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1. Introducere
Contrar legilor şi reglementărilor UE, în România se de-
frişează parcurile şi se taie arborii din oraşe.
Aspectele de ordin ecologic, ce privesc gestiunea ora-
şelor moderne, sunt consfinţite la toate nivelele: 
a). La nivel internaţional, grija pentru „cuvertura ver-
de” a oraşului este pusă în evidenţă în:
•	 Raportul Brundtland (1987), care extinde concep-

tul dezvoltării durabile şi la gestiunea oraşelor, iar 
Adunarea Generală a ONU a recomandat statelor 
membre să pună la baza strategiilor  şi politicilor lor 
naţionale principiile şi criteriile dezvoltării durabile;

•	 Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1993), care detaliază ac-
ţiunile ce trebuie să orienteze preocupările autori-
tăţilor locale în conturarea perspectivelor oraşului;

•	 Programul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra 
Aşezărilor umane (Habitat II) la care a participat şi 
Preşedintele României, care a semnat actul final al 
conferinţei, ce prezentă trăsăturile locuinţei şi habi-
tatului viitorului;

•	 Declaraţia de la Istambul asupra aşezărilor umane 
(2), care stabileşte necesitatea dezvoltării durabile 
a aşezărilor umane, într-o lume din ce în ce mai ur-
banizată.

b). La nivel naţional, grija pentru aspectul oraşelor, 
pentru apropierea acestora de natură este consecinţă 
a următoarelor legiferări:
Cadrului legislativ existent, Legea 137/1995 prevede 
la art. 60: În procesul de dezvoltare socio-economică a 
planului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a lo-
calităţilor este obligatorie respectarea principiilor eco-
logice pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. 
În acest scop autorităţile locale răspund pentru:
•	 îmbunătăţirea microclimatului urban, prin amena-

jarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciului cu apă 
din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe 
acestora, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi 
menţinerea curăţeniei;

•	 menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea suprafeţe-
lor destinate spaţiilor verzi, parcurilor, aliniamente-

lor de arbori şi perdelelor de protecţie stradală, a 
amenajărilor peisagistice cu funcţie ecologică, es-
tetică şi recreativă;

•	 adoptarea de măsuri, obligatorii pentru toate per-
soanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi 
înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimi-
lor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clă-
diri, a arborilor şi arbuştilor decorativi.

Convenţiile internaţionale la care România este parte 
şi anume:
•	 Convenţia internaţională privind protecţia vegeta-

ţiei (Roma, 6.12.1951);
•	 Convenţia privind zonele umede de importanţă in-

ternaţională Ramsar (2.02.1971), regăsită în Legea 
5/1991;

•	 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, 
cultural şi natural (Paris, 23.11.1972);

•	 Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Ja-
neiro, 5.06.1992, transpus în Legea 58/1994).

În Bucureşti se înregistrau, în 1989, 12 mp/locuitor 
spaţiu verde intravilan şi, prin defrişări de parcuri şi tă-
ieri de arbori, s-a ajuns, în 1995, la 3,7 mp/locuitor, ceea 
ce înseamnă de 2,3 ori mai puţin decât în Varşovia, de 
5,5 ori mai puţin decât în Viena şi de 6,2 ori mai puţin 
decât în Stockholm (82 mp/locuitor) (Anonymus, Bucu-
reşti – oraşul verde).
În mass media se relatează următoarele cazuri concrete 
de agresiuni împotriva parcurilor şi arborilor:
•	 Ministerul Culturii a susţinut defrişarea pe 3.000 

mp a parcului Brezoianu pentru a construi monu-
mentul Holocaustului. Justificarea că în schimb se 
vor planta de 4 ori mai mulţi „copaci” în Parcul Izvor 
este greşită, pentru că toţi puieţii plantaţi nu sunt 
capabili să absoarbă din aer nici măcar cantitatea 
de CO2 absorbită de un singur arbore tăiat. Auto-
rizaţia de construcţie încalcă Legea Mediului art. 
71 care interzice schimbarea destinaţiei zonei ver-
zi, reducerea suprafeţei sau strămutarea lor (Ziare.
com, 14 mai 2009).

•	 După Nicuşor Dan, preşedintele Asociaţiei Salvaţi 
Bucureştiul, spaţiul verde intravilan din Bucureşti 

Apel

Încetarea agresiunilor împotriva arborilor,
  primul pas în acţiunea de diminuare a concentraţiei 

bioxidului de carbon din aer!

Gheorghe Gavrilescu, Valentin Bolea, Diana Vasile
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era de 3.400 ha în 1989 şi s-a redus la 1.700 ha în 
2009, reprezentând 7-8% din cele 22.000 ha cât re-
prezintă suprafaţa capitalei (Cotidianul).

•	 Parcul Comarova din municipiul Mangalia, singura 
pădure de pe litoralul românesc, unică prin flora şi 
fauna ei, este la un pas de a se transforma într-un 
cartier rezidenţial (Ziare.com, 20 iunie 2008).

•	 În 29.06.2005 în Pont.Web se putea citi următo-
rul protest: „Protestăm contra intenţiei Consiliului 
Judeţean Cluj şi respectiv Primăriei şi Consiliului 
Local al Municipiului Cluj-Napoca, de a realiza, sau 
aproba/tolera distrugerea şi înlocuirea cu diverse 
construcţii (Mall-uri, ansambluri de locuinţe, clădiri 
cu rol comercial sau cultural etc.) a unei serii întregi 
din puţinele spaţii verzi şi terenuri de sport, pe care 
le mai are oraşul nostru, după pierderile continue 
suferite în ultimii 15 ani, în acest domeniu şi după 
extinderea haotică, ce nu a lăsat nici o zonă verde 
şi nici un teren pentru sport şi  recreaţie în zonele 
rezidenţiale, sau de altă natură, apărute după 1990. 
Considerăm nu doar inoportune, ci de-a dreptul 
iresponsabile intenţiile Consiliului Judeţean pri-
vind:

•	 realizarea unui complex comercial şi a altor clădiri 
în locul Stadionului Ion Moina şi a terenurilor de 
sport din zonă (HCJ 88/.);

•	 realizarea unui ansamblu tip Mall, în zona Parcu-
lui Est, în locul actualelor spaţii verzi şi terenuri de 
sport;

•	 realizarea unor noi clădiri în zona Parcului Mare;
•	 extinderea nefericit implantatei zone industriale, 

din vecinătatea Parcului Etnografic Romului Vuia şi 
a pădurii şi zonei de agrement Hoia.

Considerăm la fel de dăunătoare Clujului şi intolerabile 
intenţiile Primăriei/Consiliului Local de a: 
•	 realiza un parc de distracţii în locul Parcului Colina;
•	 autoriza construirea în pădurea şi zona de agre-

ment Făget;
•	 aproba realizarea de blocuri de locuinţe în Parcul 

Rozelo.
La fel de impardonabile sunt intenţiile de:
•	 desfiinţare a bazei sportive Unirea şi transformarea 

în zonă de construcţii;
•	 realizarea unor spaţii comerciale în Parcul Calvaria;
•	 aprobarea realizării de benzinării, garaje, parcări 

etc. pe spaţii verzi”.
•	 În Cluj se taie arborii şi se distrug gardurile vii în 

Piaţa Matei Corvin, iar în spatele plăcilor de lemn, 
care îngrădesc Piaţa Unirii, se petrece un adevărat 
masacru al arborilor, a gardurilor vii şi a tot ceea ce 
înseamnă „verde” (Citynews.ro, 8 mai 2009).

•	 În Parcul Central al Clujului dispar noaptea arborii 
din preajma stadionului Ion Moina, la a cărui funda-
ţie se lucrează (2 septembrie 2009, Reportaj).

•	 Pădurea Trivale,din Piteşti are 27 hectare şi este 

una din puţinele păduri urbană din România care 
ajunge până aproape de centrul oraşului. Aici, 19 
proprietari ai unei suprafeţe de 15.000 m2  au pro-
fitat de lacunele legislative şi au solicitat defrişarea 
suprafeţei maxime pe care o permite legea, respec-
tiv 5% din terenul deţinut. Astfel, într-un oraş, cotat 
ca fiind cel mai poluat oraş din ţară, s-a defrişat din 
spaţiul verde 1 ha de pădure de peste 120 de ani, 
pentru a se construi un cartier rezidenţial (Adevă-
rul, 6 august 2008).

•	 În Info.Mureş din 24 februarie 2009, Asociaţia Rho-
dodendron îşi exprimă dezacordul faţă de tăierile 
repetate de arbori, reducerile drastice ale supra-
feţelor verzi, active din punct de vedere biologic, 
prin tăierile neadecvate de formare şi întreţinere, şi 
tăierile rase ale arborilor, pentru transformarea te-
renurilor în parcările din oraşul Tg. Mureş. Astfel, 
se estimează că, la o reducere a spaţiului verde de 
50-70.000 m3 foliari, cunoscând că într-o perioadă 
de vegetaţie 1 m3 foliar produce cca. 440 g oxigen, 
absoarbe 590 g CO2, filtrează 1100 m3 de aer, elimi-
nă cca. 47 litri de apă prin procesul de transpiraţie 
şi reţine 4,5 kg de praf, s-au pierdut 22-30 t oxigen 
(cantitatea anuală necesară pentru 170 de persoa-
ne), nu s-au asimilat 30-40 t CO2 (curăţind 55-77 mi-
lioane m3 de aer), s-au pierdut 2,35-3,29 milioane 
litri de apă, care ar fi asigurat o climă mai plăcută 
vara şi nu s-au reţinut (filtrat) cantitatea de 225-315 
t praf din atmosferă.

•	 La Roman, printr-o decizie a primarului, a început o 
susţinută acţiune de defrişare a arborilor şi gardu-
rilor vii, sub denumirea de cosmetizare a localităţii. 
Se urmăreşte crearea unui spaţiu aerisit plin doar 
de pajişti. După Doru Stegaru, şeful Asociaţiei de 
Proprietari 20 din Roman, ceea ce se întâmplă este 
o crimă, pentru că în locul spaţiilor verzi defrişate 
vor apărea firme şi magazine (Gardianul, 28 ianu-
arie 2009).

•	 În Timişoara, pe Aleea CFR, s-au tăiat nu numai teii 
bolnavi ci şi cei sănătoşi, de firma care se ocupă de 
amenajări spaţii verzi (Ramona Băluţescu în Timpo-
lis, 20 noiembrie 2008).

•	 Pe strada Popa Şapcă s-au tăiat nu numai arborii 
putreziţi ci şi cei sănătoşi, iar un dud a fost tăiat în 
scaun, tăiere neadecvată pentru această specie (D. 
Dancea, Adevărul, 12 mai 2009).

2. Agresiuni împotriva arborilor şi 
arbuştilor, greu de explicat în Braşov – 
„cetatea silviculturii”
Braşovul constituie o veritabilă „cetate a silviculturii”, în 
care funcţionează de mult timp:
•	 Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, 

unde se formează inginerii silvici, care răspund de 
soarta pădurilor şi arborilor din România şi unde se 
conduc masterate şi doctorate privind schimbările 
climatice, protecţia pădurilor, ariile protejate, îngri-
jirea zonelor verzi, ecologia generală şi forestieră 
etc.;
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•	 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - Staţiu-
nea Braşov, unde se fac cercetări de protecţie a pă-
durilor, ecofiziologie şi ecologie, silvotehnică, nutri-
ţie minerală, dendrometrie, auxologie forestieră şi 
amenajarea pădurilor etc.;

•	 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, 
care veghează la aplicarea legilor şi mai ales a Co-
dului Silvic;

•	 Direcţia Silvică Braşov, Ocolul Silvic Braşov, Regia 
Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A, care răs-
pund de integritatea şi gospodărirea pădurilor şi 
zonelor verzi intravilane şi extravilane;

•	 Grupul Şcolar Silvic „dr. ing. N. Rucăreanu”, care for-
mează tehnicieni şi pădurari, capabili să păzească 
cele mai inaccesibile şi mai ascunse colţuri ale pă-
durii, cu atât mai mult arborii din parcurile şi alinia-
mentele Braşovului;

•	 Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov şi Garda 
de Mediu, cu un personal specializat pentru gospo-
dărirea durabilă a ecosistemelor urbane;

•	 Prefectura Braşov, în care inginerii silvici sunt bine 
reprezentaţi şi au un cuvânt greu de spus privind 
soarta parcurilor şi arborilor din Braşov;

•	 Societatea Progresul Silvic - Filiala Braşov-Covasna, 
care şi-a propus ca obiectiv principal şi de onoare, 
ocrotirea arborilor, parcurilor şi pădurilor din cele 
două judeţe.

În Braşov apare din 1996 „Revista de Silvicultură şi 
Cinegetică”, ce a abordat multe teme privind soarta 
şi gospodărirea pădurilor din România  şi care nu mai 
poate trece cu vederea agresiunile împotriva parcurilor 
şi arborilor, acţiuni ilegale şi neraţionale, în contextul 
în care Uniunea Europeană ne avertizează pentru înca-
drarea nivelurilor de poluare în normativele europene 
şi pentru respectarea normativelor privind spaţiile ver-
zi.
•	 Primăria Braşov, în premieră pe ţară, beneficiază din 

2005, de lucrarea editată de ICAS: „Atlasul poluării 
din Braşov”, care evidenţiază pe zone topo-climati-
ce, pe cartiere şi pe artere de circulaţie, nivelul po-
luării cu NOx, Pb, SO2, F, Cl, Na, Cu, Fe, Zn, Mn, Cr, Ca, 
precizează rolul inegalabil al arborilor de a absorbi 
şi acumula, sau chiar de a metaboliza aceste noxe şi 
evidenţiază toxicitatea sării, folosite la deszăpeziri, 
a clorului şi natriului, asupra arborilor.

•	 La Conferinţele Naţionale pentru Protecţia Mediu-
lui prin metode şi mijloace biologice şi biotehnice 
şi la Conferinţele Naţionale de Ecosanogeneză, ţi-
nute la Braşov, la sesiunile Facultăţii de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere (Bolea, 2002) şi la Conferin-
ţele Internaţionale de Mediu în cadrul BENA (Bal-
kan Environmental Association) privind poluarea şi 
sănătatea oamenilor, organizate de Universitatea 
Transilvania Braşov, s-au semnalat cu perseverenţă 
importanţa arborilor în purificarea aerului (Bolea şi 
Chira).

În acest context, în care munca de educaţie ecologi-

că nu a lipsit, agresiunile din ce în ce mai grave şi mai 
frecvente, împotriva arborilor şi parcurilor sunt greu de 
explicat. Singura explicaţie ar mai rămâne iluzia falsă a 
braşovenilor, afirmată cu convingere chiar de conduce-
rea oraşului, că Braşovul este oraşul cu cele mai multe 
zone verzi din ţară şi că beneficiază de o vegetaţie luxu-
riantă. Din păcate, chiar după datele serviciului de zone 
verzi al Primăriei Braşov, suprafaţa zonelor verzi intravi-
lane din Braşov se limitează la 91 ha (parcuri şi scuaruri 
fără pădurile intravilane şi limitrofe), ceea ce reprezintă 
pentru cei  284.596 locuitori ai Braşovului 2,9 mp pe lo-
cuitor, cu totul ruşinos faţă de normativul naţional de 
12 mp/locuitor, faţă de normativul european de 26 mp/
locuitor şi faţă de ţările europene cu relief şi climat ase-
mănător cu a României, cum este Austria, care are 70 
mp/locuitor zonă verde intravilană, la Viena.
Chiar în această situaţie, sub potenţialul oraşului şi sub 
normativele naţionale şi internaţionale, zona verde din 
Braşov se caracterizează prin frumuseţea şi abundenţa 
rondurilor cu flori şi piatră spartă şi prin starea jalnică a 
arborilor, în curs de dispariţie, atât în aliniamente, cât şi 
în parcuri şi scuaruri.
Această lacună în concepţia autorităţilor locale se re-
flectă şi în ordinea de zi a Workshop-ului „Oraşele viito-
rului: pentru economii cu nivel scăzut de CO2”, organi-
zată la Braşov de Asociaţia Municipiilor din România,  în 
14 Octombrie 2009, în care prezentarea ICAS: „Protec-
ţia, îmbunătăţirea şi extinderea zonelor verzi din Braşov 
- acţiuni urgente şi eficiente pentru reducerea bioxidu-
lui de carbon din aer”, nu şi-a găsit un loc, deşi obiecti-
vul sesiunii a fost dezbaterea politicilor UE, naţionale şi 
locale pentru reducerea emisiilor de CO2 şi promovarea 
celor mai bune practici de implementare a politicilor şi 
proiectelor locale, şi deşi la Asociaţia Zonei Metropo-
litane Braşov se discută, de luni de zile, problema Ine-
lului Verde a Zonei Metropolitane Braşov şi problema 
oraşelor eco-model. 
Arborii din Braşov ca şi cei din majoritatea oraşelor din 
România, nu depăşesc decât rar vârsta de 100 de ani 
şi sunt supuşi la agresiuni multiple prin  modernizarea 
drumurilor rutiere, amenajarea parcărilor, urbanizare, 
poluare, aplicarea sării pentru deszăpeziri, degradarea 
involuntară ori voluntară a vegetaţiei, tehnici de lucru 
horticole greşite.
Arborii sunt organisme vii, care suferă din cauza polu-
ării şi maladiilor, care îmbătrânesc, dar nu pot fi lăsaţi 
să moară în picioare ca în pădurile virgine, pentru că ar 
fi un pericol pentru viaţa oamenilor. Pentru ca peisajul 
urban să nu fie brutal afectat, reamplasarea arborilor 
bătrâni şi putregăioşi trebuie făcută progresiv.

3. Defrişarea repetată a parcurilor şi 
scuarurilor din Braşov
Locurile virane, pentru amplasarea mall-urilor şi parcă-
rilor, nu lipsesc în Braşov, dar trecând peste protestul 
populaţiei („De ce măcelăriţi Parcul tractorul?” spunea 
un bătrân la o întâlnire cu delegaţii Primăriei), trecând 
peste legea care nu permite schimbarea folosinţei par-
curilor, acestea sunt defrişate pentru amplasarea con-
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strucţiilor şi parcărilor. Aşa este cazul Parcului Gării. 
În loc să se amenajeze acest părculeţ, situat în partea 
stângă a Gării (fig. 1) cu alei şi bănci pentru pasagerii 
care aşteaptă trenul în gară, s-a preferat îngrădirea lui 
cu panouri, tăierea arborilor din interiorul şantierului 
de construcţie (fig. 2) cât şi a aliniamentului de molid 
de pe strada Gării, pe porţiunea paralelă cu şantierul.
În locul arborilor tăiaţi s-au ridicat maldăre de materi-
ale de construcţie şi, în sfârşit, a apărut mall-ul Unirea 
şi parcarea din faţa mall-ului (fig.3). Cât de simplu era 
dacă amplasarea acestui centru comercial se făcea în 
partea dreaptă a Gării şi se obliga societatea respectivă 
să-şi facă propria zonă verde în loc să taie arbori de 60-
70 de ani (fig. 4)!

Fig. 1. Monitorizarea Parcului Gării prin fotografii din satelit.

Fig. 2.  Parcul Gării în timpul construcţiei mall-ului Unirea

Fig. 3. Sacrificarea Parcului Gării pentru construirea all-ului 
Unirea şi a parcării din faţa ei

Fig. 4. Ce a mai rămas din Parcul Gării 

Fig. 5. Molid sănătos, tăiat odată cu construirea mall-ului 
Unirea
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Acelaşi lucru se petrece în Parcul Tractorul, un parc 
foarte bine întreţinut, iubit şi frecventat de locuitorii 
cartierului Tractorul (fig. 6).
Mall-ul Plus şi Complexul Sportiv, în loc să se amplase-
ze pe terenurile virane din apropiere şi să-şi amenajeze 
propria zonă verde, care să se adauge la zonele verzi 
deficitare ale Braşovului, s-a preferat  defrişarea colţu-
lui Parcului dinspre Stadionul Tractorul, pentru mall-ul 
Plus (fig. 7-8) şi a arborilor din centrul Parcului Tractorul, 
pentru Complexul Sportiv (fig. 9), diminuând o zonă 
verde extrem de utilă pentru absorbţia noxelor emana-
te de uzinele Tractorul şi Rulmentul.
Aceste maniere de instalare a unor obiective comerci-
ale sau sportive, pe suprafaţa parcurilor, prin defrişarea 
arborilor şi transformarea parcurilor publice în perdele 
de protecţie a obiectivelor respective (fig. 10), nu este 
legală, nu este eficientă, nu este echitabilă pentru po-
pulaţia Braşovului şi duce la reducerea spaţiilor verzi, în 
loc să promoveze extinderea acestora.
Cum se vor justifica aceste defrişări neraţionale, când se 
vor analiza pe hărţile satelitare (fig. 11) suprafeţele verzi 
lipsă din Parcul Tractorul?
În ţările civilizate, din vestul Uniunii Europene, proble-
ma acestor noi construcţii este abordată cu totul diferit. 
Terenurile virane se pre-înverzesc, cu mult timp înain-
te, ceea ce măreşte considerabil valoarea de vânzare şi 
la instalarea lor, acestea beneficiază de alei plantate şi 
perdele de protecţie forestieră perimetrale proprii.

Fig. 6. Porţiune din Parcul Tractorul rămasă nedefrişată       

Fig. 7. Defrişarea Parcului pentru construirea Mall-ului Plus

Fig. 8. Sacrificarea unor molizi sănătoşi pentru construirea 
Mall-ului Plus

Fig. 9. Defrişarea Parcului Tractorul pentru Complexul Sportiv 

Fig. 10. Sacrificarea Parcului Tractorul pentru Mall-ul Plus
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Fig. 11. Monitorizarea Parcului Tractorul prin fotografii din 
satelit  

Blocurile din Braşov sunt înconjurate de verdeaţă, de 
arbori ornamentali şi pomi fructiferi, de arbuşti şi gar-
duri vii, de liane, care acoperă pereţii, dar care îşi au 
rădăcinile în spaţiul acela micuţ dintre blocuri (fig. 12-
13). Defrişarea acestor scuaruri, asfaltarea spaţiilor din-
tre blocuri şi transformarea lor în parcări (fig. 14) este 
o mare greşeală. Oamenii din aceste blocuri au nevoie 
de aer curat, nu de oxizii de azot, dioxidul de carbon 
emanate de maşini (fig.15). Ei au nevoie de linişte şi 
nu de claxoanele şi alarmele maşinilor parcate pe sub 
ferestre. Amenajarea parcărilor printre blocuri este cu 
atât mai condamnabilă  cu cât se face fără menajarea 
arborilor mari, la umbra cărora maşinile se pot adăposti 
pe timp de caniculă, aşa cum s-a făcut pe strada 13 De-
cembrie nr. 1-3 , unde s-a tăiat un paltin de mari dimen-
siuni (fig. 16-17).
În locul răcorii şi umbrei arborilor şi arbuştilor pe vre-
me de caniculă, care prin efectul de albedo protejează 
clădirile şi de frigul  excesiv de iarnă, se toarnă asfalt, 
care va face şi mai greu de suportat efectele caniculelor 
sau a temperaturilor excesiv de scăzute. Pretenţia unor 
conducători auto de a-şi parca maşina sub fereastra 
blocului, pentru a nu o pierde din vedere ori pentru a 
o supraveghea cu ajutorul alarmelor sonore, este nera-
ţională.
Există numeroase locuri virane, la 5-10 minute de bloc, 
unde se pot amenaja parcările, iar o plimbare până la 
parcare face bine sănătăţii.

Fig. 12. Scuarul cu arbori şi arbuşti înaintea defrişării                 

Fig. 13.  Ce a mai rămas din scuarul de pe str. Mihai Viteazu 
după defrişarea gardurilor vii, arbuştilor şi arborilor  pentru 

amenajarea parcărilor

Fig. 14. Parcarea de pe str. Zizinului nr. 91 realizată prin 
sacrificarea scuarului

Fig. 15. Parcare realizată prin sacrificarea scuarului dintre 
blocuri pe str. Mihai Viteazu

Fig. 16. Defrişarea scuarului şi sacrificarea unui paltin
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Fig. 17. Din scuarul de pe str. 13 Decembrie nr. 1-3 au rămas 
doar sănătos pentru parcarea din str. 13 Decembrie gardul viu 

şi doi paltini

4. Tăierea arborilor sănătoşi, izolaţi 
ori din aliniamentele stradale ale 
Braşovului
Aliniamentele de arbori, de-a lungul drumurilor (fig. 
20), sau în faţa instituţiilor (fig.18-19) sunt cele mai pre-
ţioase componente ale peisajului, cu rolul important de 
a prelua poluarea rutieră, în continuă creştere şi în ţara 
noastră. De aceea, tăierea aliniamentelor este o mare 
greşeală, care trebuie evitată atât în incinta instituţiilor 
(fig. 18-19), cât şi pe stradă (fig. 21-22).

Fig. 21. Aliniamentul de castani din Livada Poştei ştirbit prin 
tăierea arborilor pentru parcare

Fig. 22. Cioatele arborilor tăiaţi pentru parcare

Tăierea frasinilor şi a paltinilor sănătoşi, de pe Aleea 
Brediceanu (fig. 23) este o greşeală ecologică, deoarece 
puieţii de platan şi paltin de munte, plantaţi în locul lor, 
nu vor atinge parametrii vechiului aliniament, de ab-
sorbţie a CO2 şi de eliminare a oxigenului, decât peste 
100 de ani (fig. 24).

Fig. 23. Aliniament de paltin şi frasin sănătos, defrişat 
sechestrare de pe Aleea Brediceanu

Fig. 24. Plantaţie de paltin şi platan cu capacitate de a CO2 
mult mai mică

Întreruperea aliniamentelor, prin tăierea arborilor pen-
tru amenajarea locurilor de parcare, este inutilă şi pă-
guboasă, deoarece maşinile se pot parca în spaţiul din-
tre arbori, beneficiind şi de umbra arborilor.
Aceeaşi constatare s-a făcut pe Strada Castanilor, unde 
pentru parcarea maşinilor s-au sacrificat o parte din re-
numita alee de castani (fig. 25), deşi maşinile se puteau 
parca mai bine între castanii din aliniament, beneficiind 
de umbra acestora (fig. 26).

Fig. 25. Ştirbirea aliniamentului de castani din str. Castanilor 
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 Fig. 26. Parcarea maşinilor se poate face şi la umbra arborilor 
pentru parcări de maşini

Tăierea arborilor pe motivul că au vârful uscat, ori au 
câteva ramuri uscate, nu este de asemenea justificată, 
deoarece prin analize foliare se poate afla ce element 
nutritiv este în carenţă, sau ce noxe îl intoxică şi se pot 
lua măsuri de însănătoşire, aşa cum rezultă din scheme-
le următoare (fig. 27-28). 
Lăsarea aprecierii stării de sănătate a arborilor pe sea-
ma unor nespecialişti a dus la tăierea molidului din faţa 
hotelului Aro Palace (fig. 27) sau a molidului argintiu 
din Parcul Titulescu (fig. 28), la care analizele foliare ară-
tau că, printr-o simplă fertilizare, se puteau revitaliza

Fig. 27.  Molidul din faţa hotelului Aro Palace putea fi revitalizat 
prin fertilizare

Fig. 28. Molidul argintiu din Parcul Titulescu nu trebuia tăiat, ci 
fertilizat

Nu trebuie practicată tăierea arborilor nici pe motivul 
că sunt periculoşi pentru viaţa oamenilor, fără o analiză 
aprofundată. O asemenea apreciere nu o pot face de-
cât specialiştii, care cunosc criteriile stabilite în tratatele 
din Canada, sau pot identifica simptomele unui putre-
gai interior, cum sunt corpii fructiferi de iască, ce indică 
periculozitatea salciei din curtea Colegiului de Ştiinţe 
Naturale de pe strada Armoniei (fig. 29).

Fig. 29 Salcie pletoasă netăiată deşi are iască

Fig. 30 Sacrificarea molidului din faţa Aulei Universităţii
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Tăierea arborilor izolaţi din faţa unor clădiri nou con-
struite nu mai trebuie practicată. Molidul sănătos, tăiat 
din faţa Aulei Universităţii era mult mai frumos decât 
statuia de metal pusă acum în locul lui (fig. 30) şi era un 
arbore care producea oxigen şi absorbea CO2.
Frasinii sănătoşi, din faţa blocului nou, construit lângă 
Amfiteatru (fig. 31), nu trebuia tăiaţi (frasinul fiind cea 
mai rezistentă specie la poluare din Braşov), ci dimpo-
trivă, pornind de la ei trebuia plantat pe toată strada 13 
Decembrie un aliniament de frasini, cu arbuşti interca-
laţi.

Fig. 31. Doi frasini sănătoşi şi mari au fost sacrificaţi cu ocazia 
ridicării acestei construcţii       

Salcia pletoasă, cel mai frumos exemplar din Braşov 
(fig. 32), nu trebuia tăiată din faţa vilei Prato, pentru 
că ea asigura oxigenul necesar şi protecţia împotriva 
noxelor, iar frumuseţea arhitectonică a acestei vile (fig. 
33) era mai uşor de admirat de sub umbra acestei sălcii 
extraordinare.

Fig. 32. Salix babylonica sacrificată pentru Vila Prato

Fig. 33. Sacrificarea unui exemplar uriaş şi sănătos de Salix 
baylonica pentru punerea în valoare a vilei Prato

Molidul secular, din mijlocul Poienii de camping de la 
Noua (lângă Grădina Zoologică) (fig. 34) nu trebuia tă-
iat, analizele foliare indicând că era perfect sănătos şi 
capabil să asigure o umbră deasă, în caniculele ce ne 
aşteaptă  verile următoare.
Molidul de pe taluzul străzii Livada Poştei nu trebuia tă-
iat (fig. 35), pentru că era perfect sănătos (fig. 36) şi, cu 
sistemul său radicelar, fixa temeinic solul acestui taluz şi 
nu permitea spălarea lui de ploile torenţiale, care vor fi 
din ce în ce mai frecvente.

Fig. 34. Molid sănătos tăiat la Noua, lângă Grădina Zoo

Fig. 35. Tăierea unui molid sănătos ce fixa taluzul 
- str. Livada Poştei
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Fig. 36. Diagnoza foliară arată că molidul tăiat, de pe taluzul 
drumului Livada Poştei, era perfect sănătos

5. Vătămarea fizică a arborilor
Arborii, din oraşe, nu sunt un mobilier, sau o statuie. Ei 
formează un organism viu, care atunci când este lovit, 
julit (fig. 37) sau tăiat (fig. 38) suferă. 
O tăietură brutală în tulpina arborelui aşa cum s-a făcut 
la pinul negru de pe str. Bisericii Române nr. 72, pentru 
a se pune o tablă indicatoare a distanţei până la agen-
ţia de xerografiat de la nr. 78, a afectat atât funcţia de 
conducere a sevei brute şi elaborate, cât şi funcţia de 
susţinere a coroanei, expunând arborele la rupere cu 
ocazia primei furtuni. Tabla, indicând adresa „delic-
ventului”, a stat bătută pe arbore un an de zile, fără ca 
nici un poliţist şi nici un inspector al zonelor verzi să ia 
vreo măsură. Astfel, arborii Braşovului pot fi măcelăriţi 
oricând şi oricum, iar făptaşii pot să-şi lase şi cartea de 
vizită la locul infracţiunii, pentru că nimeni nu se simte 
responsabil pentru a lua măsuri.
La săparea şanţurilor pentru îngroparea cablurilor elec-
trice ori pentru conductele de apă şi gaz, se taie fără 
nici un menajament rădăcinile arborilor, care îşi pierd o 
parte din frunze şi se usucă (fig. 39). Oare aceşti instala-
tori, la ei în curte, tot aşa ar proceda cu pomii lor sau cu 
viţa de vie proprietate personală?

