% L, compoziţia: 38Cas 9Te 21Ca 15Sânger 
10Corn 5Păd 2So.

Înălţimea medie 14 m, înălţimea dominantă a 
castanului 17 m, diametrul mediu al tulpinii 17,2 
cm, clasa de producţie (după Manetti ş.a.) a II-a.

Structura pe straturi de vegetaţie este redată în 
tabelul 2:

Structura pe straturi de vegetaţie a căstănişului cu tei din UP II Deva, ua 93 A
Tabelul 2

nivelul stratul specia acoperire (%) a - D
> 7 m Arboret Castanea sativa 38

Quercus cerris 2 1
Tilia cordata 9
Carpinus betulus 21
Sorbus torminalis 2 1

2  - 7 m Subarboret Carpinus betulus 4 1
Sorbus torminalis 2 1

0,3 – 2 m Arbuşti Cornus sanguinea 15
Cornus mas 10
Crataegus monogyna 5

< 0,3 m Arbuşti Rubus hirtus 7
Puieţi Castanea sativa 47

Sorbus torminalis 40
Tilia cordata 10
Quercus cerris 3 1

Floră ierboasă Lathyrus vernus 10
Asarum europaeum 5 1
Convalaria majalis 2 1
Lilium martagon 1 -
Polygonatum verticilatum 2 1
Viola reichenbachiana 3 1

Graminee Dactylis glomerata 4 1
Melica uniflora 3 1
Deschmpsia flexuosa 2 1

Regenerarea este prezentă pe 0,3 ha cu 3000 pu-
ieţi /ha şi are următoarea compoziţie 47% castan, 
40% sorb torminal, 10% tei, 3% cer.

3.3.Starea de vegetaţie
Castanul este infectat de Cryphonectria parasitica 

în procent de 35% şi de Polyporus sulphureus în pro-
cent de 9%.

3.4. lucrări recomandate
Rărituri cu caracter de igienă. Se extrag exempla-

rele de castan infectate de Cryphonectria pe măsură 
ce se usucă mai mult de 2/3 din coroană şi nu mai 
pot contribui prin fructificaţii la regenerarea din să-
mânţă.

Se extrag de asemenea castanii cu lemnul afectat 
de Polyporus sulphureus, ori castanii din lăstari (din-
tr-un grup de 2-3 castani rămâne unul singur), Pe 
măsură ce arboretul se răreşte, se promovează în re-
generare naturală castanul, teiul şi sorbul torminal 
într-un amestec  echilibrat, se ţine „în frâu”, prin de-
gajări, carpenul şi se menţin arbuştii: cornul, sânge-
rul şi păducelul.

Dintre lăstarii de castan se menţine un singur 
exemplar, neinfectat, viguros şi bine conformat, iar 

ceilalţi lăstari se elimină, folosind unelte tăietoare 
dezinfectate în mod continuu.
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Abstract:
Experimental trees stands near Mintia - Deva 

have reach 40 years
Castanea sativa near Deva, reach 17 m height at 

38 years, has II –th production class, has a good resis-
tance to SO2 pollution, become infected by Polyporus 

sulphureus (4% in ua 1B and 9% in ua 93A), is not 
infected by Cryphonectria parasitica  in ua 1B plot, 
and become infected (35%) in 93 A plot.

Keywords: chestnut, SO2 pollution, Polyporus sul-
phureus, chestnut blight. 

ULRICH, E.,2008: RENECOFOR et son articulation avec des, autres reseaux nationaux et auropeens 
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niques. Hors – serie nr. 4 - 15 ans de suivi des ecosystemes forestieres. Resultats, acquis et perspectives 
de RENECOFOR. ONF p. 29-33.

Articolul descrie ce reprezintă RENECOFOR după 15 ani de existenţă: o reţea naţională de supra-
veghere pe termen lung a ecosistemelor forestiere, care se poate adapta în decursul timpului la nevoile 
monitoringului intensiv, menţinând un fond constant de domenii de cercetare. Această reţea intenţio-
nează să ofere răspunsuri la problemele de gestionare forestieră  care apar odată cu evoluţia mediului. 
Valoarea reţelei creşte concomitent cu trecerea timpului, devenind un cadru de referinţă  în numeroase 
domenii neexplorate la scară naţională.

Reţeaua contribuie la rezolvarea a 3 mari probleme: 1. Impactul poluării atmosferice asupra pădurii, 
este fundamentat prin măsurarea depunerilor anuale de sulf, azot şi a acidităţii, concentraţia ozonului 
în aer, a amoniacului în aer, a fertilităţii solurilor, a nutriţiei minerale prin analize foliare şi a litierei şi 
analiza soluţiei solului. 2. Reacţia arboretelor la evoluţia factorilor meteorologici prin studii dendro-
cronologice şi dendroclimatologice, observaţii fenologice asupra arborilor şi arbuştilor, observarea as-
pectelor fitosanitare, măsurarea indicatorilor meteorologici.3. Evoluţia unor aspecte ale biodiversităţii, 
prin studii asupra vegetaţiei în miniobservatoare: compoziţia floristică, ciupercile superioare, lichenii şi 
macrofauna solului.

Reţeaua cuprinde 102 suprafeţe de câte 2 ha, care conţine o zonă centrală de 0,5 ha şi se limitează 
la principalele 10 specii forestiere din Franţa: fag (20 pieţe), gorun (19), stejar (9), amestec de gorun şi 
stejar (2), pin silvestru (14), molid (11), brad (11), pin maritim (7), duglas (6), larice (2), şi mesteacăn.

Datele RENECOFOR sunt utilizate de: Comisia Europeană cu baza ei de date: Forest Focus; de 
Convenţia de la Geneva privind poluarea transfrontalieră la distanţe mari; PIC Foret centrul de coor-
donare de la Hamburg; cercetătorii de la INRA, ENGREF, CNRS, Universităţi, METLA din Finlan-
da, CNR din Italia; profesorii de la ENGREF; şcolile agricole şi silvice etc. Există relaţii cu alte reţele 
din ţară: Departamentul de Sănătate al Pădurilor, reţeaua MERA, reţeaua BRAM, Grupul de interes 
public ECOFOR etc.

RENECOFOR are legături cu alte 700 suprafeţe de monitoring instalate în 30 de ţări europene şi 
furnizează date pentru GTOS – Sistemul Terestru de Observaţii şi TEMS – Monitoringul Ecosiste-
melor şi Siturilor Terestre.

RENECOFOR este o bază de date pentru cercetare, iar pe viitor trebuie să ofere indicatori simpli 
şi inteligibili pentru public şi să dezvolte popularizarea rezultatelor. Adaptarea la nevoile viitoare de 
supraveghere ecologică nu trebuie să afecteze baza de date care s-a acumulat până în prezent. Integrarea 
în reţeaua europeană de monitoring măreşte valoarea rezultatelor ce se obţin în cadrul reţelei.

Dr. ing. Valentin Bolea

Revista revistelor
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Creşterea demografică asociată cu sporirea gradu-
lui de urbanizare şi cu nevoile de viaţă tot mai ridicate 
ale omenirii, au generat creşterea continuă a cererii de 
masă lemnoasă. În acest context, caracterul limitat al 
resurselor forestiere a determinat o continuă preocupa-
re a corpului silvic pentru gestionarea durabilă şi efici-
entă a acestei resurse regenerabile. 

Prin valorificarea integrală a masei lemnoase desti-
nată exploatării se urmăreşte satisfacerea necesităţilor 
social-economice, atrăgându-se în acest scop în circui-
tul economic toate resursele, fără pierderi sau declasări 
şi în condiţiile conservării fondului forestier. Valori-
ficarea superioară are în vedere caracteristica lemnu-
lui de a fi folosit în acelaşi timp pentru o gamă foarte 
largă de produse, cu prelucrări şi valori foarte diferite. 
În final, valoarea produselor realizate înglobează în ele 
eforturile comune ale silviculturii, exploatării şi indus-
trializării lemnului.

Recoltarea produselor lemnoase ale pădurii se orga-
nizează şi se efectuează pe baze ecologice, astfel încât 
să se asigure menţinerea integrităţii fondului foresti-
er şi conservarea pădurilor, limitarea tăierilor de masă 
lemnoasă la nivelul posibilităţilor prevăzute în ame-
najamentele silvice, promovarea în cultură a speciilor  
autohtone valoroase, regenerarea pădurilor pe cale na-
turală, igienizarea acestora precum şi valorificarea inte-
grală şi superioară a masei lemnoase.

Valorificarea masei lemnoase trebuie să se facă în 
condiţii specifice economiei de piaţă, în scopul realiză-
rii unei eficienţe economice cât mai ridicate şi a utili-
zării superioare a lemnului, corelat cu regulile de gos-
podărire a pădurilor şi protejarea factorilor de mediu.

În cadrul economiei de piaţă, silvicultura trebuie să 
îmbine în mod armonios atât principiul tehnic, stabi-
lit prin amenajamentele silvice cât şi cel economic. În 
acest sens principiile care stau la baza elaborării amena-
jamentelor silvice sunt: principiul continuităţii recoltei 
de lemn, principiul eficacităţii funcţionale, principiul 
asigurării conservării şi ameliorării biodiversităţii şi 
principiul economic. 

Implementarea reală şi efectivă a acestor principii 
de funcţionare ale economiei de piaţă constituie o pri-
oritate de maximă importanţă pentru silvicultura ro-
mânească.

Acest proces complex având la bază maximizarea 

profitului, liberalizarea preţurilor, precum şi crearea 
unui mediu concurenţial corect şi funcţional, trebuie 
să asigure eficienţa actului silvicultural prin eliminarea 
acelor activităţi care s-au dovedit a fi nerentabile sau 
care au produs efecte negative în procesul de dezvoltare 
şi gestionare durabilă a pădurii, în condiţiile neafectării 
echilibrului biologic şi a conservării diversităţii siste-
melor forestiere.

În condiţiile economiei de piaţă, considerăm că 
ideea vânzării lemnului pe picior este depăşită, având 
repercusiuni economice negative asupra agenţilor eco-
nomici cumpărători, din următoarele motive:

- Sortimentele dimensionale din structura actelor 
de punere în valoare au la bază aprecierea subiectivă 
a personalului silvic, preţul de pornire fiind stabilit în 
ceea mai mare parte în funcţie de acestea, fapt care 
poate conduce la apariţia erorilor în fixarea preţului.

- În cursul lucrărilor de evaluare a masei lemnoase, 
este aproape imposibilă sesizarea defectelor ascunse ale 
arborelui pe picior.

- Posibilitatea relativ mare de apariţie a erorilor de 
determinare a caracteristicilor dendrometrice (diame-
tru, înălţime) cu repercusiuni directe asupra sortimen-
telor estimate

- Volumul specificat în actul de punere în valoare 
este rezultatul unei estimări statistice şi nu unul al unei 
măsurări directe.

- Informaţiile privind sortimentaţia estimată a se 
obţine, au un caracter orientativ şi nu în toate situaţiile 
această sortimentaţie este concludentă pentru agentul 
economic.

Deficienţele semnalate anterior se pot remedia în 
totalitate prin vânzarea masei lemnoase exclusiv prin 
produse fasonate atât la drum auto cât şi din centrele 
de sortare. 

Principalele avantaje ale acestui sistem sunt urmă-
toarele: 

- Creşterea semnificativă a preciziei determinării 
volumului de masă lemnoasă destinat comercializării.

- Eliminarea sortimentelor superioare afectate de 
defecte de  structură (putregaiuri, coloraţii, etc) prin 
declasarea acestora în lemn de foc, fenomen care redu-
ce semnificativ riscul financiar al agentului economic.

-  Orientarea sortării lemnului rotund, în funcţie 
de calitatea sa, spre diferite destinaţii stabilite conform 

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A MASEI LEMNOASE PE RAzA 
DIRECŢIEI SILVICE SIBIU, ÎN CONTExTUL CERINŢELOR DE 
GOSPODĂRIRE DURABILĂ A PĂDURILOR ŞI ÎN CORELAŢIE 

DIRECTĂ CU CERINŢELE PIEŢEI Robert Blaj
O.S. Miercurea

VAloRIFIcAReA mAseI lemNoAse
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cererii pieţei.
- Creşterea gradului de corectitudine al ofertei, da-

torat faptului că beneficiarii masei lemnoase au posi-
bilitatea să vizioneze efectiv masa lemnoasă oferită, să 
aprecieze modul în care aceasta a fost cubată şi sortată 
precum şi dacă aceasta satisface cerinţele de prelucrare 
ulterioară în produsele semifinite sau finite dorite.

Pe viitor se impune valorificarea lemnului prin vân-
zarea în principal de sortimente fasonate  superioare, 
şi nu prin valorificarea lemnului pe picior. Ca urma-
re,  singura soluţie viabilă este aceea a exploatării masei 
lemnoase  cu firme specializate de prestări de servicii 
de exploatare, fie exploatarea lor în regie proprie, lucru 
realizabil prin creşterea dotării tehnice corespunzătoa-
re a ocoalelor silvice.

Pentru cointeresarea agenţilor economici prestatori 
este absolut necesar ca tarifele oferite să fie fundamen-
tate corect, potrivit condiţiilor de exploatare cât şi să 
fie atractive prin prisma realizării unor profituri rezo-
nabile.

De asemenea este necesară o selecţie riguroasă a 
firmelor specializate în exploatarea lemnului în func-
ţie de dotarea tehnico-materială şi de forţa de muncă 
calificată:

Având în vedere cele prezentate Direcţia Silvică 
Sibiu s-a remarcat prin  adoptarea unui nou model 
de valorificare a masei lemnoase, bazat pe exploata-
rea acesteia cu firme specializate de prestări servicii de 
exploatare sau în regie proprie urmară de contractarea 
masei lemnoase în sortimente fasonate, direct cu soci-
etăţile comerciale care asigură preindustrializarea sau 
industrializarea lemnului.

Acest model presupune următorii paşi: ierarhizarea 
firmelor specializate în exploatarea masei lemnoase în 
funcţie de capacitatea acestora de exploatare (înche-
ierea unui acord cadru de prestări servicii exploatare) 
 contractarea volumului destinat tăierii în scopul 
exploatării acestuia în regim de prestări servicii ex-
ploatare (încheierea de contracte subsecvente de pre-
stări servicii exploatare având la bază acordul cadru)  
exploatarea în regie proprie a masei lemnoase rămase 
necontractată  asigurarea transportului de la pădu-
re la centrele de sortare, prin mijloace proprii sau prin 
închirieri  (încheierea unui acord cadru de prestări ser-
vicii transport şi de contracte subsecvente)  sortarea 
efectivă în cadrul centrelor de sortare  mediatizarea 
ofertei de sortimente fasonate  contractarea prin lici-
taţii a sortimentelor obţinute  livrarea sortimentelor 
contractate.

Se va urmări crearea unei prezenţe stabile, pe piaţa 
lemnului din judeţul Sibiu, a agenţilor economici spe-
cializaţi în exploatarea şi industrializarea masei lem-
noase care, prin seriozitate şi competenţă, pot contribui 
la bunul mers al producţiei silvice.

În vederea obţinerii unei eficienţe economice cât 
mai ridicate şi a utilizării superioare a masei lemnoa-
se destinate exploatării, s-au analizat sub aspect tehnic 
şi economic sortimentele solicitate pe piaţa lemnului.  
Din prospectarea acesteia, s-a ajuns la concluzia că 
agenţii economici specializaţi în industrializarea lem-

nului preferă o sortimentaţie mai simplă şi mai flexibi-
lă, în concordanţă cu produsul semifinit sau finit fixat 
ca ţel de producţie.

Deşi până în prezent s-au făcut numeroase studii 
privind căile şi modalităţile de valorificare a resurselor 
de masă lemnoasă, nici unul dintre acestea nu a apro-
fundat acest aspect în corelaţie directă cu cerinţele pie-
ţei, determinat de caracteristicile sortimentelor cerute 
la un moment dat.

De asemenea nu s-a acordat o atenţie suficientă 
modului în care structura sortimentelor dimensionale 
din actul de punere în valoare reflectă în realitate, sor-
timentele comercializabile.

În vederea identificării  diferenţelor dintre modul 
de lucru conform normelor şi normativelor în vigoa-
re  şi un nou mod de lucru orientat spre cererea pieţei 
în ceea ce priveşte exploatarea, sortarea şi valorifica-
rea masei lemnoase, la nivelul Direcţiei Silvice Sibiu 
s-au analizat două grupe de specii (răşinoasele şi fagul), 
pentru care s-au luat în studiu mai multe partizi ex-
ploatate şi valorificate în conformitate cu cererea pieţei 
din momentul respectiv. Cercetările au urmărit ca pen-
tru fiecare din cele două grupe de specii, volumul de 
masă lemnoasă care a fost pus în circuit economic să 
fie de peste 10.000 mc. şi să provină din partizi care să 
suprindă majoritatea tăierilor ce se aplică în arborete şi 
un palier cât mai larg în ceea ce priveşte caracteristicile 
dendrometrice ale arboretelor din care provine masa 
lemnoasă (caracteristica luată în studiu – volumul ar-
borelui mediu). 

În urma analizelor privind modul de exploatare, 
sortare şi valorificare a masei lemnoase de răşinoase şi 
de fag, s-au remarcat mai multe diferenţe între sorta-
rea şi valorificarea masei lemnoase conform normelor 
şi normativelor aflate în vigoare şi noul mod de sortare 
şi valorificare a masei lemnoase propus, diferenţe care 
vor fi tratate în cele ce urmează.

În ceea ce priveşte modul de sortare a masei lem-
noase, conform actelor de punere în valoare, sunt defi-
nite atât pentru răşinoase cât şi pentru fag 9 sortimen-
te: 6 sortimente pentru lemn de lucru, coaja lemnului 
de lucru, lemnul de foc din care o parte este reprezentat 
de crăci (Fig. 1, Fig 3). 

S-a observat că, atât în ceea ce priveşte masa lem-
noasă de răşinoase cât şi cea de fag, în sortarea ma-
sei lemnoase bazate pe cererea pieţei , sortimentele de 
lemn de lucru de mari dimensiuni (peste 32 cm la ră-
şinoase şi respectiv peste 40 cm la fag) şi de medii di-
mensiuni (între 14 cm şi 32 cm la răşinoase şi respectiv 
între 24cm şi 40 cm la fag) se regăsesc în sortimentaţia 
conform actelor de punere în valoare în 2 – 4 clase (la 
răşinoase: G1, G2, G3, M1; la fag: G1, G2). În aceste 
condiţii nu se justifică sortarea lemnului de mici di-
mensiuni (sub 14 cm la răşinoase şi sub 24 cm la fag), 
în mai multe sortimente (3 sortimente la răşinoase: 
M2, S, lemn foc; 5 sortimente la fag: M1, M2, M3, S, 
lemn de foc) întrucât acesta este valorificat pe piaţă ca 
un singur sortiment. Cele 9 sortimente definite con-
form actelor de punere în valoare nu se justifică prin 
cererea actuală a pieţei lemnului.
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Prin adoptarea unui număr mai mic de sortimente, 
noul mod de sortare permite obţinerea mai rapidă şi 
cu cheltuieli scăzute a sortimentelor comerciabile (Fig. 
2, Fig. 4). În acest mod se elimină pierderile datorate 
secţionării repetate a masei lemnoase.

Fig. 1 Sortimenta ia masei lemnoase de r inoase estimat a seţ ăş ă

ob ine conform APV (%)ţ

G1; 42,5%

G2; 21,0%

G3; 6,8%

M1; 7,5%

M2; 2,9%

S; 1,0%

Coajă; 8,2%

L.foc; 10,2%

G1 G2 G3 M1 M2 S Coajă L.foc

Adoptând sortarea bazată pe cerere pieţei, caracte-
rizată printr-un număr mai mic de sortimente, Direc-
ţia Silvică Sibiu, ca furnizor de masă lemnoasă, poate 
răspunde mai prompt şi mai uşor cerinţelor pieţi, fără 
a angaja cheltuieli suplimentare legate de noul mod de 
sortare. În ceea ce priveşte cantitatea masei lemnoase, 
deşi există diferenţe între volumele estimate pe baza 
actelor de punere în valoare şi volumele obţinute  în 
centrul de sortare, în majoritatea cazurilor acestea nu 
depăşesc toleranţa de ±5% din volumul total estimat, 
motiv pentru care estimarea volumului total de către 
actele de punere în valoare poate fi acceptată ca estima-
re corectă (Fig. 5, Fig. 6).

Fig.3. Sortimenta ia masei lemnoase de fag estimat a se
ob ine conform APV (%)
ţ ă

ţ

G1; 34,7%

G2; 29,9%
M1; 3,6%

M2; 2,0%

M3; 0,8%

S; 0,1%

Coaj ; 3,7%ă

L.foc;

25,3%

G1 G2 M1 M2 M3 S Coajă L.foc

 

Fig.4. Sortimenta ia masei lemnoase de fag  estimat a seţ ţ

ob ine conform modului de sortare bazat pe cererea pie ei (%)ţ ţ

Sort.A;

34,7%

Sort.B;

29,9%

SortC;

26,6%

Craci; 3,4%

Coaja; 5,4%

Sort.A Sort.B SortC Craci Coaja

Referitor la  calitatea masei lemnoase (distribuţia 
masei lemnoase pe sortimente valorificabile), diferen-
ţele între volumele estimate pentru fiecare sortiment pe 
baza actelor de punere în valoare şi volumele obţinute 
în centrul de sortare, în majoritatea cazurilor depăşesc 
toleranţa de ±10% din volumul total estimat pe sorti-
ment. Din acest motiv se poate aprecia că estimarea 
volumului, pentru fiecare sortiment în parte, pe  baza 
actelor de punere în valoare  nu corespunde întrutotul 

Fig 2 Sortimenta ia masei lemnoase de r inoase  estimat a se
ob ine conform modului de sortare bazat pe cererea pie ei (%)

ţ ăş ă
ţ ţ

Sort.A;

46,7%

Sort.B;

31,1%

SortC;
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Craci; 4,3%

Coaja; 7,7%

Sort.A Sort.B SortC Craci Coaja

Fig. 5 Compara ie între sortimentele estimate i cele efectiv ob inute înţ ş ţ

urma exploat rii masei lemnoase de r inoase, conform modului deă ăş
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Fig. 6 Compara ie între sortimentele estimate i cele efectiv ob inute înţ ş ţ
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realităţii având un caracter pur orientativ. În acest caz 
se propune ca încadrarea masei lemnoase rezultate în 
urma exploatării pe sortimente să se facă pe baza sortă-
rii efective din centrul de sortare conform unui model 
bazat pe cererea pieţei.

Orientarea sortării în centrul de sortare după preve-
derile actelor de punere în valoare, produce consumuri 
inutile de timp şi mijloace financiare de defectele as-
cunse ale lemnului, de neomogenitatea masei lemnoa-
se, de pierderile tehnologice, etc.

Un alt factor limitativ al acestei sortări îl constituie 
subiectivismul operatorului legat de aprecierea calităţii 
arborilor pe picior, operator care nu în toate cazurile 
sesizează declasările datorate defectelor de formă ale 
lemnului.

Faţă de cele prezentate mai sus propunem ca preve-
derile actului de punere în valoare să se ia în considera-
re doar pentru volumul total şi nu pentru cel determi-
nat pe sortimente primare şi dimensionale, acestea din 
urmă putând avea caracter orientativ şi nu de criteriu 
folosit în caracterizarea corectitudinii sortării masei 
lemnoase.

Dat fiind acest fapt este necesar ca modul de sortare 
pe care îl aplicăm în centrele de sortare să se plieze pe 
aceste cerinţe riguros prospectate. În acest mod se re-
duc consumurile de muncă vie şi de materiale, se evită 
declasările de masă lemnoasă survenite în urma unei 
resortări şi nu în ultimul rând creşte semnificativ pro-
ductivitatea muncii. 

În acest sens, sortimentaţia lemnului de lucru s-ar 
putea reduce la numai trei sortimente dimensionale şi 
anume: gros, mijlociu şi subţire la care s-ar adăuga vo-
lumul lemnului de foc, rezultând astfel volumul total al 
actului de punere în valoare.

Avantajul major al sistemului de valorificare propus 
îl reprezintă faptul că produsele livrate către beneficiari 
sunt conforme cantitativ şi calitativ şi au un preţ corect 
corelat în permanenţă cu cotaţiile bursiere.

În concluzie, considerăm că renunţarea la vânzarea 
lemnului pe picior şi valorificarea acestuia doar ca sor-
timente fasonate oferă posibilitatea maximizării profi-
tului unităţilor silvice în conformitate cu principiile re-
gimului concurenţial impus de către economia de piaţă.

Abstract
Superior trade of wood in Sibiu Forest Direction, 

in the context of sustainable forest management and 
market demand

The elimination of standing wood selling and shif-
ting towards its trading in sawed wood sorts only 

offers the opportunity of increasing the profit of forest 
enterprises, in accordance with the competition princi-
ples imposed by the market economy.

Keywords: wood market, standing wood selling, 
sawed sorts

fărcaş S., Popescu fv., tanţău I., 2006: distri-
buţia spaţială şi temporală a stejarului, frasinului 
şi carpenului în timpul tradi- şi Postglaciarului, 
pe teritoriul româniei. Presa Universitară Clujană, 
214p, 22 hărţi, 14 diagrame polinice, 4 tabele

Cercetarea trecutului îndepărtat al vegetaţiei fo-
restiere şi evoluţia acestora în timpul iniţial sub in-
fluenţa exclusivă a climei, iar ulterior şi a intervenţiei 
omului, au constituit preocupări distincte ale oame-
nilor de ştiinţă.

În ţara noastră, studiile fitoistorice, realizate pe 
baze polinice de către academicianul Emil Pop şi 
publicate în perioada 1928-1940 s-au referit, în pri-
mul rând, la dinamica păduilor şi s-au înscris printre 

primele de acest gen din Europa. Ele au fost conti-
nuate până în zilele noastre de alţi numeroşi cercetă-
tori, dintre care menţionăm în ordine cronologică a 
primelor publicaţii, pe I. Ciobanu, B. Diaconeasa, N. 
Boşcaiu, S. Fărcaş şi I. Tanţău, care, extinzând cerce-
tările în alte staţiuni, au adus numeroase şi relevante 
contribuţii ştiinţifice în acest domeniu.

Noutatea şi originalitatea lucrării de faţă o con-
stituie, în primul rând faptul ca distribuţia spaţială 
şi temporală a acestor trei grupe de taxoni menţio-
naţi mai sus este studiată de autori, în aceleaşi situri, 
atât prin metodele clasice, perfecţionate între timp, 
ale palinologiei, cât şi prin metodele moderne ale ge-
neticii moleculare. În consecinţă, rezultatele palino-
logice au putut fi precizate temporal, pentru prima 

RECENzIE
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dată la noi, prin datări cu ajutorul izotopului C 14 
şi s-au întocmit harţi polinice spaţiale şi temporale. 

În plus, cu ajutorul markerilor moleculari s-au 
pus în evidenţă diferenţele genetice apărute în popu-
laţiile speciilor de arbori studiaţi în refugiile glaciare 
migraţia lor ulterioară spre teritoriile învecinate. Au-
torii au demonstrat astfel că palinologia şi genetica 
moleculară pot contribui împreună la descifrarea tre-
cutului vegetaţiei, ca şi la elaborarea unor prognoze 
privind evoluţia ei. Lucrarea este structurată în 11 
capitole (I – XI), precedate de un cuvânt înainte cu 
detalii privind proiectul de cercetare, contribuţia lui 
ştiinţifică, specialiştii consultaţi şi alţi colaboratori. 
În introducere se subliniază faptul că biodiversitatea 
actuală din ecosistemele Europei se explică atât prin 
expansiunea postglaciară, determinată climatic, a ar-
borilor din refugiile lor glaciare, pe diferite rute de 
migrare, cât şi prin intervenţia antropică crescândă 
din ultimele secole.

În capitolul II, dedicat istoriei pădurilor din Ro-
mânia, autorii se referă la contribuţia excepţională a 
acad. Emil POP, care, pe baza analizelor polinice a 
precizat istoria vegetaţiei cuaternare (tardi şi post-
glaciare), iar pentru Holocen (sau Postglaciar) – pe-
rioadă în care ne găsim – au fost evidenţiate (în linii 
mari) 5 faze silvestre clasice, datate în lucrarea de 
faţă, după cum urmează: faza pinului (acum 5000-
2700 ani), a tranziţiei pin-molid (10000-9000 ani), a 
molidului cu carpen (5000-2700 ani) şi a molidului-
fagului-bradului (de acum 2700 ani şi până în pre-
zent). Fazele respective sunt descrise în detaliu, sub 
aspectul zonal şi al vegetaţiei.

Sistematica şi ecologia celor 9 specii de Quercus, 
5 de Fraxinus şi 2 de Carpinus sunt prezentate în 
capitolul III, cu detalii privind repartiţia teritorială şi 
exigenţele lor ecologice (exprimate în performanţe), 
împreună cu morfologia şi structura polenului lor. În 
capitolul următor (IV) se prezintă distribuţia actuală 
a asociaţiilor vegetale sub care se întâlnesc pădurile 
de stejar, carpen şi frasin din România. 

Metodologia de lucru şi distribuţia celor 13 staţi-
uni analizate palinologic şi datate C14 sunt descrise 
în capitolul V. Determinările palinologice au vizat 8 
taxoni răşinoşi, 14 foioşi, 18 arbuşti şi 59 specii de 
plante ierboase aparţinând la 31 familii. În capitolul 
VI se prezintă detaliat dinamica vegetaţiei şi diagra-
mele polinice în cel 13 situri studiate, cu separarea 
de zone polinice locale, cărora le corespund diferite 
asociaţii, respectiv componente ale vegetaţiei.

Evoluţia generală, Tardi- şi Postglaciară a taxoni-
lor studiaţi pe teritoriul ţării, pe baza analizelor pali-
nologice este tratată în capitolul următor (VII). Ca-
pitolul VIII cuprinde 29 hărţi polinice cu distribuţia 
în cele 13 staţiuni cercetate a polenului speciilor de 
stejar, frasin şi carpen, separat pe intervale de mii de 
ani (kyr – kilo ani).

În capitolul IX sunt analizate refugiile glaciare şi 
evoluţia taxonilor studiaţi, în context european, iar 
capitolul X este dedicat geneticii populaţiilor de ste-
jari, frasin şi carpen, identificându-se în România 10 
haplotipuri distincte în cele 63 de populaţii de ste-
jari, numai 2 haplotipuri  în 19 populaţii de frasin şi 
6 haplotipuri la carpen. Rezultatele respective pot fi 
utilizate practic la stabilirea regiunilor de provenien-
ţă în cazul stejarilor.

În capitolul final (XI) intitulat „Concluzii gene-
rale” se subliniază, în primul rând, faptul că, datorită 
poziţiei sale geografice şi a varietăţii reliefului şi to-
poclimatelor, România reprezintă un teritoriu cheie 
pentru studiul evoluţiei vegetaţiei Europei în perioa-
dele geologice. În stadiile reci ale cuaternarului taxo-
nii lemnoşi au supravieţuit în zonele muntoase din 
Peninsulele Balcanică, Italică şi Iberică şi din aceste 
refugii au migrat în valuri în diferite direcţii. O altă 
caracteristică a teritoriului nostru este aceea că el 
reprezintă una din regiunile Europei în care ulmul 
a jucat un rol de pionier în expansiunea pădurilor, 
împreună cu mesteacănul, dar înaintea frasinului şi 
a stejarului. Situaţia refugiilor glaciare ale taxonilor 
foioşi mezofili pe teritoriul ţării noastre nu se cu-
noaşte încă precis. Se consideră că stejarii au migrat 
ciclic spre teritoriul României din sudul Italiei şi Pe-
ninsula Balcanică. Pentru frasini se presupune însă 
existenţa unor refugii glaciare la noi, dar nu şi pentru 
carpen, care a apărut mult mai târziu. Istoria vegeta-
ţiei din România este unitară din punct de vedere al 
succesiunii forestiere, în timpul Tardiglaciarului şi al 
Holocenului, cu unele diferenţe în cronologia şi în 
compoziţia spectrelor polinice, induse de altitudine 
şi poziţia geografică diferită a staţiunilor palinologi-
ce cercetate. Bibliografia amplă cuprinde un număr 
de 226 titluri, din care 97 în limba română şi restul 
în limbile engleză, franceză, germană, s.a.. Aborda-
rea bidisciplinară a problemei, abundenţa datelor 
experimentale analizate sistematic şi în profunzi-
me, cu mult discernământ, formularea cu prudenţă 
a concluziilor (cu luarea în considerare a contextului 
european şi îndeosebi a teritoriilor învecinate), ca şi 
prelucrarea critică a unui vast bagaj informaţional, 
adus la zi, sunt câteva atribute principale ale studiu-
lui finalizat de autori. Îndeplinirea acestor exigenţe 
majore au asigurat originalitatea şi valoarea ştiin-
ţifică a lucrării de faţă, care la 18 Decembrie 2008 
a primit Premiul “EMANOIL TEODORESCU” 
acordat autorilor de către ACADEMIA ROMÂ-
NĂ. ţinând seama de valoarea ştiinţifică a lucrării 
şi de faptul că ea reprezintă o meritorie contribuţie 
românească la studiul trecutului vegetaţiei în această 
parte a continentului european, considerăm pe de-
plin justificată şi necesară publicarea ei într-o limbă 
de largă circulaţie.

 Dr ing. Stelian RADU
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Proiectarea drumurilor se face în conformitate 
cu prevederile standardelor şi normativelor în vi-
goare, prin care se urmăreşte asigurarea unor lucrări 
de calitate, în concordanţă cu importanţa drumului 
şi pe care traficul rutier să se desfăşoare în condiţii 
de siguranţă, confort şi cu cheltuieli minime. Apa-
re evident, de aici, că între elementele geometrice şi 
constructive ale drumului şi caracteristicile traficului 
rutier există o strânsă corelaţie.

Standardele de stat, prin reglementările lor pri-
vind construcţiile rutiere şi desfăşurarea circulaţiei 
rutiere, se referă, cu precădere, la drumurile publice 
şi ţin seama de caracteristicile generale ale traficului 
rutier. Spre deosebire de cazul general însă, traficul 
rutier forestier, care aduce în circuitul economic 
materialul lemnos recoltat în pădure, ca şi alte pro-
duse ale pădurii, şi care, cel puţin în prima parte, se 
desfăşoară pe drumuri forestiere, prezintă o serie de 
particularităţi care îl diferenţiază esenţial de carac-
teristicile generale ale transportului de mărfuri. De 
aceea legislaţia rutieră actuală admite ca proiectarea 
drumurilor forestiere, care sunt considerate drumuri 
de exploatare, să beneficieze, pe lângă celelalte pre-
vederi, şi de un normativ special, care să ţină seama 
de particularităţile traficului rutier forestier.

Astfel, dintre caracteristicile specifice activităţii 
de transport a lemnului şi a altor produse forestiere 
de care trebuie să se ţină seama, se pot menţiona:

- folosirea unor mijloace de transport diversifica-
te, corespunzătoare varietăţii produselor forestiere ce 
se transportă, şi care pot fi de naturi şi dimensiuni 
diferite;

- mijloacele uzuale de încărcare în autovehicule 
nu sunt adaptate pentru toate felurile de produse;

- transportul se desfăşoară, parţial, pe reţeaua de 
drumuri forestiere şi, parţial, pe reţeaua de drumuri 
publice; de aici rezultă necesitatea adaptării elemen-
telor geometrice şi constructive ale drumurilor fo-

restiere la cerinţele circulaţiei autotrenurilor pentru 
transportul lemnului de mari dimensiuni, precum şi 
necesitatea folosirii unor autovehicule care să se în-
cadreze în prescripţiile generale pentru autovehicule 
de transport, astfel încât să fie permisă intrarea lor şi 
pe reţeaua de drumuri publice;

- intensitatea traficului este foarte scăzută, ceea ce 
face ca marea majoritate a drumurilor forestiere să 
fie drumuri cu o singură bandă de circulaţie;

- în desfăşurarea traficului se ţine seama de un 
sens de transport „în plin” şi de un sens de transport 
„în gol”, fapt care condiţionează mărimea declivi-
tăţilor şi modul de aşezare a liniei roşii pe profilul 
longitudinal;

- vitezele de proiectare ale drumurilor forestiere 
sunt scăzute (10-15-20-25 km/h), rareori adoptân-
du-se viteze de proiectare mai mari (40 sau 50 km/h).

În cazul drumurilor forestiere care urmează să de-
servească şi interesele altor sectoare economice pot 
interveni şi unele elemente suplimentare determina-
te, în general, de opţiunile beneficiarilor.

Având în vedere cele de mai sus apare evident că 
este firesc ca proiectarea drumurilor forestiere să be-
neficieze, pe lângă prevederile generale ale legislaţiei 
rutiere şi de un normativ special.

Totodată, întrucât tehnica de execuţie a drumu-
rilor cât şi cea de construcţie a autovehiculelor evo-
luează permanent, se impune revizuirea periodică şi 
aducerea la zi a normativelor şi prescripţiilor valabile 
pentru un anumit stadiu de dezvoltare al transportu-
rilor rutiere.

În prezent drumurile forestiere se proiectează în 
baza normativului PD - 67/80, reactualizat în 1999 
care, la stabilirea elementelor geometrice a luat în 
considerare ca vehicul director autotrenul forestier 
ATF-20.

Dacă autovehiculul ATF-20 era suficient de re-
prezentativ la data reactualizării normativului, în 
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prezent componenţa traficului forestier este mult 
mai diversificată.

Pentru a cunoaşte situaţia prezentă a componen-
ţei traficului forestier s-a întreprins o documentare la 
mai multe firme de transporturi forestiere. S-a con-
statat că parcul de autovehicule al acestora este for-
mat. în general, din autovehicule indigene de fabri-
caţie mai veche, autovehicule indigene de fabricaţie 
nouă şi autovehicule de fabricaţie străină.

Autovehiculele indigene, de fabricaţie mai veche, 
produse de Uzina de Autocamioane din Braşov, sunt 
bazate pe autocamionul 19R-215, iar unele dintre 
ele au fost supuse unor modificări şi amenajări con-
structive pentru a fi adaptate transportului lemnului 
şi a altor produse forestiere (furaje, fructe, mangal 
etc); din această categorie fac parte: autocamioane 
obişnuite, autocamioane specializate (echipate cu 
scaune şi racoanţe sau cu containere) şi autotrenuri 
forestiere, alcătuite dintr-un autocamion cuplat cu 
o semiremorcă sau o remorcă biaxă. Acestora li se 
adaugă şi autovehiculele care servesc la transportul 
produselor de carieră şi balastieră, necesare construc-
ţiei şi întreţinerii drumurilor forestiere,

Autovehiculul reprezentativ al acestei categorii, 
asupra căruia s-au făcut şi unele determinări de teren 
este ATF-25.

Din categoria autovehiculelor indigene, de fabri-
caţie nouă, fac parte cele care folosesc ca element de 
tracţiune, autocamionul ROMAN 26.410DF, cuplat 
cu una din următoarele remorci: remorca platformă 
pentru transport buşteni, tip RM 18/2; platforma 
pentru transport buşteni RFTB- 06. Autovehiculele 
de fabricaţie străină s-au extins în traficul rutier fo-
restier, datorită, în special, firmelor private de trans-
port.

Dintr-o statistică realizată de autovehicule ru-
tiere române rezultă că firmele cu cele mai multe 
vehicule vândute pe piaţa internă românească sunt 
IVECO, VOLVO şi MAN. Pe lângă acestea au fost 
achiziţionate produse a l e  firmelor MERCEDES, 
SCANIA, LOKOMO, KOCUMUS şi CATERPI-
LAR.

Relativ recent a fost achiziţionat de către sectorul 
economiei forestiere autovehiculul renault Kerax, 
care poate tracta una sau mai multe remorci, înscri-
erea în curbă fiind suficient de lesnicioasă. Puterea 
motorului depăşeşte puterea motorului cu care sunt 
echipate autocamioanele ROMAN şi deci ar putea 
permite adoptarea unor rampe mai mari. În schimb 
apar depăşiri ale sarcinilor admise pe osie în cazul 
când autotrenul se dotează cu macara şi se încarcă la 
sarcina nominală.

Menţionăm că toate tipurile de autovehicule, 
pentru a fi admise să circule pe drumurile publice 
trebuie să respecte reglementările oficiale ale Ordo-
nanţei 43/1997 privind dimensiunile de gabarit şi 

tonajele prescrise pentru transportul de mărfuri.
Faţă de situaţia de mai sus apreciem că la stabili-

rea elementelor geometrice ale drumurilor să nu se ia 
în considerare un singur autovehicul director, ci după 
cum urmează:

- stabilirea elementelor geometrice în plan ori-
zontal şi profil transversal să se facă în funcţie de 
ATF-25;

- stabilirea rampelor maxime admise să se facă în 
funcţie de ROMAN 26.410 DF;

- dimensionarea sistemului rutier să se facă în 
conformitate cu caracteristicile contactului dintre 
roată şi drum (p•D) ale autovehiculelor Renault KE-
RAX.

ţinând seama de modificările substanţiale în 
componenţa traficului şi de necesitatea consideră-
rii, după caz, a unor autovehicule directoare diferite, 
în mod firesc se ridică problema unei noi revizuiri a 
normativului existent. în acest sens s-a întreprins un 
sondaj de opinii în legătură cu oportunitatea revizu-
irii acestuia.

Sondajul de opinii, stabilit de comun acord de 
reprezentanţii MADR, RNP, INL şi ai Universită-
ţii „Transilvania” din Braşov, a inclus un număr de 
12 întrebări, care au fost difuzate la toate unităţile 
şi organismele interesate (Direcţii Silvice, Institute 
Departamentale de Cercetări în domeniul forestier, 
Facultăţi de Silvicultură, Unităţi forestiere private).

Din consemnarea răspunsurilor se constată că ob-
servaţiile şi recomandările sunt numeroase, variate şi 
de cele mai multe ori la obiect. Apar şi unele răspun-
suri contradictorii.

De asemenea, unele recomandări nu formează 
obiectul unui normativ de proiectare, dar ar putea fi 
luate în considerare la elaborarea unor acte norma-
tive, precum ar fi cele de execuţie, de reabilitare sau 
de întreţinere a drumurilor forestiere, de protecţie a 
muncii etc. Alte recomandări ţin seama numai de as-
pectele tehnice, nu şi de implicaţiile economice care 
decurg.

Totuşi, sintetizând, pot fi reţinute următoarele 
propuneri:

Cu privire la introducerea unor noi capitole, pre-
cum:

- structura-cadru a documentaţiilor legate de 
proiectarea drumurilor forestiere;

- model pentru stabilirea eficienţei economice a 
investiţiei;

- studiul de impact asupra mediului;
- amplasarea drumurilor forestiere în parcuri na-

ţionale, rezervaţii, arii protejate etc;
- caracteristici ale autovehiculelor de transport;
- recomandări privind exploatarea drumului.
Cu privire la geometria drumurilor forestiere în 

plan orizontal:
- raza minimă de racordare a aliniamentelor să 
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fie de 15 m, eventual chiar de 20 m la drumurile se-
cundare, respectiv de 30-50 m la drumuri principale;

- sporirea distanţelor de vizibilitate prescrise, ast-
fel încât staţiile de încrucişare să poată să fie mai rare;

- staţiile de încrucişare să fie amplasate pe partea 
dreaptă a sensului de mers „în gol” şi să aibă o lungi-
me de 25-30 m şi o lăţime a părţii carosabile de 6 m;

- staţiile de întoarcere să aibă lungimi de 30-35 m 
şi lăţimi de 25-30 m, cu sectoare de racordare de10 
m;

- în cazul drumurilor forestiere lungi nu este su-
ficientă numai staţia de întoarcere din punctul final; 

- este necesară amenajarea unor posibilităţi de în-
toarcere (platforme, ramificaţii laterale) la fiecare 2 
km din lungimea traseului;

- în general, dimensiunile staţiilor de întoarcere 
şi a celor de încrucişare să fie majorate cu circa 20% 
pentru a fi corelate cu dimensiunile autovehiculelor 
actuale folosite în transportul lemnului;

- să se prevadă rampe de încărcare, amplasate la-
teral. 

Cu privire la geometria drumurilor forestiere în 
plan longitudinal:

- declivitatea maximă admisă să nu depăşească 
8% la sensul de mers „în plin’’ şi 10% la sensul de 
mers „în gol”;

- declivităţile maxime admise să fie majorate cu 
1-2%;

- pe panouri scurte, egale cu cel mult 1,5 ori pasul 
de proiectare, să se adopte declivităţi de 14%.

Cu privire la geometria drumurilor forestiere în 
plan transversal:

- lăţimea minimă a platformei drumului forestier 
în aliniament să fie de 4m;

- lăţimea în aliniament a părţii  carosabile a dru-
murilor secundare să fie de 3m;

- supralărgirile în curbe să ţină seama de actualele 
tipuri de autoplatforme forestiere cu remorcă;

- înclinarea talazurilor de rambleu să se limiteze 
la cel mult 2/3;

- şanţurile de scurgere să fie de formă trapezoi-
dală, cu taluz de 2/3, adâncimea minimă de 0,8 m şi 
lăţimea la fund de minimum 0,5 m; rigolele în stâncă 
să aibă adâncimea minimă de 0,5 m;

- evacuarea apei din şanţuri şi rigole să fie făcută 
la cel mult 300 m;

- să se legifereze o zonă a drumului. 
Cu privire la proiectarea terasamentelor:
- să se impună ca utilaj director, la execuţia terasa-

mentelor, excavatorul cu lingură dreaptă;
- platforma drumurilor forestiere să fie amplasată 

la minimum 10 m faţă de firul văii şi, pe cât posibil, 
în „teren viu”;

- rambleurile să se execute din materiale drenante 
(stâncă rezultată de la derocări);

- executarea treptelor de înfrăţire, acolo unde sunt 
indicate, să fie obligatorii;

- să se evite deplasarea prin împingere a exceden-
tului de rambleu;

- să se ofere indicaţii referitoare la traversarea zo-
nelor mlăştinoase;

- să se prevadă compactarea obligatorie a deble-
urilor.

Cu privire la lucrările de apărare-consolidare şi la 
lucrările de artă:

- să se promoveze lucrările de tipul anrocamente-
lor, precum şi lucrările din lemn (căsoaie);

- să se excludă din normativ soluţiile de apăra-
re-consolidare bazate pe utilizări de fascine, brazde 
de iarbă, căşiţe sau chiar gabioane, transferându-se 
la normativul de întreţinere a drumurilor forestiere;

- să se evite amplasarea de podeţe tubulare cu di-
ametre de până la 1 m;

 - să se prevadă praguri din beton în aval de po-
duri şi podeţe:

 - să se prevadă lucrări de amenajare a albiei cur-
surilor de apă;

- să fie extinse, în proiectarea lucrărilor de artă, 
structurile metalice (inclusiv prefabricate metalice);

- să se întocmească proiecte-tip pentru poduri şi 
podeţe din lemn.

Cu privire la suprastructura drumurilor forestie-
re:

- să se asigure, la nivelul patului căii, gradul de 
compactare prescris;

- să se prevadă, în cazul terasamentelor slabe, 
amenajarea de straturi de formă din materiale pie-
troase locale;

- să se extindă, la execuţia straturilor rutiere, a 
materialelor pietroase locale şi a geosinteticelor;

- împietruirile să nu depăşească (după cilindrare) 
o grosime totală de 30 cm;

- să nu se folosească balast în structurile de uzură;
- acostamentele să fie împietruite;
- drumurile magistrale să fie dotate cu îmbrăcă-

minţi moderne;
- sistemul rutier să se dimensioneze în funcţie de 

traficul din perioadele cu intensităţi maxime;
- dimensionarea sistemului rutier să se facă după 

metoda deformaţiei critice bazată pe calcul analitic;
- accesoriile, la drumuri secundare, să se execute 

din lemn.
Cu privire la protecţia mediului:
- includerea în normativ a unui model de studiu 

de impact;
- să se restrângă săpăturile cu buldozerul şi să se 

extindă cele cu excavatorul; după    execuţie să se 
treacă imediat la consolidarea biologică a taluzuri-
lor; să se protejeze (prin parapeţi) arborii din aval de 
drum;
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- să se extindă derocările prin procedee mecanice 
şi să se restrângă cele cu explozivi;

- să se precizeze, prin proiect, locurile de amplasa-
re a depozitelor şi să se asigure stabilitatea acestora;

- să se respecte restricţiile din parcuri naturale şi 
arii protejate.

Cu privire la autovehiculele folosite în transportul 
lemnului:

- traficul forestier este alcătuit, în general, din au-
toplatforme (40-80%), autotrenuri (20-40%), auto-
basculante (5-20%), alte tipuri de autovehicule (5%);

- se extind autovehiculele de mare tonaj (peste 
30t);

- limitarea sarcinii pe osie, deşi greu de realizat la 
nivel naţional, totuşi este necesară şi se poate pune în 
practică prin limitarea încărcăturii;

- limitarea sarcinii pe osie se impune deoarece re-
ţeaua de drumuri existentă (poduri, podeţe, sistem 
rutier) s-a calculat pentru ATF-20;

- să se respecte sarcina maximă pe osie stabilită 
de lege;

- atunci când este cazul să se limiteze, prin pro-
iect, posibilităţile de acces ale unor tipuri de autove-
hicule pe anumite drumuri forestiere.

Cu privire la unele aspecte economice:
- să se proiecteze şi să se execute lucrări de ame-

najare complexă a bazinelor hidrografice, folosindu-
se aceleaşi surse de finanţare atât pentru dezvoltarea 
reţelei de drumuri forestiere, cât şi pentru corectarea 
torenţilor;

- să nu se facă economii la lucrări ieftine (terasa-
mente), ci la cele scumpe (derocări, lucrări de apăra-
re-consolidare, lucrări de artă);

- extinderea materialelor locale la consolidarea 
părţii carosabile;

- extinderea prefabricatelor şi a mecanizării lucră-
rilor de execuţie;

- introducerea în procesul de execuţie a unor uti-
laje mai performante sub raportul productivităţii şi 
cu un consum mai redus de carburanţi şi lubrifianţi;

- implementarea strategiei de dezvoltare a reţe-
lelor existente prin drumuri forestiere de versant, 
amplasate astfel încât să se permită colectarea masei 
lemnoase cu utilaje moderne, de tipul funicularelor 
montate pe autovehicule;

- reducerea distanţelor de transport.
Propunerilor de mai sus, rezultate din analiza răs-

punsurilor primite în cadrul sondajelor de opinii, li 
se mai pot adăuga şi următoarele:

- ecologizarea tehnicilor şi tehnologiilor folosite 
la execuţia drumurilor forestiere;

- cuprinderea în prescripţii şi a soluţiilor tehnice 
bazate pe folosirea noilor materiale rutiere (geosin-
tetice);

- extinderea la execuţia lucrărilor de artă a tolelor 
metalice şi a structurilor din lemn;

- reducerea consumului de materiale energofage; 
- respectarea mai pregnantă, la alegerea soluţiilor 

tehnice, în cazul drumurilor forestiere, a caracterului 
lor de drumuri de exploatare.

În concluzie,  apare evidentă necesitatea şi opor-
tunitatea revizuirii normativului existent.
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Abstract
The necessity for forest road designing standard 

revision 
Presently, forest roads are designed according to the 

PD - 67/80 standard, updated in 1999, which took 
into consideration the forest truck ATF-20 for establi-
shing the geometric elements.

Based on a study undertaken at several forest trans-
port companies, the authors proposed a procedure for 
determining the roads geometric elements. Given the 
changes in the traffic structure, with new types of 
trucks in use, a revision of the design standard occur 
necessary.

Representatives from MADR, RNP, INL and 
Transilvania University disseminated a questionnaire 
on this topic at all the interested parties. The paper pre-
sents the results of this study, with proposals to change 
the standards as follows: 6 requests for new chapters, 
8 regarding the horizontal geometric elements, 3 for 
the longitudinal geometry, 7 regarding the transversal 
elements, 7 for road grounding, 7 for bridges consoli-
dation, 10 concerning the superstructure, 5 for envi-
ronment protection, 6 regarding the types of vehicles 
used for wood transportation, 7 regarding economic 
aspects, 5 other suggestions made by the authors.

Keywords: standard, design, forest roads
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1. INTRODUCERE
În ţarcul de 300 ha, amenajat în anul 2002 la Bor-

sec, erau prezenţi la 31.03.2003:
- 42 mistreţi ( 35 autohtoni şi 7 aduşi de la Ze-

tea), de 7 ori mai mulţi decât densitatea la clasa I de 
bonitate,

- 15 cerbi (5 masculi şi 10 ciute), de două ori mai 
mulţi decât densitatea la clasa I de bonitate,

- 4 căpriori(2 perechi), de 2 ori mai puţini decât la 
clasa a IV-a de bonitate.

Prezenţa acestor specii şi mărirea efectivelor lor, 
poate fi la originea unor importante venituri, prin 
organizarea raţională a vânătoarei, dar poate fi şi la 
baza unor pagube cauzate prin dezechilibrarea eco-
sistemului forestier. Având în vedere că în ecosiste-
mele forestiere împrejmuite pentru creşterea inten-
sivă a vânatului, ameliorarea trofeelor şi obţinerea 
efectelor economice scontate trebuie realizată con-
form Legii 137/1995, Cap. I, art. 3, fără daune, fără 
dezechilibre ecologice, fără periclitarea biodiversită-
ţii şi a perenităţii pădurii, ICAS – Secţia Braşov, în 
colaborare cu Direcţia Silvică Harghita a luat în cer-
cetare (2003–2005), câteva aspecte mai importante: 

- disponibilitatea alimentară existentă în pădurea 
împrejmuită şi care condiţionează în mare parte ca-
pacitatea actuală de găzduire a mediului pentru mis-
treţi, cerb şi căprior;

- ameliorarea gestionării populaţiilor de mistreţi, 
cerb, şi căprior şi a habitatelor lor prin intervenţii 
silvotehnice asupra vegetaţiei forestiere;

- monitorizarea pe tipuri de ecosisteme a stării 
fitosanitare a arboretelor, a structurii verticale a pă-
durii, a regenerării naturale a arboretelor, a bogăţiei 
şi diversităţii floristice;

- efectele economice ale creşterii controlate a vâ-
natului.

Autorii îşi propun să publice în Revista de Sil-
vicultură şi Cinegetică un serial de câteva articole, 
privind aceste problematici, începând cu utilizarea 
bogăţiei şi diversităţii floristice ca indicatori calita-
tivi în ecosistemele forestiere destinate creşterii in-
tensive a vânatului.

2. LOCUL CERCETĂRII ŞI METODA DE CER-
CETARE
ţarcul de creştere intensivă  a vânatului este situat 

în Direcţia Silvică Harghita, O.S. Borsec, UP VII, 
u.a. 25-40 şi cuprinde două tipuri de ecosisteme fo-
restiere – tabelul 1.

În fiecare tip de ecosistem s-au amplasat în 2003, 
după sistemul francez (Dobremez, ş.a., 1997) câte 
patru relevee de câte 100 mp (50 x 2 m), în suprafaţă 
împrejmuită, unul în amonte (S1), altul în aval (S3) 
şi două pe linia de cea mai mare pantă (S2 şi S4).

În aceste suprafeţe s-au identificat toate speciile 
de floră pe straturi de vegetaţie, s-a apreciat acoperi-
rea, abundenţa – dominanţa după Braun –Blanquet 
şi s-a determinat frecvenţa fiecărei specii.

Foto 1. Amplasarea releveelor floristice

Bogăţia floristică, reprezentând numărul total de 
specii din floră, s-a determinat pe straturi de vegeta-
ţie şi pe total, pentru fiecare tip de ecosistem.

Diversitatea specifică s-a determinat cu ajutorul 
indicelui de diversitate Shannon – Wiener, cu for-
mula: H’= 

i

S

i ff 2
1

log∑    în care:

- fi este abundenţa relativă (acoperirea unei specii 
împărţită la acoperirea tuturor speciilor);

- s este numărul total de specii (Barbault, 1990).

BOGĂŢIA, COMPOzIŢIA ŞI DIVERSITATEA 
FLORISTICĂ – INDICATORI CALITATIVI ÎN 

ECOSISTEMELE FORESTIERE DESTINATE CREŞTERII 
CONTROLATE A VÂNATULUI

Valentin Bolea, Dan Ciobanu, Şerban Neguş, Diana Vasile
ICAS Staţiunea Braşov

cINegetIcă
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Acoperirea fiecărei specii a fost calculată pentru 
fiecare bandă pe baza releveelor de vară, fără a ţine 
cont de strate, însumând pentru fiecare specie acope-
rirea din diferite strate.

Bogăţia floristică totală şi pe straturi de vegetaţie 
şi diversitatea specifică determinate pentru cele două 
tipuri de ecosisteme împrejmuite la Borsec s-au 
comparat cu nivelele de referinţă (minime, maxime, 

medii, mediane şi clase) înregistrate în 101 suprafeţe 
din Franţa (Dobremez ş.a., 1997), pe total – tabelul 2, 
sau diferenţiate după specia lemnoasă forestieră de-
terminantă din ecosistem – tabelul 3. Se precizează 
că “clasa” indică în care pătrime se situează valoarea 
dacă şirul de date este împărţit în patru clase (clasa 
I – prima pătrime, clasa a II-a - a doua pătrime).

Caracteristici ale arboretului şi ale staţiunii pe tipuri de ecosisteme forestiere şi tipuri naturale de pădure
Tabelul 1

uP u.a

arboretul staţiunea

Compozi-
ţia

Vârsta
(ani)

Diametrul 
mediu

(cm)

Înaltimea 
medie

(m)
Cl. de 
prod.