Fig. 37. Vătămarea tulpinilor arborilor pe b-dul. Griviţei 

Fig. 38. Rănirea gravă a unui pin negru pentru afişaj xerox      

Fig. 39. Mesteacăn uscat din cauza vătămării rădăcinilor prin 
lucrările de canalizare de pe b-dul Griviţei

6. Folosirea sării pentru deszăpeziri
Aplicarea sării, pe trotuare şi drumuri, este o practică 
tradiţională în Braşov, la care nu se renunţă nici în pre-
zent, pe motiv că „mai avem sare în stoc şi trebuie să o 
lichidăm”.
Sarea ecologică, clorura de calciu, se găseşte destulă, e 
drept ceva mai scumpă decât clorura de natriu, iar efec-
tele nefaste ale sării, descrise încă din 2005 în „Atlasul 
poluării în Braşov”se văd la toţi arborii şi arbuştii cul-
tivaţi de-a lungul străzilor şi drumurilor. Este evident 
că nu există bunăvoinţă pentru aceşti arbori şi arbuşti 
şi revenim din nou asupra mecanismelor de acţiune a 
acestor agresiuni:
•	 Clorul din sarea de pe drumuri trece sub formă de 

aerosoli şi provoacă necrozarea perimetrală a frun-
zei, care  îi reduce capacitatea de absorbţie a bioxi-
dului de carbon (fig. 40);

•	 Natriul din sare se infiltrează în sol şi elimină calciul, 
potasiul şi magneziul din complexul coloidal al so-
lului (fig. 41);

•	 Castanii porceşti subnutriţi cu potasiu, pierd rezis-
tenţa la secetă, îngheţuri şi dăunători (inclusiv a vă-
tămărilor grave, apărute în ultimul timp, cauzate de 
Cameraria ohridella)
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Fig. 40. Conţinutul în clor al frunzelor de Acer pseudoplatanus

Fig. 41. Conţinutul în natriu al frunzelor de Acer 
pseudoplatanus

7. Sacrificarea gardurilor vii
O gamă variată de arbori, multicolori, tunşi şi conduşi la 
diferite înălţimi şi dimensiuni, formează o componentă 
admirată şi foarte utilă a zonelor verzi intravilane din 
Braşov. Aşa cum le spune şi numele, aceste garduri sunt 
vii. Nu rezistă la resturi menajere şi ambalaje arunca-
te peste ele, nu rezistă dacă ne aşezăm pe ele, călcăm 
pe ele sau pur şi simplu dacă le acoperim cu haine. Ca 
plante vii, au nevoie de lumina soarelui pentru a putea 
avea loc fotosinteza, pentru a absorbi CO2 şi a emana 
oxigen. Aceste garduri nu pot fi mutate ca cele de lemn 
sau cele de metal, în mijlocul verii, cum se mai practică 
la Braşov, pe b-dul Griviţei.
Cu toată utilitatea şi frumuseţea lor, gardurile vii sunt 
primele sacrificate la amenajarea parcărilor sau la să-
parea şanţurilor pentru cabluri electrice, aşa cum s-a 
procedat pe str. 13 Decembrie în dreptul staţiei RATBv 
(fig. 42).
Ne întrebăm, oare aceste garduri nu există în evidenţa 
zonelor verzi, ori a Asociaţiei de locatari? Pot să dispară 
20 m de gard viu de pe o stradă principală, ca 13 De-
cembrie, fără a răspunde nimeni?

Fig. 42. Canalizare pe str. 13 Decembrie în detrimentul 
gardurilor vii

8. Folosirea unor metode incredibile, în 
tăierea ilegală a arborilor din oraş
Defrişarea parcurilor pentru mall-uri şi parcări, defri-
şarea scuarurilor cu arbori şi arbuşti pentru parcări şi 
tăierea arborilor din aliniamente, este practicată de 
instituţii conştiente nu numai de ilegalitatea acţiunilor 
respective, ci şi de oprobiul public al populaţiei care 
apreciază liniştea şi răcoarea parcurilor, adăpostul şi 
umbra arborilor din aliniamente, frumuseţea şi utilita-
tea (scuarurilor) oazelor verzi dintre blocuri. De aceea 
defrişarea parcurilor şi tăierea arborilor are loc pe as-
cuns, noaptea şi sunt organizate în cea mai mare viteză, 
şi cu mijloace tehnice demne de o cauză mai bună: fe-
răstraie electrice pentru doborârea arborilor, buldozere 
pentru scoaterea cioatelor şi încărcarea materialului 
lemnos în camioane acoperite, utilaje pentru nivelarea 
terenului, întinderea fundaţiei şi asfaltarea parcării. A 
doua zi dimineaţa nu se mai vede nici măcar o frunză 
sau o aşchie din falnicul paltin care timp de 100 de ani 
a fost mândria cartierului respectiv (fig. 15).
Când e vorba de un parc, unde se vizează construirea 
unui mall, cum s-a întâmplat la mall-ul Unirea din Par-
cul Gării ori la mall-ul Plus din Parcul Tractorul, şantierul 
de construcţii se înconjoară de un gard imens, etanş şi 
netransparent în spatele căruia tot noaptea se taie în 
mare taină, arborii care încurcă construcţia sau parca-
rea (fig. 6-7).
În cazul scuarurilor, se mută, chiar şi în plină vară, gar-
durile vii într-o noapte, iar în noaptea următoare se taie 
arborii, aşa cum s-a procedat la scuarurile dintre blocu-
rile de pe b-dul Griviţei (fig. 16-17).
La aliniamente, sacrificarea arborilor pentru parcări nu 
se poate ascunde după garduri şi, atunci, se acţionează 
în cea mai mare viteză şi cu maximul de tehnologie, în-
cât braşovenii să nu observe că au dispărut câţiva cas-
tani maiestuoşi (fig. 22).
O strategie, care frizează orice bun simţ, constă în se-
cuirea arborelui nedorit (fig. 43-44), aşteptarea să se în-
roşească acele din coroană şi ca cetăţenii din cartier să 
solicite tăierea lui ca arbore uscat, aşa cum se întâmplă 
în prezent pe b-dul Griviţei în dreptul blocului nr. 78.
Şi, dacă te gândeşti că acest arbore absoarbe noxele şi 
CO2 din atmosferă şi produce oxigen şi pentru cei care 
se străduiesc atât de mult să-l taie!
Chiar în toamna anului 2009 se defrişează în ritm alert 
pădurea de grupa I de protecţie, de-a lungul drumului 
vechi care duce la Poiana Braşov (Ghimpele de Braşov, 
nr. 104, 19-25 noiembrie, 2009, Braşovul tău, nr. 265, 13 
noiembrie, 2009). Din entuziasmul cu care se taie şi se 
transportă lemnul, intuim, că „uscarea molidului” este 
un motiv de tăiere, provocat chiar de cei obligaţi să ţină 
sub control ipidele, care vatămă molidul, prin neexecu-
tarea la timp şi în mod susţinut a combaterilor (nadele 
feromonale aplicate în perioada optimă fiind capabile 
să ţină în frâu atacul ipidelor, după dr. ing. Vasile Mihal-
ciuc, specialist în acest domeniu). Şi, de altfel, de ce se 
taie ras, nu numai molidul, ci şi fagul şi paltinul, care 
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sunt perfect sănătoase? Nu cumva urmează o altă în-
călcare a legilor prin schimbarea folosinţei?

Fig. 43. Pin negru sănătos de pe b-dul Griviţei secuit

Fig. 44. Pinul negru de pe b-dul Griviţei la care i s-a făcut o tapă 
ca apoi să fie tăiat 

9. Soluţii propuse pentru încetarea 
agresiunii împotriva arborilor:
•	 Crearea, îngrijirea, protecţia şi conservarea arbori-

lor din spaţiile intravilane este imperios necesar să 
constituie în perspectivă obiect de cercetări minu-
ţioase şi de fundamentare a unor măsuri adecvate, 
durabile şi judicioase de creare, de îngrijire şi pro-
tecţie a arborilor şi arbuştilor decorativi, şi a spaţii-
lor verzi intravilane, aşa cum se realizează lucrurile 
în alte ţări din Uniunea Europeană (Holodynaski A., 
1989);

•	 Corectarea lacunelor legislative, care permit defri-
şarea a 5% din pădurile private sau defrişarea din 
fondul forestier, dacă împădureşti o suprafaţă echi-
valentă ori mai mare;

•	 Respectarea fără excepţie a legii care prevede că 
parcurile şi rezervaţiile naturale fac excepţie de la 
retrocedare;

•	 Întocmirea unei strategii oficiale pentru manage-
mentul zonelor verzi (Ponjade R., 1989);

•	 Luarea în seamă a mediului în toate deciziile şi rea-
lizările oraşului (Manea G., 2000);

•	 Elaborarea unui statut al arborelui;
•	 Schimbarea mentalităţii autorităţilor şi populaţiei 

asupra arborilor (Bultot M., 1989);
•	 Parcări la umbra arborilor şi printre arborii din alini-

amente (fig. 26);
•	 Parcări inteligente pe verticală (fig. 45);
•	 Adaptarea mai bună a speciilor şi densităţilor la ad-

versităţi: poluare, maladii, întreţinere proastă, îm-
bătrânirea arborilor;

•	 Sistem transparent de urmărire (pe internet) a reac-
ţiei funcţionarilor publici, autorităţilor locale, repre-
zentanţilor instituţiilor guvernamentale (ministere, 
agenţii, oficii, inspectorate etc.) la orice semnal ve-
nit din exteriorul sistemului puterii, privind protec-
ţia parcurilor şi arborilor din zona urbană;

•	 Concomitent cu educaţia ecologică a locuitori-
lor, se impune respectarea legilor prin măsuri mai 
drastice. În Germania se cer nu mai puţin de cinci 
aprobări pentru tăierea unui singur arbore din spa-
ţiile verzi, iar eludarea legii silvice, chiar pentru un 
singur arbore se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani.

Având în vedere că vandalismul populaţiei tinere este 
răspunsul la frustrări, la lipsa oportunităţilor şi la me-
diul înconjurător necorespunzător, se vor lărgi bazele 
pentru recreere, practicarea sportului şi se vor organiza 
întâlniri cu adulţii (Lester Brown, 1994).

Fig. 45. Parcare pe verticală - DONGYANG 5,2 x 6,6 x 12,6m, 
S=30m2, Capacitate 12 garaje, Durata 25 ani, Montaj 5 zile, 

Cost 18.0000 euro



Anul XV  | Nr. 26 | 2010

17 C M Y K

10. Măsuri propuse pentru încetarea 
agresiunii împotriva arborilor
 Societatea Progresul Silvic pledează pentru adoptarea 
de către organismele de decizie la nivelul oraşelor şi 
municipiilor, a unor măsuri ferme şi riguros aplicate de 
protecţie a arborilor şi a vegetaţiei din spaţiul intravilan 
(***, 1999):
1. Asigurarea condiţiilor de viaţă decente pentru ar-

bori: 3 x 3 m teren neasfaltat în jurul arborelui, 1 m 
adâncime de sol;

2. Protejarea arborilor de lucrările din subsol a diferi-
ţilor concesionari;

3. Întocmirea cadastrului verde cu starea fitosanitară 
a arborilor;

4. Asigurarea sănătăţii arborilor: gestiunea patrimo-
nială durabilă; cunoaşterea patrimoniului arbores-
cent al oraşului cu maximum de precizie, folosind 
mijloacele moderne (GIS);

5. Înlocuirea combaterilor cu produse fitosanitare cu 
toxicitate ridicată, prin combateri biologice;

6. Udatul frecvent în perioada de secetă, mai ales în 
primii 2 ani de la plantare;

7. Întreţinerea continuă şi corectă a arborilor, prin tă-
ieri anuale de formare şi întreţinere adecvate spe-
ciei şi vârstei;

8. Evitarea tăierii ramurilor mai groase de 30 cm dia-
metru, care duce la formarea putregaiului lemnului;

9. Reabilitarea arborilor vătămaţi;
10. Prevederea înlocuirii treptate a arborilor muribunzi 

şi putregăioşi;
11. Urmărirea lucrărilor de întreţinere;
12. Dezvoltarea cursurilor de formare a echipelor de 

întreţinere şi intervenţie asupra arborilor;
13. Asistenţa susţinută pentru protejarea arborilor de 

toate pericolele din oraş: vandalism, poluare, apli-
carea clorurii de sodiu, elagaj excesiv, toaletarea 
brutală, tratarea cancerelor, regenerarea muribun-
zilor;

14. Studii de completare şi extindere cu noi plantaţii, 
în strânsă legătură cu Serviciul de Urbanism, Arhi-
tectură (spaţiul aerian) şi Organismele care se ocu-
pă cu avizarea proiectelor de infrastructură urbane 
(drumuri, canalizare, telefonie etc.) (Guerin J., C., 
1989);

15. Alegerea speciilor să ţină seama de toate particu-
larităţile de mediu, de însuşirile ecologice ale spe-
ciilor, de rezistenţa la poluare şi capacitatea de ab-
sorbţie şi metabolizare a noxelor (Condureşteanu 
S., 1997; ***, 2009; ***, 1996).

16. Antrenarea societăţii civile la protecţia parcurilor, 
scuarurilor şi arborilor, prin parteneriate cu asocia-
ţii de locatari, şcoli, unităţi comerciale etc.;

17. Inventarierea arborilor, arbuştilor şi gardurilor vii 
din scuaruri şi predarea lor la şefii de scară sau şefii 

Asociaţiei de locatari;
18. Monitorizarea anuală a arborilor prin fotografii din 

satelit şi reinventarieri;
19. Anchetarea de către Poliţie şi ITRSV a încălcării Co-

dului Silvic, prin defrişări de parcuri şi scuaruri ori 
prin tăieri de arbori în oraşe (***, 1999).
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Abstract
The article is a signal to cease attacks against the parks and trees in the cities of Romania such as: Bucharest, 
Timisoara, Cluj, Pitesti, Tg. Mures, Mangalia and Brasov. In Brasov different assaults of city facilities (constructi-
on of trading and business, buildings, parking spaces etc. in green areas) and pollution impact are illustrated 
with photographs, stating the practice of concealment of such actions, disapproved by the population. Soluti-
ons and concrete measures to prevent future attacks against the trees and to promote extention of trees and 
shrubs (urban forests) in green spaces of the large cities are proposed.

Keywords: parks, trees, green area, urban forest.

Comunitatea Europeană a trimis un avertisment României pentru nerespectarea standardelor UE de 
calitate a aerului, 21 Nov.2009. Sursa: Realitatea TV. România trebuia să trimită o notificare până la 
sfârşitul lunii martie 2009, prin care să demonstreze că a înregistrat progrese în vederea respectării 
standardelor europene, însă nu s-a achitat de această obligaţie. Comisia Europeană (CE) a emis vineri 
avertismente către opt state membre, printre care şi România, privind eşecul repetat de a îmbunătăţi calitatea 
aerului, potrivit unui comunicat transmis de executivul european. Astfel, au fost trimise scrisori Austriei, Bel-
giei, Danemarcei, Franţei, Greciei, României, Slovaciei şi Ungariei, avertismentele referindu-se la emisiile exce-
dentare de particule minuscule în suspensie cunoscute sub numele de PM 10. Ministerul Mediului nu a primit 
până în prezent scrisoarea de avertisment de la Comisia Europeană privind nerespectarea standardelor UE de 
calitate a aerului şi va formula un răspuns abia după primirea acestui document. Numeroase state membre 
au solicitat o extindere a termenului pentru atingerea standardului PM 10 până în iunie 2011, iar ţărilor care 
au demonstrat că fac eforturi în vederea respectării acestui standard li s-au acordat unele prelungiri. Statele 
membre trebuie să demonstreze că au înregistrat progrese în vederea respectării standardelor până la ter-
menul limită prelungit şi că pun în aplicare un plan privind calitatea aerului cu acţiuni de reducere a emisiilor 
relevante pentru fiecare zonă de calitate a aerului. CE a precizat că aceste scrisori de avertisment au fost tri-
mise ţărilor unde a constatat întârzieri. Franţa a primit în plus o scrisoare separată referitoare la incapacitatea 
sa de a controla emisiile de dioxid de sulf, după primul avertisment primit de la CE în luna iunie. “Poluarea cu 
particule în suspensie prezintă grave consecinţe pentru sănătatea umană şi sunt necesare standarde stricte. 
Aceste standarde trebuie aplicate pentru a-i proteja pe cetăţenii de pe tot cuprinsul UE şi prin urmare le solicit 
acestor opt state membre să remedieze abaterile şi să îmbunătăţească protecţia cetăţenilor cât mai curând 
posibil. Sănătatea umană este o prioritate de vârf. Nu se poate tolera nici o întârziere”, a declarat comisarul 
pentru mediu, Stavros Dimas.
Comisia poate intenta acţiuni în justiţie împotriva statelor membre care nu-şi respectă obligaţiile.

Dr. ing.  Valentin Bolea
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Preambul
Prezenta cartă are ca obiect reglarea principalelor ra-
porturi între Om şi Arborele de Agrement.

Articolul 1 
Arborele este un organism viu: el se naşte, înfloreşte 
şi moare. Cu toate acestea, existenţa sa nu se măsoa-
ră la scară umană şi se poate întinde pe mai multe 
secole.

Articolul 2
Referitor la arbore, omul distinge în general: 
•	 Arborele component al pădurii, care produce 

lemn şi care permite omului să se adăpostească, 
să-şi înfrumuseţeze şi să-şi amelioreze confortul;

•	 Arborele fructifer care îl hrăneşte;
•	 Arborele de agrement, care prin funcţiile sale 

numeroase joacă un rol esenţial în echilibrul eco-
logic al mediului rural şi urban, unde el acompa-
niază peisajul urban şi contribuie la bunăstarea 
cetăţenilor.

Articolul 3
Arborii de agrement, purtătorii istoriei şi ai simbolu-
rilor, sunt martorii evoluţiei societăţii umane şi con-
stituie un patrimoniu viu, pe care noi l-am primit, pe 
care noi trebuie să-l conservăm şi să-l înfrumuseţăm, 
pentru al transmite urmaşilor. Perenitatea unui ase-
menea patrimoniu, ţinând cont de diversitatea situ-
aţiilor ecologice şi culturale, nu poate fi garantată, 
decât prin elaborarea unor programe complete cu-
prinzând: informarea populaţiei, dezvoltarea cercetă-
rii şi o grijă constantă pentru calitatea acţiunilor de 
concepţie, gestiune, întreţinere şi îmbogăţirea aces-
tor plantaţii.
Edilii oraşelor, care sunt garanţia acestei perenităţi şi 
a transmiterii mai departe a acestui patrimoniu, tre-
buie să încurajeze elaborarea programelor pe termen 
lung şi să supravegheze aplicarea acestora.

Articolul 4
Cunoaşterea ştiinţifică a arborelui a început să se 
dezvolte, dar s-a stabilizat într-un stadiu embrionar. 
Progresul ştiinţei în acest domeniu necesită mijloa-
ce tehnice, financiare şi umane, care trebuie luate în 
considerare de instituţiile publice sau private, susţi-
nute de comunităţile naţionale, europene şi interna-
ţionale.

Articolul 5
Arborele de agrement este supus unor constrângeri 
specifice, care implică acordarea unor îngrijiri parti-
culare pentru al putea menţine într-o stare satisfă-
cătoare şi pentru a asigura securitatea utilizării lui. 
Organizarea şi realizarea acestor lucrări sunt obiecti-
vele unei activităţi economice creatoare de locuri de 
muncă şi de (bogăţie) bunăstare, care trebuie susţi-
nute.

Articolul 6
Competenţa acumulată pentru o gestiune dinami-
că, a unui asemenea patrimoniu, necesită formaţiuni 
specifice la toate nivelele de concepţie, de decizie şi 
de intervenţie.
Armonizarea acestor formaţii trebuie realizată în ca-
drul Comunităţii Europene, ţinând cont de particula-
rităţile culturale.

Articolul 7
Conducerea arborilor necesită practicarea unei arbo-
riculturi ornamentale.
Organizarea unor schimburi de experienţă şi a unei 
cooperări în acest domeniu, poate anima practicie-
nii, pentru a face să progreseze metodele şi tehnicile, 
pentru a atinge un asemenea nivel de competenţă în 
toate ţările Comunităţii Europene.

Articolul 8
Informarea publicului trebuie susţinută cu o grijă 
constantă, pentru educarea atât a copiilor din şcoli, 
cât şi a adulţilor şi a familiilor în toate locurile. Aceas-
tă sensibilizare va permite cetăţenilor să descopere 
arborii şi să se implice în conservarea acestui patri-
moniu.
Această Cartă a fost elaborată de Societatea Franceză 
de Arboricultură în 1995. Ea are scopul de a fi difuza-
tă cât mai larg posibil printre proprietarii de păduri, 
gestionarii şi profesioniştii care se ocupă de arborii 
de agrement. Carta a fost lansată cu ocazia celui de-
al 2-lea Congres European de Arboricultură ţinut la 
Versailles în 29 septembrie 1995 şi a fost semnată 
de reprezentanţii Societăţii Internaţionale de Arbo-
ricultură din Franţa, Italia, Spania, Germania, Austria, 
Danemarca, Anglia, Irlanda şi Norvegia. Oraşul Lille a 
adoptat-o şi a semnat-o la 28 septembrie 2001. Ideea 
este susţinută şi la noi de către Societatea Progresul 
Silvic şi sunt necesare măsuri obiective de implemen-
tare a unor noi acţiuni în acest sens.

Carta arborelui

Carta europeană a arborelui de agrement
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La gestion durable des forêts, principe et réalité à laquelle 
doit se soumettre la gestion forestière, implique antre au-
tres choses le maintien de la biodiversité, du patrimoine 
génétique des arbres, et de la capacité des sols á assurer une 
alimentation minérale correcte des peuplements

Cette dernière peut être maintenue soit en limitant les expor-
tations (notamment en évitant de sortir du forêt les écorces  
et les bois de faible diamètre, riches en éléments minéraux 
- mais cette dernière recommandation se heurte au dévelop-
pement de l`énergie a base de ligneux et a la fabrication de 
plaquettes forestières), soit en les compensant par une ferti-
lisation raisonnée, sans tomber dans l`excès car la producti-
on d`un bois d`oeuvre de qualité exige une fertilité chimique 
relativement limitée, sauf peut-être pour les peuplements 
de hêtre qui supportent de forts accroissements sans que la 
qualité du bois en soit diminuée.

Nous suggérons, pour s`assurer du maintien de la fertilité 
chimique du sol, deux voies simples mais approximatives: 
la détermination du taux de saturation des sols en cations 
nutritifs, calcium, magnésium et potassium et le diagnostic 
foliaire. Les vues simples exposées ci-après tiennent compte 
du fait que ces analyses doivent rester d`un cout supporta-
ble par le gestionnaire.

La détermination de taux de saturation 
du sol
Rappels: le sol contient des colloïdes minéraux (argiles) ou 
organiques (humus), en majorité électronégative capable de 
retenir, a l`état échangeable, des cations, soit à valeur nutri-
tive (Ca++, Mg++, K+), soit générateurs d`acidité (Al+++, H+). La 
capacité totale d`échange est la valeur maximale de cations, 
de toute nature, que le sol peut retenir ; elle est désignée par 
T et exprimée autrefois en milli-équivalents pour 100 gram-
mes de sol, aujourd`hui en centimoles par Kg. La somme des 
cations Ca++, Mg++, K+ est exprimée dans la même unité et 
désignée par S. Le taux de saturation est le rapport S/T ex-
prime en %. Le pH du sol est d`autant plus élevé que S/T est 
plus fort, sans toutefois qu`il y ait de relation très étroite en-
tre les deux. En gros on peut dire que des pH de l`ordre de 
4 correspondent à des S/T <20 %, des pH supérieurs a 5,5 a 
des S/T >50%.

Bilan d`éléments nutritifs, potentiel d`altération et taux de 
saturation. En toute rigueur, le maintien de la fertilité chi-
mique du sol, nécessaire a la gestion durable, exigerait un 
bilan nul des apports d`éléments et des pertes. Ces dernières 

sont dues à `exportation d`éléments par les bois sortis de fo-
ret et a l`évacuation de cations Ca++, Mg++, K+ par les eaux de 
drainage.

Les apports sont, en dehors de toute fertilisation artificielle, 
la somme:

•	 des éléments contenus dans l`eau de pluie sous le 
couvert des arbres et plus précisément la quantité 
d`éléments apportes par la pluie au-dessus des cimes, 
a laquelle il faut ajouter les éléments correspondant aux 
poussières, cristaux, aérosols déposés sur les feuilles et 
retrancher les éléments excrétés par les stomates, no-
tamment le potassium qui l`est en grande quantité (car 
rejeté pour éviter l`intoxication a laquelle conduirait 
l`excès d`absorption des cations par rapport aux anions).

•	 des éléments libérés par l`altération progressive des 
minéraux de réserve du sol, minéraux venant de la 
roche-mère et qui, sous l`action des acides organiques 
entraines depuis les couches de litière, se décomposent 
en libérant des cations (Ca++, Mg++, K+, Na+) – ainsi que 
du silicium, de l`aluminium et du fer, mais Al et Fe sont 
précipités sous forme d`hydroxydes-dans un équilibre 
qui dépend de la nature de ces minéraux. La quantité 
d`éléments nutritifs libérés chaque année par ce proces-
sus et qui sont stockes sur le complexe d`échange du 
sol en remplacement partiel de Al+++, soit perdus dans 
les eaux de drainage, peut être appelée » potentiel 
d`altération ».

Suivant la nature des minéraux contenus dans le sol et leur 
composition chimique, il y a un potentiel d`altération pour 
chaque cation a valeur nutritive.

On peut présumer que plus le potentiel d`altération est forte, 
plus le taux de saturation du complexe absorbant en Ca++, 
Mg++, K+ est élevé. Ceci toutefois n`est pas vraiment prouve 
par des résultats de recherche car d`une part la déterminati-
on du potentiel d`altération est chose longue, difficile, très 
onéreuse et en même temps assez approximative, et d’autre 
part l`établissement d`une relation statistiquement valable 
nécessiterait l`étude d`un grand nombre de sols. Cette rela-
tion présumée entre les deux valeurs dépend certainement 
de la richesse du sol en colloïdes minéraux ou organiques: a 
potentiel d`altération égal, un sol a complexe absorbant peu 
élevé se saturera sans doute plus qu`un sol a capacité totale 
d`échange élevée (figure 1).

Toutefois, en premier approximation et toujours dans le 

Ecofiziologie

Les analyses de sol et le diagnostic foliaire comme 
indicateurs de gestion durable

Maurice Bonneau
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souci de ne proposer que des procédures d`un coût raison-
nable, on puisse suggérer le classement suivant des sols en 
trois catégories (Bonneau et Ranger, 2000):

a)  sols pauvres a potentiel d`altération faible contribuant 
peu au bilan d`éléments nutritifs, et donc a taux de satu-
ration <20 %;

b)  sols de fertilité moyenne, a potentiel d`altération rela-
tivement élevée, pour lesquels le taux de saturation est 
compris entre 20 et 50 %;

c)  sols fertiles, a fort potentiel d`altération et a taux de sa-
turation supérieur a 50 %.

Dans les sols de catégorie c, on pourra récolter éventuelle-
ment la totalité de la biomasse ligneuse produite sans aucu-
ne restitution de nutriments par fertilisation. Ceci peut cor-
respondre à un traitement en taillis pour production de bois 
d`énergie si l`on adopte des rotations assez longues. Dans la 
catégorie b, la fertilité du sol ne pourra se maintenir que si 
l`on n`exporte que du bois a faible teneur en éléments nutri-
tifs, par exemple grumes écorces, les écorces et les brancha-
ges étant laisses sur le parterre de la coupe. Ceci correspond 
essentiellement aux traitement habituel en futaie. Dans les 
sols de catégorie a, l’exportation devra être diminuée par 
l`allongement des revolutions et compensées par un apport 
de fertilisants.

Fig. 1. Catégories de sols en fonction du potentiel d’altération 
et du taux de saturation

Les trois catégories ci-dessus peuvent être  légèrement mo-
difies pour tenir compte de la texture du sol: les sols argileux 
par exemple seraient considères comme pauvres pour un 
taux de saturation de 15 % et moyens pour S/T compris antre 
15 et 40 %. Pour les sols sableux, les valeurs correspondantes 
seraient plutôt de 25 et 60 % (figure 1).

Il faut aussi remarquer qu`un élément essentiel a la produc-
tion, le phosphore, n`est pas pris en considération dans le 
diagnostic propose ci-dessus. Nous utilisons en France pour 
les sols forestiers la méthode Duchaufour (Duchaufour – 
Bonneau, 1995) (double extraction a l`acide sulfurique et a 
la soude – voir protocole résume en annexe). Le sol doit être 
considère comme pauvre au-dessous d`une teneur de 0,03 
pour mille, moyen pour une teneur de 0,06 pour mille et fer-
tile s`il contient plus de 0,10 pour mille.

Le diagnostic foliaire
On sait depuis le début du XIXème siècle que le teneur en élé-
ments nutritifs des feuilles reflète le potentiel du sol à po-
urvoir à l’alimentation des plantes, arbres compris. Ce test 

a été mis au point pour le vigne et son utilisation rappelée 
par Prévot et Ollagnier (1956). On prend en considération 
la teneur en éléments «totaux» obtenue après destruction 
et minéralisation totale des tissus foliaires. Cette dernière 
est réalisée par une attaque acide et oxydante à chaud (par 
exemple eau oxygénée + acide perchlorique, acide nitrique).

Le diagnostic à porter après détermination de cette compo-
sition est, pour chaque élément:

•	 spécifique de l’essence (ou au moins d’un groupe 
d’essence à exigences voisines);

•	 dépendant de la manière dont se situe la teneur en 
chaque élément par rapport à deux valeurs: l’une, bas-
se, pour laquelle apparaissent des symptômes visuels 
anormaux (couleur ou port), dite «seuil de carence», et 
une valeur plus élevée correspondant à une croissance 
maximale (cette dernière est fonction aussi du contexte 
hydrique et thermique) et que nous appellerons «opti-
mum physiologique». Cette valeur est typiquement ob-
tenue dans les meilleures modalités des essais de fertili-
sation. Cependant, pour une forêt, cet optimum physio-
logique va de pair avec de faible qualité mécanique du 
bois (accroissements trop larges). C’est pourquoi il faut 
lui préférer un «optimum de production» correspondant 
à un état d’alimentation minérale convenable, à un bon 
état de santé des peuplements et à une bonne qualité 
technologique du bois. Cet optimum de production, 
qu’on pourrait aussi appeler optimum de gestion, se si-
tue à peu près à mi-chemin entre le seuil de carence et 
l’optimum physiologique. On peut, pour chaque essen-
ce, le préciser par des analyses de feuilles ou d’aiguilles 
de peuplements bien portants et normalement produc-
tifs. C’est un travail de recherche.