Dens.
Cons.

altit.
(m)

Pan-
ta
(g)

expoziţia

1. Molidiş mijlociu productiv cu mull pe soluri brune acide, schelete, oligomezobazice, hidric echilibrate, cu Oxalis – Den-
taria – Asperula
1.1. Molidiş normal cu Oxalis acetosella  pe soluri schelete

VIII 25 10 MO 50 20 16 3 0,9 970-
1180 25 V

2. Molideto – brădet, înalt şi mijlociu productiv cu mull, pe soluri brune, eumezobazice, hidric echilibrate, cu Oxalis – 
Dentaria – Asperula
2.1. Molideto-brădet normal cu floră de mull 

VIII 40 7MO
3BR

130
75

110
75

48
32
42
30

31
29
29
26

3
2
2
2

0,16
0,40
0,08
0,16

970-
1280 33 E

Valorile bogăţiei floristice totale şi pe strate pentru 101 suprafeţe din Franţa (după Dobremez, ş.a., 1997)
Tabelul 2

specificări Minima Clasa 1 Mediana Clasa 3 Maxima Media

Bogăţia totală
Bogăţia stratului arborilor
Bogăţia stratului arbuştilor înalţi
Bogăţia stratului arbuştilor scunzi
Bogăţia stratului ierbaceu
Bogăţia stratului muscinal

8
1
0
0
2
0

33
2
1
6

20
7

49
3
3

10
34
9

66
5
5

15
51
12

117
8

13
30

108
20

52
3
4

11
38
9

Valorile indicilor de bogăţie şi diversitate floristică a celor 101 suprafeţe din Franţa, diferenţiate în funcţie de spe-
cia lemnoasă determinantă (după Dobremez, ş.a., 1997)

Tabelul 3

 Specificări
Minima Media Maxima Minima Media Maxima

Fag Stejar pedunculat

Bogăţia stratului arborilor
Bogăţia stratului arbuştilor înalţi
Bogăţia stratului arbuştilor scunzi
Bogăţia stratului ierbaceu
Bogăţia stratului de muşchi
Bogăţia medie a benzilor
Diversitatea

1
0
1
1
0
4

0,74

3
2

10
36
5

24
2,47

7
9

26
74
13
48

4,30

2
0
3

12
4

12
1,78

3
3
8

25
8

20
2,54

6
8

16
56
15
35

3,41

Molid Brad

Bogăţia stratului arborilor
Bogăţia stratului arbuştilor înalţi
Bogăţia stratului arbuştilor scunzi
Bogăţia stratului ierbaceu
Bogăţia stratului de muşchi
Bogăţia medie a benzilor
Diversitatea

1
0
0
2
5

10
1,69

2
2
8

39
10
31

2,88

6
9

18
76
13
57

4,62

1
0
1

14
6

14
0,88

4
2

11
44
10
34

3,20

8
8

22
102
16
69

4,59
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3. BOGĂŢIA FLORISTICĂ ŞI DIVERSITATEA 
SPECIFICĂ ÎN MOLIDIŞUL CU OxALIS ACE-
TOSELA PE SOLURI SCHELETE.
Bogăţia floristică totală de 52 de specii s-a ridicat 

la nivelul mediei franceze (tabelul 2), dar s-a situat 
sub nivelul de 70 specii al molidişului înalt productiv 
cu mull pe soluri rendzinice, eubazice cu Oxalis – 
Dentaria – Asperula de la Râşnov - Poiana Braşov.

Pe straturi de vegetaţie (tabelul 3) bogăţia floris-
tică a fost de:

- 4 specii în stratul de arbori(>7m), sub maxima 
franceză de 6 specii şi peste media de 2 specii (tabe-
lul 3);

- 1 specie în stratul de 2 - 7 m înălţime, sub media 
franceză de 2 specii;

- 3 specii de arbuşti scunzi (<0,3 m), cu mult sub 
media franceză de 8 specii;

- 41 specii de plante ierboase (inclusiv plantulele 
şi puieţii), ridicându-se peste media franceză de 39 

de specii;
- 3 specii de muşchi, deci sub media franceză de 

5 specii.
Se remarcă din cauza consistenţei închise (0,9) o 

slabă reprezentare a stratului de 2-7 m înălţime, în 
care lipsesc scoruşul şi arbuştii înalţi, cum sunt: alu-
nul şi socul roşu şi lipsa totală a arbuştilor scunzi din 
stratul de 0,3-2 m, cum sunt: cununiţa, coacăzul de 
munte, caprifoiul etc.

Dintre speciile ierboase (<0,3 m) care intră în re-
gimul nutritiv al mistreţului: Epilobium montanum, 
Chamaenerion angustifolium şi gramineele au frecven-
ţe mici (25%) şi abundenţa – dominanţa mică-(± 2), 
dar ferigile care au aceeaşi abundenţă – dominanţă 
(± 2) sunt mult mai frecvente (75 - 100%), indicând 
condiţii de umiditate mai accentuate în aer şi sol. 

Diversitatea specifică a variat între 3,09 şi 3,59 
depăşind în toate cele patru relevee de 100 m2 media 
franceză pentru MO (2,88), dar rămânând cu mult 
sub maxima franceză (4,62). 

Frecvenţa (F), acoperirea (A) şi abundenţa – dominanţa (A-D) florei din molidişul cu Oxalis acetosella pe soluri 
schelete

            Tabelul 4
nive-

lul stratul Denumirea speciei s1 stânga s2 aval s3 dreapta s4 amonte total
a % a-D a % a-D a % a-D a % a-D F % a-D

>7m Arbori Piea abies 60
60

4
4

80
80

5
5

80
80

5
5

70
70

4
4

100
100

4-5
4-5

Fagus sylvatica 30
30

3
3

10
10

2
2

50
50

2-3

Betula pendula 1
1

+
+

25
25

+
+

Abies alba 10
10

2
2

25
25

2
2

2 - 
7m

Subarb. Ulmus glabra 1
1

+
+

25
25

+
+

 0,3 
– 2 

Semin-
ţiş

Sorbus aucuparia
18 2 18 2 50 0-2

< 0.3 Puieţi Picea abies 3 1 25 1

Abies alba 2
1

1
+

5
3

2
1

30
45

3
3 1 +

75
100

1-3
+-3

Fagus sylvatica 3 1 20
2

2
1 3 1

50
50

1-2
1

Ulmus glabra 1
1

+
+

25
25

+
+

Sorbus aucuparia
5 1

2
6

1
1

7
1

2
+

10
4

2
1

75
100

1-2
+-1

Acer pseudoplata-
nus 2 1 9 1 3 1 75 0-1
Populus tremula 1 + 25 +

Plantule Abies alba 1
5

+
1 5 1

10
4

2
1 6 1

50
100

+-2
1

Fagus sylvatica
10 2

1
10

+
2 5 1 20 2

25
100

+
1-2

Acer pseudoplata-
nus

1 + 3
5

1
1

10
3

2
1

5
10

2
2

100
75

+-2
1-2

Arbuşti Lonicera xylosteum 1 + 25 +

Spiraea chamaedri-
folia 1 + 25 0-3
Sambucus racemosa 3

20
1
2

1
2

+
1

3
2

1
1

75
25

+-1
0-1

Rubus idaeus
2 1 25 0-1

Rubus hirtus 2 1 1 + 2 1 75 +-1

Ierburi Oxalis acetosella 60
40

4
3

70
30

4
3

80
25

5
2

80
20

5
2

100
100

4-52-
3

Glechoma hirsuta 10 2 30
5

30
1

30
3

3
1

30
2

30
1

100
75

4-5
0-1
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nive-
lul stratul Denumirea speciei s1 stânga s2 aval s3 dreapta s4 amonte total

a % a-D a % a-D a % a-D a % a-D F % a-D
Lamium galeobdo-
lon

5
10

2
2 1 +

3 1 5
10

2
2

75
75

1-2
0-2

Cardamine glandu-
ligera

5
3

2
1

2
3

1
1

2 1 75
50

1-2
0-1

Stellaria nemorum 1
1

+
+

3
1

1
+

10
3

2
1

75
75

1-2
0-1

Mycelis muralis 1
1

+
+

3
2

1
1

2
1

1
+

3
1

1
+

100
100

1
1

Geranium robertia-
num 2 1

2
1

1
+

5
3

2
1

5
2

2
1

75
100

1-2
+-1

Stachys sylvatica 3 1 2 1
1 +

4
3

1
1

75
50

1
0-1

Campanula abietina 1 + 3 1 2 1 75 +-1

Mercurialis perennis 2
2

1
1

2 1 3
1

1
+

75
50

1
0-1

Paris quadrifolia 2 1 1
1

+
+

2 1 75
25

+-1
0-+

Isopyrum thalictro-
ides

5 2 2 1 3 1 3 1 100 1-2

Polygonatum lati-
folium

2 1 2
1

1
+

50
25

1
0-+

Circaea lutetiana 1 + 2 1 3 1 75 +-1

Hieracium transsil-
vanicum

3
1

1
+

3 1
1 +

50
50

10-+

Symphytum corda-
tum

1 + 3 1 5 2 75 +-2

Actaea spicata 1 + 3 1 50 +-1

Salvia glutinosa 1 + 25 +

Senecio ovatus 1
2

+
1 1 +

2
1

1
1

5
2

2
1

75
100

+-2
1

Fragaria viridis
3 1 25 0-1

Cardamine bulbifera
5 1 25 0-1

Alliaria petiolata
1 + 1 + 50 0-+

Corydalis cava
10 2 7 1 4 1 75 0-2

Urtica dioica
1 + 25 0-+

Ranunculus carpa-
ticus 1 + 25 0-+
Aruncus sylvaticus

1 1 25 0-1
Polygonatum verti-
cilatum

2 1 1
+

+
+

50
25

+-1
0-+

Viola reichenbachi-
ana

1 + 1 + 50 +

Crepis paludosa 3 1 2 1 50 1

Epilobium monta-
num

2 1 25 1

Veronica officinalis 1 + 25 1

Primula uniflora 1 + 25 1

Pulmonaria offici-
nalis 1 + 2 1 3 1

2
3

1
1

25
100

1
1

Geranium  phaeum 2 1 25 1

Symphytum tube-
rosum

5 2 25 2

Myosotis sylvatica
1 + 2 1

5
3

2
1

25
75

2
0-1

Chamaenerion an-
gustifolium

1 + 25 +

Majantemum bifo-
lium 1 +

2 1 25
25

+
0-+

Ferigi Dryopteris filix-mas 5
2

2
1

5
1

2
+

5
1

2
+

5 2  100
   75

2
0-2

Athyrium filix-fe-
mina

3 1 5
2

2
1

4
2

1
1

5
1

2
+

   100
   75

1-2
0-1

Dryopteris phae-
gopteris

1
2

+
1

5
1

2
+ 1 +

3 1 75
75

+-2
0-1
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nive-
lul stratul Denumirea speciei s1 stânga s2 aval s3 dreapta s4 amonte total

a % a-D a % a-D a % a-D a % a-D F % a-D
Grami-
nee

Milium effusum 2
2

1
1

25
25

1
0-1

Carex pendula 2
2

1
1

25
25

1
0-1

Luzula luzuloides 1
1

+
+

1 + 50
25

+
0-1

Festuca altissima 1
1

+
+

25
25

+
0-+

Muşchi Eurinchium striatum 1
1

+
+

25
25

+
0-+

Hylocomium spen-
dens

1
1

+
+

1
1

+
+

50
50

+
0-+

Dicranum scopa-
rium

1
1

+
+

25
25

+
0-+

4. BOGĂŢIA FLORISTICĂ ŞI DIVERSITATEA 
SPECIFICĂ ÎN MOLIDETO-BRĂDETUL NOR-
MAL CU FLORĂ DE MULL
Reflectând participarea în proporţie de 30% a 

bradului în amestec cu molidul, bogăţia floristică to-
tală a fost mai mare decât în molidişul pur şi anume 

de 63 specii, adică peste media franceză de 52 specii 
comparative cu acelaşi tip de pădure de la  Predeal, 
cu aceeaşi consistenţă şi vârstă de 105 ani, această 
bogăţie floristică este mult mai mică (108 specii la 
Predeal).

Pe strate de vegetaţie bogăţia floristică se prezintă 
astfel:

Frecvenţa(F), acoperirea (A) şi abundenţa-dominanţa(A-D) speciilor din molideto-brădetul cu floră de mull
Tabelul 5

nive-
lul stratul Denumirea speciei s1 stânga s2 dreapta s3 aval s4 amonte total

a % a-D a % a-D a % a-D a % a-D F % a-D
>7m Arbori Piea abies 80

80
5
5

40
40

3
3

50
50

3-5
3-5

Abies alba 10
10

2
2

90
90

5
5

50
50

4
4

75
75

2-5
2-5

Fagus sylvatica 10
10

2
2

25
25

2
2

Acer pseudoplatanus 5
5

2
2

5
5

2
2

10
10

2
2

75
75

2
2

2 - 
7m Subarb. Ulmus glabra 1

1
+
+

25
25

+
+

0,3 
- 2 Seminţiş Picea abies 2 1

3
1

1
+ 2 1

25
75

1
+-1

Abies alba 5 2
4 1

1
5

+
1

50
50

+-2
1

Fagus sylvatica 20 2
5
30

2
3

5
20

2
2 30 3

50
100

2
2-3

Acer pseudoplatanus 4 1 1 +
5 2 3 1 50

50
1-2
+-1

Sorbus aucuparia 2 1
5
3

2
1

3
9

1
1

1
16

+
2

75
100

+-2
1-2

Sp. pio-
niere Populus tremula 5

5
2
2

25
25

2
2

Salix caprea 1
1

+
+

25
25

+
+

Arbuşti Lonicera xylosteum 2
2

1
1

25
25

1
1

Rosa pendulina 1
1

+
+

25
25

+
+

Rubus idaeus 20 2
30
30

3
3

80
70

5
4

90
40

5
3

75
100

3-5
2-4

< 0.3 Puieţi Abies alba 0,15 m 8 1
3
10

1
2

2
6

1
1 18 2

50
100

1
1-2

Picea abies  4 1 11 2 50 1-2
Acer pseudoplatanus 
0,2 m 3 1 2 1

3
5

1
1

25
50

1
1

Sorbus aucuparia 50 1 25 1
Acer platanoides 0,2 m 3 1 25 1

Plantule Abies alba 5 2
5 1 1 + 3 1

25
75

2
+1

Fagus sylvatica 0,1 m 3 1
3 1

5 1
25
50

1
1
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nive-
lul stratul Denumirea speciei s1 stânga s2 dreapta s3 aval s4 amonte total

a % a-D a % a-D a % a-D a % a-D F % a-D
Acer pseudoplatanus 5 2 3 1 50 1-2

Ribes petraeum 2 1 25 1
Arbuşti Sambucus racemosa 2

3
1
1

2
2

1
1

1
4

+
1 2 1

75
100

+-1
1

Ierburi Oxalis acetosella 60
5

4
1

70
3

4
1

30
5

3
1

10
3

2
1

100
100

2-4
1

Mercurialis perennis 2 1 5 2 30 3 30 3 100 1-3

Galium odoratum 30 3 10 2 20 2 5 2 100 2-3

Mycelis muralis 5
2

2
1

5
2

2
1

10 2 10
1

2
+

100
75

2
+1

Urtica dioica 5
60

2
4

4
20

1
2

3
20

1
2

30
10

3
2

100
100

1-3
2-4

Geranium robertia-
num

10
5

2
1

5
2

2
1

2 1 2
3

1
1

100
75

1-2
1

Geranium phaeum 3 1 2 1 1 1 1 + 100 +-1

Stachys sylvatica 5 2 3
3

1
1

2 1 5 2 100
25

1-2
1

Glechoma hirsuta 20 2 5 2 1
5

+
1

75
25

+-2
1

Salvia glutinosa 3
5

1
1 5 1

5
3

2
1

5
3

2
1

75
100

1-2
1

Campanula abietina 2 1 1 + 1 + 75 +-1

Chaerophyllum cor-
datum

5 2 3 1 20 2 75 1-2

Pulmonaria officinalis 5 1 5 1 5 1 5 1 100 1
Lamium maculatum 3 1 1 + 3 1 75 1
Ajuga reptans 2 1 1 + 5 1 75 1
Pirola secunda 3 1 25 1
Anemone nemorosa 2 1 3 1 2 1 75 1
Anemone ranuncu-
loides 1 + 1 + 50 +
Hepatica viridis 1 + 1 + 50 +
Crepis paludosa 1 + 25 +
Angelica sylvestris 1 + 25 +
Impatiens noli-tangere 3 1 2 1 50 1
Chamaenerion angus-
tifolium 1 + 25 +
Symphytum cordatum 10

1
2
+

5
2

2
1 1 +

10
2

2
1

75
100

1-2
+-1

Epilobium montanum 1 + 2 1 1
1 +

75
25

2
+

Hieracium transsilva-
nicum

3 1 2 1 50 1

Circaea lutetiana 1 + 2 1 50 +-1

Galium schultessi 2 1 3 1
2 1 3

3
1
1

50
75

1
1

Sanicula europaea 2 1 1 + 50 +-1

Senecio ovatus 5
1

2
+ 1 + 1 +

2
5

1
1

50
100

1-2
+-1

Actaea spicata 10
1

2
+ 1 +

1 +
50 +

Symphytum tubero-
sum

3 1 5 1

Majantemum bifolium 1 1 1 1

Isopyrum thalicttro-
ides

2 1 1 1
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nive-
lul stratul Denumirea speciei s1 stânga s2 dreapta s3 aval s4 amonte total

a % a-D a % a-D a % a-D a % a-D F % a-D
Cardamine glanduli-
gera

5 1 4 1
2 1 25 1

Cardamine amara 2 1 1 1

Stellaria nemorum 3 1 2 1
10
5

1
1 75 1

Stellaria media 3 1 25 1
Pulmonaria rubra 1 1

1 + 25 1
Myosotis sylvatica 5

2
1
1 25 1

Crysosplenium alterni-
folium 2 1 2 1

3 1
50 1

Lychnis coronaria 1 1

Veronica officinalis 5 1

Aegopodium poda-
graria

2 1 25 1

Silene nutans 2 1 25 1

Solidago virgaurea 2 1 25 1

Ranunculus 
carpaticus

1 1 25 1

Paris quadrifolia 10
1

2
+ 1 + 1 +

25
75

2
+

Lamium galeobdolon 1 1 25 1

Lilium martagon 1 1 25 1

Lysimachia nummu-
laria 3 1 25 1
Vicia silvatica 1 + 25 +

Ferigi Dryopterix filix-mas 10
1

2
+

10 2 10 2 15 2 100
25

2
+

Athyrium filix-femina 10 2
5 1

2
5

1
1

25
50

1-2
1

Dryopteris spinulosa 1 1 25 1

Pteridium aquilinum 1
1

1
+

25
25

1
+

Grami-
nee Milium  effusum 3

3
1
1

5
5

1
1

2
2

1
1

75
75

1
1

Deschampsia flexuosa 1
1

1
+

2 1 50
25

1
+

Calamagrostis arundi-
nacea

1
1

1
+

25
25

1
+

Luzula luzuloides 1 +
1 1 1

1
1
+

50
50

1
+

Poa nemoralis 1 + 25 +
Festuca altissima 5 1

1
10

1
2

1 1 50
50

1
1-2

Muşchi Eurynchium striatum 1
1

+
+

25
25

+
+

Hylocomium spendens 1
1

+
+

25
25

+
+

Dicranum scoparium 1
1

+
+

25
25

+
+

- 4 specii în stratul arborilor (>7 m) la nivelul me-
diei franceze pentru brad (tabelul 3);

- 1 specie în stratul de 2-7 m, situându-se sub 
mediile franceze de 2 specii la brad şi la molid;

- 11 specii de arbuşti (4 sp) şi seminţiş (7sp) în 
stratul de 0,3-2 m, depăşind media franceză de 8 
specii la molid şi atingând nivelul mediei de 11 spe-
cii la brad;

- 51 specii în stratul <0,3m , din care 38 de plante 
ierboase, specii de graminee, 4 specii de ferigi şi 4 
specii de plantule şi puieţi ,depăşind media de 44 
specii la brad şi situându-se sub maxima de 76 specii 
la molid; 

- 3 specii în stratul muşchilor, sub minima france-
ză de 5 specii la molid.
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Foto 2. Oxalis acetosella, Mercurialis perenis, Symphytum cordatum si Euphorbia amygdaloides

Se remarcă şi aici prezenţa slabă a arbuştilor înalţi 
şi scunzi, care este însă compensată de 7 specii de 
arbori care formează seminţişul.

Dintre arbuştii de 0,3-2m, zmeurul are 75% frec-
venţa şi abundenţa –dominanţa între 3şi 5.

Socul roşu are o frecvenţă de 75% dar abundenţa 
–dominanţa este de numai 1-2 şi nu depăşeşte înăl-
ţimea de 0,3m fiind foarte căutat de vânat.

Din flora ierboasă căutată de mistreţi se remarcă:
- Epilobium montanum cu 75% frecvenţă şi +- 1 

abundenţa-dominanţa;
- Aegopodium podagraria cu 25% frecvenţă şi 1 

abundenţa-dominanţa;
- Festuca altissima şi alte 4 specii de graminee cu 

frecvenţa între 25-75% dar abundenţa –dominanţa 
mică;

Ferigile cu 25-100% frecvenţa şi +- 2 abundenţa-
dominanţa, fiind prezentă şi feriga uriaşă (Pteridium 
aquilinium) cea mai căutată dintre ele.

Diversitatea specifică a fost mai mare în molide-
to-brădetul normal cu floră de mull (3,74-4,04) de-
cât în molidişul cu Oxalis acetosella pe soluri schele-
te (3,9-3,59) depăşind media franceză la brad (3,20) 
şi apropiindu-se de maxima franceză (4,59).

 5 CONCLUzII ŞI PROPUNERI
Compoziţia floristică, diversitatea specifică şi bogăţia 

floristică totală şi pe straturi de vegetaţie sunt indicatori 
calitativi deosebit de importanţi, care trebuie monitori-
zaţi în anii următori sub patru aspecte:  

- a modificării biocenozei din ţarcul în care se 
face creşterea controlată a vânatului, în comparaţie 
cu aceleaşi ecosisteme forestiere neîmprejmuite 

- a evoluţiei lor, de la un an la altul, în toate eco-
sistemele forestiere din spaţiul împrejmuit, supus 
presiunii vânatului crescut controlat la densităţi re-
lativ mari.

- a supravieţuirii speciilor ocrotite din ţarc, cum 
sunt: Ulmus glabra- vulnerabilă, Cardamine glandu-
ligera, Symphytum cordatum şi Aconitum moldavicum- 
specii rare şi endemice, Ranunculus carpaticus şi Li-
lium martagon- rară subendemică.

- a indicaţiilor privind modificarea biotopului în 
timp (diminuarea umidităţii solului şi a atmosferei, 
acidificare, tasarea solului, îmbogăţirea sau sărăcirea 
ecosistemului în azot).

În ambele tipuri de ecosisteme analizate sunt ne-
cesare măsuri de îmbunătăţire a compoziţiei şi bogă-
ţiei floristice, îndeosebi în stratele 2-7m şi 0,3-2m, 
cum ar fi:

- doborârea şi extragerea exemplarelor uscate, cu 
putregai sau rănite şi expuse la infecţii cu Heteroba-
sidion sp.

- promovarea în ochiuri a speciilor pioniere şi a 
arbuştilor căutaţi de vânat: salcie,  plop tremurător, 
caprifoi, soc roşu;

- ajutorarea regenerării naturale a bradului, fagu-
lui, paltinului, scoruşului;

- introducerea în ochiuri şi pe liziere a castanului 
porcesc, cireşului, scoruşului păsăresc, mărului, pădu-
celului, coacăzului de munte, cununiţei.
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Abstract
Flora composition, richnes and specific diver-

siti-qualitative indicators in forest ecosystems 
with game

The main pecularities of flora composition and 
richness and specific diversity in two forest acosys-
rem types with boars Sus scrofa ( 42 sample/300 

ha), stags Cervus elaphus (15 sample/300 ha) and 
Capreolus capreolus (4 sample/300 ha) have been 
emphasised using a research method developed in 
Europe (Dobremez et al., 1997).

Keywords: flora composition, species richness, 
specific diversity, forest ecosystem with Picea abies
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Un deceniu mai târziu, această reţea furniza un set de date unic, permiţând analizarea evolu-
ţiei temporale a stării nutritive pe baza de analiza foliare, la un mare număr de specii, în staţiuni 
foarte diversificate din punct de vedere al solului şi al climatului (1993-2005). Obiectivul este 
evidenţierea tendinţelor pe termen mediu şi a variabilităţii interanuale şi emiterea unor ipoteze 
privind mecanismele responsabile de aceste variaţii temporale. Analizele foliare au fost efectua-
te în anii: 1996, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, în Wallonie; 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 
2001 şi 2005 în Franţa; 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 şi 2005 în Luxenburg.

S-au prelucrat statistic: greutatea a 100 frunze sau 1000 ace, procentul de cenuşă, conţinutul 
în macroelemente (N, S, P, Ca, Mg, K) şi microelemente (Na, Cl, Mn, Fe, Al, Cu, Zn) şi rapor-
tul dintre elemente (S/N, N/P, N/Ca, N/Mg, N/K, K/Ca, K/Mg, Ca/Mg, Ca/Al). S-au măsu-
rat proprietăţile fizice şi chimice ale solurilor, depunerile atmosferice, acumularea litierei, date 
meteorologice. S-au folosit două tipuri de prelucrări statistice: analiza componenţilor principali 
(ACP) şi modelele liniare mixte.

Aceste analize au evidenţiat: diminuarea conţinutului foliar în P şi în alte macroelemete cu 
excepţia potasiului, în toate pieţele de foioase şi cele de pin silvestru şi pin maritim instalate pe 
soluri acide; creşterea conţinutului de K în acele răşinoaselor; micşorarea conţinutului de Fe, Al, 
Zn, Mn, şi Ca în frunzele de gorun pe soluri acide.  

Dr. ing. Valentin Bolea

Revista revistelor



Anul XIV  | Nr. 25 | 2009

71

CONSIDERAŢII GENERALE
În zorile civilizaţiei omeneşti, bâta şi pietrele con-

stituiau principalele arme şi unelte cu care oamenii 
preistoriei (şi nu preistorici) îşi procurau hrana. În 
epoca metalelor, se înfiripă diviziunea socială a mun-
cii şi apar principalele„meserii”, apar primele obiecte 
confecţionate din metale, utilizate în primul rând în 
scop militar, de apărare a patrimoniului. Civilizaţia 
evoluează, şi omul intervine din ce în ce mai mult în 
mediu.  Sunt inventate tot mai multe utilaje, tehno-
logii de obţinere a mijloacelor de muncă, de obţine-
re a unor bunuri care fac viaţa mai confortabilă, de 
obţinere a unor tehnologii care au permis deplasarea 
cu viteză mai mare decât a sunetului, de deplasare 
în spaţiul cosmic. Preţul plătit? intervenţia omului 
a condus la modificări ireversibile ale mediului. Dar 
sursa de energie, de unde a fost luată?

CLASIFICAREA RESURSELOR NATURALE
Prin resurse naturale potrivit O.U.G. nr. 195/2005, 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, se 
înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului 
care pot fi folosite în activitatea umană şi anume: re-
surse neregenerabile (minerale şi combustibili fosili); 
resurse regenerabile (apa, aer, sol, floră, faună sălbati-
că); resurse inepuizabile (energie solară, energie eoli-
ană, energie geotermală şi energia valurilor).

O clasificare dată de legea privind protecţia me-
diului în România. Ultimele două categorii de re-
surse pot fi încadrate în resurse regenerabile. Deşi 
ultima categorie de resurse este considerată ca fiind 
resurse inepuizabile, ne exprimăm opinia că acest 
mod de abordare este determinat  de nivelul cunoş-
tinţelor în baza cărora s-a efectuat clasificarea.

Nivelul cunoştinţelor ştiinţifice actuale ne per-
mite să considerăm energia solară, energia eoliană, 
energia geotermală şi energia valurilor ca fiind resur-

se regenerabile. Mecanismul de regenerare este com-
plicat. Energia solară este produsă de cea mai im-
portantă stea din galaxia noastră, Soarele. Reacţiile 
termice produse în Soare generează până în prezent, 
singura energie care poate fi considerată ca fiind şi 
inepuizabilă. Dar, dacă astrul zilei îşi „ va pierde”, în 
urma unui eveniment neprevăzut energia trimisă în 
universul cunoscut nouă?

 RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE
 la nivel mondial şi european, utilizarea unor 

forme alternative de energie a fost conştientizată 
încă din secolul trecut. 

În ultimul secol, folosirea energiei din combus-
tibili fosili (petrol, gaz, cărbuni: prin ardere), a avut 
efecte dezastruoase asupra mediului, mai mari de-
cât orice activitate umană din istorie: acumularea de 
gaze nocive în atmosferă, ceea ce a declanşat pro-
cese (poate ireversibile), precum: subţierea stratului 
de ozon, încălzirea globală, etc. De aceea, utilizarea 
unor surse alternative de energie, devine tot mai im-
portantă pentru lumea de azi. Aceste surse, precum: 
soarele, vântul, practic nu se consumă, şi se numesc: 
energii regenerabile. produc emisii mult mai puţine, 
reduc poluarea chimică, termică, radioactivă şi sunt 
disponibile, teoretic oriunde pe glob. Mai sunt cu-
noscute şi ca surse alternative sau surse neconven-
ţionale. Tipurile de energie alternativă sunt: energia 
solară;  energia eoliană;  hidroenergia; energia valu-
rilor;  energia geotermală;  bioenergia (biocombusti-
bili, reziduuri animale);  biodiesel (dintr-o anumita 
perspectiva).Sursele regenerabile deţin un potenţial 
energetic important şi oferă disponibilităţi nelimi-
tate de utilizare pe plan local şi naţional. Valorifica-
rea surselor regenerabile de energie se realizează pe 
baza a trei premise importante conferite de acestea, 
şi anume, accesibilitate, disponibilitate şi acceptabi-

Costel Ene
ITRSV Braşov

CONSIDERAŢIUNI PRIVIND RESURSELE 
REGENRABILE DE ENERGIE

ResuRse NAtuRAle
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litate. Sursele regenerabile de energie asigură creşte-
rea siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea 
importului de resurse energetice, în condiţiile unei 
dezvoltări economice durabile. Aceste cerinţe se rea-
lizează în context naţional, prin implementarea unor 
politici de conservarea energiei, creşterea eficienţei 
energetice şi valorificarea superioară a surselor rege-
nerabile

LEGISLAŢIE  EUROPEANĂ
Comisia Europeană a iniţiat, în iulie 2002, propu-

nerea de promovare a producţiei combinate de ener-
gie electrică şi termică pe bază de combustibili fosili 
şi de valorificare a surselor regenerabile de energie 
şi a deşeurilor. Exploatarea surselor regenerabile de 
energie conferă garanţia unor premise reale de reali-
zare a obiectivelor strategice privind creşterea sigu-
ranţei în alimentarea cu energie pe baza diversificării 
surselor şi diminuării ponderii importului de resurse 
energetice, respectiv de dezvoltare durabilă a secto-
rului energetic şi de protejare a mediului înconjură-
tor. Sursele regenerabile de energie pot să contribuie 
prioritar la satisfacerea nevoilor curente de energie 
electrică şi de încălzire în zonele rurale defavori-
zate. Valorificarea surselor regenerabile de energie, 
în condiţii concurenţiale pe piaţa de energie, devi-
ne oportună prin adoptarea şi punerea în practică a 
unor politici şi instrumente specifice sau emiterea de 
„certificate verzi” („certificate ecologice”).

Oportunitatea implementării strategiei de valo-
rificare a surselor regenerabile de energie pe termen 
mediu şi lung în România oferă cadrul corespunză-
tor pentru adoptarea unor decizii privind alternati-
vele energetice şi conformarea cu aquis-ul comunitar 
în domeniu. În condiţiile meteogeografice din Ro-
mânia, în balanţa energetică pe termen mediu şi lung 
se iau în considerare următoarele tipuri de surse re-
generabile de energie: energia solară, energia eoliană, 
hidroenergia, biomasa şi energia geotermală. 

Programul de utilizare a surselor regenerabile de 
energie se înscrie în cerinţele de mediu asumate prin 
Protocolul de la Kyoto la Convenţia-Cadru a Naţiu-
nilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 
11 decembrie 1997, ratificat de România prin Legea 
nr. 3/2001, respectiv de Uniunea Europeană în baza 
Documentului 2002/358/CE.

DEFINIŢII, CONCEPTE ŞI NOŢIUNI DE SPE-
CIALITATE
Pentru a înţelege mai bine noţiunea de resursă re-

generabilă, sunt definite anumite concepte şi noţiuni 
de specialitate. 

Sursă regenerabilă de energie este constituită din 
surse de energie din categoria nefosile, cum sunt 
sursele solare, sursele eoliene, hidroenergia, biomasa, 

sursele geotermale, energia valurilor, biogazul, gazele 
rezultate din fermentarea deşeurilor (gazul de depo-
zit), gazul de fermentare a nămolurilor în instalaţii 
de epurare a apelor uzate.

ENERGIA SOLARĂ
Energia solară provine din radiaţia solară, din care 

se obţine energie electrică pe baza tehnologiei foto-
voltaice sau energie termică prin metode de conver-
sie termo-solară. Potenţialul energetic solar este dat 
de cantitatea medie de energie provenită din radiaţia 
solară incidentă în plan orizontal care, în România, 
este de circa 1.100 kWh/m2 an.

Harta radiaţiei solare din România s-a elaborat 
pe baza datelor medii multianuale înregistrate de 
Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie 
(INMH), procesate şi corelate cu observaţii şi mă-
surători fizice efectuate pe teren de instituţii speci-
alizate. În România s-au identificat cinci zone ge-
ografice (0 - IV), diferenţiate în funcţie de nivelul 
fluxului energetic măsurat. Distribuţia geografică a 
potenţialului energetic solar relevă că mai mult de 
jumătate din suprafaţa României beneficiază de un 
flux anual de energie cuprins între 1000 kWh/m2-
an şi 1300 kWh/m2-an.

ENERGIA EOLIANĂ
Energia eoliană provine din transformarea şi li-

vrarea în sistemul energetic sau către consumatorii 
locali a energiei electrice asigurate de potenţialul 
energetic al vântului. În România s-au identificat 
cinci zone eoliene distincte (I - V) în funcţie de po-
tenţialul energetic existent, de condiţiile de mediu şi 
topogeografice. Harta eoliană a României s-a elabo-
rat luând în considerare potenţialul energetic al sur-
selor eoliene la înălţimea medie de 50 metri, pe baza 
datelor şi informaţiilor meteogeografice colectate 
începând din anul 1990, până în prezent.

Din datele înregistrate a rezultat că România se 
află într-un climat temperat continental, cu un po-
tenţial energetic eolian ridicat în zona litoralului 
Mării Negre, podişurile din Moldova şi Dobrogea 
(„climat blând”) sau în zonele montane („climat se-
ver”). În regiuni cu potenţial eolian relativ bun s-au 
localizat amplasamente favorabile, dacă se urmăreşte 
„exploatarea energetică a efectului de curgere peste 
vârf de deal” sau „a efectului de canalizare al curen-
ţilor de aer”. Pe baza evaluării şi interpretării datelor 
înregistrate rezultă că în România se pot amplasa in-
stalaţii eoliene cu o putere totală de până la 14.000 
MW, ceea ce înseamnă un aport de energie electrică 
de aproape 23.000 GWh/an.

Pe baza evaluărilor preliminare în zona litoralului, 
inclusiv mediul off-shore, pe termen scurt şi mediu, 
potenţialul energetic eolian amenajabil este de circa 
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2.000 MW, cu o cantitate medie de energie electrică 
de 4.500 GWh/an (după ICENEMERG)

 
ENERGIE HIDRO 
Energia hidro este energia furnizată de unităţi hi-

droenergetice cu puterea instalată mai mică sau egală 
cu 10 MW (categoria „hidroenergie mică”), respectiv 
unităţi hidroenergetice cu puterea instalată mai mare 
de 10 MW (categoria „hidroenergie mare”).

BIOMASA
Biomasa reprezintă fracţiunea biodegradabilă a 

produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, 
silvicultură sau sectoare industriale conexe, inclusiv a 
materiilor vegetale şi animale, precum şi a deşeurilor 
industriale şi urbane.

În condiţiile mediului topogeografic existent, se 
apreciază că România are un potenţial energetic ri-
dicat de biomasă, evaluat la circa 7.594 mii tep*)/
an (318x109 MJ/an), ceea ce reprezintă aproape 19% 
din consumul total de resurse primare la nivelul anu-
lui 2000, împărţit pe următoarele categorii de com-
bustibil: reziduuri din exploatări forestiere şi lemn 
de foc [1.175 mii tep (49,8x109 MJ/an)]; deşeuri de 
lemn - rumeguş şi alte resturi de lemn [487 mii tep 
(20,4x109 MJ/an)]; deşeuri agricole rezultate din 
cereale, tulpini de porumb, resturi vegetale de viţă 
de vie ş.a. [4.799 mii tep*) (200,9x109 MJ/an)]; bi-
ogaz [588 mii tep*) (24,6x109 MJ/an)]; deşeuri şi 
reziduuri menajere urbane [545 mii tep*) (22,8x109 
MJ/an)]. [*) tep - tone echivalent petrol]. Cantita-
tea de căldură rezultată din valorificarea energetică 
a biomasei deţine ponderi diferite în balanţa resur-
selor primare, în funcţie de tipul de deşeuri utilizat 
sau după destinaţia consumului final. Astfel, 54% din 
căldura produsă pe bază de biomasă se obţine din 
arderea de reziduuri forestiere sau 89% din căldura 
necesară încălzirii locuinţelor şi prepararea hranei 
(mediul rural) este rezultatul consumului de rezidu-
uri şi deşeuri vegetale. Sursa: Anuarul statistic al Ro-
mâniei - anul 2001; Institutul Naţional al Lemnului 
(INL).

ENERGIA GEOTERMALĂ 
Energia geotermală rezultă din energia înmagazi-

nată în depozite şi zăcăminte hidrogeotermale subte-
rane, exploatabile în condiţii de eficienţă economică. 
În România, temperatura surselor hidrogeotermale 
(cu exploatare prin foraj-extracţie) în geotermie de 
„joasă entalpie”, are temperaturi cuprinse între 250C 
şi 600C (în ape de adâncime), iar la geotermia de 
temperatură medie temperaturile variază de la 600C 
până la 1250C („ape mezotermale”).

Resursele geotermale de „joasă entalpie” se utili-
zează la încălzirea şi prepararea apei calde menajere 

în locuinţe individuale, servicii sociale (birouri, învă-
ţământ, spaţii comerciale şi sociale etc.), sectorul in-
dustrial sau spaţii agrozootehnice (sere, solarii, ferme 
pentru creşterea animalelor ş.a.). Limita economică 
de foraj şi extracţie pentru ape geotermale s-a con-
venit pentru adâncimea de 3.300 m şi a fost atinsă în 
unele zone din România, precum bazinul geotermal 
Bucureşti Nord - Otopeni, anumite perimetre din 
aria localităţilor Snagov şi Baloteşti ş.a.

În anul 1990, în România, se aflau în exploatare 
64 sonde cu utilizări locale pentru asigurarea nevo-
ilor de încălzire şi apă caldă menajeră la ansambluri 
de locuinţe, clădiri cu destinaţie publică sau industri-
ale, incinte agrozootehnice etc.

În prezent se află în funcţiune 70 sonde pentru 
apă caldă (cu temperatura peste 600C) în diferite 
zone geografice.Rezerva de energie geotermală cu 
posibilităţi de exploatare curentă în România este 
de circa 167 mii tep (7.000x106 GJ/an).Cantita-
tea de energie echivalentă produsă şi livrată la ca-
pul de exploatare al sondei este de circa 30,171 mii 
tep (1.326x106 GJ/an), cu un grad mediu de folosire 
anuală de 22,3%. În etapa actuală se află în conserva-
re sau rezervă 45 sonde cu potenţial energetic ates-
tat. În România, durata de exploatare a instalaţiilor 
în funcţiune este, în prezent, mai mare de 20 ani, 
iar materialele şi echipamentele utilizate „în situ” au 
o uzură fizică şi morală avansată (ex.: schimbătoare 
de căldură neperformante, grad ridicat de coroziune, 
înfundări şi depuneri, conducte şi vane din oţel fără 
izolaţie termică, fiabilitate redusă etc.). Gestiunea 
consumului energetic geotermal (facturarea energi-
ei livrate/utilizate) se asigură în regim pauşal, prin 
citirea periodică a parametrilor la gura sondei cu 
aparatură de tip industrial (din lipsă de contoare sau 
echipamente şi aparatură de precizie scăzută).

În România, gradul de valorificare al surselor geo-
termale de energie este redus ca urmare a lipsei unui 
suport financiar corespunzător, care să favorizeze 
dezvoltarea acestui sector energetic cu efecte econo-
mice superioare. Sursa: Studii de specialitate - ICE-
MENERG, ICPE, INL, ISPH, ENERO

ENERGIA ELECTRICĂ
Energia electrică  produsă din surse regenerabi-

le de energie - energia electrică furnizată exclusiv 
din surse regenerabile de energie, precum şi cota de 
energie electrică produsă din surse regenerabile în 
centrale hibride, care utilizează şi surse convenţiona-
le de energie, incluzând energia electrică consuma-
tă de sistemele de stocare a purtătorilor de energie 
convenţională şi excluzând energia electrică obţinută 
din aceste sisteme.

Consumul de energie electrică - cantitatea de 
energie utilizată, rezultată din producţia de energie 

* - tone echivalent petrol
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electrică, inclusiv energia electrică furnizată de auto-
producători, la care se adaugă importurile din care se 
scad exporturile.

Studiul privind valorificarea potenţialului hidro-
energetic din România conferă posibilităţi de rea-
lizare a unui număr de 780 unităţi hidroenergetice 
(cu puterea instalată de max. 10 MW/unitate), cu o 
putere totală de 2.150 MW, care pot furniza circa 
6.000 GWh/an. Pe termen lung, se estimează că pu-
terea instalată totală, în unităţi hidroenergetice noi, 
va avea un nivel de circa 840 MW, din care 240 MW 
în centrale hidroenergetice de mică putere.

Programele de valorificare a potenţialului ener-
getic din surse hidro pentru investiţii, finalizări de 
lucrări şi retehnologizări se vor materializa cu re-
surse financiare proprii şi atrase, folosind experien-
ţa profesională autohtonă şi pe baza transferului de 
tehnologie de la companii şi societăţi comerciale cu 
realizări performante în domeniu.

Creşterea gradului de atractivitate pentru inves-
titorii din sectorul public sau privat se asigură prin 
acordarea de facilităţi privind accesul în zonele ge-
ografice alocate investiţiei şi scutiri sau reduceri de 
taxe şi impozite, în condiţiile finalizării lucrărilor la 
termenul planificat de punere în funcţiune.

 CĂI DE VALORIFICARE A SURSELOR REGE-
NERABILE DE ENERGIE DIN ROMÂNIA
Principalele opţiuni pe termen mediu şi lung 

trebuie orientate în următoarele direcţii principale: 
transferul de tehnologii neconvenţionale de la firme 
cu tradiţie şi experienţă în domeniu, cu norme de 
aplicare, atestare şi certificare conform standardelor 
internaţionale în vigoare;  elaborarea şi implementa-
rea cadrului legislativ, instituţional şi organizatoric 
adecvat; atragerea sectorului privat şi public la finan-
ţarea, managementul şi exploatarea în condiţii de 
eficienţă a tehnologiilor energetice moderne; identi-
ficarea de surse de finanţare pentru susţinerea şi dez-
voltarea aplicaţiilor de valorificare a surselor regene-
rabile de energie; stimularea constituirii de societăţi 
tip joint-venture, specializate în valorificarea surselor 
regenerabile de energie; elaborarea de programe de 
cercetare-dezvoltare orientate în direcţia accelerării 
procesului de integrare a surselor regenerabile de 
energie în sistemul energetic naţional.

Principalele elemente componente care se iau în 
considerare la acordarea de asistenţă tehnică de spe-
cialitate constau în: implicarea beneficiarului la ela-
borarea documentaţiei solicitate de banca creditoare 
şi pentru analiza economico-financiară a investiţiei; 
pregătirea profesională a partenerilor şi specialiştilor 
din România pentru urmărirea şi controlul investiţi-
ei; sprijinul acordat de beneficiar pe perioada finan-
ţării externe; recomandări în favoarea beneficiarului 
la negocierile cu băncile comerciale finanţatoare din 
România; identificarea, evaluarea şi selectarea de 
proiecte de investiţii realizabile în condiţii de efici-
enţă economică superioară.

Măsuri instituţionale privind resursele energetice 
regenerabile

Crearea cadrului instituţional, legislativ, financiar 
şi informaţional se realizează cu luarea în considera-
re a următoarelor activităţi: asigurarea cadrului orga-
nizatoric şi funcţional adecvat pentru realizarea in-
vestiţiilor în condiţii de eficienţă economică ridicată;  
identificarea surselor de finanţare pentru imple-
mentarea proiectelor de investiţii aprobate; promo-
varea surselor regenerabile de energie cu asigurarea 
măsurilor de diminuare a perioadei de - recuperare 
a investiţiei specifice; respectarea normelor şi stan-
dardelor tehnice de construcţii-montaj, exploatare, 
obţinerea atestatului de certificare şi a managemen-
tului calităţii; dezvoltarea de programe de coopera-
re internaţională, transfer de tehnologie, schimb de 
experienţă şi cooperare bilaterală pentru proiecte de 
cercetare-dezvoltare şi demonstrative; promovarea 
de acte normative pentru asigurarea protecţiei me-
diului (ex.: reducerea emisiilor de noxe, oxizi de car-
bon şi alte medii poluante) în producerea de energie 
din surse regenerabile.
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Începutul cercetării silvice braşovene s-a datorat 
înfiinţării de către profesorul Alexandru Săvulescu, 
în anul 1949, a Staţiunii Experimentale Forestiere, 
la un an după mutarea Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere, în oraşul de la poalele Tâmpei.

În anul 1953 staţiunea a intrat în componenţa 
I.C.E.F. Bucureşti, precursor al actualului I.C.A.S.

Dezvoltarea ulterioară a activităţii de cercetare 
silvică la Braşov s-a datorat construirii şi dării în 
funcţiune a Centrului republican de conservare a se-
minţelor de răşinoase (1966), trecerii în administra-
rea Staţiunii Braşov a Ocolului Silvic Săcele, ca bază 
materială şi experimentală pentru cercetări şi apli-
care în producţie a rezultatelor şi a dotării cu apara-
tură performantă a laboratoarelor de genetică, bio-
chimie, fiziologie, culturi in vitro şi biometrie, între 
1978-1981, ca urmare a ajutorului acordat de F.A.O. 
prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(1976).

Pornind sub auspicii deosebit de favorabile, cer-
cetarea silvică din Braşov s-a dezvoltat de la un 
cercetător - cadru didactic - în 1949, la 26 cadre cu 
pregătire superioară, 8 tehnicieni şi 13 laboranţi şi 
silvicultori în 1990. In prezent, Colectivul de Cerce-
tare al Staţiunii Braşov a Institutului de Cercetări şi 
Amenajări Silvice numără 13 cercetători, 4 ingineri 
de cercetare, 3 subingineri, 1 biolog şi 9 tehnicieni. 
Dintre cercetătorii ştiinţifici 6 şi-au continuat pre-
gătirea superioară, fiind în prezent doctori în ştiinţe 
silvice sau agricole.

După 1990, trecându-se la economia de piaţă, 
s-a simţit nevoia reutilării şi dotării laboratoarelor, 
astfel încât, acestea să fie competitive pe plan euro-
pean. În acest context, programul de dotare a Staţi-
unii I.C.A.S. Braşov s-a desfăşurat pe mai mulţi ani, 
între 1997-2004, şi a asigurat intrarea de aparatură, 
tehnică de calcul, şi programe ( software ) moder-
ne, deschizându-se, astfel, calea colaborărilor cu alte 
centre de cercetare silvică din Europa.

Deşi activitatea staţiunii s-a restrâns, din punct 
de vedere cantitativ, în ultimii 10 ani s-a înregistrat, 
totuşi, un salt calitativ semnificativ, prin participarea 
cercetătorilor la o serie de proiecte şi programe euro-
pene sau internaţionale (expl. proiectele Pin matra 

- cu firme din Olanda, carnivore mari din carpaţi 
- cu Wild Europe, SuGro - cu firme din Belgia, 
BEAR - cu firme din Anglia şi Germania, ozonul 
în carpaţi, Poluarea cu ozon in retezat, proiectul 
Bucegi - cu uSda din S.u.a.).  

În prezent, activitatea Colectivului de Cerceta-
re din cadrul Staţiunii Braşov s-a restructurat de la 
14 domenii de cercetare, (în 1990) la următoarele 8 
domenii: protecţia pădurilor, ecologie, silvotehnică, 
nutriţie minerală, dendrometrie – auxologie şi ame-
najarea pădurilor, studiul lemnului, resurse genetice, 
analiza calităţii seminţelor şi biologia vânatului.

PROTECŢIA PĂDURILOR
Cercetările entomologice sunt dintre cele mai 

vechi în cadrul Staţiunii I.C.A.S. Braşov, şi se men-
ţin şi în prezent la un nivel ridicat.

Cele mai aprofundate cercetări se referă la Ly-
mantria monacha (Mihalciuc V., et al, 1999-2007), 
evidenţiind:

- durata şi dinamica zborului;
- densitatea insectei şi repartiţia acesteia în func-

ţie de condiţiile staţionale şi de arboret;
- rolul factorilor naturali în mortalitatea insectei;
- aprecierea tendinţei de evoluţie a populaţiei de-

foliatorului, folosind procedeul curselor feromonale, 
în vederea avertizării din timp a necesităţii măsurilor 
de protecţie corespunzătoare;

- stabilirea momentului intrării în gradaţie a de-
foliatorului, în funcţie de numărul masculilor captu-
raţi la o cursă feromonală;

- determinarea capacităţii de atracţie, a dozelor 
optime, a modului de condiţionare a feromonilor se-
xuali sintetici;

- stabilirea celor mai eficiente tipuri de curse, a 
razei de acţiune a unei curse, respectiv a suprafeţei 
(hectare /cursă) de pe care este posibilă extragerea 
masculilor de Lymantria monacha.

De asemenea, s-a urmărit îmbunătăţirea tehnolo-
giei feromonale de protecţia pădurilor împotriva dă-
unătorilor Ips typographus, Pityogenes chalcographus, 
Ips amitinus (Mihalciuc V., 1997-2007) sub urmă-
toarele aspecte: locul optim de amplasare a curselor; 

Corneliu IACOB,  Ioan GIURGIU 
ICAS Staţiunea Braşov

CERCETAREA SILVICĂ BRAŞOVEANĂ
ÎN ULTIMUL DECENIU

ceRcetARe
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poziţia nadei în cadrul cursei; tipul de cursă cel mai 
eficient; modul de condiţionare şi doza atractanţilor 
feromonali; durata de acţiune a atractanţilor; para-
metri zborului insectelor stabiliţi în baza tehnologiei 
feromonale de lucru.

Prin cercetări privind bioecologia insectelor dă-
unătoare de tulpină din arborete de pin, s-a urmărit 
lărgirea cunoştinţelor existente privind dăunătorii 
Ips sexdendatus, Ips acuminatus, Blastophagus sp., în 
vederea aplicării măsurilor adecvate de depistare si 
combatere a acestora.

Cercetările fitopatologice, cu toate dificultăţi-
le inerente unui domeniu nou de cercetare pentru 
Braşov, au fost promovate cu mult curaj după 1990, 
urmărind:

- studiul biologiei şi patologiei speciilor de Nec-
tria la fag;

- identificarea, descrierea şi stabilirea unor ele-
mente de patologie şi ecologie a speciilor Armilla-
ria ostoyae ( Romagnesi ) Herink şi Armillaria gallica 
Marxmuler Et. Romagnesi; 

- studii privind ecologia ciupercilor xilofage din 
arborete de fag şi răşinoase, cu evidenţierea concu-
renţei naturale dintre speciile saprofite şi cele pato-
gene (Chira D., 1997-2007).

Cercetări privind biologia micorizelor la specii 
forestiere au permis (Chira F., 1996-2005):

- dirijarea simbiozelor ectomicoriziene în pepini-
ere; ecologia şi fiziologia interacţiunii puiet-ciupercă;

- resursele de ciuperci micoritice din arboretele 
montane şi premontane; rolul acestora în prevenirea 
uscării plantaţiilor, în stabilitatea pădurilor şi creşte-
rea ofertei trofice pentru populaţie;      

- inventarierea resurselor de ciuperci comestibile 
din O.S.E. Săcele şi evaluarea posibilităţilor de va-
lorificare;

- relaţia dintre ciupercile micoritice şi agenţii pa-
togeni la puieţii de răşinoase;

- testarea unor fungicide necesare în culturi din 
solarii, pepiniere şi plantatii în vederea omologării 
lor pentru silvicultură.

Tot în cadrul lucrărilor de protecţia pădurilor se 
înscrie şi combaterea integrată, silviculturală şi bio-
logică, a cancerului castanului în arboretele de castan 
(Castanea sativa) din Maramureş – efectuată de un 
colectiv condus de dr. ing. V. Bolea şi dr. ing. D. Chi-
ra (2004-2009).

Combaterea silviculturală se bazează pe extrage-
rea, prin operaţiuni culturale forte (curăţiri şi rări-
turi) sau prin tăieri de igienă a exemplarelor de cas-
tan infectate cu Cryphonectria parasitica, în proportie 
de 10-50%.

Combaterea biologică constă în prepararea, în 
cadrul Laboratorului de fitopatologie al Staţiunii 
I.C.A.S. Braşov (2004-2009) a unui produs biologic 
de combatere a ciuperci patogene C. parasitica si in-
ocularea acesteia în jurul cancerelor hipervirulente la 
exemplarele de castan viabile, din castanişurile afec-
tate. Primele rezultate au fost publicate în lucrarea: 

„Combaterea integrată a cancerului castanului” (V.  Bo-
lea, D. Chira, 2004). 

 
ECOFIzIOLOGIE ŞI ECOLOGIE
Deşi ponderea cercetărilor de ecofiziologie şi 

ecologie s-a redus în ultimii ani, se pot menţiona, 
totuşi, cercetările ecofiziologice realizate în seminţi-
şurile naturale de fag din ecosistemele reprezentative 
pentru această specie şi cele realizate în regenerări-
le naturale din principalele ecosisteme forestiere cu 
brad (M. Bujilă, 1996-1999). Cercetările au urmărit 
cuantificarea unor procese ecofizologice (absorbţia 
luminii fotosintetice active, intensitatea fotosintezei 
şi a transpiraţiei, umiditatea frunzei) din seminţişul 
natural de fag rezultat în urma aplicării diferitelor 
tratamente, în corelaţie cu caracteristicile biometrice 
şi morfo – anatomice ale frunzelor şi puieţilor.

În vederea monitorizării ecosistemelor forestiere 
s-a urmărit dezvoltarea sistemului de supraveghere 
intensivă a principalelor ecosisteme forestiere, prin 
urmărirea evoluţiei compoziţiei floristice (V. Bolea, 
2002) şi evidenţierea biodiversităţii vegetaţiei fores-
tiere din cuprinsul reţelei de supraveghere intensivă a 
ecosistemelor forestiere – nivel II (N. Cioloca, 2005).

Pentru reîmpădurirea terenurilor situate în apro-
pierea exploatărilor de resurse minerale, s-au efectu-
at cercetări privind modalităţile de realizare, speciile 
şi formulele de împădurire adecvate reconstrucţiei 
ecologice a terenurilor acoperite cu halde de steril 
(Dincă, 2003).

Plecând de la ponderea tot mai mare pe care o au, 
şi o vor avea şi în viitor, pădurile de protecţie, s-au 
abordat o serie de studii privind starea ecosistemelor 
forestiere din zonele de conservare specială a parcu-
rilor naţionale şi naturale administrate de R.N.P.  (L. 
Dincă, V. Mihalciuc., 2006).

SILVOTEHNICĂ
Deşi constituie cel mai vechi domeniu de cerceta-

re din Staţiunea I.C.A.S. Braşov, în prezent, este mai 
puţin abordat.

Cercetările efectuate în ultimii ani au evidenţiat:
- modalităţile de conducere a arboretelor tinere 

de fag în scopul producerii de lemn valoros, având ca 
obiectiv corelaţia diametru – vârsta exploatabilităţii 
(L. Dincă, 2001);

- influenţa lucrărilor de îngrijire şi conducere asu-
pra dinamicii structurii şi calităţii arboretelor (C. Ia-
cob. 1997-2007);

- elaborarea de modele biometrice adecvate ma-
ximizării creşterii în volum a arboretelor de şi molid, 
brad şi fag, pe baza rezultatelor obţinute din suprafe-
ţe de lungă durată, ca urmare a aplicării de rărituri cu 
grade de intensităţi diferite (C. Iacob, 2005-2007 ).

S-au elaborat noi norme tehnice privind aplicarea 
lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor din 
România (C. Iacob, 2005-2006) şi de asemenea, pri-
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vind evaluarea materialului lemnos destinat comer-
cializării (D. Drăghiciu, 2005-2006 ).

NUTRIŢIE MINERALĂ
Intrat recent în preocupările cercetătorilor braşo-

veni, domeniul se evidenţiază prin rezultate notabile 
privind (V. Bolea, 1999-2000):

- nutriţia minerală a principalelor specii foresti-
ere din România, în rapot cu pragurile de nutriţie 
europene;

- conţinutul în sulf al frunzelor în 1998-1999, la 
molid şi fag, din câteva ecosisteme forestiere carpa-
tine;

- monitorizarea concentraţiilor elementelor mi-
nerale în masa foliară a arborilor din suprafeţele de 
cercetare.

Pe baza analizei conţinutului de substanţe po-
luante în frunze la arborii bioindicatori ai poluării, 
s-a realizat „Atlasul poluării în Braşov” (V. Bolea, D. 
Chira, 2005). Biomonitorizarea poluării aerului prin 
bioindicatori (V. Bolea, D. Chira, 2009) şi „Flora in-
dicatoare a poluării” (V. Bolea, D. Chira, 2008). 