Fig. 2. Diagnostic foliaire optimum phystologiqe et optimum 
de production

Nous donnons dans le tableau ci-après les valeurs proposées 
en France pour plusieurs grandes essences. A noter cepen-
dant que, pour le hêtre, qui conserve une bonne qualité te-
chnologique pour des accroissements forts, on peut se rap-
procher davantage de l’optimum physiologique.

La comparaison de la composition foliaire d’un peuplement 
donné aux valeurs de l’optimum de production, pour les di-
fférents éléments, indique au gestionnaire si l’alimentation 
minérale des arbres est suffisante ou si des apports de cer-
tains engrais devaient être envisagés. L’analyse est à renou-
veler tous les dix ans environ afin de voir si une dérive éven-
tuellement négative témoigne d’une baisse de la fertilité chi-
mique du sol et donc de la nécessité de limiter les exporta-
tions ou d’apporter un complément nutritif par fertilisation.
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A côté des valeurs absolues de la teneur des feuilles en tel 
ou tel nutriment, on doit aussi considérer les équilibres entre 
éléments. Les valeurs de différents rapports considérés com-
me normales sont les suivantes:

•	 N/P: 10 pour les résineux, 15 pour les feuillus;

•	 N/Mg: inférieur à 17 (si non il y a carence en magnésium);

•	 K/Ca: inférieur à 1.3 pour le sapin pectiné, un peu plus 
élevé pour les autres essences;

•	 S/N: égal ou légèrement supérieur à 0,07.

Tab. 1: Teneurs des feuilles ou aiguilles de 1 an de peuplements 
adultes correspondant á l’optimum de production, pour quatre 

essences importantes, en g/kg de matière sèche

Essence N P S K Ca Mg
Sapin pectiné 13 0,13 0,9 4,5 4 0,8
Épicéa 13 0,13 0,9 4,5 2,3 0,9
Hêtre 16 1,2 1,1 6 3,5 1,3
Chêne sessile 15 1,1 1,0 5 3 1,2

Discussion et conclusion
Nous avons envisagé ci-dessus deux voies pour apprécier le 
maintien de l’alimentation minérale des peuplements fores-
tiers à un niveau suffisant. Ce diagnostic doit s’effectuer pour 
chaque grande unité écologique de la forêt.

L’analyse sur sol est à coup sûr moins précise que le diagnos-
tic foliaire. De plus elle est incertaine parce que ne s’adressant 
qu’aux horizons minéraux (E, S, B) ou organo-minéraux (A). 
Elle néglige les couches holorganiques qui contiennent les 
éléments dans un état dit «total», analysables par des at-
taques oxydantes et acides. Ces couches peuvent perdre des 
quantités importantes de nutriments à l’occasion de circon-
stances climatiques qui accélèrent leur minéralisation. Les 
sols dont les couches holorganiques (OL, OF, H) sont abon-
dantes sont le plus souvent en même temps très acides et 
le complexe absorbant de leurs horizons minéraux dominés 
par l’aluminium. Dans ces conditions, le magnésium et le 
calcium issus de la minéralisation partielle des couches ho-
lorganiques ne se fixent pas sur les colloïdes des horizons 
organo-minéraux ou minéraux sous-jacents. Nous avons mis 
ce processus en évidence dans l’Observatoire de la Qualité 
des Sols de la forêt domaniale du Donon: alors que le taux 
de saturation des horizons A et S ne variait pas, les couches 
holorganiques avaient perdu en 10 ans 40 kg de Mg par hec-
tare, soit plus de 1% par an. Le calcium était sujet également 
à des pertes très sensibles, tandis que le contenu en potas-
sium ne variait pas. Sous des apparences de stabilité de la 
fertilité future, puisque les éléments «totaux» des couches 
holorganiques, en se minéralisant progressivement, assu-
rent une recharge du complexe absorbant des horizons or-
gano-minéraux et minéraux et la durabilité de l’alimentation 
minérale du peuplement (Bonneau, 2000, 2005). A l’analyse 
du taux de saturation S/T des horizons organo-minéraux et 
minéraux, il faudrait donc ajouter la détermination, par unité 
de surface, du contenu en Ca, Mg et K des couches holorga-
niques.

Au contraire, le diagnostic foliaire, plus simple et moins 
coûteux, rend fidèlement compte de l’état de l’alimentation 
minérale du peuplement et son évolution. Cependant, elle 
recèle aussi des pièges en raison de la variabilité interannu-
elle de la composition des feuilles qui peut être importante. 

Si on pratique des analyses une certaine année où la teneur 
des feuilles en éléments nutritifs est élevée (influence clima-
tique), le risque est grand de trouver dix ans plus tard des 
valeurs plus faibles et de conclure, de manière erronée, à une 
baisse de l’alimentation minérale et à un appauvrissement 
du sol. Inversement si la première analyse se situe dans une 
année à nutrition minérale faible. Il est certainement préféra-
ble de faire des analyses trois années consécutives tous les 
dix années et de comparer les moyennes de ces trois années. 

Fig. 3. Analyses foliaires trois années successives 
tous les dix ans

Cela fait à peu près six années d’analyse tous les 12 ans. On 
pourrait donc aussi pratiquer systématiquement une analy-
se tous les deux ans et observer la tendance générale: baisse, 
stabilité ou augmentation (figures 3 et 4).

En définitive, chaque méthode a ses imperfections, mais 
nous pensons finalement qu’il faut préférer le diagnostic fo-
liaire à l’analyse du sol ; le cas échéant en le simplifiant et en 
ne pratiquant qu’une analyse de temps et ne n’interprétant 
les résultats que par comparaison à l’optimum de produc-
tion. Il y a l’avantage de fournir dans la même solution de 
minéralisation le phosphore et le soufre en plus de Ca, Mg et 
K des normes de composition foliaire pour des peuplements 
«normaux» n’existent probablement pas pour chaque essen-
ce et un programme de recherche doit combler cette lacune 
des connaissances.

Fig. 4. Analyses foliaires tous les deux ans
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Annexe
Détermination de la teneur d’un échantillon de sol en phosphore assimilable ; description sommaire du protocole ( Precis de 
Pedologie, Ph. Duchaufour, Masson et Cie, 1970):
•	 Prise d’essai 1 gramme de sol broyé.
•	 Deux extractions successives par 50 ml H2SO4 N/250 en tube à centrifugeuse ; centrifuger apres chaque extraction et 

rassembler les deux extraits (liqueur A).
•	 Ajouter 50 ml de OHNa/10; centrifugation; recueil de l’extrait.
•	 Seconde extraction a OHNa/10; centrifugation; joindre l’extrait au précédent (liqueur B).
•	 Placer 10 cm3 de la liqueur B dans un tube de centrifugeuse, ajouter 2 ml de H2SO4 pour précipiter les acides humiques ; 

centrifuger, décanter dans une fiole de 50 ml; neutraliser par 1 ml de OHNaN.
•	 Ajouter 10 ml de liqueur A; compléter à 50; ajouter 2 ml de solution molybdique et 3 gouttes de chlorure stanneux.
•	 Colorimètrer au bout de 8 minutes a 660 micr. Exactement et comparer à des témoins ayant subi les mêmes traitements.
Réactifs:
•	 Solution d’extraction acide: H2SO4N/250 + 3g de (NH4)2SO4 par litre.
•	 Solution d’extraction soude: OHNaN/10.
•	 Solution molybdique: dissoudre 25 g de molybdate d’ammonium dans 200 ml d’eau distillée chaude, filtrer ; diluer 280 

ml de H2SO4 concentre à 660/800 ml ; après refroidissement, ajouter la solution de molybdate d’ammonium a l’acide 
sulfurique; ajuster à 1 litre.

•	 Solution de chlorure stanneux: dissoudre 25 g de SnCl2. 2 H2O dans 1000 ml de HCl dilue à 10% en volume; filtrer (a pré-
parer au moment de l’emploi).

Am luat în considerare două modalităţi de a evalua menţinerea nutriţiei minerale în pădure la un nivel suficient. Acest 
diagnostic trebuie să se facă pentru fiecare unitate ecologică majoră a pădurii. Abilitatea de analizare a solului este, cu 
siguranţă mai puţin precisă decât diagnoza foliară, deoarece se neglijează stratul organic al solului de pădure care să 
conţină elemente într-o stare numită „totală”, analizabilă la atacurile de oxizi şi acizi. Aceste straturi pot pierde cantităţi 
semnificative de substanţe nutritive în condiţii climatice care accelerează mineralizarea lor. Solurile cu straturi organice 
(OL, OF, H) sunt cele mai abundente şi sunt, de multe ori, de asemenea, foarte acide şi orizonturile lor conţin complexe 
de absorbţie minerale dominate de aluminiu. În aceste condiţii, magneziul şi calciul, din mineralizarea parţială a solului 
de pădure, nu se leagă de coloizii orizonturilor organo-minerale sau minerale de bază. Am demonstrat acest proces, în 
Centrul de Calitate a Solurilor din  pădurile deţinute de stat la Donon: orizonturile de saturaţie A şi S nu variază, orizontu-
rile organice au pierdut în 10 ani 40 kg/ha de Mg, mai mult de 1% pe an. Calciul a fost, de asemenea, supus unor pierderi 
foarte importante, în timp ce conţinutul de potasiu nu a variat. Sub aparenţa de stabilitate a fertilităţii viitoare, elemen-
tele totale ale solului forestier, prin mineralizarea treptată vor furniza o rezervă a complexului absorbant al orizonturilor 
organo-minerale şi minerale şi o alimentare de durată cu minerale (Bonneau, 2000, 2005). La analiza saturaţiei S / T a 
orizonturilor organo-minerale şi minerale, s-a adăugat apoi determinarea  pe unitate de suprafaţă a conţinutului de Ca, 
Mg şi K din solul pădurii. În contrast, diagnozele foliare, mai simple şi mai puţin costisitoare, reflectă cu acurateţe starea 
de aprovizionare cu minerale şi evoluţia sa. Cu toate acestea, şi analizele foliare pot ascunde capcane, datorită variabili-
tăţii inter-anuale a compoziţiei frunzelor, care poate fi importantă. În cazul testelor care se practică de câţiva ani, în cazul 
în care conţinutul de nutrienţi în frunze este ridicat (influenţe climatice), riscul este mare de a găsi zece ani mai târziu 
valorile mai scăzute şi să se concluzioneze în mod eronat, o scădere a „nutriţiei minerale şi epuizarea stratului de sol, şi 
invers, dacă prima analiză este într-un an de nutriţie scăzut în substanţe minerale. Din acest motiv,  este cu siguranţă 
preferabil să se analizeze trei ani consecutiv la fiecare zece ani şi să se compare mediile din aceşti trei ani. S-ar putea, de 
asemenea, să se efectueze o analiză sistematică, la fiecare doi ani şi să  se observe tendinţa generală: în scădere, stabilă 
sau în creştere.
În cele din urmă, fiecare metodă are defecte, dar credem că este de preferat să se folosească diagnoza foliară în locul 
analizei solului; dacă este cazul, pentru simplificare nu se practică o analiză de timp şi nu se interpretează rezultatele în 
comparaţie cu producţia optimă. Această metodă are avantajul că aceeaşi soluţie de mineralizare ne furnizează fosforul 
şi sulful  în plus faţă de Ca, Mg şi K. 
Cuvinte cheie: analize foliare, analize de sol, diagnostic foliar, nutriţie.

Rezumat
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Pentru populaţia ţării noastre, şi nu numai, Braşovul în-
seamnă, înainte de toate, un oraş de munte, un renumit 
centru al turismului montan şi sporturilor de iarnă. Este 
aşezat între cele două culmi paralele care străjuiesc 
mirifica Vale a Braşovului: una deluroasă – Warte (fig.1)  
şi alta – Tâmpa – mai înaltă, cu versanţi abrupţi, împă-
duriţi (fig.2), în ultimele decenii extinzându-se mult în 
şesul depresionar al Bârsei şi pe celelalte văi ce coboară 
dinspre Postăvar. 

Fig. 1. Pitorescul Warte – „străjerul” din nord-vest al sectorului 
submontan al Braşovului

Primul din cei doi „străjeri” ai vechiului Braşov a fost 
numit de saşii braşoveni „Warte”, nume care în limba 
română indică locul „strajei”, al postului de veghe, de 
supraveghere şi semnalizare a apropierii duşmanilor 
năvălitori.
Spre poalele acestui „scut” natural de apărare a vieţii 
locuitorilor Cetăţii medievale se află şi astăzi cele două 
turnuri („Alb” şi „Negru” – fig. 1), care aparţineau siste-
mului general de apărare a Cetăţii.
Din punct de vedere geografic, Warte este un deal 
submontan prelung, cu o culme principală care coboa-
ră domol dinspre Poiana Braşov până la contactul cu 
Şesul Bârsei, la biserica din Bartolomeu. Atât culmea 
principală, cât şi culmile secundare, care coboară spre 
Scheii Braşovului, se remarcă prin extinderea (lărgimea) 
lor, prin înclinarea variabilă, expunerea predominant 
sudică şi solurile fertile.
Acest cadru geomorfologic şi edafic, împreună cu ex-

punerea spre soare, favorizează formarea unui topocli-
mat specific versanţilor calcaroşi însoriţi, un climat local 
deosebit de ospitalier din punct de vedere helioener-
getic, termic, pluvial şi eolian (adăpostit faţă de vântu-
rile dominante din vest şi nord-vest).

Fig. 2. Braşovul şi „scutul” său montan din sud-est - Tâmpa (alt. 
960m)

În acest ansamblu de condiţii climatice întâlnim un ade-
vărat mozaic vegetal, aproape toate speciile de plante 
lemnoase şi erbacee care cresc spontan în ţara noastră. 
Pe lângă acestea, braşovenii au introdus pe Warte, cu 
multe decenii în urmă, numeroase alte specii de ar-
bori exotici, care s-au adaptat şi dezvoltat foarte bine: 
nuc negru american, stejar roşu şi pin strob, precum şi 
castan comestibil autohton. Acum, toate acestea sunt 
amintiri...
Pe baza cercetărilor meteorologice, pe care le-am efec-
tuat timp de câteva decenii pe Warte şi în întreaga zonă 
a Braşovului (Postăvarul şi Piatra Mare), am mai scris, cu 
mulţi ani în urmă, şi putem afirma încă o dată, că ver-
santul sudic, dinspre oraş, al dealului Warte reprezintă 
una dintre cele mai ospitaliere microzone, din punct de 
vedere climatic, din ţara noastră.
Iată, deci, raţiunile pentru care, mai mult decât pe Tâm-
pa şi decât în oricare altă microzonă locală, braşovenii 
s-au ocupat, cu mult interes, de amenajarea turistică a 
acestui miraculos teritoriu submontan, ca de un adevă-
rat teritoriu de recreere, odihnă şi agrement, de inega-
labilă desfătare sufletească.
Pentru asemenea scopuri practice a existat, până de cu-

Conservarea naturii

Degradarea mediului şi violenţa fenomenelor 
meteorologice la Braşov

(Să stopăm dezastrul ecologic şi turistic de pe Warte!)
Marin Marcu, Viorela Marcu
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rând, o întreagă reţea de poteci,  marcate în teren şi pe 
vechile hărţi ale Braşovului, judicios proiectate şi per-
fect întreţinute, asigurând accesul spre culmile însorite 
al muntelui. Acum, dacă te încumeţi să urci spre vârful 
„Straja” şi spre alte locuri de pe culmea Warte, eşti oprit 
imediat de garduri înalte şi de inscripţii ameninţătoare: 
„Intrarea oprită, proprietate privată”.
Desigur că şi pe Tâmpa şi în toţi munţii noştri există re-
ţele de poteci turistice, căi de acces spre marile înălţimi 
carpatice. Pe Warte, însă, era ceva deosebit, exista de 
fapt un real sistem de amenajări turistice, care făceau 
din acest spaţiu premontan o bază a turismului ime-
diat, cu acces direct din centrul oraşului, un complex 
variat de petrecere a timpului liber, ca într-un parc de 
agrement.
Adăugând la toate acestea o privire spre grădinile sche-
ienilor, spre culmile înalte ale munţilor Postăvarul, Bu-
cegi, Piatra Craiului şi, în jos, spre întreaga Ţară a Bârsei, 
era o privelişte feerică, de vis ...
Prin zestrea culturală, istorică, economică şi cea natu-
rală, peisagistică, Braşovul a fost, mai este (încă) şi va 
trebui să rămână şi pentru posteritate – capitala turis-
mului montan şi a sporturilor de iarnă din ţara noastră.
Cu regret trebuie, însă, să semnalăm că dezvoltarea 
urbanistică a Braşovului din ultimii ani, lăudabilă sub 
multe aspecte, a afectat grav starea microzonei turis-
tice Warte.
Ultimele construcţii de pe Warte, alcătuind complexul 
imobiliar „Bellvue Residence”, cocoţate pe vârful mun-
telui, forţând brutal limita altitudinală a vârfului „Straja”, 
încalcă strident unele principii şi reguli fundamentale 
arhitectural - urbanistice:
•	 încadrarea construcţiilor în peisajul general;
•	 adaptarea stilului arhitectural la forma de relief şi 

la stilul zonal, tradiţional, montan al construcţiilor 
(avem exemplul „vechilor” clădiri din zona centrală 
a Braşovului: Primăria şi Poşta, Prefectura, Muzeul 
de artă, Spitalul de pe strada Mihai Eminescu, bise-
rica Sf. Nicolae din Piaţa Prundului şi multe altele).

Un complex imobiliar sau mai multe, amplasat pe o cul-
me muntoasă, cu altitudinea de 700-900 m, nu poate 
arăta ca unul din regiunea de câmpie (Slobozia sau Ale-
xandria, de exemplu).

Fig. 3. Vârful „Straja” (Warte, alt. 700m)

Fig. 4. Un conglomerat de blocuri cocoţate în vârf de munte

Nu ne permitem să dăm noi lecţii specialiştilor în do-
meniu - arhitecţi şi urbanişti - dar, ca braşoveni, ne con-
siderăm datori să intervenim, să ne exprimăm deschis 
atitudinea faţă de cele ce se petrec pe Warte.
Amplasarea unor asemenea mastodonţi de beton 
direct peste o zonă de strictă necesitate socială, 
amenajată de peste un secol ca teritoriu de utilitate 
public-privată, trebuie să înceteze! Îmbinând armo-
nios spaţiile private, grădinile şi livezile particulare cu 
potecile şi numeroasele amenajări de utilitate turistică, 
foştii gospodari ai urbei de la poale de munte se îngri-
jeau cu o neîntrecută pricepere şi responsabilitate de 
asemenea probleme vizând interesul public, al întergii 
comunităţi urbane.
Pretinsa dezvoltare a bazei materiale a turismului 
braşovean prin construirea unor coloşi de beton în 
chiar interiorul arealelor amenajate turistic, prin 
distrugerea acestora, a patrimoniului natural, pei-
sagistic al urbei, nu mai poate fi tolerată.
Ni se va reproşa excesul de conservatorism sau de nos-
talgie... Nu, noi înţelegem foarte bine cerinţele dez-
voltării urbanistice a Braşovului, în pas cu creşterea 
demografică şi exigenţele vieţii moderne! Dar, acestea 
nu dau dreptul la autodistrugere, la degradarea gravă a 
mediului nostru de viaţă.
Ceea ce s-a admis în Poiana Braşov, în ultimii 10-15 ani, 
prin ocuparea abuzivă a acesteia cu aglomerări de imo-
bile gigant, nu se mai poate admite în spaţiile de inte-
res turistic ale Braşovului.
Din fericire, Braşovul, zona metropolitană a acestuia, 
dispune de suficiente spaţii în sectorul şesului depresi-
onar („Câmpia Bârsei”) pentru construcţii rezidenţiale, 
adecvate specificului zonal, iar zestrea naturală, mon-
tană şi submontană care se pretează la folosinţe de 
interes general, inclusiv turistic, să fie conservate şi 
utilizate cu grijă, nu numai pentru generaţiile de as-
tăzi, ci şi pentru posteritate.
Dacă Tâmpa a început să se bucure de atenţia foruri-
lor ştiinţifice şi a autorităţilor locale în cadrul acţiunilor 
aparţinând „Reţelei Ecologice Europene Natura 2000”, 
arealul biogeorafic Warte se află, încă, la dispoziţia 
grupurilor de afaceri imobiliare pentru degradare 
masivă, fără restricţii.
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În loc să-l păstrăm în limitele folosinţelor raţionale din 
ultimele decenii, în prezent acest inegalabil patrimo-
niu premontan este un imens şantier de construcţii, 
aşa cum erau în urmă cu câteva decenii zonele Răcă-
dău, Noua şi altele. În locul unor valorificări în interes 
turistic, pentru noi toţi şi pentru vizitatorii străini a 
acestor adevărate plaiuri binecuvântate de Dum-
nezeu, ele au fost ocupate, abuziv, de cunoscultele 
aglomerări de blocuri tip cazarmă, însoţite de unele 
utilităţi accesibile câtorva zeci de familii (piscine, terase, 
parcări etc).
Aşa ne avertizează şi în prezent excavatoarele, buldo-
zerele şi giganticele macarale sfidătoare de pe Warte, 
care inaintează nemilos, pe culmea Warte, spre Poiana 
Braşov (fig. 4).
În faţa acestor crunte realităţi, să ne reamintim că Bra-
şovul s-a impus încă din secolele trecute ca oraş de larg 
interes cultural, economic şi turistic, atât prin perso-
nalităţile şi locuitorii săi, cât şi prin factorii ambientali, 
prin frumuseţile deosebit de atractive ale peisajului său 
montan, natural. 
Nu sunt multe oraşe de mărimea şi dezvoltare urbanis-
tică a Braşovului care să ofere posibilitatea unei „întâl-
niri” imediate cu natura montană şi a unei adevărate 
desfătări în aerul curat, oxigenat al muntelui. Câte mi-
nute le trebuie turiştilor de la ARO, Capitol sau din pen-
siunile pitoreşti din Scheii Braşovului ca să ajungă pe 
Warte sau pe Tâmpa ?
Să lăsăm celor doi „străjeri” de piatră acoperiţi cu pă-
duri, pajişti şi vile discrete, risipite printre grădini şi li-
vezi pitoreşti, chipul frumos de odinioară, generozita-
tea şi ospitalitatea lor neîntrecută.
Să stopăm dezastrul ecologic şi turistic de pe Warte!
Fenomenele meteorologice tot mai violente din ultimii 
ani şi, mai ales, cele care au debutat în data de 10 iunie 
2009, cu vijelii, ploi torenţiale şi fenomene orajoase de 
o excepţională intensitate şi au încetat în 12 iulie a.c., 
i-au înfricoşat pe braşoveni.
Prin natura preocupărilor noastre profesionale cunoaş-
tem, cu exemple recente dar şi din trecutul mai înde-
părtat, că asemenea fenomene meteorologice s-au 
mai petrecut la Braşov, însă nu au avut un caracter 
atât de violent şi, mai ales, nu s-au soldat cu efecte 
atât de grave. Este vorba de scurgeri masive de apă pe 
versantul sudic al muntelui Warte, în sectorul Scheilor 
Braşovului, sub forma unor şuvoaie cu mare viteză de 
scurgere care, prin forţa lor distrugătoare, au surpat zi-
dul de sprijin şi taluzul din faţa unui imobil locuit care a 
rămas „suspendat” pe panta foarte înclinată, în situaţia 
unei iminente prăbuşiri (fig.5 şi 6). 
Oricine s-ar deplasa la fata locului şi ar privi cumplitul 
dezastru, ştiind că in Şcheii Braşovului s-au înregistrat 
în trecut ploi torenţiale, cu intensităţi mai mari, însă nu 
au produs distrugeri de asemenea proporţii, nu poate, 
în mod firesc, să nu se întrebe: de ce?

Fig. 5. Surparea zidului de sprijin din faţa unui imobil locuit

Fig. 6. Surparea zidului de sprijin

Fig. 7. Degradarea nemiloasă a pitoreştilor grădini şi pajişti de 
pe versanţii şcheieni ai muntelui Warte
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Iar realităţile, de neimaginat, de la faţa locului, ilustrate 
(parţial, numai) prin imaginile foto alăturate, oferă răs-
punsuri neîndoielnice: efectele de torenţialitate atât de 
violente au drept cauză (favorizantă) lucrările de deco-
pertare a solului, de excavare şi de modificare a pantei 
terenului prin denudarea unor taluzuri de mari dimen-
siuni şi multe alte „mişcări de pământ” efectuate de cu-
rând (şi în prezent) pe „şantierul groazei”, în amonte de 
imobilul menţionat mai sus (fig. 7-9).
Aici, pe versantul secundar al muntelui Warte numit de 
scheieni „Coasta Vacilor”, se execută un grup de vile şi 
alte amenajări auxiliare.

Fig. 8. Prin mişcările „uriaşe” de pământ şi aruncarea acestuia 
în aval, pe versanţi şi neasigurarea necesară prin lucrări de 

consolidare, este favorizată scurgerea de suprafaţă, şiroirea, 
formarea ogaşelor şi intensificarea generală a fenomenelor de 

torenţialitate. 

Fig. 9. Construirea drumului de acces spre „şantierul groazei

Un „amănunt” revoltător: pentru asigurarea accesului 
auto, de pe Drumul Poienii (punctul „Belvedere”) spre 
vilele-palat menţionate mai sus s-au executat drumuri 
asfaltate care, pentru a avea o pantă convenabilă, s-au 

săpat culoare coborâtoare foarte adânci, cu taluzuri 
imense şi puternic înclinate – adevărate defilee mon-
tane (Fig.9). 

Fig. 10.  Fostele păşuni şcheiene de pe „Coasta Vacilor” – Warte 
au fost mutilate fără milă şi, mai ales, fără-de-lege! În imagine 
– unul din taluzurile drumului de acces dinspre Drumul Poienii 
(punctul „Belvedere”) spre vilele-palat care domină sfidător, de 

la altitudini montane, Scheii Braşovului. 

Fig. 11. Prin asemenea „deschideri” s-a dat „liber” puhoaielor 
de apă de pe versanţi spre casele locuitorilor din Scheii 

Braşovului

Accentuarea violenţei unor fenomene meteorolo-
gice, în condiţiile schimbărilor climatice care preo-
cupă întreaga omenire, îşi găsesc, aşadar, explica-
ţia nu numai în cunoscutele procese poluante ce 
au loc la nivel global, ci şi în nesăbuitele acţiuni de 
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degradare a mediului pe plan local, cum sunt şi cele 
din zona municipiului Braşov: construirea acelor „mas-
todonţi” de beton, cocoţaţi pe culmea muntelui Warte, 
dezvoltarea urbanistică necontrolată din sectorul de-
presionar al Braşovului, microzona Stupini, unde, tot în 
timpul furtunii din 10 iunie 2009, a fost lovit de trăz-
net şi incendiat acoperişul unei case  nou - construite 
şi unde s-au produs grave inundaţii care au urmat celor 
din zona Râşnov, Cristian, Zărneşti, Bran.

Fig. 12. Macaralele sfidătoare avertizează că dezastrul 
ecologic de pe Warte se va extinde din Livada Poştei (imaginea 

foto) până în Poiana Braşov, prin patru grupuri de imobile 
rezidenţiale de lux, purtând denumiri înşelătoare: Bellevue 

Residence, Seasons Residence, Hill View, Silver Mountain

Cunoscând planurile autorităţilor municipale braşo-
vene, privind construirea pe culmea muntelui Warte a 
patru  grupuri de hoteluri şi parcări (amintite mai sus), 
care se vor extinde de la Livada Poştei (Grupul Bellevue 
Residence) până în apropierea Poienii Braşov, ne ve-
dem obligaţi să atragem atenţia, că prin aceste uriaşe 
construcţii se produc nu numai degradări ale pitores-
cului peisaj braşovean, ci şi modificări ale acelor carac-
teristici fizice ale „suprafeţei subiacente active”, adică 
ale naturii suprafeţei terenului care receptează, reflec-
tă, absoarbe, transformă şi redistribuie energia radiantă 
primită de la soare.
Mediul urban, construcţiile uriaşe instalate deja pe 
Warte, prin suprafaţa lor divers-expusă razelor solare, 
prin însuşirile calorice variate ale materialelor utilizate 
în construcţii realizează ceea ce meteorologii numesc 
„poluarea termică” a aerului atmosferic, adică încălzirea 
mai intensă a mediului citadin, comparativ cu mozai-
cul vegetal care acoperă versanţii muntelui, accentua-
rea contrastelor de temperatură pe verticală (creşterea 
gradienţilor termici altitudinali), creşterea instabilităţii 
atmosferice etc. 
În perioadele cu cerul senin şi fără vânt, asemenea 
aglomerări imobiliare, mediul citadin în general, repre-
zintă adevărate „insule de căldură”, locuri intens încăl-
zite unde, în momentul invaziei unui front atmosferic, 
respectiv a unei mase de aer mai reci şi mai umede, 
se petrec fenomene de turbulenţă atmosferică de o 
mare violenţă: convecţie termică puternică, dezvolta-
rea unor formaţiuni noroase de foarte mare extindere 
pe verticală, nori de furtună (Cumulonimbus) din care 
cad precipitaţii abundente (ploi cu efecte torenţiale şi 

grindină) însoţite de descărcări electrice de mare pute-
re.  
În situaţia zonei Braşovului, pe lângă factorii de influ-
enţă menţionaţi, intervin şi condiţiile specifice de relief: 
şesul depresionar al Bârsei, care intensifică încălzirea 
din timpul zilelor însorite şi calme, precum şi versanţii 
montani care favorizează convecţia dinamică a aerului 
spre culmile înalte unde se realizează condensarea va-
porilor de apă, dezvoltarea norilor şi căderea precipi-
taţiilor.
În cazul fenomenelor meteorologice din perioada 10 
iunie – 12 iulie 2009, la Braşov a acţionat întreg com-
plexul de factori menţionaţi mai sus.
Aceste fenomene i-au îngrozit şi indignat pe braşoveni. 
Pe ei îi revoltă acţiunile abuzive comise de cei care con-
struiesc palate sfidătoare în vârf de munte sau orinde 
doresc, nesocotind condiţiile specifice de relief şi climă 
ale mediului montan braşovean.
De aceea, alăturându-ne opiniei publice, am dorit să 
ne explicăm atitudinea, revolta faţă de aceste realităţi 
braşovene care necesită o acţiune civică de amploare, 
o campanie fermă în presa scrisă şi audio-vizuală. Prilej 
cu care să încercăm a convinge că problema semnalată 
prin rândurile de faţă este mult mai gravă şi de o consi-
derabilă complexitate. 
Nu nutrim gânduri egoiste şi am regreta dacă inter-
venţia de faţă poate fi interpretată ca o instigare sau o 
frustrare. Nu îi invidiem pe cei care pot să-şi cumpere 
locuinţe de lux. Este dreptul lor. Şi noi avem locuinţe, 
dar nu în vârf de munte! 
Problema care o aducem la cunoştinţa publică este un 
semnal de alarmă în faţa abuzurilor celor care nu pot 
anticipa, sau nu vor să întrevadă, efectele grave pe care 
le va avea continuarea construcţiilor masive pe culmea 
muntelui Warte, pentru viaţa braşovenilor şi nu numai 
a lor, pentru mirificul peisaj braşovean de care au drep-
tul să se bucure toţi braşovenii şi oaspeţii lor, precum şi 
generaţiile care vor veni după noi. 
Restaurarea, atât de reuşită şi de lăudabilă, de către 
Consiliul Judeţean, a zidului Cetăţii medievale a Bra-
şovului, bastioanelor, turnurilor şi porţilor aparţinând 
acesteia reprezintă o operă care ar putea fi continuată 
cu reconstrucţia ecologică, restaurarea şi dezvolta-
rea infrastructurii necesare repunerii în valoare a 
potenţialului turistic pietonal de pe Warte.
În loc de concluzii, lansăm un apel către autorităţi:
•	 să apărăm, să conservăm şi să nu mai distugem 

munţii şi dealurile cu care ne-a fost împodobită 
ţara;

•	 munţii acoperiţi cu păduri viguroase şi pajişti înflo-
rite, dealuri îmbrăcate cu „codri de aramă”, cu livezi, 
grădini şi fâneţe, cu vile risipite spre poale, repre-
zintă nu numai o binecuvântare dumnezeiască, ci 
şi „obrazul” însuşi al poporului român;

•	 să nu uităm versurile poetului de profundă simţire 
românească, Grigore Vieru: „Vai de neamul care 
pierde, Izvorul şi frunza verde...”
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THIS RUTISHAUSER, SIBYLLE STUDER, 2007: Klimawandel und der Einfluss auf die Fruhlingsphanologie    
(Schimbările climatice şi influenţa acestora asupra primăverii fenologice) În: Schweizerische Zeitschrift 
fur Forstwesen, Swiss Forestry Journal, p. 105-111.