DENDROMETRIE, AUxOLOGIE FORESTIERĂ 
ŞI AMENAJAREA PĂDURILOR
Înscriindu-se pe linia ,,surprinzătoarei şcoli ro-

mâne de dendrometrie’’, cercetările în domeniu, 
efectuate în cadrul Staţiunii I.C.A.S. Braşov au ur-
mărit:

- stabilirea densităţii optime şi a indicilor de re-
coltare adecvaţi pentru arboretele de molid, brad şi 
fag pe baza datelor provenite din suprafeţele de pro-
bă permanebte (C. Iacob, 2000);

 - evidenţierea caracteristicilor auxologice, den-
drocronologice şi dendro-climatologice, ale arbore-
telor aflate sub impactul modificărilor climatice pre-
cum şi a pierderilor de creştere datorate secetei (C. 
Iacob, 2002);

- elaborarea de noi tabele de producţie pentru 
principalele specii forestiere din România (V. Giur-
giu şi D. Drăghiciu, 2004).

Apărând din nou, după aproape 50 de ani, forma 
de proprietate particulară asupra pădurii, s-au iniţiat 
studii privind:

- statistica pădurii particulare pe filiale şi ocoale 
silvice, pe mărime a proprietăţii şi număr de propri-
etari;

- metode şi principii privind gospodărirea păduri-
lor private, în vederea aplicării diferenţiate a regimu-
lui silvic (I. Giurgiu, 1996 );

- principalii indicatori ai mărimii şi structurii 
fondului de producţie privat, starea fitosanitară şi 
posibilităţile de recoltare de masă lemnoasă din pă-
durile proprietate privată, caracteristici stabilite pe 
baze statistico – matematice (C. Iacob, 1999);

Pentru ocoale silvice Groşii ţibleşului şi Strâmbu 
Băiuţ, în care s-a înregistrat, de-a lungul timpului, 

un excedent considerabil de arborete exploatabile 
(clasele V-VII  de vârstă ) s-au efectuat studii privind 
fundamentarea de noi soluţii tehnice la elaborarea 
amenajamentelor. Astfel, pentru arboretele de fag de 
vârstă înaintată, şi care prezintă masă lemnoasă pe 
picior de slabă calitate, s-au stabilit măsurile de gos-
podărire de aplicat în vederea echilibrării structurii 
pe clase de vârstă, respectiv diametrele limită pentru 
arboretele tratate în codru grădinărit, diferite de cele 
prezentate în normele tehnice (C. Iacob, 2006).

STUDIUL LEMNULUI
În acest domeniu s-au efectuat, în ultimii ani, cer-

cetări sporadice, care au vizat calitatea arborilor de 
fag din România. 

Astfel, în raport cu vârsta, condiţiile staţionale şi 
intervenţiile silviculturale, s-a evidenţiat faptul că 
o serie de defecte exterioare (prezenţa nodurilor pe 
trunchiuri, bifurcarea, curbura) se găsesc în corelaţie 
directă cu prezenţa inimii roşii (D. Drăghiciu, 2005).

Calitatea lemnului de fag din arboretele cu vâr-
stă înaintată din ocoalele silvice Groşii ţibleşului şi 
Strâmbu Băiuţ, a dus la elaborarea de noi metode de 
cuantificare mai exactă a volumului de lemn de lu-
cru, respectiv lemn de foc, destinate comercializării, 
şi anume (C. Iacob, 2005-2006): metoda declasării 
arborilor inventariaţi (marcaţi);  metoda indicilor de 
echivalenţă locali.

Astfel, datorită defectelor interioare existente 
(putregai, noduri), 60 % din arborii inventariaţi, din 
arboretele de fag cu vârstă înaintată existente în cele 
două ocoale silvice, trebuie declasaţi înainte de intro-
ducerea în programul APV, după cum urmează:

- nu se declasează – 40 % din arborii existenţi în 
clasele I,II şi III;

- se declasează cu o clasă - 55 % din arborii din 
clasele I, II şi III;

- se declasează cu două clase 5 % din clasele I şi 
II, iar arborii din clasa a III – a cu o singură ( deoa-
rece nu există clasa a V – a de calitate ).

La calculul pe sortimente se pot utiliza şi indicii 
de echivalenţă locali pentru determinarea arborilor 
de lucru echivalenţi I, metoda necesitând, însă, înlo-
cuirea coeficienţilor de echivalenţă, stabiliţi pe ţară, 
cu următoare valorile, determinate prin cercetări: 

cl I – 0,89; cl II – 0,68; cl III – 0,40; cl IV – 0,08.

RESURSE GENETICE FORESTIERE
Activitatea în domeniul resurselor genetice s-a 

axat pe acţiunea de conservare a in situ a acestora, 
care a presupus cartarea seminologică a arboretelor, 
realizată între 1962-1965, apoi între 1984-1985 şi 
revizuirea din 1997-1999. S-a făcut o selecţie a arbo-
retelor surse de seminţe şi de conservare a resurselor 
genetice. 

În perioada 1997-1999 s-au identificat 188 nu-
clee de conservare cu 3839 ha din 210 ocoale silvice 
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cu speciile principale de amestec, ajutor şi introduse, 
din care Staţiunea I.C.A.S. Braşov a identificat 110 
nuclee pe 2300 ha (I. Lalu, 1999). 

În prezent se lucrează la reactualizarea reţelei 
arboretelor constituite ca resurse genetice forestie-
re, lucrare în care este angrenată şi Staţiunea ICAS 
Brasov (I. Lalu, F. Marica, 2005-2006).

Alte cercetări efectuate în domeniul resurse gene-
tice forestiere au vizat:

- stimularea şi protecţia fructificaţiei la speciile 
autohtone de cvercinee  (V. Bolea, 2000);

- producerea puieţilor de plop alb din sămânţă (C. 
Fărcaş, 2002);

- promovarea de noi metode de pretratament 
pentru întreruperea stării dorminde a seminţelor de 
scoruş de munte şi sorb (C. Fărcaş, 2001-2003). 

În cadrul acestui domeniu poate fi înglobată şi 
activitatea laboratorului de analiză a calităţii semin-
ţelor, care deserveşte ocoalele silvice din sud-estul 
Transilvaniei (M. Bujilă, 2005-2006).

BIOLOGIA VÂNATULUI
Cercetările cinegetice, sporadice multă vreme, au 

căpătat amploare deosebită, după 1990, şi datorită 
interesului tot mai mare pe care străinii îl acordă 
varietăţii şi valorii vânatului din România, determi-
nând astfel, cofinanţarea a numeroase teme de cerce-
tare privind:

- carnivorele mari şi habitatele acestora din Car-

paţi (O. Ionescu, 2000);
- realizarea unei reţele ecologice în România 

(Predoiu, 2004);
- reintroducerea castorului în bazinul superior al 

Oltului (G. Ionescu, 2004-2006);
- reintroducerea marmotei în Parcul Naţional 

Bucegi (G. Ionescu, 2004 -2006);
- efectivele economice ale creşterii intensive şi se-

miintensive a vânatului (Ş. Neguş şi V. Bolea, 2005).
- realizarea sistemului informatic unic la nivel na-

ţional în domeniul cinegetic şi a bazei de date GIS 
pentru fondurile de vânătoare gestionate de RNP – 
Romsilva (M. Popa, 2006-2007);

- cercetări privind estimarea efectivului de capră 
neagră de pe fondurile de vânătoare gestionate de 
RNP – Romsilva (R. Jurj, 2006-2007);

- elaborarea de noi norme pentru estimarea efec-
tivelor speciilor de vânat pe baza studiilor efectuate 
anterior (Ş. Neguş, 2006);

ALTE ACTIVITĂŢI
În  cadrul  altor  activităţi  desfăşurate  de  Co-

lectivul  de  Cercetare  al  Staţiunii I.C.A.S. Braşov 
se pot  înscrie  elaborarea  de studii  de impact asu-
pra mediului, studii privind bonitatea terenurilor şi 
reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate (N. 
Cioloca, 1996–2007) precum şi studii asupra biodi-
versităţii floristice sau forestiere (N. Cioloca, V. Bo-
lea, 2005).

ARCHAUX, F., DUPOUEY, J.-L., HEUZE, P., 2008: La flore dans la reseau RENECOFOR: 
avancees methodologiques et premieres tendances sur 10 ans (flora în reţeaua renecofor: progrese-
metodologice şi primele tendinţe în decursul a 10 ani). În: Rendez –Vous tehniques. Hors – serie nr.4 
15 ans de suivi des ecosystemes forestieres. Resultats, acquis et perspectives de RENECOFOR. ONF 
p. 95-98.

Flora forestieră,  formată din speciile susceptibile de a fi întâlnite în pădure, reprezintă un sfert (1500 
specii) din flora franceză (6000 specii) fără a lua în calcul muşchii şi ferigile. Din flora forestieră arborii 
şi arbuştii reprezintă mai puţin de 9%.

Reţeaua RENECOFOR evidenţiază schimbarea compoziţiei floristice între 1995 şi 2005 în raport 
cu depunerile azotate şi marile ierbivore.

Flora: este utilizată pentru cartarea staţiunilor forestiere; este o componentă majoră a diversităţii fo-
restiere; stă la baza interacţiunilor biotice (ierbivore, mutualismul); este un bioindicator al schimbăriolor 
mediului (climatice şi cauzate de depunerile atmosferice). Anumite specii sunt ameninţate de activitatea 
umană. Bogăţia floristică a scăzut în anul secetos (cu canicule) 2003 dar şi-a revenit în anii următori.

Între 2000 şi 2005 acoperirea stratelor arborilor şi a celui ierbos a scăzut, în timp ce acoperirea stra-
tului arbuştilor a crescut. Acoperirea stratului muşchilor a rămas acelaşi. Diversitatea floristică a crescut 
de-a lungul timpului. Compoziţia florei s-a schimbat în favoarea celor nitrofile şi atlantice. Înafara 
suprafeţelor împrejmuite, acoperirea este mai mică decât în interior, dar numai primăvara, când efectul 
ierbivorelor mari este mai puternic şi nu este vizibil în timpul verii.

Efectele poluării şi a schimbărilor climatice asupra florei nu au fost încă determinate.
Dr. ing. Valentin Bolea

Revista revistelor
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Conferenţiarul Alexandru Săvulescu a intrat 
în istoria silviculturii româneşti, ca o personalitate 
proeminentă, ca un simbol al trăiniciei şi demnită-
ţii omului fascinat de meseria sa, ca un practician 
şi neobosit căutător de adevăr ştiinţific, un autentic 
profesor universitar şi pedagog desăvârşit, care a ser-
vit peste 45 de ani pădurea cu competenţă, energie, 
afectivitate, fiind un exemplu ireproşabil de viaţă şi 
muncă în producţie, cercetare şi învăţământ

Întrucât datele biografice şi activitatea sa au 
mai apărut, mai detaliate în Revista de Silvicultură  
Nr.4/1993 şi Nr.1/2009, vom face numai scurte refe-
riri despre acestea.

Silvicultorul Alexandru Săvulescu s-a născut în 
10 februarie 1900 în oraşul Ploieşti, fiind cel mai 
mare copil dintre cei 8 fraţi. S-a confruntat devreme 
cu greutăţile vieţii, fiind nevoit de la vârsta de 12 ani 
să muncească la pădure, iar în perioada cât a urmat 
cursurile liceului Sfinţii Petru şi Pavel din Ploieşti, a 
lucrat ca meditator şi pedagog la o şcoală particulară.

Foto 1.  Inginerul Al. Săvulescu

În anul 1917 a suferit o grea pierdere prin moar-
tea mamei, astfel a fost nevoit să preia alături de tatăl 
său greutăţile inerente întreţinerii unei familii nu-
meroase.

În anul 1919, după examenul de admitere devine 
student bursier al Facultăţii de Silvicultură din Bu-
cureşti, care a fost onorată de profesori de prestigiu 
ca Marin Drăcea, Vintilă Stinghie, şamd.

După susţinerea cu succes a examenului ed ab-
solvire în anul 1922 şi terminarea stagiului militar în 
1923, a fost numit inginer la Ocolul Silvic Sinaia, ce 
gospodărea 16.000 ha pădure ale Eforiei Spitalelor 
Civile, având ca şef pe inginerul consilier Iosif Sân-
giorzan, care i-a îndrumat primii paşi în profesiunea 
de silvicultor şi pentru care a nutrit toată viaţa senti-
mente de admiraţie şi adâncă recunoştinţă.

În anul 1923 a participat alături de profesorul 
Stinghie în Ocolul Silvic Sinaia la marcarea unui 
eveniment istoric: începutul oficial al cercetării fo-
restiere autohtone prin delimitarea în arboretele de 
răşinoase a primelor suprafeţe experimentale.

În septembrie 1923, este transferat ca inginer la 
Ocolul Silvic Azuga al fostei Case Regale, care gos-
podărea 12000 ha pădure, iar din 1928 după pensi-
onarea inginerului Litarczek, devine şeful Ocolului, 
funcţie pe care o deţine până în 1948.

În activitatea de producţie şi administraţie ca tâ-
năr inginer, l-au atras cu o forţă irezistibilă pădurile 
naturale de pe Valea Peleşului, izvorul Dorului, Urlă-
toarea, Jepi, Caraiman, pădurile de limită de pe Văile 
Ialomiţei şi Brăteiului.

A fost călăuzit în permanenţă de ideea practicării 
unei silviculturi intensive şi conservative, de aplicarea 
tratamentelor fine precum grădinăritul şi executarea 
operaţiunilor culturale efectuând primele lucrări de 
acest gen realizate în ţară.

Având ca exemplu înaintaşii, silvicultorul Alexan-
dru Săvulescu  a contribuit hotărâtor la gospodărirea 
şi conservarea pădurilor monumentale din bazinul 
superior al Văii Prahova.

Şi-a legat efectiv numele de conducerea unor ar-
borete excepţionale de amestec între răşinoase şi fo-
ioase, de realizarea unor plantaţii valoroase pe Valea 
Azuga, Piatra Mare ş.a. de introducerea cu succes a 

PROFESORUL  ALExANDRU SĂVULESCU 
– ÎNTEMEIETORUL STAŢIUNII DE 

CERCETĂRI SILVICE BRAŞOV
Eugen N. Popescu, Valentin Bolea

  ICAS Staţiunea Braşov

comemoRăRI
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molidului şi laricelui în staţiuni corespunzătoare şi 
de numeroase alte acte de silvicultură autentică în 
pădurile de pe Zamora, Valea lui Bogdan, Valea Rea, 
unde a condus şi lucrări silvotehnice exemplare.

Întrucât lucrările de producţie îi absorbeau cea 
mai mare parte a timpului, abia în anul 1939 a re-
uşit să concretizeze lucrările din teren, prin publica-
rea rezultatelor unor cercetări cu privire la creşterea 
plantaţiilor, editate în „Tabele de cubaj pentru plan-
taţiile de molid”.

O particularitate a Ocolului Silvic care administra 
domeniile Casei Regale, în care a activat, era aceea că 
fiind deţinătorul a numeroase bunuri funciare, chiar 
în cuprinsul oraşelor, intrau în sfera sa de activitate 
şi construcţia, întreţinerea şi refacerea a 80 de clădiri, 
parcuri, drumuri, etc.

Aşa cum sublinia Alexandru Săvulescu (1965) 
„activitatea socială depusă în acel interval de timp 
s-a manifestat prin grija deosebită ce acordam per-
sonalului salariat în ce priveşte starea lui materială 
şi sanitară, pledând pentru o mai bună salarizare 
şi acordarea de îngrijire medicală gratuită. Pentru 
muncitorii care lucrau la exploatarea pădurilor oco-
lului, cu deosebire în timpul războiului şi în anii de 
secetă 1945-1946, am organizat unul din primele 
economate din regiune prin care muncitorii erau 
aprovizionaţi cu alimente şi numeroase articole ne-
cesare lor şi familiilor lor”.

Multitudinea ramurilor de activitate în care s-a 
implicat precum şi riguroasa disciplină în muncă au 
constituit o înaltă şcoală practică de administraţie ce 
i-a servit ulterior tot restul vieţii.

Întocmai ca şi profesorii lui, socotea administra-
ţia silvică un foarte mare meşteşug pe care cei de la 
ocoale trebuie să-l înveţe bine întrucât de acesta de-
pinde în mare măsură succesele silviculturii româ-
neşti.

Trebuie să subliniem cu deosebire că a luptat, 
a stăruit şi a reuşit – învingând multele dificultăţi 
administrative apărute după anul 1947 ca urmare a 
evenimentelor politice care au determinat schimba-
rea cadrelor de conducere. Astfel în august 1948 este 
transferat din postul de Şef al Ocolului Silvic Azuga, 
la Direcţia Silvică Regională Braşov în postul de re-
ferent la cultura pădurilor, iar apoi ca Şef de lucrări 
la Facultatea de Silvicultură Braşov, care a luat fiinţă 
în iarna anului 1948.

Când a venit la Braşov ca profesor a lăsat în urmă 
o strălucită carieră în producţie, marcată prin rea-
lizări deosebite şi o recunoaştere la cotele cele mai 
înalte ale vremii.

Ca elev al profesorilor Drăcea şi Stinghie, pentru 
care a avut un adevărat cult, silvicultorul Alexandru 
Săvulescu a înţeles că „învăţământul silvic este punc-
tul de sprijin în propăşirea economiei forestiere, fapt 
pentru care şi-a îndreptat atenţia spre dezvoltarea 
procesului de gândire a studenţilor. 

Foto 2. Inginerul Al. Săvulescu la 68 ani

Ştia de la profesorul Drăcea că: „învăţământul 
silvic de toate gradele este locul unde se făuresc su-
flete, unde se clădeşte şi mai cu seamă de unde se 
împrăştie doctrina silvică menită a susţine propăşirea 
economiei forestiere”

Dificultăţile care au apărut în mod firesc prin îm-
brăţişarea unor cariere noi, de profesor şi cercetător 
nu au avut darul să-l sperie. Cu dârzenia care l-a ca-
racterizat întotdeauna, s-a dăruit activităţii temeinic, 
metodic şi organizat. A învăţat şi studiat cot la cot cu 
cercetătorii şi primii studenţi ai facultăţii, a colaborat 
strâns cu profesorul Emil Negulescu de care l-a legat 
toată viaţa o mare şi afectuoasă prietenie.

Printre cursurile elaborate menţionăm: Dendro-
logie (1953-1954-litografiat), Floricultură (1956), 
Legislaţie silvică (1956), Dendrologie (editat în 
1957, coautor cu E. Negulescu) - foto 3, Curs de ge-
netică şi selecţie forestieră (1960) ediţia a II a cărţii 
de Dendrologie (1965), coautor la întocmirea Lexi-
conului (1965-1966) în care a contribuit la definirea 
a 600 de termeni pentru disciplina Dendrologie şi 
200 termeni pentru ”Genetica şi amelioraţia arbori-
lor forestieri”, iar în intervalul 1966 – 1968 curs de 
„Genetică modernă” rămas în manuscris.
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Foto 3. Cartea de Dendrologie a prof. Săvulescu

Alături de elaborarea unor cursuri de specialita-
te, profesorul s-a preocupat în mod deosebit şi de 
cercetarea ştiinţifică, publicând rezultatele în diverse 
reviste de specialitate.

A efectuat recenzii ştiinţifice asupra unor cursuri 
predate la facultate în care a intervenit în scris pentru 
perfecţionarea şi ameliorarea lor, aşa cum a fost ca-
zul pentru disciplinele: Pedologie, Cultura speciilor, 

Împăduriri şi pepiniere, Amelioraţii silvice etc.Foto 
4. Profesorul Al. Săvulescu, îndrumând studenţii la cer-
curile ştiinţifice

Opera ştiinţifică a profesorului – o parte din ea 
publicată – este incompletă, dacă n-am arăta că cea 
mai preţioasă realizare a vieţii sale – pe care am pu-
tea-o numi „opera nescrisă” – o constituie formarea 
şi modelarea a peste 2000 studenţi, reuniţi în 22 de 
promoţii de ingineri silvici, cărora prin cursurile pre-
date, organizarea şi îndrumarea cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti, prin discuţiile purtate la seminarii, unde 
participă de multe ori, dar mai ales în deplasările pe 
teren, a căutat să le ridice nivelul ştiinţific al cunoaş-
terii, competenţei, înţelegerii, pasiunii şi dragostei 
pentru pădure, contribuind la formarea conştiinţei 
lor forestiere. Pentru instruirea studenţilor la orele 
de lucrări practice cu „material documentar”, a iniţiat 
în anul 1957 crearea Grădinii dendrologice în Bra-
şov pentru care a obţinut în anul 1962 aprobarea a 6 
ha de teren, unde s-a construit o seră şi s-au plantat, 
până la pensionarea profesorului în 1970, un număr 
de peste 285 specii forestiere şi ornamentale, indige-
ne şi exotice.

Grădina dendrologică răspundea următoarelor 
cerinţe: 

- reprezenta o colecţie vie, cât mai bogată în nu-
măr de specii de plante; 

- permitea urmărirea tuturor fazelor de dezvoltare 
individuală a arborilor; 

- constituia  un teren de aplicaţii a disciplinelor 
de profil silvo-tehnic şi silvo-biologic ce se predau 
la facultate; 

- oferea o bază materială optimă pentru desfăşu-
rarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

În anul 2008, Grădina dendrologică a Facultăţii 
de Silvicultură avea un număr de 400 de specii.

Foştii studenţi, mulţi dintre ei pensionari silvici, 
care l-au însoţit duminica sau în zilele libere, în pă-
dure indiferent de vreme, au şi acum imaginea pre-
zenţei lui vibrante, exigenţa sa raţională învecinată la 
prima vedere cu o anumită asprime în spatele căreia 
se ascundea o mare generozitate.

Când vorbea, cuvântul său pătrundea adânc în 
gândurile şi sufletul fiecăruia, „topea” orice neîncre-
dere, trezind cultul pentru pădure şi crezul pentru 
rosturile ei.

Atât la catedră cât şi pe teren sau la diverse ani-
versări, era un pedagog desăvârşit, plin de voie erva-
tor atent şi competent al fenomenelor biologice din 
natură, înclinat să rezolve probleme, să debună cu un 
remarcabil simţ de orientare în pădure, obsa soluţii 
practice, rămânând un entuziast al terenului, al fap-
telor.

Foto 5. Întâlnirea cu promoţia anului 1960
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Era foarte punctual, se bucura de o prestanţă in-
egalabilă, fiind o fire iscoditoare, care la deplasările 
făcute în pădure îşi punea şi îţi punea mereu între-
barea „de ce?”.

S-a preocupat în mod cu totul deosebit de ridi-
carea nivelului profesional al studenţilor în cadrul 
cercurilor ştiinţifice unde a antrenat anual 5-6 stu-
denţi, pentru a rezolva teme de importanţă ştiinţifi-
că şi practică. Astfel una dintre acestea: „Gorunetele 
relicte din Poiana Braşov, importanţa lor ştiinţifică şi 
practică”, fiind premiată la sesiunea pe facultate, iar 
la finala pe ţară, la Institutul de Agronomie Bucu-
reşti a obţinut premiul I.

Afectivitatea studenţilor care-l însoţeau pe teren, 
pe mult stimatul şi iubitul dascăl, se manifesta reci-
proc şi din partea profesorului Alexandru Săvulescu, 
care de multe ori ne invita acasă seara când veneam 
din pădure, unde eram primiţi cu multă ospitalita-
te de întreaga familie. Astfel nu voi uita niciodată 
când mi-a înmânat lucrarea dactilografiată „Rărituri” 
a profesorului Drăcea, iar la apariţia manualului de 
Dendrologie ediţia 1957, mi-a înmânat un exemplar 
cu dedicaţia: ”Unuia dintre cei mai pasionaţi şi con-
ştiincioşi studenţi – Bună amintire”.

Într-adevăr un astfel de inginer silvic şi dascăl nu 
poate fi uitat niciodată de colaboratorii şi studenţii 
care au avut şansa şi cinstea să-l cunoască.

Pentru numeroase generaţii de studenţi, el a fost 
un model: om de catedră,  dar şi de acţiune, om de 
carte dar şi de conducere, om de înaltă ţinută morală, 
intelectuală, academică. Mai presus de orice însă, ve-
neratul profesor a fost un om. Studenţii profesorului 
Alexandru Săvulescu, i-au acordat cel mai înalt titlu 
ce se poate da – ca semn de recunoştinţă şi de recu-
noaştere: titlul de „învăţător” al lor.

Talentul său înnăscut de modelator de caractere, 
afectivitatea profundă, dar de o natură particulară, 
prin francheţea şi buna credinţă, pe care o degaja, 
l-au prefigurat ca educator admirabil, îndrăgit şi sti-
mat de studenţi şi colaboratori.

Silvicultorul Alexandru Săvulescu, ca fost student 
al lui Marin Drăcea, ştia că „simbioza dintre învă-
ţământul superior şi cercetarea ştiinţifică, reprezintă 
cheia succesului pentru ambele activităţi”.

Astfel la iniţiativa profesorului Alexandru Săvu-
lescu în octombrie 1949, ia fiinţă Staţiunea de Cer-
cetări  Silvice Braşov, a cărui şef a fost până în iulie 
1953. Un sprijin deosebit pentru înfiinţarea Staţiunii 
de Cercetări l-a primit din partea Ministerului Sil-
viculturii şi Institutul Naţional de Cercetări Silvice.

La aprobarea obţinută a contribuit din plin per-
sonalitatea profesorului, cunoscut ca un silvicultor 
competent, pasionat şi un cadru didactic cu deose-
bită vocaţie pedagogică, şi care toată viaţa a luptat, a 
stăruit şi a reuşit. Astfel pentru înfiinţarea Staţiunii, 
profesorul a adus următoarele argumente:

- Necesitatea stringentă a analizei calităţii semin-
ţelor forestiere

- Cerinţa silviculturii româneşti de îndrumări 

tehnice verificate şi fundamentate
- Nevoile imperioase ale producţiei privind asis-

tenţa tehnică în domeniul protecţiei pădurilor
- Situarea Braşovului la numai 170 km de capi-

tală, în „Inima geografică” a României şi în mijlocul 
unui fond forestier întins, valoros şi variat, constituit 
din cele mai reprezentative formaţii forestiere

- Existenţa la Braşov a Facultăţii de Silvicultu-
ră, care asigura în permanenţă cadrele cele mai bine 
pregătite pentru cercetare, precum şi valorificarea 
rezultatelor cercetării prin comunicări la sesiuni şti-
inţifice

- Posibilitatea cercetătorilor silvici din Braşov de 
a se documenta în biblioteca acestui centru universi-
tar, de a colabora cu alte instituţii de cercetare.

Drumul cercetării ştiinţifice la Braşov a început 
sub îndrumarea temeinică, metodică şi bine organi-
zată a profesorului Alexandru Săvulescu , pe care nu 
l-a speriat lipsa din schemă a unor cadre de speciali-
tate. Primele cercetări s-au efectuat la analize de se-
minţe cu personal ziler şi studenţi, iar apoi a obţinut 
pe rând un post de laborant în 1950, unul de maistru 
în 1951, altul de inginer în 1952 şi încă un asistent 
cercetător în 1953, anul când rămâne numai profesor 
la facultate.

Previziunile profesorului, privind necesitatea şi 
oportunitatea unui centru puternic de cercetare la 
Braşov, s-au adeverit ulterior, când staţiunea s-a dez-
voltat mult, ajungând una dintre cele mai puternice 
din ţară. Silvicultorul Alexandru Săvulescu, s-a stins 
încet-încet, la 92 de ani, departe de ţinuturile dragi, 
aidoma arborilor multiseculari care mor în picioa-
re, lăsând în urmă o imagine luminoasă şi nepătată, 
deoarece mai scumpe decât onorurile şi câştigurile 
materiale i-a fost onestitatea.

Foto 6. Bustul profesorului Săvulescu, 
sculptat de profesorul Negulescu

Ca semn de veneraţie, recunoştinţă şi un pios 
omagiu adus celui care şi-a închinat întreaga viaţă 
silviculturii, pentru meritele şi calităţile sale de peda-
gog desăvârşit, modelator de caractere, de practician 
deosebit, cercetător, profesor şi fondator al Staţiunii 
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de Cercetări Silvice Braşov, cu ocazia sărbătoririi a 
60 de ani de la înfiinţare, în numele a peste 100 de 
ingineri silvici din producţie, cercetare şi învăţământ, 
propunem conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor 
să aprobe ca aceasta să-i poarte numele şi să se nu-
mească: Staţiunea de Cercetări şi Amenajări Silvice 
„Alexandru Săvulescu” Braşov.

Suntem convinşi de asentimentul celor peste 20 
de generaţii de silvicultori formaţi sub auspiciile mo-
delului excepţional oferit de profesorul Alexandru 
Săvulescu, ca om şi profesionist, cărora le-a inspirat 
seriozitate, pasiune şi conştiinciozitate în formarea 
lor ca specialişti, prin puterea caracterului său şi pre-
stigioasa sa activitate.

Recenzie
O carte document demnă de atenţie.
Cu deplină satisfacţie, ba chiar cu oarecare en-

tuziasm, doresc să semnalez ieşirea de sub tipar 
în anul 2008, a unei deosebit de interesante şi va-
loroase cărţi, la a cărei consultare am beneficiat 
de amabilitatea domnului dr.ing. Aurel Amzică. 
Cartea a apărut în editura „Scrisul Prahovean – 
Cerasu” şi are ca autor pe reputatul inginer Petre 
Bradosche, a cărui activitate din ţară, din inter-
valul de timp dintre anii 1949 şi 1979, este înde-
obşte cunoscută. Din anul 1983, autorul trăieşte 
în Franţa, dar continuă să fie preocupat de pro-
blemele silviculturii româneşti, din trecut şi din 
prezent.

Cu pasiune şi multă stăruinţă, ing. Petre Bra-
dosche a reuşit să îmbogăţească literatura fores-
tieră cu o consistentă carte, ce poartă următorul  
titlu: „Contribuţia şcolii franceze la formarea sil-
viculturii româneşti”, cu subtitlul: ” Documente 
pentru o istorie a pădurilor şi a economiei fores-
tiere româneşti”, precizându-se faptul că lucrarea 
reprezintă doar o primă parte din intenţiile auto-
rului. Pentru cei interesaţi, voi trece în revistă, pe 
scurt, principalele aspecte semnificative ale conţi-
nutului acesteia: Într-un succint cuvânt introduc-
tiv, intitulat sugestiv „argument”, autorul îşi expu-
ne motivaţia care l-a determinat să se angajeze în 
migăloasa, dar onoranta muncă de documentare 
pe care şi-a asumat-o.

În capitolul I sunt prezentate principalele mo-
mente ale naşterii şi evoluţiei ştiinţei forestiere 
europene, accentuându-se rolul jucat de Şcoala de 
Ape şi păduri de la Nancy, la dezvoltarea acestei 
ştiinţe în secolul al XIX-lea. Se prezintă date cu 
privire la îngemănarea care a existat între şcoala 
germană şi cea franceză.

În capitolul II, se fac pertinente referiri la is-
toricul pădurilor din Vechiul Regat, reliefându-se 
erorile şi lipsurile de măsuri adecvate în vederea 
punerii în valoare a acestui preţios patrimoniu na-
ţional.

În capitolul III, sunt prezentate, în integrali-
tatea lor, amplele rapoarte ale celor trei specialişti 
forestieri francezi care au îndeplinit misiuni ofici-
ale în România în ultimul sfert al sec XIX, la so-
licitarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor 

din ţară. Este vorba despre raportul întocmit de 
către P.A.Bouquet De La Grye în anul 1875, des-
pre cel elaborat de către Ch. Brailliard în 1883 şi 
despre cel elaborat de către G. Hiffel în 1889. Re-
spectivele rapoarte au fost traduse direct de către 
autor după originalele care se găsesc în arhivele 
Şcolii de Ape şi Păduri din Nancy.

În capitolul IV, cel fundamental al cărţii, sunt 
cuprinse consideraţiile competente şi credibile 
ale autorului, prin care se demonstrează influenţa 
şcolii forestiere franceze asupra formării silvicul-
turii noastre româneşti.

În capitolul V, ultimul, pe care autorul l-a nu-
mit „Epilog”, se cuprind principalele concluzii ale 
d-lui Petre Bradosche, împreună cu viziunea sa cu 
privire la măsurile care ar trebui luate neîntârziat, 
pentru ca Silvicultura din România să se ridice 
la nivelul actual european. Lucrarea prezintă o 
listă cu 87 de trimiteri bibliografice, iar în final 
sunt redate mai multe anexe din rapoartele celor 
trei specialişti francezi nominalizaţi mai sus. Am 
evitat să prezint informaţii detaliate conţinute în 
lucrarea în cauză, apreciind că ea reprezintă mai 
mult decât o carte-document, întrucât abundă în 
analize atente şi profunde şi în recomandări prag-
matice. Numeroase şi variate sunt învăţămintele 
pe care la oferă cartea pentru cititorul avizat şi 
interesat. De aceea socotesc că ea n-ar trebui să 
rămână străină studenţilor silvicultori şi tuturor 
inginerilor silvici. În aceeaşi măsură, ea reprezin-
tă un instrument util şi pentru cadrele didactice 
din şcolile silvice de toate gradele, ca şi, mai ales, 
pentru înalţii factori decizionali în domeniul gos-
podăririi pădurilor, inclusiv a celor politici.

Închei felicitându-l cu aleasă consideraţie pe 
d-l ing. Petre Bradosche pentru pasiunea, străda-
nia şi dăruirea pe care le dovedeşte prin publicarea 
acestei valoroase  cărţi la respectabila vârstă octo-
genară, care se adaugă la mai vechile sale manuale 
tipărite. Îmi permit ca în numele silvicultorilor 
din generaţia mea, să-i adresez felicitări, şi toto-
dată, colegiale mulţumiri pentru responsabilitatea 
pe care şi-a asumat-o. Rămânem în aşteptarea ce-
lei de a doua  părţi a lucrării, pe care ne-o dorim 
la fel de interesantă şi de valoroasă. 

Dr. ing. Mihai Gava
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Viaţa de muncitor, am început-o la vârsta de 15 
ani, ca meditator apoi ca pedagog la o şcoală particu-
lară (1915-1918) din Ploieşti.

În toamna anului 1919, prin examen , am reuşit 
să obţin o bursă la Facultatea de Silvicultură din Bu-
cureşti ale cărei cursuri le-am terminat în oct.1922; a 
urmat serviciul militar până în noiembrie 1923, când 
am fost numit inginer silvic la OS Sinaia al Eforiei 
Spitalelor Civile. În această calitate am lucrat până 
în 1926, participând direct la efectuarea a numeroa-
selor  lucrări de specialitate ca întocmiri de amena-
jamente a pădurilor ocolului, proiecte de parcelare şi 
de drumuri, podeţe, etc.

Activitatea silvică administrativă o desfăşuram pe 
o întindere de peste 16000 ha pădure unde se apli-
cau tratamente diferite de la tăieri succesive până la 
tăieri rase, cu modalităţi de regenerare naturală până 
la artificială.

O particularitate a acestui ocol era aceea că fiind 
deţinătorul a numeroase bunuri funciare în chiar cu-
prinsul oraşului, personalul civil avea preocupări şi 
obligaţii urbanistice şi edilitare : conducte de apă, şo-
sele, uzină electrică,  parcuri, terenuri sportive, carie-
re de piatră, etc. Multitudinea ramurilor de activitate 
şi o riguroasă disciplină în muncă au constituit înalta 
şcoală practică, ce avea să-mi servească ulterior în tot 
restul vieţii.

Nu-mi este îngăduit să nu amintesc cu recunoş-
tinţă numele primului meu şef, acel onest şi trudnic 
silvicultor Iosif Sângiorgian care a activat aproape o 
jumătate de secol în ocolul  Sinaia şi care mi-a în-
drumat primii paşi în profesiunea de cultivator al 
pădurilor.

Din 1926, fiind transferat la ocolul Azuga am 
continuat activitatea silvică pe o suprafaţă de cca 
12000 ha pădure, majoritatea lor îndeplinind rolul 
de zonă verde în partea superioară a Văii Prahovei.

ţinând seama de situaţia specială a amplasării lor, 
s-a aplicat o silvicultură mai îngrijită, caracterizată 
prin tratamente fine ca grădinăritul şi tăierile suc-
cesive. În felul acesta pădurea a fost păstrată şi ame-
liorată, realizându-se unele amestecuri de foioase şi 
răşinoase sau sporindu-se apreciabil procentul de ră-
şinoase. În situaţii mai dificile unde posibilităţile de 
valorificare a lemnului reclamau investiţii capitale, cu 

toate că s-au aplicat tăieri rase, regenerările artificiale 
s-au executat întotdeauna la timp, evitând astfel de-
vastarea erozivă a apelor. Nu a fost neglijată nici in-
troducerea unor specii repede crescătoare ca laricele 
şi nici păstrarea în buchete naturale a speciilor locale 
ca fagul şi  bradul. Încă din anul 1930 s-au iniţiat şi 
aplicat operaţiuni culturale, fiind pe atunci printre 
primele în ţara noastră. Pentru a ne da seama  de sta-
rea sanitară a arboretelor, pentru protecţia vânatului 
şi o mai bună pază a pădurilor şi supravegherea lor 
contra incendiilor s-au deschis şi construit zeci de 
kilometri de poteci.

În intervalul de timp 1926-1948 mi-a revenit sar-
cina de a reface peste 80 clădiri afectate diferitelor 
subunităţi dependente de administraţia ocolului. În-
suşi sediul şcolii de perfecţionare a fost ridicat sub 
direct-mi supraveghere în anii 1935-1936.

Activitatea socială depusă în acel interval de timp 
s-a manifestat prin grija deosebită ce acordam per-
sonalului salariat în ce priveşte starea lui materială 
şi sanitară, pledând pentru o mai bună salarizare şi 
acordare de îngrijire medicală gratuită. Pentru mun-
citorii care lucrau la exploatarea pădurilor ocolului, 
cu deosebire în timpul războiului şi în anii de secetă 
1945, 1946, am organizat unul din primele econo-
mate din regiune prin care muncitorii erau aprovizi-
onaţi cu alimente şi numeroase articole necesare lor 
şi familiilor lor.

Conducerea Ministerului Silviculturii în august 
1948, apreciind starea prosperă a pădurilor de pe Va-
lea superioară a Prahovei la care a contribuit şi acti-
vitatea subsemnatului timp de 25 de ani, a hotărât 
promovarea şi numirea mea în postul de referent la 
cultura pădurilor în regionala Braşov şi şef de lucrări 
la Facultatea de Silvicultură, care avea să ia fiinţă la 
Braşov în iarna aceluiaşi an.

Din anul 1948 activitatea de bază am desfăşurat-
o în învăţământul superior unde am deţinut funcţia 
de şef lucrări până la 15 ianuarie 1952, când am fost 
avansat conferenţiar, funcţie pe care o deţin şi astăzi.

Adaug că în intervalul de timp octombrie 1949 
– iulie 1953, prin cumul, am fost numit în cadrul 
Institutului de Cercetări Forestiere (INCEF) ca şef 
al Staţiunii Braşov. Aici am participat la numeroa-
se teme ştiinţifice: privind probleme de regenerarea 

Alexandru Săvulescu
MEMORIU DE ACTIVITATE

comemoRăRI
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pădurilor, pepiniere, semănături directe, refacerea 
terenurilor degradate, ameliorarea solurilor cu dife-
rite îngrăşăminte minerale sau organice, rezinajul la 
molid etc.

La Facultatea de Silvicultură activitatea s-a desfă-
şurat potrivit următoarelor ramuri principale: didac-
tică, metodică, ştiinţifică şi socială.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
În primii ani lucrând ca şef de lucrări la disciplina 

de Silvicultură şi Dendrologie am condus seminarile 
şi lucrările practice, contribuind şi la redactarea cur-
surilor respective. Tot în acest interval de timp s-au 
pus bazele ierbarului cu material documentar, care 
conţine astăzi peste 5000 de specii, anual făcându-se 
revizuirea şi împrospătarea cu specii noi.

Începând cu semestrul al - II - lea, anul şcolar 
1951-52 mi s-a atribuit sarcina de a preda cursul de 
Dendrologie 2 ore săptămânal anul II Silvicultură. 
În 1959 s-a ataşat acestui curs şi partea de Selecţie 
Forestieră cu predare 2 ore săptămânal, un semestru, 
la celălalt an de studii, formă sub care figurează şi 
acum în planul de învăţământ.

Odată cu diferitele modificări suferite de în-
văţământul silvic în intervalul 1953-1959 am avut 
sarcina de a preda, unicei serii de studenţi care au 
urmat secţia zone verzi, cursul de Arbori decorativi 
şi Floricultură; de asemenea am elaborat şi predat 
studenţilor anului IV, de la Facultatea de ingineri 
economişti, cursul de Drept Forestier.

În ultimii ani pe lângă predarea cursului de Den-
drologie şi Selecţie Forestieră am participat şi la lu-
crările practice câte 2 ore sau 4 ore săptămânal.

Pentru realizarea planului de învăţământ am pre-
dat în fiecare an consumând un număr mult mai 
mare de ore la desfăşurarea practicii studenţilor anu-
lui II, în plus,  am organizat având responsabilitatea 
expediţiilor anului IV în anii 1958, 59, 62, 63. Am 
iniţiat ieşiri pe teren în cadrul orelor de consultaţii, 
tocmai pentru o mai bună corelaţie a cunoştinţelor 
teoretice de cele practice.

Am susţinut cu totul dezinteresat obligaţiile ce 
mi-au revenit de la catedră în ce priveşte îndruma-
rea candidaţilor la proiectele de diplomă, conducând 
adeseori un număr mai mare de absolvenţi decât cel 
obligatoriu.

Am efectuat recenzii ştiinţifice asupra unor cur-
suri din cadrul facultăţii, intervenind direct sau în 
scris pentru perfecţionarea şi ameliorarea lor. Aşa de 
exemplu cursurile de Pedologie, Amelioraţii Silvice, 
Cultura speciilor, Împăduriri şi pepiniere, Dendrolo-
gie, Cultura şi Protecţia pădurilor etc.

În şedinţele de catedră şi pe Facultate am susţinut 

referate asupra lucrărilor de disertaţie ai următori-
lor: Stegăroiu Violeta, Enescu Valeriu, Damian Ion, 
Niţu Constantin, etc.

Am făcut parte din comisia de examinare a unor 
ingineri aspiranţi ca: Dumitrescu Traian, Muja Se-
ver, Doniţă Nicolae, Ivănescu Dumitru, Negruţiu 
Filofteia, Beldeanu Eugen, etc.

ACTIVITATEA METODICĂ
Pe linia ridicării nivelului ştiinţific al studenţilor 

am organizat cercuri ştiinţifice unde am antrenat 
anual 6-8 studenţi, rezolvându-se unele teme con-
tingente cu practica: „Răspândirea gorunului în pă-
durile din jurul Braşovului”, sau „Specii exotice în 
Parcul Zăbala”, etc.

Pentru desăvârşirea educaţiei studenţilor i-am în-
demnat să participe la piese de teatru, la munca de 
înfrumuseţare a căminelor lor cât şi la crearea spaţiu-
lui verde din jurul acestora.

Prin participarea activă la diferite şedinţe am că-
utat să aduc contribuţia experienţei şi documentării 
mele, la lămurirea sau soluţionarea unor probleme 
ridicate ocazional.

Între anii 1953-54, când s-au comasat toate fa-
cultăţile cu caracter forestier în Braşov, numărul 
studenţilor a crescut de la 400 la 1800, pentru buna 
organizare a învăţământului am avut sarcina de a 
inventaria şi organiza spaţiul de învăţământ, lucrare 
care ne-a cerut timp şi eforturi deosebite.

Antrenând cadrele tinere în diferite teme ştiin-
ţifice, participând alături de ele la desfăşurarea, or-
ganizarea, şi prelucrarea datelor am socotit că pot 
contribui la buna lor pregătire profesională.

În vederea ilustrării orelor de lucrări practice cu 
material viu documentar, încă din 1957, s-au pus ba-
zele creării actualei grădini dendrologice pentru care 
s-au obţinut în 1962 aprobarea legală a unei suprafe-
ţe de teren de cca 6ha. Între timp prin antrenarea co-
lectivului disciplinei s-a construit o seră şi s-a reuşit 
să se obţină de la INCEF, şi staţiunile sale Simeria 
şi Bărăgan, material săditor, dispunând astăzi de cca 
200 specii cu peste 2500 de exemplare.

Conducerea Institutului Politehnic a înţeles utili-
tatea acestui laborator şi a susţinut iniţiativa noastră 
acordând sprijinul pentru realizarea lucrărilor de în-
treţinere şi investiţiile necesare.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
În prima perioadă a activităţii profesionale, lucră-

rile de producţie îmi absorbeau în întregime timpul 
şi numai în anul 1939 am întreprins unele cercetări 
cu privire la creşterea plantaţiilor de molid din cu-
prinsul ocolului Azuga care au fost publicate în Re-
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vista Pădurilor din 1940 sub titlul „Tabele de cubaj 
pentru plantaţii de molid”.

În perioada a doua, după 1949 activând în în-
văţământ, specificul profesiunii reclama o dirijare a 
preocupărilor către elaborarea de cursuri şi cercetări 
ştiinţifice. Drept rod al acestor eforturi au putut fi 
publicate o serie de lucrări.

În anii 1953-54 cursul de Dendrologie litografiat 
în colaborare cu prof. E.G. Negulescu;

În anul 1955 „Contribuţii la studiul sistemului de 
înrădăcinare a câtorva specii lemnoase pe lăcovişti” 
în colaborare cu tineri cercetători: Enescu Valeriu, 
Furnică Horaţiu, Enescu Violeta, Stanciu N. Lucra-
rea a fost susţinută şi publicată de Academia RPR.

În anul 1955 „Observaţii în legătură cu condiţi-
ile de dezvoltare a plantaţiilor de Quercus borealis în 
ocolul silvic Braşov”. Este un studiu care se referă la 
una din speciile repede crescătoare realizată în cola-
borare cu conf. Păunescu C. A fost publicată în Bu-
letinul Institutului Politehnic Braşov, 1957.

În anul 1955 a fost susţinută în sesiunea ştiinţifi-
că lucrarea „Câteva specii lemnoase de interes orna-
mental în oraşul Braşov şi împrejurimi” în colaborare 
cu asist. Schipor Valeriu.

Tot în anul 1955 am elaborat un curs de Floricul-
tură pentru secţia zone verzi a Facultăţii de Silvicul-
tură, curs care s-a predat studenţilor numai un singur 
an, desfiinţându-se secţia.

În anul 1956 am elaborat un curs de Legislaţie 
Silvică pentru Facultatea de ingineri economişti care 
n-a funcţionat decât cu două serii.

În anul 1957 s-a publicat lucrarea „Dendrologie” 
în 470 de pagini la Editura Agro-Silvică, autorii 
prof. Negulescu Emil şi subsemnatul. Aceasta este 
un elaborat de sinteză şi constituie primul manual 
tipărit în această specialitate pentru învăţământul 
superior din ţara noastră.

În anul 1960 am redactat cursul de „Genetică şi 
selecţie forestieră”.

În anul 1958 s-a susţinut o comunicare în sesi-
unea de referate la Academia RPR „ Contribuţii la 
cunoaşterea stejăretelor din şesul Bârsei”. Lucrarea 
a fost întocmită împreună cu un colectiv de tineri: 
Furnică H, Enescu Valeriu, Enescu Violeta etc, şi a 
văzut lumina tiparului în buletinul Academiei din 
1961.

În anul 1960 în sesiunea ştiinţifică a Institutului 
Politehnic Braşov, s-a susţinut lucrarea „Ecotipuri 
valoroase de molid” coautor cu colectivul disciplinei 
de Dendrologie: Asist. Negruţiu A, Tudor Stoica şi 
Constantin Ioan. Lucrarea a fost publicată în Bule-
tinul ştiinţific al Institutului Politehnic Braşov 1963.

În anul 1960 în aceeaşi sesiune s-a susţinut lucra-

rea „Calluna vulgaris în ţara Bârsei”în colaborare cu  
conf. Stănescu Victor, publicată în Buletinul ştiinţi-
fic al Institutului Politehnic Braşov 1962.

În acelaşi an a fost susţinută şi lucrarea „Piemon-
tul Feldioarei din punct de vedere forestier” coautor 
conf. Stănescu V. şi publicat în Buletinul ştiinţific al 
Institutului Politehnic Braşov 1962.

Pentru vol VII al Buletinului ştiinţific ce va apă-
rea în 1965 figurează temele susţinute în Sesiunea 
din 1964 şi anume: ”Noi staţiuni de Euonymus latifo-
lia în împrejurimile Braşovului” avându-l coautor pe 
şef lucr. Negruţiu A.

„Contribuţii la cunoaşterea tipurilor de brădete 
din Carpaţi” în colaborare cu conf. Stănescu V.

„Aspecte forestiere în munţii Apuseni” coautor 
conf. Stănescu V.

În sesiunea din aprilie  1964 s-a făcut o comuni-
care cu privire la tema „Regenerarea naturală a fagu-
lui în urma aplicării tratamentului tăierilor în benzi”, 
fiind coautor  în colaborare cu şef lucr. Creiţaru Ioan, 
şef lucr. Negruţiu A. şi şef lab. Văcaru Gh. Cercetări-
le vor continua şi în anii următori.

În cursul anului 1965 urmează să apară ediţia a 
II – a „Dendrologie” (500 pagini) revizuită, coautor 
prof. E. Negulescu. Lucrarea a primit „bun de tipar”, 
se află la a II-a corectură în Ed. Agro-Silvică.

În calitate de autor la întocmirea Lexiconului, 
s-a procedat la definirea a 600 termeni la discipli-
na Dendrologie şi 200 termeni pentru Genetică şi 
Amelioraţia arborilor forestieri.

La redactarea Lexiconului îndeplinesc funcţia de 
secretar ştiinţific.

ACTIVITATEA SOCIALĂ
Pe linia activităţilor obşteşti, mulţi ani la rând am 

fost responsabil de grupă sindicală şi am făcut parte 
din secţia sindicală pe facultate la resortul profesio-
nal.

Sub auspiciile societăţii pentru răspândirea cultu-
rii, am ţinut o serie de conferinţe în localităţile din 
jurul Braşovului.

În ultimii ani am primit sarcina din partea Rec-
toratului de a difuza în mediul şcolilor de cultură 
generală, profilul facultăţilor Institutului Politehnic 
Braşov.

În prezent sunt cooptat în Consiliul de judecată 
pe Institut şi fac parte din Consiliul secţiei de gos-
podărire Comunală de pe lângă Sfatul Popular a Re-
giunii Braşov în problemele de urbanistică şi zonă 
verde.
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În anul 1949 ia fiinţă Staţiunea de Cercetări Silvice 
Braşov, la iniţiativa profesorului Alexandru Săvulescu, cu 
sprijinul Ministerului Silviculturii şi a Institutului Naţi-
onal de Cercetări Silvice. La aprobarea obţinută a contri-
buit din plin personalitatea profesorului cunoscut ca un 
silvicultor care toată viaţa a luptat, a stăruit şi a reuşit ob-
ţinând realizări remarcabile în producţie şi în cercetarea 
ştiinţifică.

Era un silvicultor competent, pasionat şi în acelaşi 
timp un cadru didactic cu deosebită vocaţie pedagogică. 
Astfel pentru înfiinţarea staţiunii, profesorul a adus ur-
mătoarele argumente:

- Necesitatea stringentă a analizei calităţii seminţelor 
forestiere;

- Cerinţa silviculturii româneşti de îndrumări tehnice 
verificate şi fundamentate;

- Nevoile imperioase ale producţiei privind asistenţa 
tehnică în domeniul protecţiei pădurilor;

- Existenţa la Braşov a Facultăţii de Silvicultură  care 
asigură în permanenţă cadrele cele mai bine pregătite 
pentru cercetare;

- Situarea Braşovului în „Inima geografică „a Români-
ei şi în mijlocul unui fond forestier întins, valoros şi variat, 
constituit din cele mai reprezentative formaţiuni forestie-
re pentru ţara noastră: stejărete, gorunete, făgete, brădete 
şi molidişuri;

- Posibilitatea cercetătorilor de a se documenta la bi-
blioteca acestui centru universitar.

Silvicultorul Alexandru Săvulescu a fost încadrat în 
anul 1948 ca Şef de lucrări la Facultatea de Silvicultură, 
iar în octombrie 1949 ca Şef al Staţiunii de Cercetări Sil-
vice Braşov, prin cumul de funcţii până în 1953.

Sub îndrumarea profesorului,  primele cercetări s-au 
efectuat la analize de seminţe cu personal zilier şi cu stu-
denţi, iar apoi  obţine pe rând : un post de laborant în 
1950, unul de maistru şi inginer în 1952 şi încă un asis-
tent cercetător în 1953.

Previziunile profesorului Săvulescu privind necesi-
tatea şi oportunitatea înfiinţării unui centru puternic 
de cercetări silvice la Braşov, s-au adeverit ulterior, când 
staţiunea s-a dezvoltat mult, ajungând una din cele mai 
puternice din ţară. 

Astfel, cercetarea silvică din Braşov s-a dezvoltat de 
la un cercetător – cadru didactic-în 1949, la 26 cadre cu 
pregătire superioară, 8 tehnicieni şi 13 laboranţi şi sil-
vicultori în 1990. În prezent, Colectivul de Cercetare al 
Staţiunii I.C.A.S. numără 13 cercetători  ştiinţifici, 4 in-
gineri de cercetare, 3 subingineri, 1 biolog şi 9 tehnicieni. 
Dintre cercetătorii  ştiinţifici 6 şi-au continuat pregătirea 
superioară, fiind în prezent doctori în ştiinţe silvice sau 
agricole. 

Silvicultorul Alexandru Săvulescu, s-a stins încet-în-
cet, la 92 de ani, departe de ţinuturile dragi, aidoma arbo-
rilor multiseculari care mor în picioare, lăsând în urmă o 
imagine luminoasă şi nepătată, deoarece mai scumpe de-
cât onorurile şi câştigurile materiale i-a fost onestitatea.

Ca semn de veneraţie, recunoştinţă şi un pios omagiu 
adus celui care şi-a închinat întreaga viaţă silviculturii, 
pentru meritele şi calităţile sale de pedagog desăvârşit, 
modelator de caractere, un practician deosebit, cercetă-
tor, profesor şi fondator al Staţiunii de Cercetări Silvice 
Braşov, cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la înfiinţare, 
în numele a peste 100 de ingineri silvici din producţie, 
cercetare şi învăţământ, propunem conducerii Regiei Na-
ţionale a Pădurilor să aprobe ca aceasta să-i poarte nume-
le şi să se numească: Staţiunea de Cercetări şi Amenajări 
Silvice „Alexandru Săvulescu” Braşov.

 Suntem convinşi de asentimentul celor peste 20 de 
generaţii de silvicultori formaţi sub auspiciile modelului 
excepţional oferit de profesorul Alexandru Săvulescu, ca 
om şi profesionist, cărora le-a inspirat seriozitate, pasiune 
şi conştiinciozitate în formarea lor ca specialişti, prin pu-
terea caracterului său şi prestigioasa sa activitate.

PROPUNERE PRIVIND ATRIBUIREA 
DENUMIRII DE „ALExANDRU SĂVULESCU” 

LA STAŢIUNEA ICAS BRAŞOV

Şeful  Staţiunii de Cercetări şi                           Reprezentanţi ai Comitetului de iniţiativă
Amenajări silvice Braşov  
                                                  Dr. ing. Eugen Popescu
 Ing. Ion Giurgiu       Dr. ing. Valentin Bolea
         Prof. dr. ing. Ion I. Florescu

PRoPuNeRI
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Iniţiativa conducerii Institutului de Cercetări şi 
Amenajări Silvice de a programa sărbătorirea d-lui 
dr. ing. Stelian Radu, cu prilejul aniversării vârstei 
sale de 80 ani şi a peste 53 ani de activitate ştiinţifi-
că în domeniul silviculturii, la Deva, în organizarea 
Staţiunii ICAS Simeria, s-a dovedit a fi pe cât de 
inovatoare, pe atât de reuşită.

Vineri, 17 octom-
brie 2008, sala de festi-
vităţi a Direcţiei Silvice 
din localitate a devenit 
neîncăpătoare pentru 
cei peste 70 partici-
panţi.

Festivitatea omagi-
ală s-a desfăşurat sub 
conducerea unui dis-
tins prezidiu alcătu-
it din: prof. dr. Vasile 

Cristea, dr. ing. Flaviu Popescu, dr. ing. Stelian Radu, 
dr. ing. Cristian Stoiculescu, dr. Gheorghe Firczak şi 
ing. Corina Coandă (foto).

Programul festivităţii a cuprins: (1) Cuvântul de 
deschidere şi salutul participanţilor; (2) Expunerea 
succintă a biografiei şi activităţii ştiinţifice a sărbăto-

ritului, ambele prezentate de Dr. ing. Flaviu Popes-
cu; (3) Prezentarea unor lucrări ştiinţifice personale 
de către Dr. ing. Stelian Radu; (4) Cuvântările unor 
participanţi la festivitate; (5) Prezentarea mesajelor 
omagiale primite din ţară şi străinătate de către ing. 
Corina Coandă.

La această manifestare au fost prezente instituţii 
de prestigiu din domeniul cercetării ştiinţifice, cul-
turii, administraţiei silvice, ocrotirii naturii ş.a., după 
cum urmează:

- Grădina botanică “Alexandru Borza” din Cluj-
Napoca (prin Prof. dr. Vasile Cristea – directorul 
Grădinii şi Dr. Felician Micle – director onorific);

- Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 
(prin: dr. Cristian Stoiculescu – delegatul conduce-
rii ICAS; dr. Ioan Blada – membru al Academiei de 
Ştiinţe din SUA; dr. Ilie Muşat – ICAS Mihăeşti; dr. 
Eugen Popescu – ICAS Braşov; dr. Eugen Frăţilă – 
ICAS Caransebeş):

- Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din 
România (dr. Gheorghe Firczak – preşedintele Fili-
alei Deva – Hunedoara);

- Direcţia Silvică Deva (prin ing. Victor Coandă 
– director tehnic şi alţi ingineri pensionari: Alexan-
dru Brătean, Şofron Mărginean, Constantin Lupaş 
ş.a.) şi ITRSV Timişoara (ing. Ion Faur);

- Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 
(prin: dr. Adriana Pescaru, dr. Silvia Burnaz, dr. 
Ioachim Lazăr ş.a.);

- Biblioteca judeţeană “Ovid Densusianu” – Deva 
(Gabriela Marcu – directoare, Denisa Toma, Mihai 
Stoicovici, ş.a.)