Tendinţa temperaturii în sezonul de primăvară (martie-mai), arată o  creştere în cele mai multe regiuni ale 
lumii. În Europa, temperaturile de primăvară,  importante pentru fiziologia plantelor, în perioada 1997-
2006 au fost  cele mai ridicate din  ultimii 500 de ani. O creştere a temperaturii de 1oC,  ar duce la un debut 
al fazelor fenologice, primăvara,  mai devreme cu 2 până la 10 zile, în funcţie de specie şi de regiune. Un 
index fenologic pentru  mai multe specii din Elveţia, care include câteva  specii de plante se dovedeşte a 
fi un instrument adecvat pentru a descrie variabilitatea primăverii elveţiene din  ultimele patru decenii. 
Indicele arată o tendinţă medie de 1,5 zile / deceniu în perioada 1965-2002. Al 280- lea an dintr-o  serie 
lungă de înflorire a cireşului,  reprezintă  un index al variabilităţii din ultimii 40 de ani şi oferă posibilitatea 
unică de a evalua impactul  pe care îl are clima  asupra variabilităţii fenologice de primăvară de-a lungul 
secolelor trecute.

KARL FALKENBERG, EC DG ENVIRONMENT, MAY 2009: Natura 2000 - safeguarding Europe’s biodiversit,( Natura 
2000  - salvarea biodiversităţii Europei.). În: Revista Coutry Side, nr.117, p.12.

Natura 2000 este una dintre cele mai semnificative realizări ale politicii de mediu a Uniunii Europene, iar 
cartea ne spune istoria construirii de către UE a celei mai mari reţea de arii protejate din lume. Reţeaua 
cuprinde 25.000 de situri, care acoperă o cincime din suprafaţa teritoriului Uniunii Europene. De la Cercul 
Polar până la Marea Mediterană, Europa are o serie de peisaje şi de condiţii naturale care conţin o biodiver-
sitate excepţională. Reţeaua Natura 2000 este piatra de temelie a politicii pentru protecţia biodiversităţii 
europene. Este un model pe care şi alte ţări l-au adoptat deoarece aceasta combină abordarea ştiinţifică 
cu protecţia juridică eficientă şi, de asemenea, flexibilitatea de a permite dezvoltarea şi continuarea activi-
tăţilor economice.
Agricultura durabilă, pescuitul, silvicultura, chiar şi evoluţiile infrastructurii, care nu sunt dăunătoare pen-
tru valorile de conservare a siturilor, pot avea toate loc în interiorul unui Sit Natura 2000. Cadrul legal care 
s-a adoptat poate fi cel mai bine înţeles ca o cale găsită pentru ca omul şi natura să co-existe. Această carte 
vă va duce într-o călătorie prin unele dintre cele mai bune situri Natura 2000 în Uniunea Europeană. Sper 
să vă placă bogata varietate de peisaje şi viaţa sălbatică pe care continentul nostru o are de oferit.

Ing. Diana Vasile

Recenzii

Abstract
Environmental degradation and violence of meteorological phenomena in Brasov
The first part of the paper presents the results of the researches on natural mountainous environment where 
the medieval burgh of Brasov (Kronstadt) has developed as a renowned cultural and economic center. For a 
long time, Brasov is recognized as the capital of mountain tourism and winter sports in Romania.
The authors have particularly looked at the critical situation on the southern slope of Mount Warte (700-900 
m altitude) that faces the town and that is subject to alarming actions of degradation. Under specific topo-
climatic conditions, which prove very favorable, a real vegetal mosaic has emerged here and an unsurpassed 
recreation and relaxation area was developed more than a century ago. Instead of preserving and further en-
hancing the value held by this natural heritage as source for immediate, pedestrian tourism, this natural area 
has been put at the disposal of real estate business groups for building investments followed by a massive 
degradation without restrictions. We bring forward a firm appeal to the authorities to stop the ecological and 
tourist disaster on Warte.
The second part of the paper presents specific aspects of researches on the influence of irrational actions 
of environmental degradation (by placing massive concrete buildings atop mountain Warte) upon the local 
meteorological phenomena, the amplification of their destructive effects and their impact on people’s lives.
As a conclusion we advance the proposal attempting to stop the massive buildings atop the mountain, to 
encourage the ecological reconstruction and to develop the infrastructure required in order to enhance the 
pedestrian tourist potential on Warte. 

Keywords: environmental degradation, meteorological phenomena, mountain tourism, ecological 
reconstruction.
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APELUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

DUPĂ DEFRIŞĂRILE DE PE WARTE URMEAZĂ TÂMPA!

S.O.S.
DEFRIŞĂRILE DE PE TÂMPA

•	 pentru construirea unui Casino pe vârful muntelui;
•	 pentru amplasarea unui cartier rezidenţial pe versantul nordic al Tâmpei.
Constituie o încălcare a legilor:
•	 tăierile în rezervaţiile naturale cod naţional 2.255, cod european 11.775 (Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 

20 iunie 2007 privind regimul arilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice);
•	 defrişarea pădurilor de grupa I, cu funcţii de protecţie contra eroziunii solurilor.

SOCIETATEA „PROGRESUL SILVIC”
FILIALA BRAŞOV – COVASNA,

SOLICITĂ AUTORITĂŢILOR
PREVENIREA INFRACŢIUNILOR SILVICE,

CU EFECTE MAJORE ÎN VIAŢA POPULAŢIEI DIN BRAŞOV!
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1. Introducere
„Poluarea cu particule în suspensie prezintă grave con-
secinţe pentru sănătatea umană şi sunt necesare stan-
darde stricte. Aceste standarede trebuie aplicate pen-
tru ai proteja pe cetăţenii de pe tot cuprinsul UE şi prin 
urmare le solicit acestor opt state membre (Austria, 
Belgia, Danemarca, Franţa, Grecia, România, Slovacia şi 
Ungaria) să remedieze abaterile şi să îmbunătăţească 
protecţia cetăţenilor cât mai curând posibil. Sănătatea 
umană este o prioritate de vârf, nu se poate toleara nici 
o întârziere”, a declarat comisarul pentru mediu, Sta-
vros Dimas. Trebuie să precizăm următoarele: Comisia 
Europeană poate intenta acţiuni în justiţie împotriva 
statelor membre care nu-şi respectă obligaţiile, con-
form avertismentului din 21 noiembrie 2009. 
David Shukman (2007), corespondent ştiinţific al BBC, 
consideră Copşa Mică cel mai poluat oraş din Europa. 
Speranţa de viaţă a populaţiei din acest oraş, după 
datele statistice oficiale, este mai mică cu 9 ani decât 
media naţională (care la rândul ei este una din cele 
mai scăzute din Europa). Studiile organizaţiei de me-
diu Ecotur Sibiu (dr. Doru Bănăduc, de la Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu este unul din conducătorii acestei 
organizaţii), la care au participat în perioada 1999-2004 
şi oameni de ştiinţă din Anglia, evidenţiază că între-
gul lanţ trofic din Copşa Mică este contaminat (fig. 1). 
Plumbul depăşeşte nivelele admise de 92 ori în sol şi 
de 22 ori în vegetaţie „Oraşul este realmente un loc pe-
riculos pentru viaţă – orice atingi, orice mănânci, aerul 
pe care îl aspiri este o ameninţare pentru viaţă„. Copiii 
între 2 şi 12 ani au un nivel atât de ridicat de plumb în 
sânge, încât acesta le blochează dezvoltarea. În ultimul 
an, 80 de muncitori din SOMETRA au fost trataţi de sa-
turnism. De ani de zile sute de oameni din Copşa Mică 
au probleme cu plămânii.
Serviciul naţional veterinar a constatat depăşirea con-
ţinutului de plumb de 10 ori peste limitele legale în fâ-
nul pentru cai, depăşiri fiind consemnate şi în sângele 
cailor.
În august-septembrie 2006 uzina a fost închisă pentru 
montarea unor filtre, dar filmarea acestora nu a fost 
permisă.
După mai multe publicaţii britanice (East European 
Quarterly, Keil - 1996; The Mirror - Antonowicz, 2006; 
Assiciated Press -  Jahn 2008) Copşa Mică este un oraş 

otrăvit. Nici un alt loc de pe continent nu i se aseamănă. 
Oamenii de aici mor tineri. Deşi experţii ONU au verifi-
cat instalarea filtrelor noi şi a aparatelor de controlare 
a emisiilor:
•	 nivelurile de cadmiu sunt la nivelul de 2,3 ori mai 

ridicate faţă de limita admisă;
•	 concentraţiile de plumb au atins dublul nivelului 

de siguranţă;
•	 concentraţiile de zinc sunt aproape de 10 ori mai 

mari decât cele maxime admise;
•	 rata mortalităţii infantile este cea mai ridicată din 

Europa;
•	 sunt foarte frecvente intoxicaţiile cu plumb (mişcă-

rile involuntare ale degetelor sunt unul din simpto-
me), bolile pulmonare, astmul, cancerul pulmonar, 
impotenţa;

•	 un mare număr de animale mor la naştere, se nasc 
cu malformaţii ori mor timpuriu, mai ales caii;

•	 dintr-o populaţie de 5000 oameni, 500 au plecat 
numai în Spania şi mulţi alţii în Italia, Germania, 
Marea Britanie. 

Solurile intoxicate până la 1 m adâncime şi noxele din 
aer au adus pădurile într-o stare dezastruoasă (Grou E., 
1969, 1973; Ionescu A., 1973).  Pădurile naturale de 
gorun, stejar sau fag s-au rărit (fig. 2) şi au dispărut 
treptat (Popescu A., Sanda V., 1973), fiind înlocuite de 
plantaţii de salcâm ori de o vegetaţie ierboasă, în care 
domină Calamagrostis arundinacea, cu pâlcuri specifice 
de Asclepias syriaca (o spercie invazivă din America de 
Nord (Bolea V., 2001).

Fig. 1. Întregul lanţ trofic din Copşa Mică este contaminat

Ecofiziologie

Diagnozele foliare de la Copşa Mică

Valentin Bolea, Diana Vasile, Monica Ionescu
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Fig. 2. Păduri de fag afectate de poluare (dumbrăvite, invadate 
de Calamagrostis arundinacea la Copşa Mică

Cu toate aceste efecte tragice ale poluării evidenţia-
te în statisticile sanitare, rapoartele anuale de Stare a 
Mediului, presa naţională şi internaţională (Gaumy J., 
1991; Keil T.J., Austin D.M., Andreescu V., 1996; Ramade 
F., 1993), emisiunile BBC, sit-urile şi blogurile cu sute de 
plângeri ale cetăţenilor din Copşa Mică, cărţile şi arti-
cole de specialitate (Alexa ş.a., 2004; Bolea, Chira, 2008; 
Bolea, Chira, 2009), în cuvântul deputaţilor din Parla-
mentul României (Horj P., 2009), se constată câteva rea-
lităţi carte sfidează logica:
•	 SC SOMETRA SA beneficiază de autoriţia integrată 

de mediu nr. SB 31 din 12.06.2006,  autorizaţie care 
expiră numai la 31.12.2012;

•	 cu toate că se emit mai mult de 9 noxe (Pb, Cd, Zn, 
Cu, Fe, Na, Mn, SO2, NOx), fiecare cu efecte dezas-
truoase asupra sănătăţii oamenilor, animalelor şi 
vegetaţiei, se monitorizează numai SO2 şi pulberile 
în ansamblu;

•	 din cele 13 coşuri emiţătoare de noxe, monitoriza-
rea se face numai la coşul final de dispersie, la care, 
în perioada 1.01.-28.02.2009, concentraţia medie 
zilnică nu a depăşit 69,18 g/mc SO2 şi respectiv 
47,05 mg/mc pulberi, deci sub 50 mg/mc CMA;

Producătorul de zinc şi plumb SOMETRA Copşa Mică, 
anunţă în 27 ianuarie 2009 oprirea temporară şi parţia-
lă a activităţii, nu din cauza poluării, ci din cauza cererii 
şi a preţului prea mic pentru zinc şi plumb, din lipsă de 
materie primă şi lipsa unei surse de finanţare.

2. Obiectivele cercetării
•	 Precizarea, prin metoda ştiinţifică a analizelor foli-

are (Chiriţă C.D., 1974; Drenou C., 2001; Lihnell C., 
1969), standardizate la nivel european (UNECE, 
1994), a nivelurilor poluării de la Copşa Mică, în 
2008, cu SO2, plumb, cadmiu, zinc, cupru, fier, na-
triu, mangan, NOx (Bolea V., ş.a., 2002; Bolea V., Chi-
ra D., 2004; Bolea V., Chira D., 2005);

•	 Prezentarea dispersiei poluanţilor în pădurile şi în 
localităţile din jurul Copşei Mici;

•	 Evidenţierea proporţiilor poluării de la Copşa Mică, 
cu noxele de mai sus, în comparaţie cu alte oraşe 
din România cum sunt: Baia Mare, Bucureşti, Bra-
şov, Galaţi, Tulcea, Bacău, Tg. Mureş, Dej, Timişoara, 
Cluj-Napoca (Bolea V., Chira D., 2005);

•	 Determinarea stării de nutriţie şi a echilibrelor nu-
tritive prin diagnoze foliare şi recomandarea ferti-
lizărilor sau amendamentelor necesare pentru a 
conferii rezistenţă speciilor, în condiţiile specifice 
de mediu degradat prin poluare (Bolea V., Chira D., 
ş.a., 2006; Parascan D., Danciu M., 2001);

•	 Determinarea capacităţii de acumulare sau meta-
bolizare a noxelor la cele mai rezistente specii    şi, 
respectiv, stabilirea speciilor capabile să reziste la 
poluarea de la Copşa Mică (Bolea V., ş.a., 2004);

•	 Semnalarea toxicităţii foarte ridicate a florei ierboa-
se, care prezintă un pericol de îmbolnăvire a oame-
nilor (flora medicinală) (Duke J.A., Wain K.K., 1981) 
ori a animalelor (flora de pajişti).

3. Locul cercetării
În contextul acestor contradicţii, la sfârşitul sezonului 
de vegetaţie din 2008, s-au recoltat probe de frunze la 9 
specii de arbori din Perimetrul de ameliorare Târnăvioa-
ra, situat pe partea dreaptă a Târnavei Mari, în dreptul şi 
pe teritoriul oraşului Copşa Mică, la 0,5-2,5 km faţă de 
coşul principal de evacuare a noxelor (înalt de 250 m) 
din Uzina SOMETRA.
Perimetrul de amelioare Târnăvioara (vezi coperta re-
vistei)  are o suprafaţă de 160 ha, din care 69 ha s-au 
plantat în intervalul 1993-1996 cu salcâm (53 ha), plop 
negru (9 ha), catalpă (2 ha) şi alte specii: Ailanthus al-
tissima, Acer negundo, Fraxinus ornus, Eleagnus angusti-
folia, Aesculus hipocastanum, Salix alba, Salix fragilis ş.a. 
presupuse rezistente la poluare (5 ha) (Alexa ş.a., 2004).

4. Metoda de cercetare
Analizele foliare (Chiriţă C.D., 1969) au fost efectuate 
după metodele standard europene (Vries de W., Ra-
inds G.J., ş.a., 1999), conform Manual on methods and 
criteria for harmonized sampling, assessment monitoring 
and analzsis of the effects of air pollution on forest (1994), 
editat în cadrul Programme Coordinating Centre West 
de Federal Research Centre for Forestry and Forest Pro-
ducts din Germania (tab. 1):
•	 la Spectrofotometru cu absorbţie atomică: Na, K, 

Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Mg;
•	 turbidimetric, prin suspensie în BaSO4, în cazul sul-

fului;
•	 metoda Kjeldahl pentru azot, prin extragere la 

umed cu H2SO4 / HClO4;
•	 colorimetric, cu albastru de molibden pentru fosfor 

şi extragere la umed cu H2SO4 / HClO4;
•	 colorimetric, în cazul plumbului, cu Fe(SCN)3 după 

reacţia cu Hg(SCN)2  (Bolea V., Chira D., ş.a., 2008).
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Tab 1. Metode de analiză  pentru determinarea concentraţiei 
de elemente minerale în frunze

Elemente mi-
nerale

Metode analitice
Pregătirea Analiza

Azot H2SO4 / HClO4 Kjeldahl

Sulf Spălare umedă, HNO3 / 
HClO4

Gravimetrică

Fosfor Spălare umedă, H2SO4 / 
HClO4

Metoda albastrului de 
Molybden 

Calciu, Po-
tasiu

Spălare umedă, H2SO4 / 
HClO4

Determinări AAS 
Magneziu, 

Zinc, Mangan
Spălare umedă, H2SO4 / 

HClO4
Determinări AAS 

Sodiu, Fier, 
Cupru

Spălare uscată în disolutie 
cuHCl Determinări AAS

Plumb, Cad-
miu, Alumi-

niu

Pregătire  sub presiune cu 
HNO3 sau HNO3+H2O2 in 
bomba de teflon la 1800

Spectometru cu absorb-
ţie atomică fără sistem 

electrotermic

5. Rezultatul cercetării
5.1. Niveluri de poluare în Copşa Mică
Conţinutul frunzelor de salcâm (Robinia pseudacacia) 
în noxe indică niveluri de poluare ieşite din comun, re-
spectiv o rezistenţă deosebită a acestei specii forestiere 
la poluarea cu: 
•	 plumb (536,25 ppm), de 53,6 ori peste pragul de 

toxicitate (PT) (10 ppm);
•	 cadmiu (14,6 ppm), de 29,2 ori peste pragul de to-

xicitate (0,5 ppm)
•	 zinc (659,5 ppm), de 29,2 ori peste pragul de toxici-

tate ( 50 ppm);
•	 sulf (4800 ppm), de 3,2 ori peste pragul de toxicita-

te (1500 ppm);
•	 cupru (34,75 ppm), de 2,9 ori peste pragul de toxi-

citate (12 ppm);
•	 fier (254,5 ppm), de 2,5 ori peste pragul de toxicita-

te (100 ppm);
•	 natriu (1932 ppm), de 1,9 ori peste pragul de toxici-

tate (1000 ppm).

Fig. 3. Frunze de salcâm cu simptome perimetrale de poluare

Conţinutul  frunzelor de sălcioară (Eleagnus angustifo-
lia) indică niveluri de poluare mari până la excepţiona-
le, respectiv capacitate mare de acumulare a noxelor şi 
o foarte mare rezistenţă a speciei la poluare cu:
•	 plumb (572,75 ppm), de 57,3 ori mai mare decât 

pragul de toxicitate de 10 ppm;
•	 cadmiu (14,25 ppm) de 28,5 ori mai mare decât 

pragul de toxicitate de 0,5 ppm;
•	 zinc (649,5 ppm) de 13 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de 50 ppm;
•	 fier (359,25 ppm) de 3,6 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de 100 ppm.
•	 sulf (49.000 ppm) de 3,3 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de 1500 ppm;
•	 cupru (34 ppm) de 2,8 ori mai mare decât pragul de 

toxicitate de 12 ppm.
Dotat cu o capacitatea excepţională de acumulare a 
noxelor în frunze, plopul negru (Populus nigra) indică 
niveluri extraordinare de poluare şi o foarte mare rezis-
tenţă a speciei la poluarea cu:
•	 cadmiu (60,02 ppm), de 120 ori mai mare decât 

pragul de toxicitate de 0,5 ppm;
•	 plumb (545,25 ppm), de 54,5 ori mai mare decât 

pragul de toxicitate de 10 ppm;
•	 zinc (815,5 ppm), de 16,3 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de 50 ppm;
•	 sulf (13.200 ppm) de 8,8 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de 1500 ppm;
•	 cupru (100,5 ppm), de 8,4 ori mai mare decât pra-

gul de toxicitate de 12 ppm;
•	 fier (456,25 ppm), de 4,5 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de 100 ppm;
•	 natriu (12665,25 ppm), de 1,7 ori mai mare decât 

pragul de toxicitate de 1000 ppm.
Ca şi la plop, conţinutul noxelor din frunzele de salcie 
(Salix sp.) indică niveluri de poluare nemaiîntâlnite în 
România şi o deosebită rezistenţă la poluare a salciei, 
depăşind pragurile de toxicitate:
•	 la plumb (1571-708,5/10 ppm) de 70,8-157,1 ori;
•	 la cadmiu (1,32-64,5/0,5 ppm) de 2,6-129 ori;
•	 la zinc (760,25-836,25/50 ppm) de 15,2-16,7 ori;
•	 la sulf (10.200-12.000/1500 ppm) de 6,8-8 ori;
•	 la fier (431,5-695,75/100 ppm) de 4,3-6,9 ori;
•	 la cupru (39-60,75/12 ppm) de 3,3-5,1 ori;
•	 la natriu (1229-1815/1000 ppm) de 1,2-1,8 ori.
Conţinutul frunzelor de cenuşer (Ailanthus altissima) în 
noxe (2008) indică niveluri uriaşe de poluare şi o mare 
capacitate de purificare a aerului şi respectiv o mare re-
zistenţă a speciei la poluarea cu:
•	 plumb (767 ppm) de 76,7 ori mai mare decât pragul 

de 10 ppm;
•	 cadmiu (16,38 ppm) de 32,8 ori mai mare decât 

pragul de 0,5 ppm;
•	 zinc (692,25 ppm) de 13,8 ori mai mare decât pra-

gul de 50 ppm; - sulf (8600 ppm) de 5,7 ori mai 
mare decât pragul de toxicitate de 1500 ppm;

•	 cupru (61,5 ppm) de 5,1 ori mai mare decât pragul 
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de 12 ppm;
•	 fier (430,5 ppm) de 4,3 ori mai mare decât pragul ;
•	 natriu (1042,5 ppm) de 1,1 ori mai mare decât pra-

gul.

Fig. 4. Frunze de cenuşer cu simptome internervare de poluare 
cu SO2

Conţinutul frunzelor de arţar american (Acer negundo) 
în noxe, confirmă poluarea gravă şi  indică o mare ca-
pacitate de acumulare a noxelor şi respectiv o ridicată 
rezistenţă la poluarea cu:
•	 plumb: 403,5 ppm, de 40,4 ori mai mult decât pra-

gul de toxicitate de 10 ppm;
•	 cadmiu: 9,8 ppm, de 19,6 ori pragul de 0,5 ppm;
•	 zinc: 640 ppm, de 12,8 ori pragul de 50 ppm;
•	 sulf: 5500 ppm, de 3,7 ori pragul de toxicitate de 

1500 ppm;
•	 cupru: 31,25 ppm, de 2,6 ori pragul de 12 ppm;
•	 fier: 249 ppm, de 2,5 ori pragul de 100 ppm;
•	 natriu: 1863 ppm, de 1,8 ori pragul de 1000 ppm.
Frunzele de mojdrean (Fraxinus ornus) evidenţiază şi 
ele poluarea de proporţii neobişnuite şi  rezistenţa la 
poluarea cu: 
•	 plumb: 403,25 ppm, de 40,3 ori mai mare decât 

pragul de toxicitate de 10 ppm;
•	 cadmiu: 9,71 ppm, de 19,4 ori mai mare decât pra-

gul de toxicitate de  0,5 ppm;
•	 zinc: 642,75, de 12,9 ori mai mare decât pragul de 

toxicitate de 50 ppm;
•	 cupru: 40,5 ppm, de 3,4 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de 12 ppm;
•	 sulf: 4500 ppm, de3 ori mai mare decât pragul de 

toxicitate de 1500 ppm;
•	 fier: 221,25 ppm, de 2,2 ori mai mare decât pragul 

de toxicitate de100 ppm.
În raport cu pragurile de toxicitate, catalpa (Catalpa 
speciosa) are o bună capacitate de acumulare a noxelor 
în frunze şi indică o poluare complexă la niveluri alar-
mante:

•	 plumb: 458,25 ppm de 45,8 ori pragul de 10 ppm;
•	 cadmiu: 18,6 ppm de 37,2 ori pragul de 0,5 ppm;
•	 zinc: 673 ppm de 13,5 ori pragul de 50 ppm;
•	 sulf: 4300 ppm de 2,9 ori pragul de 1500 ppm;
•	 cupru: 33,25 ppm de 2,8 ori pragul de 12 ppm;
•	 fier: 266,5 ppm de 2,7 ori pragul de 100 ppm.
Conţinutul noxelor în frunzele de castan porcesc (Aes-
culus hipocastanum) în raport cu pragurile de toxicita-
te (Bonneau, 1988; Bergman, 1992) indică o rezistenţă 
mare la poluare şi niveluri impresionante de poluare cu:
•	 plumb: 565,75 ppm de 56,6 ori mai mare decât pra-

gul de 10 ppm;
•	 cadmiu: 17,5 ppm, de 35 ori mai mare decât pragul 

de 0,5 ppm;
•	 zinc: 695,5 ppm, de 13,9 ori mai mare decât pragul 

de 50 ppm;
•	 fier: 354 ppm de 3,5 ori mai mare decât pragul de 

100 ppm;
•	 cupru: 35,5 ppm, de 3  ori mai mare decât pragul 

de 12 ppm;
•	 sulf: 3500 ppm, de 2,3 ori mai mare decât pragul de 

1500 ppm;
•	 natriu: 1114,75 ppm, de 1,1 ori mai mare decât pra-

gul de 1000 ppm.

5.2. Evoluţia în timp (2002-2008) a poluării
Comparativ cu conţinutul frunzelor de salcâm în 2002 
(Alexa ş.a., 2004) se observă:
•	 diminuarea poluării în 2008 cu zinc de 1,4 ori (929,3 

/ 659,5 ppm);
•	 creşterea poluării cu plumb de 1,2 ori (536,25 / 450 

ppm);
•	 creşterea poluării cu  cadmiu de 1,5 ori (14,6 / 9,5 

ppm);
•	 creşterea poluării cu cupru de 2,4 ori (34,75 / 14,5 

ppm) (Garrec J.P., Haluwyn C.V., 2002).

5.3. Dispersia poluării în pădurile şi localităţile din 
jurul Copşei Mici
Comparativ cu OS Dumbrăveni, UP V, ua 5D, Perimetru 
de ameliorare Târnăvioara din OS Mediaş este mai po-
luat:
•	 cu plumb de 429 ori (536,25 / 1,25 ppm);
•	 cu cadmiu de 52,1 ori (14,6 / 0,28 ppm);
•	 cu zinc de 7,6 ori (659,5 / 86,25 ppm);
•	 cu cupru de 2,6 ori (34,75 / 13,25 ppm);
•	 cu natriu de 2,6 ori, (1932,5 / 740 ppm);
•	 cu sulf de 2,4 ori, (4800 /2000 ppm);
•	 cu fier de 1,7 ori (254,5 / 146 ppm).
Aceasta evidenţiază că plumbul se dispersează cel mai 
greu, urmat de cadmiu şi că fierul se dispersează cel 
mai uşor. 
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5.4. Compararea între Copşa Mică şi alte localităţi
Analizele foliare şi simptomele foliare (Hart van H., 
Stratmann H., 1970) la salcâm evidenţiază că poluarea 
de la Copşa Mică este mai mare decât în alte oraşe din 
România:
•	 la cadmiu de 17,8 ori decât la Baia Mare – Phoenix 

(14,6 / 0,82 ppm);
•	 la natriu de 5,9 ori decât la Baia Mare – Phoenix 

(1932,5 / 326,3 ppm).
•	 la zinc de 4,2 ori decât la Baia Mare – Phoenix  (659,5 

/ 157,5 ppm);
•	 la sulf de 1,5 ori decât la Dej (4800 / 3140 ppm) şi de 

1,3 ori decât la Baia Mare (4800 / 3659 ppm) (Bolea  
V., Chira D., 2009; Savu G., Bolea V., 1976; Savu G., 
Bolea V., 1977).

Fig. 5. Frunze de salcâm cu simptome internervare de poluare 
cu SO2

Cantităţile de noxe determinate în frunzele de plop ne-
gru de la Copşa Mică sunt mai mari decât la Giurgiu: 
•	 la natriu (1665,25 ppm) de 7 ori ( 237,8 ppm);
•	 la cupru (100,5 ppm) de 4,3 ori ( 23,23 ppm);
•	 la sulf (13.200 ppm) de 1,6 ori ( 8230 ppm).
Comparativ cu perdelele antipoluante de la Phoenix – 
Baia Mare ( Bolea V., ş.a., 2003), poluarea de la Târnăvi-
oara – Copşa Mică este mai mare:
•	 la plumb (545,25/9,54 ppm) de 57,1 ori;
•	 la cadmiu (60,02/5,121 ppm) de 11,7 ori;
•	 la cupru (100,5/13,84 ppm) de 7,3 ori;
•	 la fier (456,25/295,2 ppm) de 1,6 ori;
•	 la zinc (815,5 ppm/687,3 ppm) de 1,2 ori.
Comparativ cu cartierul Ferneziu – Baia Mare, poluarea 
de la Târnăvioara – Copşa Mică este mai mare: 
•	 la natriu (1665,25/2,5 ppm) de 666 ori;
•	 la cupru (100,5/0,2 ppm) de 502,5 ori;
•	 plumb (545,25/2,5 ppm) de 218 ori;
•	 la fier (456,25/3,3 ppm) de 138,3 ori;
•	 la mangan (160/5,6 ppm) de 28,6 ori;

•	 la magneziu (1726,25/220,2 ppm) de 7,8 ori; 
•	 la zinc (815,5/124,2 ppm) de 6,6 ori;
•	 la sulf (13.200/5000 ppm) de 2,6 ori.
Şi totuşi în Braşov – Triaj, conţinutul de natriu din frun-
zele plopului euramerican (8470 ppm) este mai mare 
de 5,1 ori decât la Copşa Mică (1665,25 ppm).
În raport cu conţinutul frunzelor de mojdrean din alte 
localităţi, la Copşa Mică poluarea este mai mare cu:
•	 plumb (403,25 ppm) de 117,2 ori faţă de Şeica Mică 

(3,44 ppm);
•	 cadmiu (9,71 ppm) de 8,8 ori faţă de Valea Viilor (1,1 

ppm);
•	 sulf (4500 ppm) de 5,6 ori faţă de Râşnov (800 ppm) 

şi de 2,6 ori faţă de Bistriţa (1720 ppm);
•	 cupru (40,5 ppm) de 4,6 ori faţă de Şeica Mică (8,75 

ppm).
După analizele foliare din 2008, la castanul porcesc, 
poluarea cu SO2 din Copşa Mică Perimetrul Târnăvioa-
ra (3500 ppm) este mai mică de 1,03 ori decât la Re-
ghin (3600 ppm), dar mai mare de 1,1 ori decât la Târ-
gu Mureş (3200 ppm), de 1,2 ori decât la Gherla (3000 
ppm), de 1,2 ori decât la Cluj (3000-2900 ppm), de 1,3-
2,1 ori decât la Suceava (1300 ppm), de 2,9 ori decât la 
Sighişoara (1200 ppm) şi de 3,9 ori decât la Bistriţa (900 
ppm).
Poluarea cu plumb de la Târnăvioara (565,75 ppm) 
este mai mare ca cea de la Baia Mare (2,718 ppm) de 
208,2 ori, deci Copşa Mică nu poate fi categorisită îm-
preună cu Baia Mare printre oraşele puternic poluate, 
formând o categorie aparte a centrelor excepţional de 
poluate.
Poluarea cu cadmiu de la Copşa Mică – Târnăvioara 
(17,5 ppm) este mai mare de 307 ori decât cea din Bu-
cureşti – Teiul Doamnei (0,057 ppm).
Poluarea cu zinc de la Copşa Mică –Târnăvioara (695,5 
ppm) este mai mare de 65,4-70,6-73,2-73,6-76,4-76,8 
ori decât cea de la Baia Mare (10,63 ppm), Bistriţa (9,85 
ppm), Bucureşti-Teiul Doamnei (9,496 ppm), Sighişoara 
(9,446 ppm), Suceava (9,102 ppm), Reghin (9,052 ppm) 
şi de 94,3-96.5-107.7-106,8 ori decât cea de la Tg.Mureş 
(7,375 ppm), Cluj (7,207 ppm), Timişoara (6,456 ppm), 
Gherla (6,512 ppm), Bucureşti- Cişmigiu (6,16 ppm).
Poluarea cu cupru (35,5 ppm) este mai mare de 7,3 ori 
decât cea de la Gherla (4,865 ppm), de 8,2 ori decât cea 
de la Reghin (4,337 ppm), de 8,9 ori decât cea de la Baia 
Mare (3,982 ppm), de 9,4 ori decât cea de la Cluj-Napo-
ca (3,782 ppm), de 10 ori decât cea de la Timişoara (3,56 
ppm), de 12,5 ori decât cea de la Suceava (2,839 ppm), 
de 12,8 ori decât cea de la Tg. Mureş (2,771 ppm), de 
13,8 ori decât cea de la Bistriţa (2,575 ppm), de 15,9 ori 
decât cea de la Sighişoara (2,232 ppm), de 18 ori decât 
cea de la Bucureşti - Teiul Doamnei (1,975 ppm), de 18,7 
ori decât cea de la Bucureşti- Cişmigiu (1,902 ppm).
Deşi poluarea cu fier este şi ea ridicată la Copşa Mică 
(354 ppm), ea este mai mică de 2 ori  decât la Tulcea 
(718 ppm), de 1,8 ori decât la Reghin (637 ppm), de 1,8 
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ori decât la Călăraşi (623 ppm), de 1,7 ori decât la Cluj 
Napoca (606.2 ppm), de 1,6 ori decât la Tg. Mureş (559,9 
ppm), de 1,4 ori decât la Bistriţa (507,6 ppm), de 1,4 ori 
decât la Bucureşti – Teiul Doamnei (486,5 ppm) şi de 1,1 
ori decât la Sighişoara (394,3 ppm), dar este mai mare  
de 1,5 ori decât la Gherla (243 ppm), de 1,5 ori decât 
la Timişoara (234,1 ppm), de 2,5 ori decât la Baia Mare 
(142,3 ppm).
De asemenea, poluarea cu natriu de la Copşa Mică 
(1114,75 ppm) este mai mică de 3,9 ori decât la Bistriţa 
(4303 ppm), de 3,6 ori decât la Bucureşti – Teiul Doam-
nei (4046 ppm), de 3,6 ori decât la Reghin (3980 ppm), 
de 3,5 ori decât la Cluj Napoca (3939 ppm) şi de 3,4 ori 
decât la Suceava (3837 ppm), dar este mai mare de 2,2 
ori  decât la Sighişoara (515,3 ppm), de 2,9 ori decât la 
Gherla (379,2 ppm), de 3,3 ori decât la  Tg. Mureş (341 
ppm), de 3,4 ori decât la Gherla (13,4 ppm), de 3,4 ori 
decât la Sighişoara (13,43 ppm) de 3,7 ori decât la Timi-
şoara (305,5 ppm), de 4,2 ori decât la Baia Mare (10,82 
ppm) şi de 12, 9 ori decât la Baia Mare (86,66 ppm).  
Comparativ cu o altă specie invazivă: Polygonum sacha-
linense, prezentă în Perdeaua antipoluantă Phoenix din 
Baia Mare (Bolea V., ş.a., 2003), Asclepias syriaca indică o 
poluare mai mare la Copşa Mică:
•	 de 81 ori cu plumb - 905/11,18 ppm;
•	 de 8 ori cu cadmiu - 20,5/2,57 ppm;
•	 de 6,2 ori cu sulf - 16.000/2600 ppm;
•	 de 4,7 ori cu natriu - 1869/399 ppm;
•	 de 4,5 ori cu cupru - 50,75/11,184 ppm;
•	 de 3,5 ori cu fier - 832,25/240,2 ppm;
•	 de 3,3 ori cu zinc - 728,5/217,9 ppm.
Comparând conţinutul frunzelor la cele două specii, se 
constată că Baia Mare (242,9 ppm) este mai poluată cu 
mangan decât Copşa Mică (176,25 ppm) de 1,4 ori.

5.5. Starea de nutriţie şi echilibrul nutritiv la 
speciile forestiere din Perimetrul de ameliorare 
Târnăvioara
Sub raport nutriţional, salcâmul este satisfăcut de fo-
sfor: 2330,6 ppm (> 2100 ppm optim), azot: 34.900 ppm 
(> 30.000 ppm) şi mangan: 68,5 ppm (30-100 ppm), dar 
s-a menţinut în intervalul critic la nutriţia cu potasiu: 
5.625 ppm (4000-7000 ppm interval critic) din cauza 
terenului plan şi puţin drenat, are carenţe de  calciu: 
1932,5 ppm (<3.000 ppm) şi se apropie de pragul critic 
în nutriţia cu magneziu: 1567 ppm (1500 ppm pragul 
critic).Raportat la conţinutul de azot (100%) proporţia 
celorlalte elemente minerale indică o nutriţie suficien-
tă cu fosfor (6,7%) şi magneziu (4,5%) şi insuficientă cu 
potasiu (16,1%). Rapoartele dintre potasiu şi calciu (2,9) 
şi dintre potasiu şi magneziu (3,6) sunt echilibrate.
Ca şi la salcâm, exigenţele nutriţionale ale sălcioarei 
sunt satisfăcute la nivel optim în cazul fosforului: 1843,7 
ppm (1500-3000 ppm), azotului: 36.000 ppm (25.000-
40.000 ppm) şi manganului: 91 ppm (30-100 ppm), dar 
nutriţia potasică: 4417,5 ppm (<10.000 ppm) şi calcică: 
353 ppm (<3000 ppm) sunt sub pragul carenţei, iar nu-

triţia cu magneziu: 1522 ppm se apropie de pragul ca-
renţei (1500 ppm).
Exigenţele nutritive ridicate ale plopului negru nu au 
fost satisfăcute, conţinutul tuturor macroelementelor 
nutritive situându-se sub nivelul carenţei: azot: 17.700 
ppm (<20.000 ppm), fosfor: 1434,9 ppm (1000-1500 
ppm), potasiu: 6347,5 ppm (5000-10.000 ppm), calciu: 
1665,25 ppm (<3000 ppm) şi magneziu: 1726,25 ppm 
(1000-1800 ppm critic). Raportat la conţinutul de azot 
(100%) proporţia celorlalte elemente minerale indică o 
nutriţie suficientă cu fosfor (8,1%), magneziu (9,8%) şi 
cu potasiu (35,9%). Rapoartele dintre potasiu şi calciu 
(3,8) şi dintre potasiu şi magneziu (3,7) sunt echilibrate.
La Salix alba nutriţia s-a încadrat la limita inferioară a 
normalului în cazul fosforului: 1440,5 ppm (1400-2000 
ppm) şi magneziului: 1793,5 ppm (1700-2800 ppm), 
la limita inferioară a intervalului critic (18.000-21.000 
ppm) în cazul nutriţiei azotate: 18.300 ppm şi sub nive-
lul carenţei (6.000 ppm) în cazul potasiului: 4595 ppm. 
Raportat la conţinutul de azot (100%) proporţia celor-
lalte elemente minerale indică o nutriţie suficientă cu 
fosfor (7,8%), magneziu (9,8%) şi cu potasiu (25,1%). 
Rapoartele dintre potasiu şi calciu (2,5) şi dintre potasiu 
şi magneziu (2,6) sunt echilibrate.

Fig. 6. Salix babilonica

În 2008, conţinutul frunzelor în substanţe nutritive indi-
că  la arţarul american:
•	 nutriţie optimă cu fosfor: 2041,2 ppm (1500-2500 

ppm) şi magneziu: 1703,75 ppm (1300-2000 ppm 
normal);

•	 carenţă în nutriţia cu  calciu: 1863,25 ppm (<3000 
ppm) cauzată de excesul natriului (18683,25 ppm), 
care perturbă absorbţia K şi Ca;

•	 conţinutul în azot: 28.300 ppm depăşeşte interva-
lul optim (22.000 ppm) indicând poluarea cu NOx 
provenită mai puţin din poluarea rutieră şi mai 
mult din cea industrială;

•	 nivel critic (4000-8000 ppm) în nutriţia cu potasiu: 
5557,5 ppm.

Raportat la conţinutul de azot (100%) proporţia celor-
lalte elemente minerale indică o nutriţie suficientă cu 
fosfor (7,2%) şi magneziu (6,0%) şi insuficientă cu po-
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tasiu (19,6%). Rapoartele dintre potasiu şi calciu (2,5) şi 
dintre potasiu şi magneziu (2,6) sunt echilibrate.
La mojdrean conţinutul frunzelor în elemente nutriti-
ve indică: 
•	 o nutriţie optimă cu fosfor: 1979,6 ppm (1500-3000 

ppm);
•	 carenţe în nutriţia cu azot: 16.300 ppm (<17.000 

ppm), cu potasiu: 4880 ppm (<11.000 ppm), cu 
calciu: 1188,25 ppm (<3000 ppm) şi cu magneziu:  
1680,50 ppm (<2000 ppm).

Raportat la conţinutul de azot (100%) proporţia celor-
lalte elemente minerale indică o nutriţie optimală cu 
fosfor (12,1%) şi magneziu (10,3%) şi suficientă cu po-
tasiu (29,9%). Rapoartele dintre potasiu şi calciu (4,1) şi 
dintre potasiu şi magneziu (2,9) sunt echilibrate.
Sub raportul nutriţiei la castanul porcesc, conţinutul 
de 15600 ppm azot indică un nivel critic (14000-18000 
ppm), care se apropie de carenţă. Conţinutul de 1219,4 
ppm fosfor situează nutriţia castanului porcesc între ni-
velul critic (1000-1200 ppm) şi cel normal (1300-1500 
ppm). Nutriţia potasică (2702,5 ppm) a coborât cu mult 
sub pragul carenţei (4500 ppm). Doar nutriţia cu mag-
neziu (1637,25 ppm) se încadrează în intervalul norma-
lului de 1200-2700 ppm Mg.
Raportat la conţinutul de azot (100%) proporţia celor-
lalte elemente minerale indică o nutriţie suficientă cu 
fosfor (7,8%), magneziu (10,5%) şi insuficientă cu pota-
siu (17,3%). Rapoartele dintre potasiu şi calciu (2,4) şi 
cele dintre potasiu şi magneziu (1,7) sunt echilibrate 
(Ulrich E., Bonneau M., 1994).

5. 6. Intoxicarea lanţurilor trofice din împrejurimile 
Copşei Mici
Una din plantele invazive, provenită din estul US, frec-
vent întâlnită în jurul Copşei Mici, este Asclepias syriaca. 
Deşi încă nu este comercializată, ea are un potenţial in-
dustrial, alimentar şi farmaceutic uriaş (Gaertner, 1979). 
Latexul din tulpină pentru guma de mestecat şi chiar 
cauciucul anvelopelor, florile sunt melifere, fibrele din 
tulpină apte pentru fabricarea hârtiei, părul seminţelor, 
uşor şi impermeabil, poate fi utilizat pentru haine de 
protecţie, florile sunt o sursă de zahăr, care împreună 
care împreună cu lămâiul pot fi folosite pentru prepara-
rea vinului, ca zarzavat se pot folosi lujerii tineri, mugu-
rii ne desfăcuţi şi păstăile fără seminţe diferenţiate. Cu 
mugurii florali se fac supe de iarnă  (Erichsen – Brown, 
1979). Rădăcinile fierte au un gust similar cu asparagus 
(Kloss, 1939). Frunzele şi latexul tulpinii se folosesc în 
medicina populară pentru vindecarea cancerului, tu-
morilor şi negilor, având efecte cicatrizante, diuretice, 
emetice, expectorante, laxative.
Asclepias syriaca este un remediu popular pentru ast-
mă, bronşite, cancer, disenterie, dispepsie, febră, go-
noree, pleurezie, pneumonie, reumatism, ulcere (Duke 
şi Wain, 1981; Kloss, 1939; Erichsen-Brown, 1979). Mlă-
diţele se mănâncă precum asparagusul, conţinând as-
clepiadin, nicotină, Beta-sitosterol, alfa şi beta – amyrin 
şi tanin. Seminţele conţin triglyceride şi pot fi foflosite 

pentru ulei comestibil (Buchanan, Duke, 1981).

Fig. 7. Asclepias syriaca plantă invadantă în Copşa Mică

 În Perimetrul de ameliorare Târnăvioara, ca şi pe întin-
sele terenuri virane din jurul Copşei Mici, degradate 
prin poluare, frunzele de Asclepias syriaca conţin: 
•	 16.000 ppm sulf, mai mult decât Populus x canaden-

sis (13.200 ppm) de 1,2 ori;
•	 832,25 ppm fier, mai mult decât Salix alba (695,75 

ppm) de 1,2 ori.
•	 905 ppm plumb, mai puţin decât Salix alba (1571 

ppm) de 1,7 ori;
•	 20,5 ppm cadmiu,  mai puţin decât Salix fragilis 

(64,5 ppm) de 3,2 ori şi decât Populus x canadensis 
(60,02 ppm) de 2,9 ori ;

•	 728,5 ppm zinc,  mai puţin decât Salix alba (836,25 
ppm) de 1,2 ori şi decât  Populus x canadensis ( 815,5 
ppm) de 1,1 ori;

•	 50,75 ppm cupru,  mai puţin decât Populus x cana-
densis (100,5 ppm) de 2 ori, decât Ailanthus altissi-
ma (61,50 ppm) de 1,2 ori şi decât Salix alba (60,75 
ppm) de 1,2 ori;

•	 1869 ppm natriu, mai puţin decât Robinia pseuda-
cacia (1932,5 ppm) de 1,03 ori.

Toate aceste noxe, reţinute de Asclepias syriaca la nive-
lul speciilor lemnoase cu cea mai mare capacitate de 
acumulare, pot intoxica toţi consumatorii, deoarece 
pragurile de toxicitate sunt depăşite de: 10,7 ori la sulf, 
9,3 ori la fier, 90,5 ori la plumb, 41 ori la cadmiu, 14,6 ori 
la zinc, 4,2 ori la cupru şi 1,9 ori la natriu.

6. Concluzii
Nivelul poluării se apreciază în funcţie de depăşirea 
pragurilor de toxicitate Bonneau (1988), Bergmann 
(1992), Kopinga şi Burg (1995): 1,1-1,9 ori poluare mai 
slabă, de 2-4 ori poluare medie, de 5-7 ori poluare pu-
ternică, de 8-10 ori poluare foarte puternică şi de peste 
10 ori poluare excepţională. Astfel, poluarea de la Cop-
şa Mică a fost, în 2008: 
•	 execpţională la plumb: depăşirea pragului de toxi-

citate de 157,1 ori la Salix fragilis, 76,7 ori la Ailant-
hus altissima, 70,8 ori la Salix alba, 67,3 ori la Eleag-
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nul angustifolia, 56,6 ori la Aesculus hipocastanum, 
54,5 ori la Populu x canadensis, 53,6 ori la Robinia 
pseudacacia, 45,8 ori la Catalpa speciosa, 40,4 ori la 
Acer negundo;

•	 excepţională la cadmiu: depăşirea pragului de 120 
ori la Populus x canadensis, 129 ori la Salix fragilis, 37,2 
ori la Catalpa speciosa, 35 ori la Aesculus hipocasta-
num, 32,8 ori la Ailanthus altissima, 29,2 ori la Robinia 
pseudacacia, 28,5 ori la Eleagnus angustifolia, 19,6 ori 
la Acer negundo şi de 19,4 ori la Fraxinus ornus;

•	 excepţională la zinc: depăşirea pragului de 16,7 ori 
la Salix alba, de 15,2 ori la Salix fragilis, 13,9 ori la 
Aesculus hipocastanum, 16,3 ori la Populus x cana-
densis, de 13,5 ori la Catalpa speciosa, 12,9 ori la 
Fraxinus ornus, 12,8 ori la Acer negundo, 13,2 ori la 
Robinia pseudacacia, 13,8 ori la Ailanthus altissima, 
13 ori la Eleagnus angustifolia;

•	 foarte puternică la cupru: prag depăşit de 8,4 ori la 
Populus x canadensis;

•	 puternică la SO2: prag depăşit la S de 6,8-8 ori la Sa-
lix alba şi Salix fragilis şi de 5,7 ori la Ailanthus altissi-
ma) (Cormis L., 1969; Zech W., ş.a., 1985);

•	 puternică la fier: prag depăşit de 6,9 ori la Salix fra-
gilis şi 4,3 ori la Salix alba;

•	 slabă cu natriu: prag depăşit de 1,9 ori la Robinia 
pseudacacia, de 1,8 ori la Acer negundo, de 1,2 -8 ori 
la Salix alba, şi Salix fragilis, de 1,7 ori la Populus x 
canadensis şi de 1,1 ori la Ailanthus altissima şi Aes-
culus hipocastanum (Bolea V., Chira D., ş.a., 2006).

Comparativ cu anul 2002, conţinutul frunzelor de sal-
câm a crescut în plumb de 1,2 ori, cadmiu de 1,5 ori, 
cupru de 2,4 ori şi a scăzut conţinutul frunzelor în zinc 
de 1,4 ori.
Din analizele foliare efectuate la Robinia pseudacacia, 
rezultă că din cantitatea de noxe de la Perimetrul  de 
ameliorare Târnăvioara se dispersează până în OS Dum-
brăveni, UP V, ua 5D: 42% în cazul SO2, 57% fier, 38% 
cupru şi natriu, 13% zinc, 2% cadmiu, 0,2% plumb.
După conţinutul frunzelor de Fraxinus  în cadmiu, de la 
Copşa Mică (9,71 ppm) 11% ajung până la Valea Viilor 
(1,1 ppm). La Şeica Mică se dispersează 22% (8,75 ppm) 
din cantitatea de cupru (40,5 ppm) şi 1% (3,44 ppm) din 
cea de plumb de la Copşa Mică (403,25 ppm).
În raport cu nivelurile de nutriţie Bergmann (1992) şi 
Kopinga şi Burg (1995), speciile lemnoase din Perime-
trul de ameliorare Târnăvioara au următoarea stare de 
nutriţie:
•	 salcâmul şi arţarul american au o nutriţie optimă cu 

azot, fosfor, magneziu şi mangan, critică cu potasiu 
şi la nivelul carenţei cu calciu; deci necesită amen-
damente calcaroase;

•	 salcia albă şi sălcioara au o nutriţie optimă cu fosfor, 
magneziu, mangan, la nivelul carenţei cu potasiu. 
Nutriţia azotată este optimă la sălcioară şi critică 
la salcia albă. Nutriţia cu calciu este critică la salcia 
albă şi la nivelul carenţei la sălcioară (care necesită 

amendamente calcaroase);
•	 castan ul porcesc are o nutriţie optimă cu magne-

ziu şi mangan, critică cu azot şi fosfor şi la nivelul 
carenţei cu potasiu şi calciu deci necesită nu numai 
amndamente ci şi fertilizări cu sare potasică;

•	 mojdreanul are o nutriţie optimă numai cu fosfor şi 
mangan şi este la nivelul carenţei cu azot, potasiu, 
magneziu şi calciu;

•	 plopul negru are carenţe la toate nivelele de nutri-
ţie: N, P, K, Ca, Mg (Bolea V., 1999).
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Abstract
Foliar diagnosis from Copşa Mică
The pollution levels are still the most elevated in Romania and Europe: Cd, Pb, Zn, S, Cu.
Leaf analyses made using standard European methods (UNECE,1994) indicate contents of: 64,5 ppm Cd at Sa-
lix fragilis, 1571 ppm Pb at Salix alba, 836,25  ppm Zn at Salix alba, 100,5 ppm Cu at Populus x canadensis ,12000 
ppm SO2 at Salix fragilis. Those analyses indicates an exceeding of quotas in tree’s leafs at:
•	 Cd by:  - 129 times over the toxicity threshold (0,50ppm),  at Salix fragilis.
•	 Zn by:  - 16,7 times over the toxicity threshold (50 ppm),  at Salix alba
•	 Pb by:  - 157,1 times over the toxicity threshold (10 ppm),  at Salix alba
•	 Cu by:  - 8,4 times over the toxicity threshold (12 ppm),  at Populus x canadensis
•	 S by:  - 8 times over the toxicity threshold (1800 ppm),  at Salix frasgilis 
The negative effects of pollution are determine the death of forests and their changing with associations of 
Calamagrostis arundinacea, Andropogon ischaeum, Althaea pallida, Asclepias syriaca.
The sanitary hazards are serious, especially that the population is not aware of any information.

Keywords: pollution levels, toxicity, analyses foliares.
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Având în vedere conceptul de dezvoltare durabilă a 
pădurilor unei ţări, adoptat la Conferinţele ministeriale 
pentru protecţia pădurilor din Europa (Helsinki, 1993 şi 
Lisabona, 1998), nivelul de gestionare durabilă a pădu-
rilor unei ţări se poate evalua şi în funcţie de suprafaţa 
fondului forestier, cea a pădurilor incluse în arii prote-
jate, de proporţia pădurilor destinate să îndeplinească 
funcţii speciale de protecţie şi de conservare a biodi-
versităţii, precum şi de cantitatea de carbon stocată în 
biomasa lemnoasă pe picior, etc.
Faţă de această situaţie trebuie arătat că ponderea pă-
durilor în România este de numai 27,2% din suprafaţa 
ţării, aceasta situându-se sub media europeană – 32,4% 
- şi cu mult sub cea a unor ţări cu relief şi climă asemă-
nătoare ca Bulgaria – 33%, Austria – 45% sau Slovacia 
– 40,8% .
Având în vedere declinul unor păduri din România ca 
şi a celor din Europa (Pătrăşcoiu şi Badea – 1995), admi-
nistraţia silvică a întreprins măsuri şi acţiuni de creştere 
continuă a ponderii pădurilor din Grupa I-a cu funcţii 
speciale de protecţie, suprafaţa aceasta evoluând de la 
12,7% în anul 1955 la 53,3% în 2007.
Ţinând seama de modificările structurii de proprietate 
a pădurilor din ultimii ani şi de condiţiile economice di-
ficile de gestionare a unor păduri cu funcţii speciale de 
protecţie, proprietarii acestora vor trebui sprijiniţi atât 
tehnic cât şi financiar, prin măsuri legislative coerente şi 
concrete. Datorită restricţiilor privind realizarea de ve-
nituri pentru pădurile din grupa I-a funcţională, precum 
şi obligaţiile legale de gestionarea fondului forestier 
(asigurarea administrării sau serviciilor silvice, realiza-
rea amenajamentelor, realizarea cadastrului şi întabula-
rea suprafeţelor retrocedate, combaterea dăunătorilor, 
ş.a.) vor trebui asigurate fonduri şi acte normative clare 
pentru gestionarea durabilă a pădurilor cu funcţii spe-
ciale de protecţie, altfel majoritatea acestor păduri vor 
fi gestionate necorespunzător, sau vor dispărea.
Prin urmare se impune iniţierea şi aprobarea unor Ho-
tărâri de Guvern care să reglementeze întocmirea, de 
către ICAS sau alte Institute de cercetare din domeniul 
protecţiei mediului,  unor instrucţiuni privind modul de 
evaluare a efectelor favorabile a pădurilor. Aprobarea 

acestor instrucţiuni şi aplicarea lor ar permite obţine-
rea unor fonduri necesare gospodăririi, conservării şi 
dezvoltării durabile a pădurilor de către administraţia 
silvică de stat şi proprietarii privaţi.
Astfel se va crea posibilitatea amenajării şi administrării 
acestor păduri cu funcţii multiple, conform principiului 
continuităţii, eficacităţii funcţionale, stabilităţii ecologi-
ce fără a se neglija principiul economic.
Reglementările privind acordarea de compensaţii pri-
vind restricţiile de recoltare a masei lemnoase impuse 
de funcţiile de protecţie au fost adoptate prima dată 
prin prevederile HG163/2000, însă nu au fost aplicate 
din lipsa elaborării unor norme de aplicare ce cădeau 
în sarcina Autorităţii Publice Centrale care răspunde de 
silvicultură.
După mai bine de 6 ani apare o nouă reglementare pri-
vind acordarea de compensaţii pentru restricţiile de re-
coltare a masei lemnoase în cazul unor anumite păduri 
cu funcţii de protecţie, prevăzută în HG 1071/2006 în 
care Normele de aplicare sunt de aceasta dată aproba-
te prin Ordinul Ministrului 625/2006, însă din lipsa fon-
durilor alocate în Bugetul de Stat, nu s-au aplicat decât 
începând cu anul 2007. Deşi actele normative amintite 
mai sus se referă la sumele cuvenite drept compensaţii 
proprietarilor persoane fizice şi juridice care deţin pă-
duri cu funcţii speciale de protecţie, ele nu s-au acordat 
decât persoanelor fizice.
În anul 2009 a apărut o nouă Hotărâre de Guvern Nr. 
861/2009, care abrogă HG 1071/2006 şi care stabileşte 
noi Norme metodologice de acordare, utilizare şi con-
trol a sumelor destinate gestionării durabile a fondului 
forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi ju-
ridice şi a celor proprietate publică şi privată a unită-
ţilor administrativ teritoriale. Această Hotărâre de Gu-
vern abrogă HG 1071/2006 însă uită să abroge şi Ord. 
625/2006, deşi modifică metodologia de calcul a com-
pensaţiilor stabilită în acest Ordin. 
Atât OM 625/2006 cât şi HG 861/2009 stabilesc modul 
de acordare compensaţiilor în mod aleator, pe baza 
unor coeficienţi care nu au o fundamentare ştiinţifică 
şi tehnică. Acest fapt conduce la modificarea acestor 
coeficienţi prin diferite acte normative, fără a asigura o 
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transparenţă şi obiectivitate a modului de calcul a com-
pensaţiilor. Un exemplu îl constituie modificarea coefi-
cientului k2 prin HG 861/2009, care a fost astfel dimi-
nuat de la valoarea de 0,8 prevăzută în Ord. 625/2006 
la valoarea de 0,7 pentru arboretele cu vârste cuprinse 
între ¾ şi din vârsta exploatabilităţii tehnice şi la 0,3 
pentru arboretele care depăşesc această vârstă.
Care au fost raţiunile care au condus la modificarea 
acestor coeficienţi nu  le cunoaştem. Poate doar cele 
de economisire a bugetului ? De ce pentru arboretele 
cu vârste mai mari decât vârsta exploatabilităţii tehnice 
au fost diminuate fondurile cu 50%, iar pentru celelalte 
cu 10% ? De ce pentru arboretele cu vârste mai mici de-
cât ¾ din vârsta exploatabilităţii tehnice nu se acordă 
compensaţii, deşi există restricţii de recoltare a masei 
lemnoase şi a altor produse accesorii ale pădurii ?
Mai mult actele normative mai sus menţionate fac refe-
rire la vârsta exploatabilităţii tehnice pentru arboretele 
cu funcţie de protecţie încadrate în tipul funcţional T1 
şi T2. Ori pentru aceste arborete nu există o vârstă a ex-
ploatabilităţii tehnice, aceasta fiind determinată numai 
pentru arboretele în care se exploatează masă lemnoa-
să şi este în funcţie de ţelul de gospodărire stabilit prin 
amenajament (sortiment ţel).
Prin urmare credem că ar trebui să se revină la preve-
derile din HG 163/2000, art.5, alin (4) prin care stabi-
lirea valorilor compensaţiilor să se realizeze pe baza 
unei metodologii elaborată de Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice, în baza unor studii şi cercetări, la 
solicitarea Autorităţii publice centrale.
Conform Raportului privind starea pădurilor României 
în anul 2007, elaborat de Ministerul Agriculturii, pentru 
sprijinirea proprietarilor de păduri a fost alocată suma 
de 11.060.000 lei, iar  datorită inexistenţei solicitărilor, 
au fost utilizaţi doar 3.461.740 lei, din care pentru pla-
ta compensaţiilor datorate restricţiilor de tăiere doar 
1.151020 lei. Cu toate că suma alocată de Minister a 
fost derizorie, faţă de suprafaţa pădurilor şi numărul 
proprietarilor privaţi care puteau beneficia de aceste 
fonduri, valoarea documentaţiilor aprobate şi finanţate 
a fost extrem de redusă. Nedepunerea documentaţii-
lor pentru obţinerea alocaţiilor bugetare arată pe de o 
parte lipsa de informare a proprietarilor privaţi, iar pe 
de alta solicitarea de către ITRSV-uri a numeroase acte 
şi copii legalizate în conţinutul documentaţiilor, care nu 
sunt în concordanţă cu prevederile publicate de Minis-
ter pe pagina web a acestuia. 
Considerăm că informarea privind acordarea de com-
pensaţii proprietarilor de păduri şi actele necesare în-
tocmirii documentaţiilor aferente să fie făcute cunos-
cute prin intermediul ocoalelor silvice care asigură ad-
ministrarea sau după caz serviciile silvice, ocoale care 
de altfel trebuie să şi întocmească aceste documentaţii 
şi să le înainteze spre aprobare.
Pe de altă parte pentru fondurile reprezentând contra-
valoarea efectelor funcţiilor de protecţie a pădurilor nu 
există acte normative care să cuantifice valoarea eco-
nomică  a fiecărei funcţii şi nici modul în care acestea se 

transferă proprietarilor sau administratorilor pădurilor. 
Cu toate că în Codul Silvic (Legea 46/2008) se specifică 
că valoarea efectelor funcţiilor de protecţie a pădurilor 
reprezintă o sursă de venituri pentru Regia Naţională a 
Pădurilor (art.10, alin 7 lit. e) şi a ocoalelor silvice private 
(art. 15 alin.5 lit. c), aceste venituri nu pot fi accesate în 
lipsa unor norme privind modul de evaluarea şi trans-
fer, norme ce ar trebui adoptate de către Autoritatea 
publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza 
unor studii efectuate de către Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice.
O omisiune gravă în Codul Silvic cu privire la contra-
valoarea efectelor funcţiilor de protecţie a pădurilor o 
reprezintă neacordarea acestor fonduri proprietarilor 
de păduri, ci numai ocoalelor silvice ce administrează 
sau efectuează servicii silvice. Ori aceste fonduri trebu-
ie acordate proprietarilor de drept a terenurilor cu ve-
getaţie forestieră care produc efecte benefice mediului 
înconjurător. Dacă aceste fonduri se acordă administra-
torilor aceştia pot dispune de venituri produse de pă-
durile pe care nu le deţin în proprietate. 
Dacă veniturile încasate la Fondul de mediu se utilizea-
ză pentru susţinerea şi realizarea de proiecte pentru 
protecţia mediului, credem că ar fi necesar ca o parte 
din veniturile acestui fond, în special cele ce provin din 
vânzarea masei lemnoase dar şi taxele încasate de la 
operatorii economici care plătesc taxe pentru emisiile 
de poluanţi în atmosferă, să se întoarcă la proprietarii 
privaţi de păduri sau administratorii acestora, în cazul 
pădurilor de interes public (de stat sau al unor persoa-
ne juridice). Este regretabil că prin prevederile OUG 
196/2005 au fost excluşi de la plata taxelor operatorii 
economici care emit gaze cu efect de seră, deşi iniţial 
în Legea 73/2000 aceştia plăteau aceasta taxă. Au fost 
înfiinţate diferite autorităţi pentru monitorizarea nive-
lului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră sau 
stocării carbonului, care au produs până în prezent cel 
mult nişte rapoarte, însă proprietarii sau administratorii 
pădurilor nu au fost recompensaţi pentru gospodărirea 
durabilă a pădurilor.
Prin urmare o parte din veniturile Fondului de Mediu 
ar trebui atribuite necondiţionat, după caz,  proprietari-
lor sau administratorilor pădurilor care prin însăşi exis-
tenţa şi gospodărirea acestora contribuie nemijlocit la 
diminuarea efectelor nocive ale operatorilor economici 
poluatori. Mai mult statul român, încasează sau poa-
te încasa, prin valorificarea drepturilor de emisie din 
surplusul de cantitate atribuită în numele şi pe seama 
României, conform Protocolului de la Kyoto, circa 2 mi-
liarde de euro.
În încheiere trebuie să subliniem că pentru o bună 
gestionare a pădurilor României trebuie stabilit un 
parteneriat între proprietarii de păduri, structurile de 
administrare a fondului forestier şi stat. Proprietarii tre-
buie să-şi respecte drepturile şi obligaţiile ce le revin ca 
deţinători ai unor suprafeţe de pădure, administratorii 
trebuie să vadă în proprietarii de păduri un partener 
activ direct interesat în gestionarea pădurilor şi nu “o 
problemă”, iar statul trebuie să-şi clarifice rolul său în 
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dezvoltarea cadrului legal  şi elaborarea de politici şi 
strategii pentru dezvoltarea şi conservarea patrimoniu-
lui forestier naţional. Mai mult statul trebuie să vadă în 
proprietarii de păduri un factor important în realizarea 
politicilor forestiere naţionale, de gestionare, conserva-
re şi dezvoltare durabilă a pădurilor României.
De aceea este necesar ca forurile conducătoare care 
supraveghează şi îndrumă sectorul silvic să creeze po-
sibilitatea amenajării şi administrării tuturor pădurilor 
– indiferent de forma de proprietate, fără a neglija pe 
acelea cu funcţii multiple – conform principiilor eficaci-
tăţii funcţionale şi stabilităţii ecologice.
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Abstract
Supports for sustainable management of Romanian forests
In view of the ownership changing structure of forests in recent years and the difficult economic conditions for 
the management of forests with special protection functions, their owners have to be supported by different 
measures.
Quantifying the economic value of each function effects of forests and adopting rules for transfer and using 
these funds, can help owners to use forests in a sustainable way. 
Also, part of the Environmental Fund revenues would be allocated, unconditionally, to forest owners or mana-
gers which are directly involved to reduce pollution effects. 
For sustainable management of Romanian forests it has to be established a close partnership between forest 
owners, forest administration structures and state, in order to develop strategies for supports for  preserving 
of Romanian’s forests.

Keywords: forests, management, owners, sustainable.

Cel mai poluat oraş din lume, 3 oct. 2009, Sursa Gândul. Blacksmith Institute, organizaţie cu sediul cen-
tral la New York care sprijină proiectele de mediu împotriva poluării, a realizat recent un studiu despre 
cele mai poluate oraşe din lume. Cercetarea dezvăluie că Linfen, situat în provincia chineză Shanxi, 
este cel mai poluat oraş din lume.
Potrivit autorilor, concluzia se datorează acumulării unei foarte mari cantităţi de praf de cărbune în atmosferă, 
precum şi prezenţei altor particule nocive provenite din emisiile industriale şi din cele produse de autovehi-
cule. Situaţia se reflectă, susţin cercetătorii, în starea de sănătate a celor 3 milioane de locuitori.
La polul opus, câştigător al secţiunii “cel mai curat oraş”, se situează Calgary, din provincial Alberta, Canada, 
afirmă Mercer Human Resource Consulting. Analiza cercetătorilor are la bază criterii cum ar fi calitatea servici-
ilor medicale şi a echipamentului din spitale, nivelul poluării aerului şi bolile infecţioase, eficienţa serviciilor de 
ridicare a gunoiului şi a sistemului de canalizare, apa potabilă, prezenţa animalelor şi a insectelor dăunătoare. 
Oraşul canadian a fost ales dintr-un număr de 215 candidate.
În topul spaţiilor citadine considerate cele mai benefice pentru sănătate, locul întâi îi revine capitalei Islandei, 
Reykjavik, considerată cel mai “verde” oraş din lume. La câştigarea poziţiei de leader au contribuit preocupa-
rea intensă pentru ecologie şi sprijinul acordat în acest sens locuitorilor. În ultimii ani, s-au realizat progrese 
considerabile. În Reykjavik circulă autobuze pe hidrogen, iar căldura şi curentul electric se bazează pe surse 
geotermale şi alte surse alternative.

Valentin Bolea

Pe scurt
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Este ştiut rolul important pe care îl are în viaţa noastră 
pădurea, silvicultorilor sibieni le revine sarcina de a o 
ocroti şi a o percepe ca pe un bun inestimabil cu dez-
voltare durabilă ce aparţine în egală măsură generaţi-
ilor prezente şi viitoare. Niciodată principiul continui-
tăţii elaborate de Hartig, nu a fost mai actual ca astăzi 
când se simte nevoia ca: „Administraţiile silvice să re-
glementeze în aşa fel tăierile din păduri, încât genera-
ţiile viitoare să poată avea de pe urma lor cel puţin tot 
atâtea avantaje ca şi generaţia actuală”.
Gestionarea responsabilă a resurselor naturale din ţara 
noastră, este una din priorităţile strategiilor de dezvol-
tare care se regăseşte şi în strategia Uniunii Europene, 
prin care se permite menţinerea diversităţii biologice, 
productivităţii, vitalităţii,  şi capacitatea de a satisface în 
prezent şi în viitor funcţiile ecologice, economice şi so-
ciale pertinente la nivel local, naţional şi mondial, fără a 
prejudicia  alte ecosisteme.
În condiţiile de criză generală, economică, financia-
ră, socială şi morală, silvicultorii sibieni prin pasiunea, 
fidelitatea şi dragostea faţă de meseria aleasă şi-au 
strâns rândurile şi s-au pus în slujba ideii de a apăra 
cele 120.4778 ha pădure pe care le gospodăresc şi le 
administrează prin opt ocoale silvice aflate în subordi-
nea Direcţiei Silvice Sibiu, respectiv Ocolul Silvic Agni-
ta, Arpaş, Avrig, Dumbrăveni, Mediaş, Miercurea, Sibiu 
şi Valea Cibinului Sălişte.
Diferenţa de suprafaţă până la 187.500 ha sunt gospo-
dărite de opt ocoale silvice private.
Asigurarea integrităţii fondului forestier constituie o 
preocupare constantă a personalului silvic din acest 
judeţ, aceştia fiind conştienţi de faptul că diminuarea 
suprafeţei pădurilor pot conduce la manifestări de-
reglatoare complexe, în primul rând la destabilizarea 
echilibrului ecologic şi a condiţiilor de mediu.
Din punct de vedere geografic fondul forestier admi-
nistrat de DS Sibiu, este situat în centrul ţării, în partea 
de sud a Transilvaniei, ocupă 34,1 % din suprafaţa jude-
ţului, fiind superior procentului de împădurire pe ţară 
26,6 % şi a celui din Uniunea Europeană 33 % cu o pro-
ductivitate medie de 5,8 mc/an/ha, nivel datorat fap-
tului că majoritatea arboretelor au în compoziţie specii 
autohtone care valorifică optim potenţialul staţional 
silvo productiv.
Pădurile de protecţie sunt în procent de 66 % şi cele 

de producţie şi protecţie 34 %. Nevoia de a administra 
şi gospodării în mod exemplar această biodiversitate 
care este „PĂDUREA”, este mai mare ca altădată pen-
tru că în toată lumea se întreprind astăzi ample acţiuni 
pentru protejarea biodiversităţii prin crearea de zone 
protejate.
Odată aderaţi la Uniunea Europeană schimbarea mare 
şi mult aşteptată priveşte pe de o parte obligativitatea 
aplicării unei politici a fondului forestier, care include 
echilibrul dintre pădure şi mediu şi totodată asigurarea 
unor obiective şi mijloace financiare prin care dezvolta-
rea durabilă să fie posibilă.
Obiectivele şi mijloacele propuse, se vor realiza numai 
în condiţiile creşterii rentabilităţii activităţii economice 
a Direcţiei Silvice.
Considerăm că fără a afecta calitatea lucrărilor silvice, 
putem lua o serie de măsuri pentru creşterea perfor-
manţelor economice şi contracararea crizei prin urmă-
toarele: 
•	 Se va continua procesul de descentralizare a activi-

tăţii, acordându-se ocoalelor silvice o autonomie fi-
nanciară sporită, ocolul putând acţiona ca un agent 
economic într-o economie de piaţă;

•	 Reducerea costurilor se va realiza prin dimensiona-
rea corespunzătoare a personalului şi mărirea gra-
dului de mecanizare, prin dotarea tehnică  în con-
formitate cu cerinţele actuale;

•	 Se vor lua măsuri pentru a elimina orice activitate 
care generează pierderi în cazul în care nu este po-
sibilă eficientizarea;

•	 Se va creşte mult cifra de afaceri prin relansarea şi 
dezvoltarea unor activităţi cu puternice tradiţii în 
silvicultura judeţului;

•	 Pe lângă comercializarea masei lemnoase fasonată 
în sortimente superioare şi a altor produse specifi-
ce fondului forestier, se va implementa un turism 
ecologic (silvoturism) în primul rând în zona dru-
mului Transfăgărăşan şi apoi în tot judeţul în con-
diţiile păstrării biodiversităţii actuale prin aducerea 
de vânători străini, turişti şi folosirea celor zece ca-
bane cu peste 80 de locuri de cazare;

•	 Atragerea de fonduri pentru conservarea biodiver-
sităţii reprezintă o prioritate pentru compartimen-
tul Arii protejate care se îngrijeşte de trei parcuri 

Gestionarea pădurilor

Gestionarea durabilă a pădurilor în condiţii de criză

Terea Ioan
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naturale, nouă rezervaţii şi zece monumente ale 
naturii existente în judeţul nostru;

•	 Se va extinde suprafaţa pădurilor prin preluarea de 
terenuri degradate de la agricultură, după ce se va 
face un inventar al judeţului cu privire la astfel de 
terenuri cu specialişti de la Direcţia Agricolă şi Ca-
dastru, urmând a se întocmi un program de împă-
durire pe următorii patru ani;

În ultimii ani prin preluarea de terenuri degradate în 
fondul forestier al judeţului, a intrat o suprafaţă de 
973,21 ha. Prin această politică s-a reuşit creşterea fon-
dului forestier proprietate publică a statului cu 1,53 % 
în judeţul Sibiu. În afara terenurilor degradate prelua-
te sau achiziţionate, ne confruntăm cu existenţa unor 
terenuri degradate prin poluare industrială în teritoriul 
administrativ al oraşului Copşa Mică, unde eroziunea 
de suprafaţă, alunecările profunde, deplasările de teren 
sunt des întâlnite. În această zonă de deal, intervenţia 
silvicultorilor în ultimii ani a făcut ca „Oaza neagră” de la 
Copşa Mică să devină „Oaza verde”, lucru care se poate 
vedea de cei care trec prin zonă.
Pentru zona de munte este de strictă actualitate reco-
mandarea specialistului silvicultor francez Bouqet De 
La Grye, cuprinsă într-un raport de expertiză cu ani în 
urmă : „România trebuie să aibă pentru munţii săi o gri-
jă egală cu aceea pe care o au olandezii de apele mării”. 
Regretatul profesor Stelian Munteanu spunea la cursul 
de „Corectarea torenţilor: Câmpia se apără la munte”, 

investiţiile DS Sibiu pentru zona montană la corectarea 
torenţilor sunt de peste 4 miliarde.

Inundaţiile din ultimii ani şi pagubele produse ţării, 
confirmă cele spuse de specialişti şi susţin propunerea 
noastră de a se face studii pe baze hidrologice, antici-
pat întocmirii fiecărui amenajament, de specialişti de la 
ape, protecţia mediului, silvicultură, care să evidenţieze 
restricţiile în gospodărirea pădurilor (zonarea) precum 
şi lucrările silvice necesare de luat în bazinele torenţia-
le, care apoi să fie preluate de amenajamentele silvice 
ale fiecărui proprietar-persoană fizică, persoană juridi-
că, proprietate publică comunală, composesorate, etc.

Extinderea pădurilor de stat prin donaţii sau cumpărare 
este de asemenea o soluţie, pentru că mulţi vor să le 
vândă sau să le doneze după fixarea impozitelor. Nu în 
ultimul rând, dorinţa noastră este de a asigura o con-
ducere unitară cu un corp de control unitar la nivelul 
fiecărui judeţ, pentru aplicarea unei politici forestiere 
corecte la toţi deţinătorii de păduri.

Ordonanţa 96/1998 prevede crearea de Inspectorate 
Teritoriale de Regim Silvic la nivelul fiecărui judeţ care 
are suprafaţa retrocedată mai mare de 50.000 ha.
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Abstract
Responsible management of natural resources of our country, is one of the priorities for development strate-
gies that are found in the European Union strategy, allowing maintenance of biological diversity, productivity, 
vitality, and ability to satisfy current and future ecological functions, economic and social,  relevant local, nati-
onal and global, without prejudice to other ecosystems.

Keywords: management, natural resources, ecological functions.

ATHESIA PUBLISHING, FEBRUARY, 2009,:  Habitats-Biology-Hunting (Habitate-Biologie-Vânătoare).Cartea con-
ţine informaţii valoroase despre viata sălbatica din  ţara noastră pentru cei care se pregătesc pentru examenul 
de vânătoare, dar este, de asemenea, recomandată pentru toţi iubitorii de natură.
Cea mai mare parte din carte este dedicată descrierii habitatelor şi despre animalele cu copite. Există infor-
maţii şi despre iepurii de câmp, rozătoare şi carnivore, precum şi descrieri ale principalelor grupe de păsări, 
inclusiv fazani, potârnichi,  porumbei, raţe, stârci, ciocănitori şi păsările comune cântătoare.
Unele informaţii suplimentare  sunt furnizate cu privire la păsările de pradă.
Un întreg capitol este dedicat plantelor importante pentru fauna sălbatică  din zonele comune împădurite 
de arbori şi arbuşti, cu ilustraţii şi explicaţii. Un altul se referă la toate aspectele legate de vânătoare: mana-
gementul faunei sălbatice, practici de vânătoare, organizarea  sectorului, de comercializarea vieţii sălbatice şi 
de arme de foc, precum şi de câinii de vânătoare şi alte tradiţii. Există, de asemenea, o secţiune privind bolile 
comune a faunei sălbatice. 
Un capitol în continuare discută de legile din vânătoare şi de administrare. Lucrarea se încheie cu un glosar de 
termeni de vânătoare, plus un index alfabetic pentru referinţă rapidă.

Diana Vasile

Recenzie
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1. Introducere
Lucrarea de faţă propune un model numeric de rezol-
vare a ecuaţiilor de evoluţie ale speciilor, în ariile na-
turale protejate, sub influenţa factorilor de presiune 
antropici. Modelul matematic (Constantin, 2009) este 
transformat într-un model numeric pe baza unei dis-
cretizări spaţiale explicite, prin utilizarea conceptului 
de celulă spaţială. In interiorul celulei se consideră că 
o proprietate dată este omogenă. Proprietăţile celulei 
sunt considerate ca fiind dependente de timp (dinami-
ce).
Discretizarea spaţială şi cea temporală sunt alese pe 
baza rezoluţiei caracteristice fiecărei proprietăţi. Acest 
lucru este posibil prin utilizarea conceptului multi-strat 
(multilayer) prin care spaţiului geografic de analiză i se 
asociază câte un strat pentru fiecare proprietate (dru-
muri existente, locuire, răspândire pentru fiecare spe-
cie, etc.).
Atât în reprezentarea spaţială cât şi în cea temporală 
este preferabil, din punct de vedere al preciziei simu-
lării, să se folosească o rezoluţie cât mai mare, însă pe 
măsura rafinării reprezentării cerinţele de calcul (timp 
de execuţie şi necesar de memorie) cresc substanţial.
Modelul va opera cu variabile ecologice şi socio-econo-
mice incluzând distribuţia apei, carbonului, fosforului, 
plantelor, animalelor, oamenilor şi poate incorpora sce-
narii economice, climatice si de dezvoltare (Pastorak, 
2002), (Farina, 1998), (Turner, 1993).
În fiecare celulă, a regiunii de analiza este utilizat un 
model de simulare dinamică capabil să decrie dinami-
ca locală. Celule pot fi conectate prin fluxuri orizonta-
le (fluxuri de material, fluxuri de informaţie).  Fiecare 
celulă are propria dinamica internă la o scală spaţiala 
dată, în vreme ce regiunea de analiză, ca un întreg, are 
o dinamică descrisă de o scală spaţială mare. 
In lucrarea actuală este prezentată realizarea nucleului 
de bază al modelului şi sunt efectuate testele de verifi-
care a corectitudinii algoritmilor. 

2. Modele de simulare a evoluţiei
2.1. Model conceptual al acţiunii factorilor de 
presiune
Fie V domeniul de analiză, presupus compact. Dome-
niul conţine un număr finit de celule, astfel încât în in-
teriorul fiecăreia caracteristicile să poată fi considerate 
omogene. O celulă i a domeniului V se află sub influen-
ţa unui număr de factori de presiune kfp , iNfpk ,...1=  
În interiorul unei celule, pentru specia Nj, avem o ecua-
ţie de evoluţie de tipul:

),,,),((
)(

jjjj
j DttNf
t

tN
µλ

r
=

∂
∂

(1)

unde jλ = constanta de apariţie pentru specia j, jµ = 
constanta de dispariţie pentru specia j, iar Dj = constan-
ta de migraţie pentru specia j.
Constantele sunt dependente de specia studiată, de 
timp şi pot fi afectate de factorii de presiune. Funcţi-
onala fj poate să depindă de numărul de indivizi ai fie-
cărei specii aflate în celula i. În cazul studiului evoluţiei 
unei singure specii putem considera o ecuaţie de tipul 
(1).  In practică în interiorul unei celule coexistă mai 
multe specii aflate în interacţiune pentru obţinerea re-
surselor. Aceasta coexistenţă se poate traduce în scrie-
rea matriceală a coeficienţilor de generare, mortalitate 
şi migraţie:
λ =aLam(ispec, ispec, icell)
µ =aMiu(ispec, ispec, icell)
D =Dif(ispec, icell)
Indicele de celula, icell, este numarul de identificare al 
celulei curente (icell=i*(Nx-1)+j*(Ny-1, unde Nx, Ny sunt 
numărul de împărţiri în celule pe axa x, respectiv y), iar 
ispec indexează speciile.
Vom considera un domeniu compact 2D (o harta bidi-
mensionala) reprezentând suprafaţa unei arii protejate. 
Fiecare celulă este caracterizată de valori, independen-
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Model al evoluţiei speciilor incluzând acţiunea factorilor 
de presiune – Partea a II-a: Model numeric
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te de poziţie, ale unor caracteristici: densităţi ale popu-
laţiilor; coeficienţi de generare, mortalitate şi migraţie;
Densitatea a fost aleasa ca parametru de intrare cu sco-
pul de a putea lua în considerare celule rectangulare a 
căror arie efectivă este mai mică decât aria de reprezen-
tare (este cazul celulelor marginale, care se suprapun 
doar parţial peste aria naturală, vezi figura 1). 

Fig.1. Reprezentarea împărţirii domeniului A în celule

Coeficienţii de generare reprezintă rata de reproducere 
(natalitate, înmulţire), reprezentată ca număr anual de 
apariţii (naşteri, germinări) la 1000 de exemplare adulte 
existente. Prin exemplar adult vom înţelege exemplarul 
care se poate înmulţi. Un model mai realist poate lua 
în considerare dependenţa de vârstă a coeficienţilor de 
reproducere. 
Coeficienţii de dispariţie (mortalitate) reprezintă nu-
mărul anual de dispariţii (prin moarte, uscare, rupere, 
etc.) la 1000 de exemplare existente. Pentru a simpli-
fica structura datelor de intrare sunt definite la nivelul 
aplicaţiei numerice un număr de celule tip. Aplicaţia 
porneşte cu o distribuţie iniţială a acestor celule tip, 
pentru care încarcă din datele de intrare proprietăţile 
necesare, după care fiecare celulă are propria evoluţie 
temporală. 
Pentru fiecare celulă tip, se vor furniza următoarele 
date:
1. densitatea iniţială a fiecărei specii sp1,...Nis   , =isρ ;

2. 

 




















=

NcelNspNcelNcel

Nsp

Nsp

λλλ

λλλ
λλλ

λ
,...,,
........................

     ,...,    ,

      ,...,    ,

21

22121

11211

Termenii diagonali ai matricii coeficienţilor de genera-
re, iiλ , reprezintă coeficienţii de generare ai speciei i, 
în absenţa unor influenţe asupra reproducerii speciei i 
din partea altor specii, astfel ca iii Nλ  reprezintă rata de 
generare a speciei i, în absenţa influenţei altor specii. 

Termenii nediagonali, ijλ , reprezintă influenţa speciei 
i asupra coeficientului de generare al speciei j, astfel că 

jij Nλ  reprezintă influenţa în rata de generare a speciei 
j datorate coexistenţei cu specia i. Termenii diagonali 
sunt obligatoriu pozitivi: 0≥iiλ , cei nediagonali pu-
tând lua orice valoare reală (deoarece existenţa unei 
alte specii poate influenţa, pozitiv sau negativ, rata de 
înmulţire a unei specii date).

3. 
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Semnificaţia este similara cu cea a coeficienţilor de apa-
riţie.
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Coeficienţii de migraţie sunt presupuşi dependenţi de 
celula şi de specie. Coeficienţii de migraţie sunt, în fapt, 
viteze de migraţie exprimând, în sens fizic, distanţa de 
migraţie a unei specii în unitatea de timp fixată de utili-
zator, spre exemplu km/an.  Similar termenilor de apa-
riţie şi dispariţie, coeficienţii diagonali, iiD , reprezintă 
viteze de migraţie proprii (fără influenţa altor specii, 
determinate în principal datorită diferenţei de atracti-
vitate a celulelor, spre exemplu în resurse de hrană), în 
vreme ce coeficienţii nediagonali reprezintă viteze de 
migraţie determinate de prezenţa altor specii în celulă 
(spre exemplu existenţa unui cuplu prădător-victimă 
determină migraţia victimei şi ulterior a prădătorului).
 Ecuaţiile (1) vor fi scrise ca:

 ∑∑
== ∇+
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∂

∂ Nsp

js
is
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js
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isjs
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     (2)
is=1,...,Nsp;  icell=1,...,Ncell.
Termenul de migraţie is

icell
is
icell ND ∆  ia în considerare di-

ferenţele între populaţiile celulelor vecine (prin inter-
mediul N), precum şi diferenţele între condiţiile oferite 
pentru dezvoltare de către celula dată (prin intermediul 
coeficientului D). Astfel D=0. reprezintă condiţii ideale 
pentru specia dată, în celula dată (adică dispariţia mi-
graţiilor din celulă).
Tratarea marginilor se poate face prin intermediul mi-
graţiilor care vor lua în considerare migraţiile nete pen-
tru fiecare populaţie (diferenţa între intrări şi ieşiri pe 
fiecare porţiune a frontierei care reprezintă marginea 
domeniului). Putem avea următoarele situaţii:
1. condiţii de tip „vid”, pentru care nu avem nici un fel 

de intrări în domeniu;
2. condiţii reflective, pentru care avem un echilibru 
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între intrări şi ieşiri (migraţie netă = 0);
3. condiţii de tip „albedo”, pentru care intrările repre-

zintă o fracţiune prestabilită din ieşiri.
Pentru o arie naturală protejată vom considera condiţii 
de tip reflectiv, situaţie în care aria este considerată la 
echilibru cu mediul înconjurător. 
Din punct de vedere conceptual vom presupune, 
ca ipoteză de bază, faptul că factorii de presiune 

},...,,{ 21 NfpfpfpfpFp = acţionează doar asupra con-
stantelor λ , µ  şi D. În mod evident o bună parte din-
tre elementele matricilor D,,µλ  vor fi nule (deoarece 
unele specii nu aparţin decât anumitor celule). Un fac-
tor antropic poate fi privit ca o sursă (Sij) generată de 
unitatea spaţială în care este localizată acţiunea umană 
în cauză (spre exemplu emisia unor poluanţi). Pentru 
un punct i’j’ sursa de influenţă va fi afectată de un fac-
tor spaţial care poate fi reprezentat printr-o atenuare 
de tip exponenţial şi un factor de distribuţie unghiulară 
(necesar în cazul existenţei unor direcţii privilegiate în 
dispersia efectelor acţiunii umane):  Sij →  Sij

re γ− )(θP
Influenţa factorilor antropici se referă la modificări 
ale factorilor de reproducere, mortalitate şi dispersie 
ale speciilor, de regulă mediate prin intermediul unor 
factori care ţin de fluxurile energetice, de materie, de 
microorganisme etc. Dinamica ariilor naturale este de-
pendentă de patru factori principali:
1. frecvenţa perturbaţiilor induse;
2. rata de revenire din regimul perturbat în starea 

normală;
3. extinderea spaţială a evenimentelor perturbatoare;
4. mărimea ariei naturale. 

2.2 Modelul numeric 
Pentru simplitate, în tratarea numerică vom rescrie ecu-
aţiile (2) ca:
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N rrr
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∇++=
∂
∂ µλ          (3)

unde N
r

conţine vectorul populaţiilor (toate speciile şi 
toate celulele domeniului).
Tratarea derivatei temporale se face astfel:
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     (4)
unde it_(n+1) si it_n reprezintă indicii de iteraţie tem-
porală, adică două soluţii la doi paşi de timp succesivi.
Pentru fiecare specie (is) a derivatelor parţiale incluse in 
termenul N∇ se calculează astfel:
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Rezolvarea numerică a ecuaţiilor (17) are ca principală 
dificultate dependenţa termenului din partea dreapta 
a ecuaţiei:

),( tNf
t
N rr
r

=
∂
∂                  (7)

                                                                                                
de soluţia la pasul de timp curent, )1_(, +nitis

icellN , solu-
ţie care nu este încă obţinută, deoarece în algoritmul 
iterativ al unei astfel de scheme numerice la pasul de 
timp curent sunt cunoscute doar soluţiile precedente, 

)_(, nitis
icellN .

Din acest motiv vom folosi un algoritm de tipul:
)(

2
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icell fftNN +∆+=+                                                            
     (8)
unde 2/1' += nn
Mai clar, vom scrie:
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Fig. 2. Notaţii pentru medierea constantelor de migraţie
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unde coeficienţii de difuzie, specifici pentru fiecare 
specie din problema, sunt:

),(0 jiDD = ,  ),1( jiDDL −= ,  ),1( jiDDR += ,   
)1,( += jiDDU ,  )1,( −= jiDDD .
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unde termenii N∇  sunt evaluaţi cu formulele (5), (6), 
iar coeficienţii de difuzie sunt mediaţi pe celulele ve-
cine. Formulele de mediere folosite sunt precizate mai 
jos  (notaţii in fig. 2):
Formulele de mediere folosite sunt precizate mai jos  
(notaţii in fig. 2

2.3. Aplicaţia PROBIO v1.0 – Prezentare generală
Aplicaţia PROBIO va avea următoarea structură:
(M1) modul de bază pentru rezolvarea  sistemului de 
ecuaţii diferenţiale;
(M2) modul de preluare a datelor de intrare furnizate 
de utilizator;
(M3) modul de interfaţă cu baza de date;
(M4) modul de interfaţă cu hărţile electronice;
(M5) modul de calcul al influenţei factorilor    de presi-
une;
(M6) modul de editare a datelor de ieşire.  
În figura 3 este prezentată schema bloc a aplicaţiei. 

 Fig. 3. Schema bloc a aplicaţiei PROBIO V1.0

3.  Probleme test
Au fost definite două probleme test (PT1 şi PT2), ambe-
le luând în considerare evoluţia a 3 specii:
PT1 conţine 25 de celule identice ca dimensiuni spa-
ţiale, dar având constante de apariţie, dispariţie şi mi-
graţie grupate în 3 tipuri (celula tip1, 2, respectiv 3). In 
problemă sunt considerate 3 specii având densităţile 
date în tabelul 1.

 Fig. 4. Configuraţie geometrică pentru PT1

De remarcat faptul că problema are simetrie geometri-
că completă, nu însă şi simetrie din punct de vedere al 
coeficienţilor de generare, mortalitate şi difuzie. Scopul 
problemei este de a testa respectarea simetriilor fizice 
de către algoritmii de calcul dezvoltaţ

Tab. 1 Densităţi iniţiale pentru specii

Celula tip
Densitate iniţială [exemplare/u.arie]

Specia 1 Specia 2 Specia 3
1 100 200 300
2 400 400 400
3 50 50 50

Timpul de analiză este de 10 unităţi temporale (ani), cu 
un pas de timp de 1/10 ani. Matricile constantelor de 
apariţie, dispariţie şi difuzie sunt prezentate în tabelul 
2.

Tab. 2 Constante de apariţie, dispariţie şi difuzie (PT1)

λ µ D

Celula 1

50.0
0.003
0.004

0.
0.
0.

0.
0.

55.0

-20.
-20.
0.

0.
0.
0.

0.
0.

-15.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

Celula 2

20.0
0.0
0.0

0.
30.0

0.

0.
0.

45.0

-50.
0.
0.

0.
-30.
0.

0.
0.

-25.

500.
10.
1.

1.
500.

1.

1.
10.

500.

Celula 3

20.0
0.0
0.0

0.
30.
0.

0.
0.

45.0

-50.
0.
0.

0.
-30.
0.

0.
0.

-25.

1.
10.

500.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

Spre deosebire de PT1, problema curentă prezintă asi-
metrii geometrice clare.  Problema are o structura de 
5x3 celule, având 2 tipuri de celule. Celulele de tip 1 re-
prezintă un mediu omogen, în vreme ce celulele de tip 
2 reprezintă o perturbaţie în aria naturală, descrisă prin 
număr mai mare de exemplare din fiecare specie şi de 
proprietăţi diferite.
Geometria problemei este prezentată in figura 5. 

Fig. 5. Configuraţie geometrică PT2
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Tab. 3 Densităţi iniţiale pentru specii

Celula tip
Densitate initiala [exemplare/u.arie]

Specia 1 Specia 2 Specia 3
1 1000 1000 1000
2 4000 3000 2000

Tab. 4 Constante de apariţie, dispariţie şi difuzie (PT2)

λ µ D

Celula 1

50.0
0.003
0.004

0.
0.
0.

0.
0.

55.0

-20.
-20.
0.

0.
0.
0.

0.
0.

-15.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

Celula 2

20.0
0.0
0.0

0.
30.0

0.

0.
0.

45.0

-50.
0.
0.

0.
-30.
0.

0.
0.

-25.

500.
10.
1.

1.
500.

1.

1.
10.

500.

4.  Rezultate şi discuţii
Pentru problema PT1, descrisă anterior, sunt prezenta-
te, în figurile 6a, 6b, 6c, evoluţiile numărului de exem-
plare din fiecare specie, pentru perioada de timp ana-
lizată, pentru toate cele 25 de celule ale configuraţiei 
geometrice.
Din punct de vedere al rezultatelor obţinute este nece-
sar să ţinem cont de scopul analizei actuale de a verifica 
comportamentul fizic normal al algoritmilor dezvoltaţi. 
Constantele folosite sunt alese astfel încât sa poată evi-
denţia anumite efecte de creştere sau descreştere a po-
pulaţiilor prezente în modelare.

Fig.6a. Evolutia speciei 1, in cele 25 celule ale PT1

 Fig.6b. Evolutia speciei 2

Fig. 6c. Evolutia speciei 3

Din analiza figurilor anterioare se pot vedea urmatoa-
rele:
1. există o grupare în 3 clase de tipuri de evoluţie, 

conform tipurilor de celule definite;
2. pentru celula 13 (celula de tip 2), pentru primele 

două specii avem o scădere netă a numărului de 
exemplare, datorită în principal fenomenului de 
migraţie; scăderea este mai importantă pentru spe-
cia 1 datorită mortalităţii mai mari;

3. pentru celula 13 (celula de tip 2), în cazul speciei 3 
avem o creştere a numărului de exemplare, creşte-
re datorată  valorii mari a coeficientului de apariţie 
(natalitate). 
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Cele 3 specii formeaza, in modelul de tip GIS, 3 straturi 
de informaţie care vor fi suprapuse peste hărţile elec-
tronice.
In cazul problemei PT2, prezenţa asimetriei, generate 
de situarea unei celule perturbate la marginea dome-
niului este evidenţiată în evoluţiile numărului de exem-
plare ale celor 3 specii, pe perioada de timp analizată 
în model. Evoluţiile sunt prezentate grafic în figurile 7a, 
7b si 7c

Fig. 7a. PT2 - Evolutia speciei 1

Fig. 7b. PT2 - Evolutia speciei 2

Fig. 7c. PT2 - Evolutia speciei 3

Se pot observa următoarele:
1. datorită diferenţei mari între densităţile de popula-

ţii între celulele 2 şi 1, fenomenul de migraţie con-
duce la o scădere a populaţiilor în celulele de tip 2 
şi la o creştere în celulele de tip 1;

2. asimetria problemei este prezentă prin pantele de 
creştere ale curbelor de evoluţie;

In figura 8 este reprezentată distribuţia spaţială iniţială 
(t=0.0) a speciei 1, iar în figura 9 este prezentată distri-
buţia spaţială finală (t=10.) a aceleiaşi specii. 

Fig. 8. Distribuţia spaţiala iniţială a speciei 1, PT2

Fig. 9. Distribuţia spaţială finală a speciei 1, PT2

5. Concluzii
Modelul conceptual realizat porneşte de la reducerea 
complexităţii ariei spaţiale de analiză, prin luarea în 
calcul a unui număr de parametri consideraţi relevanţi. 
Modelul nu are în vedere o descriere detaliată a evo-
luţiei tuturor populaţiilor de specii existente în ariile 
naturale care fac obiectul proiectului PROBIO. Modelul 
intenţionează simularea prin calcul numeric a efectelor 
factorilor de presiune antropici.
Pornind de la modelul conceptual realizat în prima par-
te a lucrării a fost realizat modelul numeric constituind 
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nucleul de bază al aplicaţiei PROBIO V1.0.  Modelul nu-
meric se bazează pe o discretizare spaţială şi temporală 
a domeniului, pe baza rezoluţiei caracteristice fiecărei 
proprietăţi. Acest lucru este posibil prin utilizarea con-
ceptului multi-strat, dezvoltat în aplicaţiile de tip GIS. 
Pe aceeaşi bază se va realiza şi interfaţa de cuplare cu 
hărţile electronice.
Modelul foloseşte ca date de bază informaţia de descri-
ere (distribuţia speciilor, condiţii fizice, geografice etc.), 
stocată într-o baza de date. Simularea evoluţiei speci-
ilor conduce la soluţii pentru speciile analizate (popu-
laţii şi distribuţii), care vor putea fi stocate în structura 
bazei de date realizate în cadrul proiectului PROBIO. 
Rezultatele de testare ale modelului realizat arată un 
comportament corect din punct de vedere al evoluţii-
lor predictive alese în cadrul unor probleme test defini-
te de către dezvoltator, cuprinzând simetrii, asimetrii şi 
legături între specii, pe o structură simplificată. Mode-
lul va fi rafinat, ulterior, pe baza datelor experimentale 
şi a judecaţilor de tip expert în ceea ce priveşte stabi-
lirea corectă a caracteristicilor speciilor şi a influenţei 
factorilor antropici asupra acestora. 
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Abstract
In a previous paper, a conceptual model of the pressure factors generated by human activities on protected 
natural areas was presented. Starting from the general models developed in literature, the paper introduces 
the multi-layer model of describing the characteristic features of natural areas and the concept of multiple 
space-time scale to treat each component from its own perspective. The analysis domain is divided into ho-
mogeneous cells in terms of the component studied and the evolution of species within the cell is described 
by a differential equation. The proposed conceptual model introduces the influence of the pressure factors by 
appropriate modifying the parameters of occurrence (birth), disappearance (mortality) and diffusion (migra-
tion), specific parameters to each species and pressure factor. The project is developed in the framework of 
PROBIO (Analysis of the pressure factors on the protected areas from Clisura Dunarii).
This paper presents the numerical model developed to simulate the prediction of the evolution of species in 
a natural area. The model is based on iterative solving of the coupled differential equations system through 
the interface terms and by taking into account the influence of pressure factors. The meshing method and 
the solving techniques are presented. Two test problems are defined by which the correct implementation of 
algorithms is verified, on the basis of symmetry, asymmetry and predictable evolution. The test problems are 
generic problems and use generic characteristics for considered cells and species.
In a further stage, based on the description of the specific characteristics of protected areas, a simulation of 
real cases will be achieved.

Keywords: anthropogenic pressure, the evolution of populations, mathematical model
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1. Introducere
Hylobius abietis este considerat în multe ţări ale Europei 
principalul dăunător al plantaţiilor de răşinoase, dar in-
festarea culturilor nu este în toate cazurile ridicată şi ca 
urmare nu sunt necesare aceleaşi măsuri de protecţie 
pretutindeni, cheltuielile putând fi diminuate în zone-
le unde populaţia acestui dăunător este redusă. În ţara 
noastră se constată diferenţe majore privind nivelul in-
festării plantaţiilor din diferite zone, fiind necesare cer-
cetări amănunţite pentru a stabili zonele cu risc ridicat 
de producere a unor infestări puternice sau foarte pu-
ternice. Determinarea în prealabil a gradului de risc de 
atac la care ar fi expuse culturile ce urmează a se înfiinţa 
vine în sprijinul specialiştilor care pot stabili ansamblul 
de măsuri care să asigure o protecţie eficientă culturi-
lor. În analiza factorilor de risc, trebuie evaluat rolul fie-
căruia în creşterea nivelului populaţiei dăunătorului cât 
şi susceptibilitatea culturilor la atac. 
În literatura de specialitate s-au încercat prognoze ale 
riscului de atac ţinând cont de o multitudine de factori 
care pot determina apariţia vătămărilor grave cum ar 
fi: altitudinea, temperatura medie, durata sezonului de 
vegetaţie, precipitaţii medii anuale, specia folosită etc. 
(Pendrel, 1987, 1990; Nef şi Minet, 1992). Prin cercetă-
rile întreprinse s-a urmărit stabilirea unei formule care  
să permită acest calcul luând în considerare suprafaţa 
plantată, suprafaţa tratată şi eficienţa lucrărilor de pro-
tecţie aplicate. De asemenea, s-a întreprins o analiză a 
factorilor de risc şi a rolului fiecăruia în creşterea nivelu-
lui populaţiei dăunătorului şi a susceptibilităţii culturi-
lor la atacul trombarului puieţilor de molid.

2. Material şi metodă
O dinamică a suprafeţelor infestate cu acest dăunător 
la nivel naţional au fost publicate de-a lungul anilor 
în privind starea fitosanitară a pădurilor din România 
(Arsenescu et al., 1966; Ştefănescu et al., 1980; Niţescu 
et al., 1992; Regia Naţională a Pădurilor, 2001). Actuali-
zând datele care prezintă evoluţia dăunătorului în su-
prafaţă şi pe grade de infestare din judeţul Sibiu în pe-
rioada 1986-2000 (Regia Naţională a Pădurilor, 2001), 
se prezintă în continuare situaţia suprafeţele în care s-a 
semnalat dăunătorul H. abietis pe o perioadă de 20 de 
ani începând cu anul 1986 (fig. 1).

Fig. 1. Dinamica suprafeţelor infestate cu H. abietis în 
perioada1986-2006 la D.S. Sibiu. Dynamics of areas infected 
with H. abietis, in Sibiu County Branch of Romsilva in 1986-

2006 period

Se observă că pe parcursul a 20 de ani aria suprafeţe-
lor infestate cu H. abietis s-a restrâns semnificativ de la 
394 ha în anul 1986 la 73 ha în anul 2006. Acest fapt se 
datorează în principal normelor tehnice, apărute după 
1990, ce limitau suprafaţa parchetelor tăiate ras la 3,0 
ha, diminuării cotelor de tăiere şi, nu în ultimul rând, lu-
crărilor de combatere a dăunătorului. Datele statistice 
publicate la nivel naţional, nu sunt relevante în ceea ce 
privesc pagubele produse plantaţiilor de acest dăună-
tor şi care se pot datora mai multor cauze. Deosebit de 
importante sunt rezultatele obţinute în urma lucrărilor 
de protecţie (eficienţa acestora) şi suprafaţa pe care 
ele s-au aplicat. O formulă care să permită încadrarea 
în anumite zone de risc ar veni în sprijinul specialiştilor 
în monitorizarea mai atentă a nivelului populaţiei dău-
nătorului şi a măsurilor de protecţie ce sunt aplicate în 
anumite zone. Există o multitudine de factori care con-
cură la creşterea sau nu a pagubelor ce se înregistrează 
într-o anumită zonă, dar pentru a face o analiză la nivel 
„macro”, este necesar a se folosi doar aceia care sunt cei 
mai reprezentativi. 

3. Rezultate
Factorii care pot influenţa mărimea populaţiei dăună-
torului sunt:

•	 numărul de gândaci care invadează o anumită 
suprafaţă;

•	 mărimea suprafețelor parcurse cu tăieri rase în 
ultimii ani;

•	 tratamentul aplicat vechiului arboret;
•	 calitatea materialului apt pentru ovipoziţie;

Protecţia pădurilor

Evaluarea riscului de atac de Hylobius abietis L. în 
plantaţiile tinere de răşinoase din munţii Cibinului

Marius Ureche
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•	 existenţa vegetaţiei ierboase;
•	 caracteristicile solului şi prelucrarea acestuia;
•	 resturile de exploatare;
•	 compoziţia arboretului;
•	 consistenţa arboretului.

Factori care pot influenţa dinamica populaţiei sunt:  
momentul ovipoziţiei;  vechimea parchetului;   condiţi-
ile „micro” şi „macro” climatice.
Factori care pot influenţa susceptibilitatea la atac sunt:  
provenienţa puieţilor; susceptibilitatea pe specii.

Numărul de gândaci care invadează o anumită 
suprafaţă
Numărul de gândaci ce populează a anumită suprafaţă 
este un factor determinant pentru amploarea vătămă-
rilor ce pot avea loc. După estimările cercetătorilor, nu-
mărul de indivizi care pot ocupa o suprafaţă parcursă 
cu tăieri rase se situează între câteva sute şi 75.000 de 
gândaci la hectar (Farezewski, 1961, citat de Eidmann, 
1974), un nivel mediu de infestare fiind estimat la apro-
ximativ 10.000 gândaci la hectar. În condiţiile existenţei 
surselor de hrană şi locurilor de ovipoziţie populaţia 
ce se dezvoltă este direct proporţională cu numărul 
de gândaci ce invadează parchetul (Saintonge şi Mal-
phettes, 1996), un număr sporit de gândaci determi-
nând o creştere a vătămărilor produse puieţilor. Numă-
rul de indivizi ce invadează o suprafaţă este imposibil 
de determinat ca valoare absolută, însă poate fi esti-
mată fie prin metoda „clasică” a determinării numărului 
mediu de gândaci  la 100 puieţi, fie cu ajutorul curselor 
cu atractanţi sintetici.

Mărimea suprafeţelor parcurse cu tăieri rase în 
ultimii ani
Existenţa în zonă a unei populaţii numeroase este de-
terminată de prezenţa în anii anteriori a unor suprafeţe 
care au oferit suportul necesar dezvoltării acestui dău-
nător. Mărimea suprafeţelor de reproducere din zonă 
(Saintonge şi Malphettes, 1996) caracterizate printr-un 
număr mare de cioate, determină o creştere a număru-
lui de gândaci din următoarea generaţie care vor ridi-
ca nivelul populaţiei din zonă, crescând probabilitatea 
apariţiei unor vătămări grave. Cu toate acestea, peste 
un anumit nivel al suprafeţelor parcurse cu tăieri rase 
în anii anteriori frecvenţa atacului nu pare să crească.

Tratamentul aplicat vechiului arboret
Atracţia exercitată de substanţele volatile emanate de 
cioatele proaspăt tăiate şi resturile de exploatare con-
duce la concentrarea gândacilor mai ales în suprafeţele 
parcurse cu tăieri rase. Acest tratament oferă condiţii 
propice pentru dezvoltarea acestui dăunător prin can-
titatea mare de cioate şi resturi de exploatare proaspe-
te. De asemenea, temperaturile mai ridicate înregistra-
te în astfel de parchete comparativ cu cele care asigură 
regenerarea sub adăpost contribuie la creşterea nivelu-
lui populaţiei şi la riscul apariţiei unor vătămări grave.

Calitatea materialului apt pentru ovipoziţie.
O condiţie obligatorie pentru depunerea ouălor este ca 

locul de ovipoziţie să ofere condiţiile necesare dezvol-
tării larvelor, respectiv lemnul să fie proaspăt tăiat. Ca-
litatea hranei influenţează fecunditatea femelelor, mă-
rimea ouălor şi a larvelor eclozate din acestea (Wainho-
use et al., 2001, 2002, citaţi de Olenici şi Olenici, 2003), 
valoarea nutritivă din floemul diferitelor specii ducând 
la diferenţieri în dezvoltarea larvelor. 

Existenţa vegetaţiei ierboase
Cu privire la influenţa acestui factor în amploarea pagu-
belor, părerile cercetătorilor diferă foarte mult. Astfel, 
Juutinen (1962) şi Stadviţkii (1969), citaţi de Olenici şi 
Olenici (2006), observă o creştere a frecvenţei puieţilor 
atacaţi în zonele cu vegetaţie erbacee săracă, în timp 
ce Lekander şi Sönderström (1969), citaţi de Örlander et 
al. (1999), menţionează creşterea numărului de puieţi 
atacaţi în suprafeţe cu vegetaţie erbacee abundentă. 
Probabil că aceste păreri s-au format urmărind exclusiv 
relaţia vegetaţie erbacee-puieţi roşi, fără a ţine seama 
de factorii care au putut duce la dispariţia vegetaţiei er-
bacee cum ar fi prelucrarea solului înainte de plantare 
(von Sydow, 1997). Într-un studiu amănunţit, Olenici şi 
Olenici (2006) concluzionează că vegetaţia erbacee din 
jurul puieţilor conduce la o sporire a atacului de H. abi-
etis.

Caracteristicile solului şi prelucrarea acestuia
Tipul de sol, volumul edafic, umiditatea sau grosimea 
stratului de humus sunt tot atâtea elemente care pot 
influenţa amploarea atacului. De regulă, o creştere a 
frecvenţei puieţilor atacaţi se semnalează în suprafeţe 
cu volum edafic mic, semischeletice (observaţii per-
sonale), probabil datorită modificării regimului termic 
prin creşterea cu câteva grade a temperaturii solului.
Spre deosebire de suprafeţele acoperite cu humus, 
gândacii evită să vină în contact cu solul mineral scos 
la suprafaţă în urma scarificării (Lindström et al., 1986). 
Scarificarea solului este o metodă costisitoare şi greu 
de aplicat în condiţiile de relief al ţării noastre, dar mo-
bilizarea solului în vetre şi aşezarea solului mineral în 
jurul puieţilor fără amestec de humus poate diminua 
riscul producerii unor vătămări grave.

Resturile de exploatare
Având în vedere legătura dintre cantitatea de materi-
al rămas după exploatare şi numărul de descendenţi 
rezultaţi în urma ovipoziţiei, eliminarea resturilor de 
exploatare poate conduce la o diminuare a riscului 
producerii unor atacuri puternice, aceasta fiind păre-
rea cercetătorilor Örlander şi Nilsson (1999). Abgrall şi 
Soutrenon (1991) au constatat o intensificare a atacu-
lui înregistrat în primul sezon de vegetaţie ca urmare 
a lipsei resturilor de exploatare. Distrugerea materialul 
lemnos proaspăt, rămas în urma exploatării, care poate 
constitui o sursă de hrană, cauzează creşterea presiunii 
exercitate de gândaci asupra puieţilor abia plantaţi. În 
cazul în care se  lasă o pauză între exploatare şi planta-
re, arderea resturilor de exploatare poate conduce la o 
diminuare a frecvenţei puieţilor atacaţi.
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Compoziţia arboretului
Deoarece trombarul puieţilor de molid se înmulţeşte 
în materialul lemnos de răşinoase rezultat în urma tă-
ierilor, proporţia răşinoaselor (molid şi pin) din arboret 
este un factor important. În cazul în care răşinoasele 
apar diseminat sau în proporţie care să nu depăşească 
30% din compoziţia arboretului, riscul producerii unor 
vătămări grave este redus. Acesta creşte pe măsură ce 
ponderea răşinoaselor în compoziţia arboretului se 
măreşte.

Consistenţa arboretului
Cantitatea de material apt pentru ovipoziţie şi „pros-
peţimea” acestuia influențează în mod direct nivelul 
populaţiei dăunătorului. La consistenţe reduse ale ar-
boretului, gândacii vor avea la dispoziţie un număr sen-
sibil mai mare de cioate pentru ovipoziţie, numărul de 
gândaci fiind proporţional cu suprafaţa oferită de aces-
tea. Ca urmare, cu cât consistenţa arboretului este mai 
redusă, scade şi riscul producerii unor vătămări grave.

Momentul ovipoziţiei
Momentul ovipoziţiei este strâns legat de perioada în 
care are loc exploatarea vechiului arboret şi influenţea-
ză la rândul ei durata de dezvoltare şi momentul apa-
riţiei gândacilor tineri. Faptul că perioada de ovipozi-
ţie maximă are loc în lunile iunie-iulie (Örlander et al., 
1997), exploatarea parchetului după această perioadă 
duce la amânarea ovipoziţiei până la primăvara anu-
lui următor, cu consecinţe directe asupra momentului 
apariţiei generaţiei următoare şi a perioadei în care are 
loc majoritatea vătămărilor.

Vechimea parchetului
Datele din literatura de specialitate indică faptul că 
infestările cele mai mari se produc în parchete proas-
pete (Nordlander, 1987; Langström, 1982; Örlander et 
al., 1997; Olenici şi Olenici, 2002), dar şi în parchete mai 
vechi. Având în vedere durata de dezvoltare a unei ge-
neraţii, riscul apariţiei unui atac puternic scade după 
trecerea a minim patru ani de la tăierea vechiului arbo-
ret.

Condiţiile „micro” şi „macro” climatice
Temperatura scăzută din ultimul stadiu larvar poate 
provoca intrarea larvelor în diapauză, prelungind dura-
ta de dezvoltare cu 60-220 de zile (Eidmann, 1963, citat 
de Eidmann, 1974). De asemenea, apariţia gândacilor 
tineri este influenţată de condiţiile de temperatură, pă-
răsirea leagănelor pupale fiind amânată în cazul unor 
condiţii nefavorabile.
Zborul gândacilor se desfăşoară la temperaturi ce de-
păşesc 16°C (Solbreck şi Gylberg, 1979), iar ritmul acti-
vităţii zilnice a gândacilor este strâns legat de variaţiile 
de temperatură.
Durata sezonului de vegetaţie cât şi temperaturile me-
dii scad odată cu creşterea altitudinală, ceea ce produ-
ce o mărire a duratei de dezvoltare a generaţiei. Preci-
pitaţiile căzute în perioada sezonului de vegetaţie pot 

diminua activitatea gândacilor şi riscul producerii unor 
vătămări grave, iar zăpada abundentă din perioada de 
primăvară poate amâna ieşirea gândacilor din locurile 
de hibernare.

Provenienţa puieţilor
Comparativ cu puieţii naturali, cei instalați prin planta-
re sunt mai atacaţi de gândaci mai ales în primul an, 
diferențele reducându-se în anii următori (Selander et 
al., 1990). De asemenea, puieţii naturali sunt mai rezis-
tenţi decât cei plantaţi, iar la acelaşi grad de atac su-
pravieţuiesc în mai mare măsură (Olenici, 2000). Ca ur-
mare, folosirea puieţilor produşi în pepiniere sporeşte 
riscul producerii unor vătămări grave.

Susceptibilitatea pe specii
O ierarhizare pe specii privind preferinţa gândacilor in-
dică pe primul loc pinul urmat de molid, pe ultimele 
locuri situându-se bradul şi laricele (Olenici şi Olenici, 
2003).
Pentru evaluarea zonelor de risc privind atacurile de H. 
abietis s-au luat în considerare următoarele elemente: 
suprafaţa plantată, suprafaţa tratată şi eficienţa lucră-
rilor de protecţie aplicate. Eficienţa tratamentelor se 
stabileşte la sfârşitul perioadei de vegetaţie în funcţie 
de frecvenţa vătămărilor şi intensitatea atacului, pentru 
fiecare suprafaţă în parte.
Zonele de risc de atac se vor calcula cu ajutorul indice-
lui de risc (Ir), după formula:
Ir = F+In+ R, unde:
F = frecvenţa vătămărilor înregistrate, calculată ca ra-
port între numărul de puieţi vătămaţi şi cei controlaţi 
în pieţele de probă de 100 m² la sfârşitul sezonului de 
vegetaţie. Aprecierea valorică a acestui element se face 
astfel:
1. până la 25 % puieţi vătămaţi;
2. între 26-50% puieţi vătămaţi;
3. între 51-75% puieţi vătămaţi;
4. peste 76% puieţi vătămaţi.
In = intensitatea atacului apreciată prin translatarea 
imaginară a tuturor rosăturilor de-a lungul puietului la 
nivelul coletului. Calcularea valorii că se face astfel:
1. sub 25% din circumferinţă;
2. între 26-50% din circumferinţă;
3. între 51-75% din circumferinţă:
4. peste 76% din circumferinţă.
R = repetabilitatea tratamentului; Raportul dintre su-
prafaţa tratată (St) şi suprafaţa plantaţiilor (ST) surprin-
de repetabilitatea tratamentului (R).
R = St/ST  
St = suprafaţa pe care s-au aplicat lucrări de combatere 
a dăunătorului, în care să fie cuprinse şi eventualele re-
petiţii ale tratamentelor (în hectare).
ST = suprafaţa plantaţiilor tinere (1-4 ani) de răşinoase 
(în hectare).
Valoarea raportului dintre suprafaţa tratată şi suprafaţa 
plantaţiilor tinere (1-4 ani) de răşinoase - (R) - poate lua 
diferite valori precum:

•	 valoare O = datorită faptului că dăunătorul nu a 
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fost prezent, sau nivelul populaţiei a fost foarte 
scăzut şi nu au fost necesare lucrări de combate-
re;

•	 valoare subunitară = lucrările de protecţie nu 
s-au aplicat în toate suprafeţele cu  plantaţii tine-
re de răşinoase;

•	 valoare 1 = lucrările de protecţie s-au aplicat pe 
o suprafaţă egală cu cea a plantaţilor tinere de 
răşinoase;

•	 valoare supraunitară = datorită repetării unor tra-
tamente cauzate de un anumit nivel sau dinami-
că a populaţiei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, stabilirea zo-
nelor de risc în funcţie de valoarea calculată a indice-
lui de risc de atac este următoarea:

•	 risc redus = zone în care indicele de risc de atac 
(Ir) are valori cuprinse între 0-3,0;

•	 risc mediu = zone în care indicele de risc de atac 
(Ir) are valori cuprinse între 3,1-6,0;

•	 risc ridicat = zone în care indicele de risc de atac 
(Ir) are valori de peste 6,0.

În baza informaţiilor cu caracter orientativ furnizate de 
estimarea zonelor de risc de atac, cele care prezintă risc 
mediu sau ridicat vor fi cu prioritate în atenţia specialiş-
tilor pentru depistarea şi combaterea acestui dăunător. 
La nivelul Direcţiei Silvice Sibiu, în baza datelor obţi-
nute în perioada 2005-2006 de la ocoalele silvice, s-a 
calculat valoarea indicelui de risc în funcţie de care s-au 
stabilit zonele de risc (tab. 1) după formula prezentată 
mai sus: Ir = F+In+ R

Ocolul silvic Fr In R Ir Zona de risc
Arpaş 1 1 0,0 2,0 scăzută

Miercurea Sibiului 1 2 0,9 3,9 medie
Sălişte 1 1 0,4 2,4 scăzută

Vl. Cibinului 1 1 0,5 2,5 scăzută
Vl.Sadului 1 1 0,2 2,2 scăzută
Tălmaciu   2 1 0,7 3,7 medie

Fig. 2.  Zonele de risc vulnerabile la atac de Hylobius abietis în 
pădurile Direcţiei Silvice Sibiu (  zonă cu risc redus;  zonă 

cu risc mediu).

Zoning of risk vulnerability of H. abietis attack in forests 
managed by Sibiu County Branch of Romsilva (  low risk;  

moderat risk )

4. Concluzii
Evaluarea indicelui de atac se face la sfârşitul sezonului 
de vegetaţie folosind mediile anuale a celor trei ele-
mente care intră în calcul, respectiv suprafaţa planta-
ţiilor tinere de răşinoase, suprafaţa tratată şi  eficienţa 
tratamentelor aplicate. 
Calcularea indicelui de risc de atac nu implică un efort 
deosebit în ceea ce priveşte culegerea datelor, valoa-
rea acestora putând fi calculată la nivelul fiecărui ocol 
silvic. Fiind într-o relaţie directă, valoarea indicelui de 
risc de atac va fi cu atât mai ridicată cu cât măsurile de 
combatere aplicate nu şi-au atins scopul propus în su-
prafeţele infestate cu acest dăunător. 
În accepţiunea din prezenta lucrare se au în vedere ur-
mătoarele:

•	 pierderile normale admise în zona montană şi 
premontană până la realizarea reuşitei definiti-
ve a culturilor în suprafeţele încadrate în grupe-
le ecologice IV-XXII să fie sub 25%, iar în grupe-
le ecologice I-III sub 30% din numărul de puieţi 
plantaţi iniţial.

•	 se consideră vătămări puternice atunci când, în-
tr-o anumită zonă a tulpinii roaderile se extind 
între 50% şi 75% din circumferinţa puieţilor şi vă-
tămări foarte puternice care pot duce la uscarea 
puieţilor, rosăturile care se extind peste 75% din 
circumferinţa acestora.

Determinarea gradului de risc de atac permite o imagi-
ne de ansamblu cu privire la zonele vulnerabile de atac 
de H. abietis, permiţând o monitorizare atentă a nivelu-
lui populaţiei dăunătorului şi a măsurilor de protecţie 
ce sunt aplicate în anumite zone. Pe baza acesteia se 
poate elabora o bază cartografică privind zonele vul-
nerabile în care s-au produs vătămări grave şi care pot 
prezenta un potenţial risc şi în viitor, asemănătoare hăr-
ţii privind zonele vulnerabile la gradaţii întocmită pen-
tru Lymantria monacha.
Valoarea indicelui de atac are o valoare orientativă, 
deoarece acest dăunător nu produce întotdeauna ace-
leaşi vătămări datorită multitudinii de factori care influ-
enţează nivelul populaţiei. Important este de a stabili 
probabilitatea apariţiei unor vătămări şi nivelul acesto-
ra pentru fiecare suprafaţă ce urmează a fi plantată în 
parte.
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Abstract
The elements which are taken into consideration to establish the risk zones of Hylobius abietis infestation, cal-
culated on base of risk index Ir, are presented. Valuation of each element of calculation is included. H. abietis 
risk zones (to produce high damage in young conifer plantations) has been established in state forests of Cibin 
Mountains. Risk factors and t heir independent role in increasing the H. abietis population and the suscepti-
bility of forests to insect attack have been analysed.

Keywords: Hylobius abietis, risk index, plantation, conifers, Cibin Mountains.
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1. Consideraţii generale
Necesităţile crescânde de contracarare a poluanţior 
ambientali şi a stressului cotidian, situează pe primul 
loc structurile naturale cu potenţial protectiv, integra-
bile în recepturile alimentelor funcţionale şi în supli-
mentele nutraceutice.
Pe de altă parte, numeroasele efecte secundare ale pro-
duselor farmaceutice de sinteză, au impulsionat cerce-
tări avansate cu aparatură analitică performantă, în di-
recţia găsirii şi realizării de remedii naturale în practica 
terapeutică. 
Deşi din timpuri imemoriale, numeroase resurse fo-
restiere (din categoria frunze, scoarţe, muguri, lăstari, 
răşini, ceruri, ciuperci etc.) erau incluse în remedii em-
pirice cu rezultate notabile, implicaţiile lor reale ca me-
canisme de acţiune la nivel celular, au început să fie mai 
bine conturate abia în ultimele decenii.
În prezent, la nivel internaţional, aceste categorii de 
substraturi naturale provenite din sectorul forestier, 
reprezintă o ţintă predilectă a cercetărilor cu caracter 
fundamental, situate la frontiera cunoaşterii (dat fiind 
marea complexitate a acestor categorii de compuşi na-
turali şi interacţiunile lor sinergice). Nu mai puţin im-
portantă este şi latura practică, respectiv realizarea şi 
optimizarea continuă de noi produse, cu o implicare 
mai profundă în mecanismele de reglare şi echilibrare 
a funcţiilor vitale. 
Dacă se poate considera că actualul context, în care 
resursele naturale beneficiază  de o mare atenţie din 
partea numeroaselor firme multinaţionale, prezintă 
conotăţii pozitive, se cuvine să semnalăm şi faptul că 
regiunile cu posibilităţi reduse de procesare a acesto-
ra, devin doar un “bazin” de  colectare la preţuri infime, 
comparativ cu reala lor valoare biologică, iar compuşii 
naturali procesaţi de aceste firme cu tehnologii avan-
sate, sunt încorporaţi în remedii nutraceutice, care evi-
dent se vând cu o marjă de profit consistentă pe pieţele 
internaţionale. Conform datelor statistice, „businessul” 
pentru aceste categorii de produse se situează la multe 
miliarde de dolari anual, pentru firmele consacrate în 
domeniu. 

2. Categorii de afecţiuni care pot fi 
prevenite şi tratate prioritar cu remedii 
rezultate în urma procesării unor 
resurse forestiere accesorii:
•	 afecţiuni cardiovasculare şi de microcirculaţie san-

guină;
•	 afecţiuni de natură reumatismală şi antialergică;
•	 depletia sistemului imunitar, cu caracter neoplazic;
•	 afecţiuni virale, bacteriale şi fungice;
•	 dezechilibre hormonale şi neurovegetative.

3. Categorii principale de compuşi 
naturali bioprotectivi existenţi în 
resursele forestiere accesorii
3.1. Compuşi bioprotectivi cu potenţial 
antioxidant: 
•	 acizi fenolcarboxilici (elagic, para-cumaric, cafeic, 

clorogenic, ferulic, galic etc.);
•	 bioflavonoide (kaempherol, mircetyn, isorhamne-

tin, galangin, fisteina, apigenina, luteolina, rutin, 
quercitina etc.);

•	 catechine, epicatechingalat, 
•	 epigalocatechingalat, roantocianidine, antociani-

dine, pigmnenţi,  carotenoidici şi clorofilieni etc.;
•	 terpenoide şi derivatii bifuncţionali ai acestora;
•	 fitosteroli şi  fitostanoli (β-fitosterol).

3.2. Complexe enzimatice şi enzime de interes 
farmaceutic şi alimentar:
•	 superoxid dismutaza;
•	 glutation peroxidaza;
•	 enzime lignolitice: LiP (lignanperoxidaza), MnP 

(mangan peroxidaza), Laccazele I şi II
3.3. Fitoestrogeni - matairesinol, secoisolariciresinol 
etc. (au fost identificaţi mai recent, în perioada 2000-
2005, în fructele bace ale unor arbuşti fructiferi, cu nivel 
ridicat de asimilare).
3.4. Fibre dietetice S.D.F. (soluble) şi I.D.F. (insoluble) ca 
factori reglatori ai tranzitului astrointestinal de retenţie 

Produse accesorii

Produsele forestiere accesorii un „trend” ascensional în 
asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare

elisabeta Ţuluca
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a apei şi electrolitilor, detoxifianţi ai metalelor grele şi 
radioprotectivi, inclusiv faţă de radiaţiile nucleare (pre-
zente în frunzele şi fructele de cătină). 
3.5. Macro- şi microelemente biogene (localizate în 
frunze, scoarţă, rădăcini): Ca, Mg, P, Fe, Au, Zn, Cu, Co, 
Cr, Se, Ge etc.
3.6. Uleiuri esenţiale aromate şi ceruri, cu înalt po-
tenţial de implicare in recepturi farmaceutice, ca aditivi 
în suplimente alimentare, în cosmetică şi aromoterapie 
etc.
3.7. Compuşi antivirali - galo- şi elagitaninurile hidro-
lizabile din scoarţele unor arbori (prioritar cătină, ste-
jar) au însuşiri antivirale.

4. Acţiuni bioprotective cu impact 
fiziologic, ale polifenolilor, 
în modularea  răspunsurilor 
imunomodulatoare şi de contracarare a 
inflamaţiilor (cercetări recente)
Inflamaţia excesivă este considerată ca un factor critic 
în declansarea a numeroase afecţiuni: cancer, reuma-
tisme, boli cardiovasculare, diabet, obezitate, afecţiuni 
neurovegetative (Santangelo şi Vari, 2007).
Compuşi din categoria celor menţionati anterior, pre-
zintă activitate antiinflamatoare in vivo şi in vitro, prin 
modularea genelor proinflamatorii, respectiv a media-
torilor enzimatici ai acestora, ca ciclooxigenazele, lipo-
oxigenazelor şi a  nitricoxidsintetazei, precum şi a cyto-
kinelor (mesageri proteici informaţionali).
Mecanismul central homeostatic, vizează integrarea 
metabolică şi imunitară ca o condiţie esenţială de men-
ţinere a sănătăţii, iar disfuncţiile inflamatorii pot condu-
ce la dezorganizări metabolice cronice. Legatura dintre 
inflamaţie şi semnalizările metabolice, reprezintă însă o 
balanţă delicată.
Compuşii bioactivi cu structuri de tip fenolic pot exer-
cita acţiuni de modulare în celule, prin acţiunea cu un 
spectru larg de „ţinte” moleculare centrale a „maşinări-
ei”  de semnalizare celulară.
Acest mecanism molecular implicat în activităţile an-
tiinflamatoare ale polifenolilor, sugerează mai multe 
posibilităţi.
4.1. Inhibarea enzimelor pro-inflamatoare  (ca de 
exemplu a ciclo-oxigenazei) (COX2) a lipooxigenazei 
(LOX) şi a nitricoxidsintetazei (iNOS).
4.2. Inhibarea eicosanoidelor cu reducerea prosta-
noidelor şi a leucotrienelor.  Eicosanoidele se formează 
din acidul arachidonic, care este eliberat din membra-
nele fosfolipidelor, prin activarea fosfolipazei A (PLA).
Prin acţiunea ciclooxigenazelor, acidul arahidonic 
este metabolizat la prostaglandine (PGS), tromboxane 
(TXA2) şi leukotriene (LTs). Ciclooxigenazele există în 
două forme majore COX1 şi COX2. Isoforma COX2 este 
cea producătoare de cantităţi mari de prostaglandine 
cu o înaltă capacitate de a induce inflamaţii în celulele 
macrofage, prin stimularea cytokinelor pro-inflamatoa-
re ai  lipopolizaharidelor (LPS).

Moleculele antiinflamatoare, ca de exemplu aspirina şi 
alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, in-
hibă activitatea COX1 şi COX2  rezultând în mod conse-
cutiv o reducere a formării de prostaglandine, prioritar 
a PGE2.
Se cunoaşte însă că medicamentele menţionate pro-
duc efecte secundare uneori foarte severe şi nu com-
plet previzibile.
Din acest motiv s-au luat în considerare compuşi poli-
fenolici, care pot inhiba enzimele din categoria fosfo-
lipidelor PLA2, a ciclooxigenazelor COX şi lipooxigena-
zelor (LOX). Inhibarea respectivă poate reduce nivelele 
prostaglandinelor şi a leucotrienelor generatoare ale 
inflamaţiilor.
Cercetări recente, au evidenţiat în contextul mentionat, 
acţiunea inhibitoare a quercitinei (compus flavonoidic) 
asupra COX şi LOX şi a unor combinaţii de proantocia-
nidine (delfinidine), mecanismul de supresie se exercită 
prin interleukina NF-kB şi calea metabolică a proteinki-
nasei mitogen activate MAPK.
Nucleul de bază este reprezentat de grupul „galloyl” cu 
acţiune puternic inhibitoare.
Din această categorie mai fac parte, epigallocatechi-
nele (EGC), epigalocatechingallatul (EGCG), structural 
reprezentate în scoartele unor arbori, inhibitoare ale 
ciclooxigenazelor COX1 şi COX2.
Acţiuni inhibitoare similare s-au identificat şi în contul 
kaempherolului, bioflavonoida bine reprezentată în re-
surse forestiere accesorii.
Oxidul nitric (NO) este un mediator fiziologic în proce-
se patologice. Compuşii capabili de a reduce producţia 
de oxid nitric, se consideră în prezent ca fiind antiinfla-
matori atractivi. Catechinele, EGC şi fisteina (flavonoid), 
pot represa producţia oxidului nitric, în timp ce flavo-
noidele apigenin, luteolin, mircetyn şi izoflavonoida 
genistein pot regla producţiile nitricoxidsintetazelor.
De menţionat, de asemenea efectele multifuncţionale 
ale ECGG (epigalocatechingalat) ca neuroprotective şi 
de creştere a numărului de neuroni, prin intermediul 
proteinelor nitricoxidsintetazelor (NOS).
4.3. Acţiunea polifenolilor asupra cytokinelor 
Recent s-a identificat rolul dimerului NFkB/Rel cu rol 
cheie în afecţiunile inflamatorii acute, stress şi răspuns 
apoptotic celular la o mare varietate de stimuli. Fac-
torul NFkB este coordonator de inducţie a unui mare 
număr de gene care codifică cytokinele proinflamatoa-
re. Interactiunea NFkB în inflamaţie, asociat cu factorii 
de trancripţie, necesită prezenta MAPK. Anumiţi com-
puşi fenolici, ca de exemplu flavonoidele kaempherol, 
apigenina şi luteolina, pot modula calea metabolică a 
MAPK prin interacţiuni complexe cu factorul NFkB.
Se remarcă existenţa a numeroase enzime din familia 
MAPK, fiind identificată şi o enzimă definită ca „stress 
activated protein kinases” MAPKs, şi implicarea acesteia 
în reglarea şi sinteza mediatorilor inflamaţiei.
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5. Modalităţi de disponibilizare şi 
comercializare a compuşilor bioactivi 
din resursele forestiere accesorii. 
Posibilităţi şi limite
Compuşii bioactivi din structurile vegetale reprezintă, 
în esenţă, metaboliţi secundari pe care plantele îi sinte-
tizează, ca răspuns la factorii biotici şi abiotici de stress 
din mediul ambiental.
Concentraţia acestora prezintă variaţii importante în 
cadrul diferitelor specii şi categorii de ţesuturi, cu loca-
lizări predilecte în ţesuturile exterioare.
Nivelul concentraţiei acestor compuşi este, de aseme-
nea, foarte diferit în biomasa vegetală, fiind cuprins 
între valori de ordinul microgramelor pe kilogram, atin-
gând în medie procente de 0,1-12% din substanţa us-
cată a diferitelor resurse forestiere. De asemenea, tăria 
legăturilor dintre aceşti compuşi cu restul componen-
ţilor celulari (mai cu seamă a structurilor de tip ligno-
celulozic), constituie un factor esenţial al potentialului 
extractibil, respectiv al marjei de profit. Nu mai puţin 
importantă este asigurarea unor modalităţi de procesa-
re, care să asigure timp îndelungat păstrarea integrală a 
capacităţii bioprotective de tip antioxidant, revigorant, 
imunomodulator etc.
De la tradiţionalele „tincturi” hidroalcoolice, accesibile 
cu investiţii minimale (respectiv fracţionarea în solvenţi 
organici hidrofili şi hidrofobi), în prezent s-a trecut la 
aplicarea unor tehnologii neconvenţionale, nepolu-
ante şi ecologice, prin metode fizice avansate, ca de 
exemplu extracţia cu fluide supercritice sau destruc-
turalizarea biomasei la presiuni de ordinul a 10 MPa în 
mediu inert. Evident, ca nivelul de puritate şi relevanţă 
nutraceutică în aceste cazuri, depinde mai ales de efor-
tul investiţional, mai puţin accesibil pentru unele arii re-
gionale în care se găsesc localizate numeroase resurse.
Este de menţionat faptul că, şi în prezent, forma cea 
mai uzuală de comercializare a compuşilor bioprotec-
tivi naturali, este a extractelor hidroalcoolice sau pro-
pilenglicolice, standardizate sub aspectul conţinutului 
în componentul natural de bază (de exemplu bioflavo-
noida vitexin pentru extractele din păducel sau nivel 
ginkolidelor din extractele de Gingko biloba). Pentru a 
permite o apreciere comparativă a pieţei, în tabelul 1, 
se prezintă principalele extracte provenite din resurse 
forestiere, comercializate în prezent de firmele multina-
tionale.
O modalitate frecventă de utilizare şi stabilizare a com-
puşilor bioprotectivi din resurse forestiere, este stabili-
zarea lor prin uscare pe suporturi solide, prin metoda 
pulverizării, în instalaţii din categoria „atomizoarelor”, 
utilizate in industria laptelui. 
Aceste produse cu un nivel ridicat al deshidratării, este 
preferată pentru încorporarea finală în alimente funcţi-
onale şi suplimente alimentare.

Tab. 1. Extracte naturale procesate din resurse forestiere 
accesorii, ofertate în prezent de firmele multinaţionale

Substrat Firme ofertante Caract. standard Specificaţii de 
livrare

Salix alba
Willow Bark

NAT..ACTIVE-SUA
CO P S P H A- G e r-
mania

2,5% Salicin
10% Salicin
15% Salicin

Extracte fluide
Strenght 4:1

Birch Leaf
Betula verucosa

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

1% Hyperoside Extracte fluide
Strenght 4:1

Bilberry Leaf
Vaccinium myr-
tilus

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extracte fluide
Strenght 4:1

Black Currant 
Leaf 
Rubus spp.

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extracte fluide
Strenght 4:1

Black berry Leaf 
Ribes nigrum

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extracte fluide
Strenght 4:1

Blue berry Leaf
Vaccinium spp.

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
16% Acid cloro-
genic
20% Acid cloro-
genic

Extracte fluide

Blue berry Fruit
Vaccinium myr-
tilus

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
5% antocianidine
10% antociani-
dine
25% antociani-
dine

a) Extracte fluide
b) Pudră uscată 
pe suport

Black walnut Leaf
Juglans nigra

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extracte fluide
Strenght 5:1

Black walnut Hull
Juglans nigra

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extracte fluide
Strenght 4:1

Buckthorn Bark
Rhamnus cathar-
tica

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
15% Glucofra-
gulin

Extract fluid
Strenght 4:1

Hawthorn Berry
Crataegus oxya-
cantha

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
1,9-3% flavono-
ide
9-15% Proantoci-
anidine

Extract fluid
Strenght 6:1

Hawthorn Leaf et 
Flower
Crataegus oxya-
cantha

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
1,8% Vitexin
2-0 rhamnoside

Extract fluid

Pine Bark
Pinus spp.

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
-95,5% OPCS
-30% OPCS

Extracte fluide
Strenght 5:1

White Oak Bark
Quercus alba

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extract fluid
Strenght 4:1

Elderberry Flower 
Sambucus  nigra

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
5%Total flavo-
noids
10% Antocyanins

Extract fluid
Extract uscat pe 
suport
Strenght 4:1

Strawberry Leaf 
Fragaria vesca

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
2% acid elagic

Extract fluid

Red Raspberry 
Leaf
Rubus idaeus et 
strigosus

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
1% ellagic acid

a) Extract fluid
b) Extract uscat 
pe suport

Mori Alba
Morus alba

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extracte fluide
Strenght 5:1

Wild Cherry Bark
Prunus serotina

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Extract fluid
Strenght 4:1

Ginkgo Leaf
Ginkgo biloba

NAT..ACTIVE-SUA 
CO P S P H A- G e r-
mania

Standard
24% Flavone Gly-
cosides
6% total Ginkgo-
lides

Extract fluid
a) Strenght 4:1
b) Extract uscat 
pe suport

6. Plante forestiere bogate în compuşi 
utili
Deşi procesate minimal (pulberi, tincturi hidroalcooli-
ce, extracte uleioase, oţeturi aromatizante, răşini, ceruri 
etc.) produsele secundare ale pădurilor, au reprezentat 
dintotdeauna componente de bază ale arsenalului te-
rapeutic tradiţional autohton.
Considerăm util a selecta pentru exemplificare (1) pe 
cele mai uzuale sub aspectul întrebuinţărilor cu rezul-
tate validate pe parcursul timpului:
Frunze de mesteacăn (Folium betulae): se menţionea-
ză efectele benefice ca diuretic, în arteroscleroză, bron-
şită, colici renale, diabet zaharat, dismenoree, edeme, 
gută, hidrophizie, obezitate, uremie, pecingine, tonic 
capilar.
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Păducel (Flores crategi, Folium crategi, Fructus Crategi): 
afecţiuni cardiace cu substrat nervos, migrene, nevral-
gii, afecţiuni vasculare, angină pectorală, vasodilatator 
coronarian, hipertensiune arterială, insuficienţă cardia-
că, menopauză.
Frasin frunze (Folium fraxini): diuretic, boli reumatis-
male, constipaţie, gută.
Cătină (Hippophae rhamnoides): avitaminoze, gută, 
pneumonie, rahitism, tuberculoză, uremie, xeroftalmie.
Nuc (Folium jugulandis): arsuri, arteroscleroză, antidia-
reic, disfuncţii ale glandelor mamare, eczeme, hemoro-
izi, rahitism, răni, transpiraţie, desinfectant ocular, tonic 
capilar, negi, tenuri grase seboreice.
Pin-muguri (Pinus montane, turiones pini): diuretic, ar-
suri, boli reumatismale, bronşite, cistite, prostatită, răni, 
tenuri congestionate.
Ienupăr fructe (Fructus juniperi): diuretic, arteroscle-
roză, emfizem pulmonar, gută, nevralgii, tuberculoză, 
aromatizant alimentar, dezodorizant.
Frunze de dud (Folium morus alba): diabet zaharat.
Plop negru, muguri de plop (Gemmae Populi): bron-
şită, colici renali, răni, pecingine, diuretic, boli reuma-
tismale, colici renale, fisuri anale, hemoroizi, răni, tonic 
capilar.
Prunus spinoza porumbar (flori de porumbar): diu-
retic, laxativ, diaree.
Stejar scoarţă  (Cortex quercus): arsuri, degerături, dia-
ree, hemoroizi, hemoragii, metroragii, răni.
Cruşin scoarţă (Cortex frangulae): meteorism, consti-
paţie, amenoree, diskinezie biliară, helminitoză, hemo-
roizi, obezitate, pecingine.
Mur, frunze de mur  (Folium rubi fructicosi): diabet za-
harat, fisuri anale, hemoroizi.
Zmeur, frunze (Folium rubi idaei): avitaminoze, gastrite 
hiperacide, conţine principii active slab alcaline, antiin-
flamatoare cicatrizante şi calmante.
Salcie, scoarţe (Cortex salicis): infecţii urinare, amig-
dalită, boli reumatismale, gripă, guturai, febră, 
nevroză,disfuncţii ale glandelor sudoripare.
Frunze afin (Folium myrtillus): colici renale, diabet za-
harat, diaree, uremie, xeroftalmie.
Frunze de merişor (Folium vitis idaea): cistite, diuretic, 
colici renale.

7. Concluzii
1. Necesitatea crescândă de contracarare a efectelor 

poluării şi a stresului cotidian, au extins considera-
bil aria de utilizare a compuşilor naturali, biopro-
tectivi din resursele forestiere accesorii.

2. La nivel internaţional, prin investigaţii realizate cu 
aparatură sofisticată şi prin aplicarea de procedee 
extractive avansate, companiile multinaţionale re-
alizează nivele înalte ale profiturilor, prin achiziţio-
narea la preţuri minimale a resurselor primare, din 
areale regionale în care acestea sunt foarte puţin 
procesate.

3. Cantităţile foarte mari de resurse forestiere acce-
sorii autohtone, cu însuşiri care motivează o largă 
paletă de utilizări nutraceutice (conform recentelor 
descoperiri ştiinţifice), necesită o valorificare în ma-
nieră integrată.

Consecinţele procesării de tip integrat, pot fi caracte-
rizate prin obţinerea de  venituri superioare, stoparea 
exportului (practicat în prezent) la preţuri minimale a 
resurselor primare autohtone şi extinderea utilizărilor 
tradiţionale prin orientări în direcţia alimentelor funcţi-
onale şi a suplimentelor alimentare.
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Abstract
The aim of this paper was to correlate integrative potential of forest herbal accessory resources with current 
scientific guidelines into the knowledge of action mechanisms of bioactive compounds at the cellular level.  
The brief of the main categories of natural compounds is secondary biosafety metabolites, which can be fired 
from the plant matrix by extracting processes and integrated into recept food, pharmaceuticals and cosmetics.  
It has summarized the mechanisms of integration in the metabolic and immune mediators in category ciclooxi-
genazer enzyme, lipooxigenaze, the preinflamator cytokine and proteinkinase (COX1, COX2, LOX, PGE2, MAPK).  
It highlights the potential of counteracting production of ecosanoide, prostaglandins, leukotrienes, and inter-
leukins proinflamator by some compounds biosafety located in leaves, bark, and roots of shrubs and trees, the 
category bioflavonoids, proantocianidins, catechinesr, terpenoides, tannins etc.

Keywords: herbal accessories, leukotrienes, bioflavonoids, proantocianidins, catechinesr, terpenoides, tannins
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Vineri, 27 martie 2009, la EXPO ARAD INTERNAŢIONAL 
s-a desfăşurat prima conferinţă internaţională: Energia 
din lemn in Romania – Sisteme moderne de energie 
din lemn: o nouă oportunitate pentru România şi 
Europa de Sud-Est.
La Conferinţă au participat specialişti din ţară şi din 
străinătate care desfăşoară activităţi legate de cerce-
tare ştiinţifică, proiectare, administrarea unor societăţi 
comerciale cu activitate în producerea de energie rege-
nerabilă, cadre didactice universitare.
Din partea Societăţii “Progresul Silvic” a participat ing. 
Pompiliu Ilica de la Filiala Alba Iulia.
Deschiderea lucrărilor Conferinţei a fost făcută de către 
Preşedintele Asociaţiei Austriece de Biomasa, dl. ing. 
Josef Plank, care a menţionat că în contextul reducerii 
dramatice a rezervelor de combustibili fosili si a creş-
terii continue a preţului acestora, omenirea trebuie sa 
găsească soluţii pentru a ajunge la o rezolvare a pro-
blemei energetice. Aceasta trebuie sa se facă prin redu-
cerea emisiilor de CO2 si prin creşterea ponderii energi-
ei regenerabile. In decembrie 2008, Parlamentul UE a 
emis o decizie potrivit căreia în anul 2020 consumul de 
energie trebuie sa fie cu 20% mai mic decât în prezent, 
emisia de CO2 să fie cu 20% mai redusă, iar ponderea 
energiei regenerabile să ajungă la 20% din totalul con-
sumului de energie.
Pentru statele U.E. terenurile forestiere ocupă o supra-
faţă de cca. 150 mil. ha, dintr-un total de 432,2 milioane 
ha (34,7%), aşa încât o parte importantă din energia re-
generabilă ar putea fi produsă din vegetaţia forestieră. 
Se estimează că la nivelul anului 2020, 10% din totalul 
de energie consumată să provină din lemn. Sursele de 
masa lemnoasa care ar putea fi folosite la producerea 
de energie se constituie din: resturi din exploatarea pă-
durilor, reziduuri de la fabricile de cherestea, rezidurile 
de la fabricarea mobilei, rezidurile din activitatea de 
construcţii din lemn, lemnul provenit din dezafectarea 
construcţiilor din lemn, lemnul din dezafectarea garni-

turilor de mobila, şi lemnul din culturi silvice cu cicluri 
scurte de producţie.
Se estimează ca 1 ha cultivat cu specii forestiere ar pu-
tea asigura combustibilul pentru 10 autoturisme, cu 
o investiţie de 15 – 20 mii euro. Până în anul 2020 se 
preconizează înfiinţarea, la nivel de U.E., a 25 milioane 
ha culturi silvice cu ciclu scurt de producţie pentru pro-
ducerea de energie. Din aceste culturi se poate asigu-
ra combustibilul pentru 200 milioane de autoturisme. 
Combustibilul produs din lemn este biometanul si bi-
odiezelul.
Folosirea energiei din lemn ar conduce, la nivelul anu-
lui 2020, la următoarele efecte economice: utilizarea 
lemnului în centrale termice pe lemn în 63 milioane 
de gospodării, 840 mii noi locuri de muncă, reducerea 
emisiilor de CO2 cu 340 milioane de tone/an, reducerea 
importurilor de carburanţi cu 24-72 miliarde de euro/
an (în funcţie de preţul petrolului), creşterea fondului 
de salarii pentru 500 mii – 1440 mii salariaţi.
Din partea Ministerului Economiei, dl. director Cristian 
Georgescu a conferenţiat asupra posibilităţilor de acce-
sare a fondurilor structurale pentru finanţarea proiecte-
lor de investiţii în sectorul energetic. S-a menţionat că 
în perioada 2007 – 2013 se vor aloca 725 milioane euro, 
din care contribuţia U.E. va fi de 638 milioane euro.
Domeniile de intervenţie cu credite vor fi dirijate spre 3 
domenii majore:
1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea efici-

enţei energetice şi dezvoltarea durabilă sistemului 
energetic din punct de vedere al mediului);

2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei verzi;

3. Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţe-
lelor naţionale de transport a energiei electrice şi a 
gazelor naturale cu reţelele europene.

Cofinanţarea va fi acordată ca ajutor pentru investiţii în 
conformitate cu Regulamentul C.E. nr. 1628/2006 si a 

Energii regenerabile

Prima Conferinţă internaţională Energia din lemn în România

Sisteme moderne de energie din lemn:
O nouă oportunitate pentru România şi Europa de Sud-Est

Pompiliu Ilica
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H.G.R. nr. 750/2008.
In continuare dl. ing. Josef Plank a susţinut conferinţa 
“Sisteme moderne de energie din lemn – Cerinţe pen-
tru implementarea cu succes a sistemelor moderne de 
energie din lemn din Austria”. Au fost prezentate siste-
me moderne de încălzire pe combustibil lemnos, cu 
randament ridicat (max.85%), emisii reduse de CO2(15-
25 mg/mc lemn ars). În ultimii ani în Austria s-au pro-
dus centrale ce utilizeaza energia fotovoltaică (putere 
instalata 25000 Kw) sau energia vântului (putere insta-
lata 1100 Mw). Producţia de biodiesel a fost, la nivelul 
anului 2006, de 200 mii tone. 
Din partea ASFOR  dl. ing. Ion Şerbănică a susţinut ca 
prin reducerea activităţii de producţie în fabricile de 
celuloză şi hârtie, la nivel naţional ar fi disponibil un 
volum de cca. 8 milioane mc/an, care să fie folosiţi în 
producerea de energie regenerabilă. De asemenea prin 
referatul susţinut s-au făcut următoarele propuneri:
1. inventarierea tuturor resurselor de produse lem-

noase pentru producerea de energie termică şi 
electrică (lemn rotund, deşeuri, rumeguş, coaja 
etc);

2. adaptarea actualelor centrale termice la consumul 
de material lemnos;

3. punerea in functiune a unor noi capacitati de pro-
ducere a energiei prin utilizarea exclusiva a lemnu-
lui;

4. corelarea producţiei de energie cu necesităţile con-
sumatorilor.

Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA a prezentat 
referatul “Locul si rolul Regiei Naţionale a Pădurilor 
ROMSILVA în producerea de biomasă, ca sursă de ener-
gie alternativă”, autori ing. Florian Munteanu – director 
general si dr. ing. Adam Crăciunescu – şef de lucrări 
– Facultatea de Horticultură si Silvicultură Timişoara. 
Pentru început este prezentată situaţia actuală a fon-
dului forestier naţional pe deţinători, structura fondu-
lui forestier pe specii, repartiţia volumului de lemn pe 
specii, repartiţia fondului forestier pe zone geografice, 
posibilitatea anuală si cota de lemn recoltată din pădu-
rile Regiei Naţionale. Se menţionează că în ţara noastră 
lemnul de foc are încă o pondere ridicată în asigurarea 
energiei termice, în special în zonele rurale, el reprezen-
tând între 20 si 38% din lemnul comercializat. Consu-
mul de lemn de foc la nivel naţional este de cca. 3200 
mii mc anual , cu menţiunea că nu există decât puţine 
instalaţii cu randament ridicat. Este prezentat conţinu-
tul de biomasa din părţile componente ale arborilor 
pentru principalele specii folosite în cultura, procentul 
de biomasă foliară faţă de biomasa totală.
Se face precizarea că nu toată biomasa este destinată 
producţiei de energie. O parte importantă are destina-
ţii industriale, iar altă parte trebuie sa rămână în teren 
pentru a păstra nealterat habitatul în care creşte şi se 
dezvoltă pădurea.
Se apreciază că la noi, biomasa rămâne principala sursă 
de producere de energie regenerabilă, ea având o pon-

dere de 19% din consumul total de energie la nivelul 
anului 2000. În cadrul biomasei, potenţialul lemnului 
de foc si a resturilor de exploatare reprezintă 15,5%, iar 
al rumeguşului si al altor resturi din procesarea lemnu-
lui este de 6,4%. Se estimează că potenţialul naţional 
de lemn pentru producerea de energie termică şi elec-
trică se ridică la 11 milioane mc/an, din care: 1,3 mil. 
mc deşeuri de la gatere, 2,8 mil. mc din produse acci-
dentale, 1,3 mil. mc din resturi de exploatare, 1,8 mil.
mc din rărituri, 0,5 mil. mc din arbuşti si cetină, 3,3 mil. 
mc din alte surse de lemn (păduri private, tăieri ilegale, 
etc.). Se menţionează necesitatea de a prelucra, la locul 
de procesare a lemnului brut, lemnul în peleţi sau bri-
chete, ceea ce ar conduce la o micşorare a volumului 
transportat de 8-10 ori, o creştere a puterii calorice la 
4000 kcal/kg şi economisirea de alţi combustibili con-
venţionali.
Există şi în cadrul ROMSILVA preocupări de creare de 
culturi forestiere cu destinaţie energetică. Dintre aces-
tea cităm: 
•	 culturi cu ciclu de 1 an la răchita energetică;
•	 culturi cu ciclu de 2-5 ani la plopi energetici, sal-

câm, Paulownia;
•	 culturi cu ciclu de (2) 5-10 ani din specii locale pro-

ductive.
De la Universitatea din Debrecen – Ungaria, Dr. Attila 
Bai a susţinut referatul “Aspectul economic cu privire 
la creşterea si utilizarea ierbii energetice”. Aceasta are 
întrebuinţări multiple cum ar fi: transformare în peleţi, 
biogaz, hârtie, bioetanol, fibre. Se coseşte de 2-3 ori/an 
şi asigură un profit anual de 60 HUF/ha. A mai fost in-
trodusă în cultură o specie de trestie, aclimatizată din 
China care asigură, la rândul ei un profit anual de 119 
HUF/ha.
Dl. Lucian Sas de la Erbe – Belgia  a prezentat modul de 
cooperare în realizarea proiectului MOFRER în 5 judeţe 
din Transilvania. Acest proiect a constat in dezvoltarea 
unei filiere lemn – energie pentru comunităţi locale. 
Proiectul se afla în faza de proiectare şi are un cost esti-
mat la 410 mii euro.
Dl. ing. Philipp Koskarti de la