- Staţiunea ICAS Simeria (dr. Magdalena Palada 
Nicolau, dr. Flaviu Popescu, dr. Dragoş Postolache, 
ing. Corina Coandă, ing. Ioan Herţa, ing. Eugen 
Burza ş.a.);

- Administraţia Parcului Naţional Grădiştea 
Muncelului-Cioclovina (Mihaela Ionescu, Ilie Ma-
carie, Arthur Hebel, Andreea Farcaş, Ella Faur ş.a.) 
şi a Parcului Naţional Retezat (ing. Zoran Acimov);

Dr. ing. Eugen N. Popescu

comemoRăRI

ANIVERSAREA  
D-LUI DR. ING. STELIAN RADU 

CU OCAzIA ÎMPLINIRII VÂRSTEI DE 80 ANI
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- Clubul Sporturilor Montane – Hunedoara 
(Mihaela Sopincescu), CEPROMIN Deva (Florica 
Auner, dr. Avram Jampa-expert pedolog, dr. Eugenia 
Cernelea – medic, col. (r) Alexandru Donovici ş.a.);

- Membrii familiei, rude apropiate şi alţi prieteni 
şi colegi ai sărbătoritului.

Înainte de începerea şedinţei omagiale, condu-
cerea Bibliotecii judeţene, prin d-na directoare Ga-
briela Marcu, oferă sărbătoritului un cadou surpriză, 
BIBlIoGrafIa “Stelian Radu la 80 de ani” (12 
pagini) cuprinzând date biografice şi o listă a prin-
cipalelor lucrări publicate, broşură pe care acesta o 
distribuie participanţilor.

În continuare, se prezintă de către dr. flaviu Po-
pescu următoarele date biografice ale sărbătoritului:

Stelian Radu s-a născut la 15 octombrie 1928, în 
comuna Fântânele, judeţul Prahova, ca fiu al Elenei 
şi a lui Ion Radu, familie de agricultori cu 7 copii. 
Rămâne orfan de ambii părinţi la o vârstă foarte fra-
gedă şi urmează cursurile şcolii primare din comuna 
natală.

După absolvirea liceului “Gheorghe Şincai” din 
Bucureşti, secţia modernă (1939-1947), este student 
al Facultăţii de Silvicultură din cadrul Politehnicii 
bucureştene, iar după reforma învăţământului con-
tinuă anul II la Institutul de Silvicultură – nou în-
fiinţat – la Câmpulung Moldovenesc. În 1949, ca 
bursier al statului român, reia studiile universitare 
la Academia Silvo-Tehnică din Sankt-Petersburg, 
Facultate de Silvicultură pe care o absolvă în anul 
1954, după susţinerea lucrării de diplomă cu tema 
“Studiul regenerării naturale a arboretelor de fag şi brad 
din Ocolul Silvic Solca”. A obţinut diplomă de merit 
şi recomandarea comisiei de examinare pentru doc-
torantură sau activitate ştiinţifică.

Activitatea de inginer de cercetare o începe la 
Ocolul Silvic Experimental Coşula-Botoşani, însă 
numai pentru o scurtă perioadă (1954), fiind trans-
ferat la Simeria.

Între anii 1955 şi 1962, a funcţionat la Staţiunea 
de Cercetări Silvice Simeria, la început ca asistent, 
apoi ca şef al staţiunii. Îşi continuă activitatea în 
Centrala institutului de profil din Bucureşti, ca şef 
al laboratoarelor “Cultura speciilor repede crescătoa-
re” (1963-1969) şi de “Pepiniere-împăduriri” (1970-
1977), unde pentru o scurtă perioadă îndeplineşte 
funcţia de secretar al Institutului (1969-1970).

În anul 1960, a participat împreună cu Aurel Hu-
lea la conspectul florei lemnoase cultivate în Româ-
nia, publicat de I. Dumitriu-Tătăranu, perioadă în 
care Staţiunea Simeria obţine trei medalii de argint 
la Expoziţia Internaţională de Horticultură de la Er-
furt (RDG), cu puieţi produşi în pepinierele proprii.

Are numeroase realizări în domeniile ecologiei şi 
tehnicii de cultură a plopilor din zona inundabilă a 

Luncii Dunării, ca şi în ecologia şi cultura unor ră-
şinoase repede crescătoare (duglasul şi pinul strob).

Între 1966 şi 1972 este doctorand la Facultatea de 
Silvicultură din Braşov, sub conducerea prof. eme-
rit dr. doc. Emil Negulescu şi devine doctor în silvi-
cultură cu teza “Studiul silvicultural al pinului strob” 
(1972).

În paralel cu activitatea de cercetare ştiinţifică 
începută în 1955, urmează cursuri intensive de per-
fecţionare în limbile engleză şi franceză, în vederea 
participării la acţiuni de asistenţă tehnică în Algeria 
şi pe linie FAO. În anul 1965, obţine o bursă FAO şi 
efectuează o specializare de 6 luni în cultura plopilor 
euramericani în institutele de profil din Italia, fosta 
Iugoslavie, Turcia şi Franţa. Raportul final al speci-
alizării a fost apreciat în mod deosebit de către Co-
misia Internaţională a Plopului din cadrul FAO. La 
revenirea în ţară, a elaborat un amplu şi documentat 
proiect de Ordin Ministerial privind măsurile de îm-
bunătăţire a tehnologiilor de lucru în cultura plopilor 
în România, proiect aplicat în parte. 

În 1980, revine la ICAS Simeria ca cercetător şti-
inţific principal II, iar din 1990 este şef de laborator 
şi Şef al Staţiunii, până în 1997, când se pensionea-
ză, având deja gradul ştiinţific I, obţinut în 1996. A 
elaborat studii şi îndrumări tehnice în sectorul silvic, 
în domenii precum: lucrările de împăduriri, culturile 
specializate, multiplicarea unor specii pentru împă-
duriri la mare altitudine etc.

A făcut parte, în calitate de expert, din delegaţiile 
silvicultorilor români la reuniunile tehnico-ştiinţi-
fice organizate anual în toate fostele state membre 
CAER, inclusiv în Mongolia şi Cuba (1967-1986).

Rezultatele activităţii sale ştiinţifice se oglindesc 
în cele 41 tratate şi monografii publicate; 94 artico-
le, din care 25 în reviste de specialitate străine; 34 
comunicări ştiinţifice; 15 îndrumări tehnice pentru 
producţie şi 90 recenzii.

A reprezentat ştiinţa silvică românească la reuni-
uni de profil, congrese şi simpozioane organizate în 
fosta RDG, Marea Britanie, fosta Iugoslavie, Fin-
landa, Austria, Franţa, SUA, Olanda, ocazie cu care 
şi-a prezentat rezultatele cercetării ştiinţifice.

După pensionare şi-a continuat cu aceeaşi pa-
siune activitatea ştiinţifică, implicându-se activ în 
proiecte internaţionale de cercetare privind inventa-
rierea şi evaluarea ecologică a pădurilor virgine din 
România, precum şi în domeniul lemnului mort din 
pădurile naturale şi cultivate şi a importanţei lui pen-
tru biodiversitsate. A condus şi continuă să conducă 
delegaţii de cercetători străini prin pădurile naturale 
din România.

Este membru a următoarelor asociaţii ştiinţifi-
ce: Societatea “Progresul Silvic” (1990); membru 
fondator şi pe viaţă al “INTERNATIONAL OAK 
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SOCIETY” (Societatea Internaţională a Stejarului) 
Ilinois SUA (1992); al Societăţii de Istorie şi Re-
trologie Agrară din România (1993); al Asociaţiei 
Inginerilor din România (1990).

În anul 2005, a fost ales preşedinte al Consiliului 
Ştiinţific al Parcului Natural Grădiştea Muncelului-
Cioclovina.

Pentru rezultatele obţinute în activitatea profesi-
onală a fost distins cu Ordinul “Meritul Ştiinţific” 
clasa a III-a (1973), la aniversarea de 40 de ani a 
Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice şi cu 
distincţia LIFETIME SERVICE AWARD confe-
rită de Societatea Internaţională a Stejarului (2000) 
ca o binemeritată recunoaştere a competenţei şi con-
tribuţiei aduse la dezvoltarea ştiinţelor silvice.

În perioada 1964-2007 a participat cu regulari-
tate cu exponate filatelice cu tematică forestieră la 
expoziţiile prilejuite de Luna pădurii, primind nu-
meroase diplome şi plachete.

Festivitatea a continuat cu expunerea dr-ului 
Stelian radu, care a prezentat o suită de imagini 
comentate, care înfăţişau selecţiuni reprezentative 
din lista lungă a publicaţiilor şi proiectelor de cer-
cetare, finalizate cu succes, în cadrul îndelungatei 
sale activităţi ştiinţifice. S-au prezentat într-o suc-
cesiune cronologică, lucrări de referinţă în domeni-
ile: dendrologiei şi introducerii speciilor exotice de 
interes forestier sau ornamental; culturii plopilor şi 
răşinoaselor repede crescătoare; tehnicilor pepinie-
ristice şi tehnologiilor de împăduriri şi reîmpăduriri; 
arboriculturii şi zonelor verzi; ocrotirii plantelor şi 
animalelor cu statut “periclitat” din pădurile ţării; 
managementului colecţiilor dendrologice şi al ariilor 
naturale protejate. Au fost amintite de asemenea şi 
realizările sale mai recente privind: importanţa pen-
tru biodiversitate a lemnului mort şi ocrotirea pădu-
rilor seculare. Multe din lucrările prezentate au fost 
recenzate sau citate după apariţia lor, în publicaţiile 
de specialitate din ţară şi străinătate, ceea ce consti-
tuie o confirmare certă a valorii  lor ştiinţifice.

Dintre participanţi, au luat cuvântul, subliniind 
activitatea ştiinţifică a sărbătoritului şi au transmis 
felicitări şi urări următorii: prof. univ. dr. Vasile Cris-
tea – directorul Grădinii botanice “Alexandru Borza” 
– Cluj-Napoca; dr. ing. Cristian Stoiculescu – de-
legat al conducerii ICAS Bucureşti; dr. Gheorghe 
Firczak, din partea Societăţii Naţionale de Istorie 
şi Retrologie Agrară din România – Filiala Deva 
– Hunedoara; ing. Alexandru Brătean, inginer sil-
vic pensionar; dr. ing. Ilie Muşat, pensionar; dr. Sil-
via Burnaz, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane 
– Deva; ing. Mihaela Ionescu, director Parcul Na-
tural Grădiştea Muncelului-Cioclovina; dr. Avram 
Jampa, expert pedolog; prof. Mihaela Sopinceanu, 
Clubul Sporturilor montane, Hunedoara; dr. Mag-

dalena Palada Nicolau, Staţiunea ICAS Simeria; dr. 
ing. Eugen Popescu, pensionar ICAS Braşov, care a 
transmis în scris un mesaj de felicitare.

Redăm în continuare câteva pasaje mai semnifi-
cative din mesajele omagiale adresate de unii parti-
cipanţi.

Astfel, prof. dr. Vasile cristea menţionează că: 
“Sărbătorim, azi şi aici, în cetatea plină de istorie 
a Devei, o personalitate impunătoare pe mai multe 
planuri.

Mai întâi a unui om de ştiinţă, care reprezintă 
pentru şcoala românească de silvicultură întruchipa-
rea unor reale virtuţi de cercetător, înmănunchiate 
într-o substanţială operă ştiinţifică ce i-a adus bine-
meritate consacrări şi elogii...

Este vorba, desigur, de domnul dr. ing. Stelian 
radu, continuatorul drumului iniţiat de înaintaşii 
săi şi care înfăpuieşte şi azi o luminoasă şi utilă legă-
tură între tradiţia silviculturii noastre şi cele mai re-
cente realizări din evoluţia acestei atât de importante 
ramuri a ştiinţelor vieţii şi pământului.

Domnia sa a studiat şi cercetat cu o rară temeini-
cie pădurea, în toate ipostazele sale, dându-ne opere 
pe care, ca botanişti, le socotim de o mare valoare, 
atât pentru conţinutul lor de pregnantă originalitate 
cât şi, sau mai ales, pentru profunzimea concepţiei 
lor de bază, sprijinite pe o metodă ştiinţifică în cea 
mai autentică expresie a ei. Fără a fi acuzaţi de păr-
tinire, putem spunem că d-nul dr. ing. Stelian radu 
este un stâlp de bază a noii şcoli silvice, un păstor 
şi apărător de tradiţie, un susţinător de modernitate 
în silvicultură. Iar pentru a justifica afirmaţia de mai 
sus, dorim să evidenţiem contribuţiile sale privitoare 
la regenerarea naturală a ecosistemelor forestiere na-
turale, la rolul lemnului mort din aceste ecosisteme, 
la biodiversitatea din pădurile noastre naturale ori la 
necesitatea şi importanţa conservării pădurilor secu-
lare (virgine şi cvasivirgine) din Carpaţi. Prin toa-
te aceste contribuţii, dr. ing. Stelian radu a întărit 
rândul silvicultorilor care au înţeles mesajul botaniş-
tilor şi ocrotitorilor români, pătrunşi de adevărurile 
subliniate de eruditul Emil Pop în “Pădurile şi des-
tinul nostru naţional” şi chiar de concepţia marelui 
silvicultor român Marin Drăcea.

Dar cel pe care îl omagiem a fost şi director al 
Arboretum-ului de la Simeria, fiind cu vigoare, cu 
inimă caldă şi cu minte clarvăzătoare la postul de 
comandă al acestei instituţii de ştiinţă şi cultură na-
ţională.

În numele celor care lucrează la Grădina Botani-
că “Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, instituţie cu 
care aţi dezvoltat o colaborare armonioasă, vă rugăm 
să primiţi expresia sentimentelor lor cele mai distin-
se, alături de preţuirea şi respectul lor. La mulţi ani!”

Din cuvântarea dr. cristian Stoiculescu, redăm 
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următoarele pasaje:
“Onorate şi iubite dr. Stelian Radu!
Distinsă asistenţă!
Ne-am adunat astăzi, 17 octombrie 2008 aici, în 

incinta spiritualităţii silvice din străvechiul ţinut ro-
mânesc al huniazilor, pentru a-l omagia pe dl. dr. ing. 
Stelian Radu cu ocazia împlinirii vârstei de 80 ani şi 
53 ani de activitate ştiinţifică neîntreruptă.

Dotat cu harul comunicării, al setei de carte şi al 
respectului pentru lucrările bine făcute, tânărul Ste-
lian şi-a cizelat din liceu un vast orizont cultural şi 
prin apropierea limbilor de largă circulaţie. Studiile 
universitare în fosta Uniune Sovietică i-au facilitat şi 
însuşirea limbii ruse.

A debutat profesional în ICEF (1955), unde s-a 
implicat de la început în domenii profesionale de 
avangardă, fără a neglija ancorarea durabilă în spec-
trul larg al spaţiului cultural. O specializare în dome-
niul plopiculturii, graţie obţinerii unei burse interna-
ţionale FAO (1965), cu stagii de pregătire în ţări din 
bazinul mediteraneean, i-au permis comunicarea în 
franceză şi engleză şi, în egală măsură, în italiană şi 
germană.

În domeniul spinos al cercetării ştiinţifice, s-a 
impus prin seriozitate şi competenţă. Şi-a câştigat 
o binemeritată apreciere timpurie prin publicarea 
împreună cu regretatul dr. ing. Aurel Hulea, a fas-
cinantei monografii “arboretumul Simeria” (1964), 
reluată într-o nouă formă de excepţie (2006) cu tâ-
năra sa discipolă, colegă şi continuatoare, d-na ing. 
Corina Coandă.

Cu o dotă ştiinţifică şi lingvistică de excepţie, 
exemplificată şi prin cele 325 referinţe bibliografice, 
a elaborat teza de doctorat consacrată pinului strob 
(1972). Publicată integral în anul 1974, această re-
alizare rămâne o operă de referinţă din perioada de 
apogeu a cercetării ştiinţifice silvice româneşti.

Predispoziţia d-lui dr. ing. Stelian Radu pen-
tru cercetarea biodiversităţii şi conservarea acesteia 
a constituit o nouă constantă a personalităţii sale. 
Aceasta s-a concretizat în abordarea unei problema-
tici complexe cu care a antamat cercetările asupra 
biodiversităţii în ecosisteme cu structuri particulare 
(1997).

După pensionarea survenită tardiv, a participat 
direct la identificarea şi caracterizarea pădurilor vir-
gine din Transilvania, concomitent cu elaborarea a 
două capitole şi traducerea impecabilă în franceză a 
cărţii de larg răsunet internaţional „les forêts vier-
ges de roumanie” publicată, ca şi versiunea română 
“Pădurile virgine din românia”, în Belgia (2001), 
în baza unui proiect internaţional obţinut de d-nul 
dr. ing. Romică Tomescu, pe atunci ministrul ape-
lor, pădurilor şi protecţiei mediului. În continuare, 
a onorat cercetările internaţionale în cadrul progra-

mului româno-olandez “Pinmatra” privind inven-
tarierea pădurilor virgine prin participarea activă la 
elaborarea broşurilor metodologice “Ghid pentru 
selectarea şi evaluarea ecologică a pădurilor vir-
gine din românia (2002)”, “Pădurile virgine din 
românia: sanctuare ale naturii şi comori ale bio-
diversităţii (2002), “conservarea pădurilor virgine 
(suport de curs, 2004).Sinteza publicistică a acestei 
activităţi s-a concretizat în două volume bilingve 
“Roumanie – Forêts séculaires: patrimonie à sauver! 
– România – Păduri seculare: patrimoniu ce trebuie 
salvat!” şi “romania – old-growth forests: herita-
ge to be preserved! – românia – Păduri seculare: 
patrimoniu ce trebuie salvat”, ambele publicate sub 
egida W.W.F. (2007).

Pornind de la adevărul relevat de expertul foresti-
er britanic Keith Kirby de la “english nature”  po-
trivit căruia “lemnul mort reprezintă cel mai bogat 
habitat într-o pădure sănătoasă”, dl. Dr. ing. Stelian 
Radu realizează, tot sub sigla W.W.F., traducerea de 
excepţie “lemn mort - păduri vii” (2004).

Cu trecerea anilor, dl. Dr. ing. Stelian Radu a ajuns 
nu numai o legendă vie, ci şi un autentic ambasador 
forestier al României invitat să prezinte concepte 
ştiinţifice originale şi particularităţi ale pădurii ro-
mâneşti la colocvii internaţionale de marcă. Nu mai 
târziu de săptămâna viitoare este invitat la Cham-
béry, în Franţa, pentru a conferenţia la Simpozionul 
„diversitate, naturalitate, umanitate – pentru ges-
tionarea durabilă a pădurilor”, in care pentru prima 
dată, urmează a se ţine cont şi de omul care, contrar 
activităţilor sale preponderent distructive, nu poate 
lipsi din ecosistem.

Printr-un joc al destinului, peste câteva zile, mai 
tânărul Institut de Cercetări şi Experimentări Fo-
restiere al României, astăzi Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice „marin drăcea”, urmează a-şi 
celebra a 75-a aniversare. În acest cadru universitar, 
am fost onorat, respectate domnule dr. Stelian Radu, 
să alătur urărilor mele de sănătate deplină, viaţă lun-
gă, împreună cu cei dragi şi noi realizări remarcabile 
pentru continua afirmare a ştiinţelor silvice române 
şi pe cele ale d-lui director Romică Tomescu şi ale 
întregii sale echipe directoriale ale ICAS şi, totoda-
tă, ca expresie a preţuirii şi admiraţiei unanime de 
care vă bucuraţi, să vă ofer public din partea aceleiaşi 
echipe, diploma de excelenţă pentru întreaga Dvs. 
activitate. 

La mulţi ani!
În cuvântul său, dr. Gheorghe firczak – Preşe-

dintele Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din 
România (SIRAR) – Filiala Hunedoara-Deva, s-a 
referit la activitatea deosebită a dr. Stelian Radu în 
cadrul filialei, la comunicările sale cu prilejul simpo-
zioanelor la care a prezentat aspecte istorice privind 
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pădurile şi arborii din ţara noastră, precum şi etapele 
istorice ale Arboretumului Simeria. În anul 2007, dr. 
Stelian Radu a fost ales Preşedinte de onoare al Fi-
lialei SIRAR – Deva, iar cu acest prilej aniversar i se 
conferă – în semn de omagiu – o Diplomă de onoare.

Din mesajul dr. eugen Popescu, redăm următoa-
rele fragmente:

“Mult stimate domnule Stelian Radu,
Întrucât antevorbitorii mei au evidenţiat meritele 

deosebite ale dumneavoastră în domeniul cercetării 
ştiinţifice, mă voi opri numai asupra preocupărilor 
pe care le-aţi avut de a colabora cu personalul teh-
nic din Ocoalele silvice Simeria, Deva şi Staţiunea 
ICAS Braşov, ca responsabil al temelor de cercetare 
privind îngrijirea plantaţiilor silvice, a compoziţiilor 
de împădurire corelate cu regenerările naturale şi 
stabilirea cauzelor care au determinat lâncezirea sau 
chiar uscarea a peste 20.000 ha plantate cu molid 
spre golul alpin.

Îmi amintesc cu plăcere de deplasările făcute îm-
preună, în Ocoalele silvice Deva şi Simeria, pentru 
alegerea terenului necesar blocurilor experimentale 
de la Măcrişu, Uroi, Valea Şesurilor, când aţi dovedit 
că sunteţi o autentică personalitate, care s-a dedicat 
profesiunii metodic şi organizat, cu un fond sufletesc 
admirabil, drept, de o mare sensibilitate, omenie şi 
foarte, foarte multă modestie.

Aţi avut viziunea necesităţii şi posibilităţii prac-
tice de înfiinţare a unor “nuclee” de cercetare la 
ocoalele silvice, care vor constitui cu timpul un izvor 
nesecat de experimentare, cu un pronunţat caracter 
demonstrativ pentru producţie, pentru perfecţiona-
rea continuă a silvicultorilor.

Aţi contribuit, prin activitatea dumneavoastră 
atât de complexă şi diversă, la formarea aptitudinilor 
practice şi de cercetare a inginerilor, constituind o 
adevărată punte de legătură între cercetare şi pro-
ducţie.

Aţi colaborat în mod deosebit cu noi, cei din pro-
ducţie, fiind unul dintre puţinii cercetători pe care 
i-am cunoscut, ce au socotit administraţia silvică un 
foarte mare meşteşug, constituind un model de ur-
mat de inginerii de la ocoalele silvice de care depinde 
aplicarea cu succes a celor mai bune soluţii tehnice 
recomandate de cercetare.

Spre final, vreau să exprim surprinderea multor 
personalităţi ale silviculturii româneşti, aceea că d-
nul dr. ing. Stelian Radu nu a fost ales membru al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, cu toate că 
prin lucrările sale şi-a creat o recunoaştere şi apreci-
ere internă şi internaţională în rândul oamenilor de 
ştiinţă.

Este regretabil faptul că unele instituţii de profil 
(RNP – Romsilva, Progresul Silvic, Revista Pădu-
rea şi Viaţa, Direcţiile Silvice, Alba, Arad, Timiş), cu 

care sărbătoritul a colaborat, nu au dat curs invitaţiei 
transmise pentru această aniversare, cel puţin printr-
o simplă confirmare.

În acest moment aniversar, aducem un omagiu 
respectuos d-lui dr. Stelian Radu, fiind convins că 
urările de sănătate pe care i le adresăm în ascensiu-
nea sa spre nouă decenii, sunt ale tuturor silviculto-
rilor care l-au cunoscut, aşa cum reiese şi din mesajul 
prof. dr. docent Victor Giurgiu.

Sărbătoritului i s-au acordat, în cadrul festivităţii 
omagiale, o diplomă de excelenţă din partea Institu-
tului de Cercetări şi Amenajări Silvice, o diplomă de 
onoare din partea Societăţii de Istorie şi Retrologie 
Agrară a României, precum şi o plachetă jubiliară 
“Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
– Braşov (România), 1948-2008, însoţită de un set 
de publicaţii apărute cu prilejul acestui jubileu. Din 
partea Staţiunii Câmpulung Moldovenesc s-a primit 
mapa cu materialele sesiunii jubiliare din 10 octom-
brie 2008 “60 de ani de învăţământ superior silvic 
în Bucovina (1948-2008)” şi publicaţia Dimitrie D. 
Ionescu, Institutul de Silvicultură Câmpulung Mol-
dovenesc – Studiul Istoric.

În continuare, d-na corina coandă dă citire me-
sajelor de felicitare primite din ţară şi străinătate.

De la prof. univ. dr. doc. Victor Giurgiu – Preşe-
dintele Secţiei de Silvicultură din ASAS, membru al 
Academiei Române, s-a primit următorul mesaj:

“Mult stimate domnule doctor Stelian Radu,
Apreciind trainica şi valoroasa dumneavoastră 

operă ştiinţifică pusă în slujba silviculturii româneşti, 
acum, cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 80 
de ani, Secţia de silvicultură a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice vă urează mulţi ani fericiţi şi toto-
dată vă transmite dorinţa de a continua cu dumnea-
voastră fructuoasa colaborare în vederea cunoaşterii 
tainelor pădurilor României şi de a face cunoscute 
peste hotare roadele silvologiei româneşti.

Din mesajul prof. univ. dr. ing. Ioan milescu – 
membru titular al ASAS, redăm următoarele pasaje:

“Ataşat cercetării ştiinţifice în silvicultură, om de 
largă cultură şi fidel preocupărilor şi programelor de 
modernizare şi menţinere a Staţiunii ICAS Simeria, 
a activat cu perseverenţă peste 5 decenii ca acest AR-
BORETUM să fie cunoscut în ţară şi în străinătate, 
îmbogăţit cu noi specii dendrofloricole de valoare 
deosebită.

La 80 ani sărbătoritul dumneavoastră şi al silvi-
cultorilor din România, se înfăţişează tuturor ca un 
mare senior cu misiunea îndeplinită, lăsând cola-
boratorilor şi tinerilor cercetători din domeniu, lu-
crări de certă valoare ştiinţifică şi o pildă de urmat 
ca deontologie profesională şi atitudine colegială. Ne 
cunoaştem cu sărbătoritul de peste 6 decenii şi măr-
turisesc că a fost un exemplu de corectitudine, spirit 
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de echipă şi putere de muncă”.
Din mesajul Prof. dr. ing. nicolae şofletea din 

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
din Braşov, redăm următoarele:

“Imaginea pregnantă pe care o am despre d-voas-
tră este aceea a unui om erudit, pasionat, deosebit de 
agreabil, cu veleităţi de aristocrat. Într-adevăr, ele-
ganţa pe care o manifestaţi de fiecare dată prin com-
portament şi exprimare mă face să vă asociez cu per-
sonaje pozitive din vremea României interbelice…

Pasiunea şi priceperea pe care le manifestaţi pen-
tru ştiinţele silvice şi, în general faţă de pădure, s-au 
concretizat în lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică, în 
care ne-aţi dezvăluit şi o altă calitate, aceea de a fi 
priceput şi talentat în ale scrisului.

Faptul că aţi reuşit să fiţi cunoscut şi apreciat nu 
numai în ţară, ci şi în străinătate, întregeşte imagi-
nea unui om de ştiinţă profund şi exigent cu sine. 
De aceea, vă consider o personalitate a silvicultu-
rii româneşti contemporane şi chiar un făuritor de 
destine, dovadă fiind în acest sens atenţia pe care aţi 
acordat-o colaboratorilor mai tineri pe care i-aţi că-
lăuzit şi format ca specialişti în domeniul cercetării, 
determinând ca Staţiunea Simeria să fie una dintre 
cele mai performante din ICAS”.

În mesajul transmis de d-na ing. silvic emilia 
cârneci şi d-nul radu cârneci (ing. silvic) scriitor 
– laureat al Academiei Române, se spune:

“La sărbătorirea eminentului om de ştiinţă, dr. 
ing. Stelian Radu, ne bucurăm şi îi urăm distinsu-
lui coleg sănătate şi putere creatoare încă mulţi ani, 
spre protejarea şi păstrarea pădurii româneşti în toate 
componentele sale. Om de bază în dezvoltarea Ar-
boretumului Simeria şi în Consiliul Ştiinţific al Par-
cului Naţional Grădiştea Muncelului-Cioclovina, 
important cercetător în ştiinţele silvice şi ecologice, 
dar şi un excelent mânuitor al cuvântului scris şi ti-
părit, Domnia Sa rămâne un admirabil exemplu  de 
cetăţean în slujba Binelui, Adevărului şi Frumosului.

Sincere felicitări organizatorilor!”
Au mai trimis mesaje scrise adresate sărbăto-

ritului: Prof. univ. George Coandă – Universitatea 
Valahia Târgovişte; dr. Alexandra Şuteu – Grădina 
Botanică Alexandru Borza” – Cluj-Napoca; ing. Tra-
ian Iacob – Orăştie; Adriana Badea – APM Deva.

mesaje personale de felicitare, au adresat direct 
domnului Stelian Radu: dr. ing. Romică Tomescu – 
directorul ICAS; prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan 
– decanul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Fo-
restiere Braşov; conferenţiar dr. Pintilie Gătej – Bra-
şov; dr. ing. Constantin Bândiu – Bucureşti; dr. ing. 
Iovu Adrian Biriş – ICAS Bucureşti; dr. ing. Emil 
Untaru – ICAS Focşani; dr. ing. Constantin Roşu – 
Bucureşti; drd. ing. Ioan Belcea – O.S. Văliug.

În continuare s-au prezentat următoarele mesaje 

de felicitare primite de la personalităţi din străină-
tate:

De la academicianul n.a. moiseev din Acade-
mia Rusă de Ştiinţe Agricole, membru de onoare 
al academiilor de profil agricol şi silvic din Suedia, 
Finlanda, Italia, Dresda şi a altor profesori universi-
tari, colegi de facultate şi de an cu dr. Stelian Radu 
– “un sincer şi călduros mesaj de felicitare şi aprecieri 
pentru activitatea ştiinţifică a sărbătoritului pe care o 
cunosc din schimburile de publicaţii”.

De la d-na şi d-nul Guy Sternberg din Illinois-
SUA, primul Preşedinte al International Oak Soci-
ety (Societatea Internaţională a Stejarului) “felicitări 
şi aprecieri pentru activitatea în cadrul societăţii, 
pentru competenţa ca ghid în pădurile României şi 
ospitalitatea arătată în timpul vizitei lor”

Profesorul de silvicultură roberto del favero  
de la Universitatea din Padova transmite felicitări şi 
scrie: “a fost o onoare pentru mine să vă cunosc şi îmi 
amintesc cu plăcere perioada petrecută în România, 
când m-aţi condus în pădurile din Parcul Naţional 
Retezat, unde am putut să-mi îmbogăţesc cunoştin-
ţele despre făgete şi amestecurile de fag – aspecte 
redate în două tratate publicate ulterior”.

De la Jean-claude Génot, ecolog şi însărcinat 
cu protecţia naturii în Parcul şi Rezervaţia Biosferei 
Vosgii de Nord (Franţa), care îşi aminteşte de expe-
diţia făcută împreună cu alţi doi colegi în Retezat şi 
Izvoarele Nerei, conduşi cu competenţă de dr. Steli-
an Radu.

De la laurent larrieu, care în 2005 a condus re-
uşita expediţie naturalistică a grupului de 6 specia-
lişti (botanişti, entomologi şi ecologi) în rezervaţiile 
Runcu, Retezat, Grădişte, Domogled şi Semenic, or-
ganizate de dr. Stelian Radu, care i-a şi condus. 

De la Bernard Boisson – fotograf diplomat, coa-
utor împreună cu dr. Stelian Radu al albumelor bi-
lingve “România – Păduri seculare - patrimoniu ce 
trebuie salvat”, care transmite felicitări şi care, cu 
prilejul apropiatei întâlniri de la finele lunii octom-
brie la Chambéry (Franţa), va înmâna sărbătoritului 
de azi două albume recent publicate despre “Pădurea 
primordială” şi “Natura primordială”.

De la dr. daniel Vallauri – responsabilul progra-
mului “Protecţia pădurilor” din cadrul WWF (Fon-
dul Mondial pentru Natură) – Franţa, s-a primit ur-
mătorul mesaj, pe care îl redăm în traducere:

“Cu profundă şi sinceră bucurie, în numele WWF 
şi al meu personal, mă alătur colegilor români şi 
vă urez o foarte plăcută aniversare. Pentru bogăţia 
schimburilor ştiinţifice derulate de mai mulţi ani cu 
tine, pentru capacitatea ta de a face cunoscute sil-
vicultorilor şi ecologilor francezi interesul imens 
ce îl reprezintă pădurile naturale româneşti, pentru 
primirea atât de călduroasă, manifestată cu prilejul 
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vizitei noastre în România, în 2005 şi pentru colabo-
rarea noastră, în aceste zile aniversare eu doresc să vă 
mulţumesc în modul cel mai solemn.

În aşteptarea reîntâlnirii noastre foarte apropiate 
în Franţa, cu prilejul colocviului “Biodiversitate, Na-
turalitate, Umanitate” – pentru a ne inspira în gos-
podărirea pădurilor (la Chambéry), între 27-31 oct., 
te rog să primeşti sentimentele şi omagiile mele cele 
mai călduroase”.

De la  prof. univ. I.S. antonov din Penza-Rusia, 
coleg de facultate şi an, felicitări şi urări de sănătate 
şi noi realizări ştiinţifice.

Vizibil emoţionat, în cuvântul său, dr. Stelian 
radu a mulţumit celor ce i-au fost alături în această 
memorabilă zi din viaţa sa, pentru cuvintele şi me-
sajele de suflet ce s-au rostit sau au fost trimise din 
toate colţurile ţării şi nu numai:

“Distinsele personalităţi prezente aici, colegii şi 
partenerii mei de muncă şi viaţă au fost foarte gene-
roşi în aprecierile lor, deşi nu sunt decât un simplu 
cercetător care am urmărit întotdeauna să-mi înde-
plinesc datoriile profesionale cu seriozitate, devota-
ment şi dragoste faţă de ţara mea şi pădurile ei

Am parcurs aceşti frumoşi ani cu înţelepciunea 
şi dragostea de natură dăruite de satul copilăriei, de 
învăţămintele însuşite de la dascăli renumiţi în şco-

lile urmate. În institutul în care am lucrat peste o 
jumătate de veac şi de care mă simt sufleteşte legat 
am avut marele avantaj de a mă afla în preajma unor 
mari personalităţi ale silviculturii româneşti, de la 
care am avut numai de învăţat şi cărora le păstrez o 
memorie sfântă.

Vă mulţumesc pentru că aţi fost astăzi aici şi pen-
tru faptul că am văzut în privirile domniilor voastre 
aceiaşi lumină caldă a dragostei şi respectului reci-
proc, care mă stăpâneşte şi pe mine”. Sărbătorirea 
doctorului Stelian Radu a continuat în luna octom-
brie 2008 şi în afara hotarelor ţării, în Franţa şi El-
veţia, în cadrul colocviului “Diversitate, Naturalitate, 
Umanitate” – pentru a inspira gospodărirea păduri-
lor (Chambéry, între 27-31 oct.). Invitat de onoare la 
acest colocviu, dr. Stelian Radu a primit un premiu 
special şi a fost ales membru de onoare al publica-
ţiei “Forêts sauvages”. Închei această prezentare cu 
citatul;

“Credem cu profundă convingere că un sector care 
are asemenea iluştri înaintaşi, un sector care învaţă 
să-i cinstească aşa cum se cuvine, care se mândreşte 
cu ei şi care-i menţine mereu proaspeţi în memoria 
colectivă şi conştiinţa întregului sector, poate spera 
fără rezerve la un viitor promiţător spre mai binele 
pădurii şi poporului român” (I. Florescu, 1998).

Recenzie
Pop o., G., danciu m., rakosy l., mun-

teanu a., V., ştefănuţ S., Ionescu d., t., 
Simon d., Predoiu G., andrei a., Vezeanu 
c., 2008 : monografia rezervaţiei muntele 
tâmpa. editura universităţii transilvania, 
Braşov, 130 p., 88 fotografii color, 5 hărţi, 4 
tabele şi 1 grafic.lucrarea a fost relizată în 
cadrul Proiectului „reabilitarea, protecţia 
şi conservarea biodiversităţii ariei proteja-
te muntele tâmpa” finanţat de către regia 
Publică locală a Pădurilor Kronstadt ra 
în colaborare cu administraţia fondului 
pentru mediu.

După o introducere edificatoare, în lucra-
re se derulează 12 capitole scrise cu talent 

şi competenţă ştiinţifică: Legendele Tâm-
pei, Aspecte istorice privind pădurile de pe 
Tâmpa, Caracterizarea geografică, Brio flora, 
Flora cormofită, Aspecte privind vegetaţia 
Tâmpei, Tipurile de habitate, Fluturii şi alte 
insecte, Avifauna, Fauna de mamifere şi alte 
vertebrate, Trasee ecoturistice în rezervaţia 
Muntele Tâmpa şi Repere pentru manage-
mentul rezervaţiei. 

Încheiată cu o bibliografie generală ex-
trem de valoroasă, cartea îşi aduce contribuţia 
la punerea în valoare a Rezervaţiei Naturale 
Muntele Tâmpa cu implicaţii majore în dez-
voltarea turistică şi culturală a Braşovului.

Dr. ing. Valentin Bolea
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În 2008, pe data de 3 septembrie, D-l dr. ing.Vlase 
Ilarion a împlinit respectabila vârstă de 85 de ani, cu care 
prilej aş dori să-i creionez din nou un succint portret pro-
fesional şi uman, îndeosebi pentru colegii silvicultori mai 
tineri, care nu au avut privilegiul de a-l cunoaşte în mod 
direct.

Demersul meu se vrea a fi un binemeritat omagiu adus 
personalităţii Domniei sale.

Domnul Vlase Ilarion este de obârşie călărăşeană, fi-
ind născut chiar în oraşul de reşedinţă al judeţului, în care  
a copilărit şi a urmat cursurile şcolilor primară şi liceală.

A devenit inginer silvic în anul 1947,în urma absol-
virii facultăţii din cadrul Politehnicii din Bucureşti, acti-
vând apoi pentru scurte perioade,în cadrul INCEF şi la 
Ocolul Silvic Mălini iar între anii 1949 şi 1957 a func-
ţionat în calitate de cadru didactic (şef de lucrări, lector) 
în învăţământul superior silvic, mai întâi la Institutul de 
Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc, iar mai apoi 
după comasarea întregului învăţământ superior silvic la 
Braşov,în anul 1953- la Institutul Forestier de aici.

În această calitate de cadru didactic, a predat pentru 
prima dată în învăţământul superior silvic românesc pre-
legeri de specialitate la disciplinele nou înfiinţate şi anu-
me: ”Mecanizarea lucrărilor silvice”,”Ameliorarea trenu-
rilor degradate”, şi „Cultura arborilor decorativi”.

Încă din primii săi ani de activitate, şi-a propus să-şi 
pregătească în paralel şi calea spre perfecţionarea profesi-
onală prin doctorat, angajându-se în efectuarea a nume-
roase observaţii în teren şi culegerea de date de cercetare.

A susţinut doctoratul cu tema: ”Contribuţii privind 
introducerea laricelui în făgete şi amestecuri de răşinoase 
cu fag”. Lucrarea de doctorat însumând 160 de pagini, 
a fost editată de către Centrul de Documentare Tehnică 
pentru Economia Forestieră în anul 1966.

În anul 1957, dr. ing. Ilarion Vlase a preluat conduce-
rea staţiunii INCEF Braşov,  la care eu deja funcţionam.

S-a aflat în fruntea acestei instituţii de cercetare timp 
de aproape trei decenii, la început ca şef al staţiunii de 
sine stătătoare, iar mai apoi ca şef al laboratorului de cer-
cetare din cadrul Filialei ICAS după reunirea în cadrul 
aceleiaşi instituţii a activităţii de cercetare şi proiectare 
silvică (amenajarea pădurilor şi corectarea torenţilor).

În această calitate, a probat deosebite însuşiri admi-
nistrative şi de competenţă profesională, conducând cu 
înţelepciune, demnitate şi abilitate întreaga activitate a 
colectivului din subordinea sa şi reprezentând în mod 
onorabil colectivul de cercetare în confruntare cu forurile 
tutelare.

A dat dovadă de omenie şi obiectivitate în acţiunile 
întreprinse, astfel încât în sânul colectivului s-a menţinut 
în permanenţă o atmosferă calmă şi constructivă, propice 
unei munci eficiente.

A fost angrenat direct în activitatea de cercetare ştiin-
ţifică, având responsabilităţi de teme şi colaborări, aido-

ma celorlalţi cercetători. Competenţa şi interesul pentru 
buna gospodărire a pădurilor şi le-a manifestat printr-o 
bogată şi variată publicistică.

Ca rezultat al numeroaselor studii şi experimentări 
efectuate în domeniul conservării seminţelor forestiere, a 
redactat lucrarea cu caracter monografic intitulată: „Con-
servarea seminţelor forestiere”, (278 pagini), tipărită în 
anul 1982 la Editura „Ceres”.

Rezultatele numeroaselor cercetări efectuate în decur-
sul celor 38 de ani de activitate ştiinţifică şi didactică s-au 
concretizat într-un număr de 51 de articole publicate ca 
autor sau coautor în „Revista pădurilor”,”Studii şi cerce-
tări în silvicultură”, „Îndrumări tehnice pentru silvicultu-
ră”, precum şi în alte 6 articole în calitate de colaborator.

Este de menţionat şi contribuţia sa la redactarea lucră-
rii monografice „Pădurile României”, publicată sub egida 
Academiei Române în anul 1981.

Merite neîndoielnice îi revin omagiatului în nume-
roase alte acţiuni colaterale activităţii de cercetare, cum 
au fost preocupările legate de construirea clădirii-sediu a 
Staţiunii (1960-1961), de amenajarea, dotarea şi punerea 
în funcţiune a Centrului Republican de conservare a se-
minţelor forestiere de răşinoase, de dotarea laboratorului 
cu mobilier adecvat, de lărgirea capacităţii de lucru a la-
boratorului de controlul calităţii seminţelor forestiere, de 
crearea subcolectivului de cercetări în domeniul geneticii 
forestiere şi  de multe altele.

Se cade să nu omit faptul că a fost şi este un veritabil 
exemplu de om de familie, care nu-şi găseşte echilibrul 
deplin decât în sânul acesteia. Are doi fii de a căror edu-
caţie şi instrucţie s-a preocupat îndeaproape împreună cu 
soţia sa.

Omagiindu-l, nu pot să trec cu vederea, modul discret  
şi demn al comportamentului său în viaţă. S-a păstrat în 
afara formalismului festivist, neacţionând decât din im-
pulsuri constructive.

În anii de după retragerea sa din activitate a continuat 
să fie preocupat de probleme înrudite strâns cu silvicul-
tura.

S-a angajat şi a reuşit să elaboreze un amplu şi valoros 
material de peisagistică forestieră, pentru a cărei tipărire 
face în prezent susţinute demersuri.

Am avut privilegiul de a cunoaşte conţinutul acestui 
elaborat şi socotesc că ar fi regretabil ca el să nu vadă lu-
mina tiparului.

Închei prin a spune că D-l dr. ing. Ilarion Vlase este 
încă printre noi. Să ne bucurăm împreună cu Domnia sa 
de fericitul eveniment al împlinirii vârstei de 85 de ani 
şi să îi urăm să aibă parte de sănătate încă un însemnat 
număr de ani.

Nu mă dezic nici acum de mărturisirea pe care am 
făcut-o în urmă cu cinci ani, spunând că mă simt norocos 
şi onorat de faptul că destinele noastre au făcut să ne în-
tâlnim şi să activăm alături timp de aproape trei decenii.

Dr. ing. Mihai Gava

D-L DR. ING. ILARION VLASE  
LA VÂRSTA DE 85 DE ANI

comemoRăRI
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Cu peste şapte ani în urmă, atunci când D-l Petru 
Ciobanu se apropia de atingerea pragului privilegiat 
al vârstei de 80 ani, un imbold lăuntric m-a determi-
nat să recurg la gestul de omagiere a personalităţii 
sale, scriind şi semnând un articol publicat în co-
loanele acestei reviste. În anul 2004, de asemenea,în 
urma editării lucrării sale de suflet, intitulate: „Cup-
ca, un sat din Bucovina”, am simţit nevoia de a face 
publică realizarea sa remarcabilă,la care ajunsese în 
urma unei îndelungate şi perseverente strădanii.Tot 
aşa, cu prilejul decesului său , survenit la data de 23 
iulie 2006, am prezentat cu pioşenie un scurt pane-
giric.

Am dorit să fac această introducere pentru a se 
înţelege corect contextul în care scriu şi semnez 
acum,din nou, aceste rânduri omagiale la adresa ce-
lui care a fost, dar nu mai este printre noi, dr. ing. 
Petru Ciobanu. De data aceasta, scriu, răspunzând cu 
plăcere şi fără ezitări la o solicitare lăudabilă a dr.ing. 
Dan Ciobanu, unul dintre cei doi fii ai regretatului 
silvicultor de excepţie care a fost părintele său. Mai 
fac precizarea că dispun acum şi de un amplu şi mi-
nuţios „Curriculum vitae” al defunctului omagiat, la 
al cărui conţinut nu voi face apel însă decât în mă-
sura în care el susţine caracterizările semnificative pe 
care intenţionez să le evoc în cadrul acestui articol 
omagial. Sunt dispus şi cutez să mă angajez într-o 
asemenea evocare postumă întrucât s-a întâmplat ca 
traiectoriile noastre profesionale să se intersecteze şi 
să se unifice în toamna anului 1971, când în urma 
decesului soţiei sale, s-a transferat cu serviciul la 
Braşov, devenind cercetător ştiinţific.

Originar din satul Cupca-Storojineţ din Bucovi-
na de Nord, unde a văzut lumina zilei la 8 iunie 1921 
şi unde şi-a trăit doar copilăria şi adolescenţa, dr. ing. 
Petru Ciobanu s-a refugiat în ţară odată cu înstrăi-
narea arbitrară, în anul 1940, a zonei geografice în 
care se încadra şi satul său natal.

O atentă privire retrospectivă mă îndreptăţeşte să 
presupun că dificultăţile şi asperităţile vieţii cu care 
s-a confruntat în perioada anilor săi de formare au 
avut darul da a-l căli şi de a-i sădi în suflet nădejdi 
nebănuite şi o voinţă deosebit de puternică, altoită 
pe nişte ambiţii lăudabile. Aş putea spune că încă de 
pe atunci s-a angajat într-o „luptă dreaptă cu pro-
pria-i viaţă”, pe care a reuşit să o învingă.

De-alungul întregii sale vieţi, Petru Ciobanu a 

dat dovadă de o putere de muncă ieşită din comun, 
de un spirit de disciplină aparte şi de o responsabili-
tate exemplară în toate circumstanţele pe care i le-au 
impus vremurile.I-a fost de folos în acest scop expe-
rienţa acumulată în anii de şcoală şi în mod deosebit 
în ultimul an de liceu, petrecut la Liceul Militar din 
Craiova.

A optat pentru profesiunea de silvicultor, reuşind 
să devină inginer silvic în urma absolvirii Facultăţii 
de Silvicultură din cadrul Politehnicii bucureştene în 
anul 1947.

Aspiraţiile sale spre perfecţionare l-au determinat 
să se înscrie la doctorat, eforturile sale fiind încu-
nunate  de succes. Pe baza unei ample şi valoroase 
lucrări de dizertaţie, care a avut ca obiect studierea 
condiţiilor de regenerare naturală  amolidului în Bu-
covina, i s-a conferit titlul ştiinţific de „doctor în sil-
vicultură”, în anul 1967.

A fost un silvicultor pasionat şi competent, care 
în decursul activităţii sale profesionale îndelungate a 
cunoscut în mod nemijlocit specificul fiecărui dome-
niu, de cele mai multe ori încredinţându-i-se diferite 
funcţii de răspundere. Astfel: a activat în proiecta-
re (amenajarea pădurilor), în producţie (ocol silvic), 
în învăţământul preuniversitar şi în cel profesional 
şi mediu tehnic (profesor şi director la Liceul Silvic 
din Câmpulung Moldovenesc), în învăţământul su-
perior, iar în perioada anilor 1971-1985 în cercetare 
ştiinţifică în Silvicultură.

Este demnă de subliniat preocuparea permanentă 
pentru autoperfecţionare în toate domeniile în care 
a activat. Ca de exemplu, menţionez doar faptul că, 
în perioada în care a activat în cadrul învăţământului 
mediu tehnic (1968), nu a ezitat să se specializeze, 
devenind profesor gradul I.

O bogată şi rodnică activitate a dr. ing. Petru Cio-
banu s-a desfăşurat în ultima parte a carierei sale de 
silvicultor, în calitate de cercetător ştiinţific princi-
pal, când s-a străduit să rezolve cu succes teme im-
portante privitoare la aplicarea tratamentelor silvice 
şi când a manifestat disponibilitate şi pentru activi-
tăţi colaterale.

I-a plăcut să se afle întotdeauna în miezul eveni-
mentelor, munca de informare şi documentare aca-
parându-i timpul liber. A manifestat solicitudine faţă 
de orice propunere ce i s-a făcut, participând activ cu 
referate şi comunicări interesante la diferite simpo-

OMAGIERE POSTUMĂ  
A MEMORIEI DR. ING. PETRU CIOBANU

Dr. ing. Mihai Gava 
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zioane, sesiuni ştiinţifice ori schimburi de experienţă 
la nivel regional sau naţional. A elaborat de-a lungul 
timpului un mare număr de referate şi comunicări 
ştiinţifice (142), multe dintre ele (38) fiind publicate 
în diferite reviste de specialitate.

Chiar şi după retragerea sa din activitatea oficială 
prin pensionare în anul 1985, a rămas acelaşi om ac-
tiv şi iscoditor, angajându-se în  acţiuni care îl atestă 
ca pe o personalitate publică generoasă.

 Încă de la înfiinţare, a fost preşedintele societă-
ţii „Iancu Flondor” - Filiala Braşov, în care calitate 
a iniţiat numeroase acţiuni menite să întreţină şi să 
dezvolte sentimentele de frăţietate cu românii din 
Bucovina de Nord, aflată în prezenzt în afara frun-
tariilor ţării.

Aşa cum am mai amintit fugitiv, tot după pensi-
onsre, o muncă neobosită de mai mulţi ani de inves-
tigaţii asidue i-a permis să întocmească o cuprinză-
toare monografie a satului său natal, Cupca, leagănul 
de neuitat al obârşiei şi copilăriei sale.

Numeroasele distinţii oficiale ce i s-au conferit 

reprezintă în mod concret recunoaşterea meritelor 
dovedite în munca sa.

Nu pot trece cu vederea nici pasiunea pe care o 
avea pentru informaţiile de ordin istoric, dovadă ne-
ândoielnică a patriotismului său evident, ca şi a înal-
tului său spirit  cetăţenesc.

Şi-a întemeiat o familie încă de pe vremea stu-
denţiei sale (1945), ocupându-se îndeaproape şi cu 
vădită grijă părintească de creşterea, educarea, şi in-
struirea celor doi fii ai săi, ambii cu pregătire supe-
rioară, unul dintre ei îmbrăţişând tot profesiunea de 
silvicultor.

În finalul acestei prezentări selective, îmi permit 
să-mi exprim opinia că s-ar cuveni ca toţi cei care 
l-am cunoscut , să ne amintim din nou cu înţelegere 
şi spirit de solidaritate, de puternica şi complexa per-
sonalitate a prof. dr. ing.Petru Ciobanu ca silvicultor 
remarcabil, intelectual, cetăţean şi patriot, familist şi 
părinte exemplar. Să-i cinstim memoria în continu-
are şi să nu-l dăm uitării!

Ştiaţi că: 
 După Centrul Naţional  de Informaţii privind speciile invazive din SUA, pădurile care acoperă 40% 

din teritoriul ţării, se confruntă defrişările pentru construcţii şi agricultură şi cu speciile neindigene invazive. 
Aceste specii includ: buruienile şi arborii neindigeni, dar cele mai dăunătoare sunt insectele, ciupercile şi vi-
ruşii. Importanţa acestor specii este apreciată de Sistemul de Informaţii privind Dăunătorii Exotici forestieri 
din America de Nord după următoarele criterii: Capacitatea de a devenii stabili prin găsirea plantelor gazdă 
şi a condiţiilor de răspândire; Potenţialul de a se răspândi în America de nord după introducere pe calea 
vântului sau a intervenţiei umane;  Potenţialul de a cauza pagube economice în producţia de masă lemnoasă 
importantă pentru industrie; Capacitatea de a cauza deteriorarea mediului afectând speciile dominante che-
ie. Serviciile Forestiere din SUA dispun de un Program al Speciilor Invazive care oferă informaţii privind 
managementul speciilor neindigene, care afectează resursele forestiere ale ţării. Scopul acestui program este 
să diminueze sau să elimine introducerea, instalarea, răspândirea şi impactul speciilor invazive asupra fon-
dului forestier şi al peisajului. S-a dezvoltat o strategie Naţională care integrează diferitele ramuri ale Servi-
ciilor Forestiere care colaborează pentru combaterea speciilor invazive prin următoarele măsuri: Prevenirea 
introducerii prin educaţie (cea mai ieftină dintre măsuri);  Detectarea timpurie prin monitorizare de către 
un personal bine instruit; Controlul şi managementul speciilor invazive, utilizând măsuri integrate de com-
batere prin cooperare internaţională pentru că speciile invazive nu cunosc graniţe;  Restaurarea şi reabilitarea 
ariilor degradate pentru reluarea funcţiilor ecologice iniţiale şi prevenirea reinfectărilor.
	Dintre insectele invazive în SUA, Agrilus planipennis a fost descoperit în regiunea Marilor Lacuri 

în 2002. Această insectă xilofagă vatămă şi distruge frasinul, care are o importanţă majoră în SUA pentru 
lemn şi peisaj. Transportul lemnului infestat este sistat. O altă insectă invazivă: Sirex noctilia, originară din 
Europa, Asia şi Africa de nord, a infestat 80% din pini. După 6 luni de la infestare pinii au pierdut acele 
şi au murit. Controlul acestei insecte invazive se face cu ajutorul nematodelor (Deladenus siricidicol), care 
infestează ouăle de viespe şi le face sterile.
	Pepinierele forestiere sunt invadate de buruiana invazivă Pueraria lobata – o specie repede crescă-

toare în estul US şi de Polygonum perfoliatum în statele de pe malurile Atlanticului, ambele specii copleşesc 
puieţii şi îngreunează creşterea lor. În Arkansas se cheltuiesc anual 12 milioane dolari pentru eliminarea 
buruienilor, dar după intervenţii producţia creşte cu 63%. 
	ciupercile invazive infectează repede şi virulent în toate  staţiunile şi se reproduc rapid, realizând 

milioane de spori. Ele nu au duşmani în noile staţiuni iar arborii gazdă nu opun rezistenţă. Exemplele isto-
rice includ cancerul de scoarţă al castanului bun (Cryphoectria parasitica) din Munţii Appalachi şi maladia 
ulmului (Ophiostoma ulmi) din America de Nord. Mai recent ciuperca Phytophthora ramous a fost identifi-
cată pe coasta de vest şi provoacă moartea stejarilor. Această ciupercă are ca plante gazdă: Rhododendron ssp. 
Huckleberry, Vaccinium ovatum, Umbellularia californica ori Aectostaphylos manzanita, care au un rol important 
în adăpostirea şi răspândirea speciei invazive.
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În locul frumoaselor păduri şi al renumitelor podgorii de la Copşa Mică au rămas păduri degradate şi 

dealuri acoperite de vegetaţie invadantă - Calamagrostis arundinacea şi Asclepias syriaca!

Poluarea continuă să se fie foarte puternică la Copşa Mică, cu efecte dăunătoare atât pentru vegetaţia 
forestieră cât şi pentru om
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cancerului pulmonar la persoanele expuse poluării
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Peste pragul de toxicitate de 12 ppm cupru oamenii se 
îmbolnăvesc de ulcer

1,32

0,49

1,2

0,55

0,43

0,35

0,48

0,02

0,86

1,6

0,45

1,51

0,35
0,32

0,31

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

ppm

1

Specia

Conţinutul frunzelor în sulf în P.A.Târnăvioara, 2008

Populusxcanadensis

Eleagnus angustifolia

Salix fragilis

Acer negundo

Catalpa speciosa

Aesculus hipocastanum

Robinia pseudacaia

Salix alba

Ailanthus alitssima

Asclepias syriaca

Fraxinus ornus

Cornus sanguinea

Quercus robur

Acer campestre

Carpinus betulus

100,5

34

39

31,2533,25

35,5

34,75

60,75
61,5

50,75

40,5

29,520,25
21

19

0

20

40

60

80

100

120

ppm

1

Specia

Conţinutul frunzelor în Cu înP. A.Târnăvioara, 2008

Populusxcanadensis

Eleagnus angustifolia

Salix fragilis

Acer negundo

Catalpa speciosa

Aesculus hipocastanum

Robinia pseudacaia

Salix alba

Ailanthus alitssima

Asclepias syriaca

Fraxinus ornus

Cornus sanguinea

Quercus robur

Acer campestre

Carpinus betulus



ReVIstA de sIlVIcultuRă şI cINegetIcă

100

LUNA PĂDURII:  15 MARTIE – 15 APRILIE

MESAJUL ARBORILOR
În Baia mare, Parcul de Sud de la şesul Băii (lapoş), este o 

adevărată fabrică de oxigen şi singura captatoare a bioxidului 
de carbon şi a noxelor din sudul oraşului

de ce se defrişează?

ISSn: 1224-6573


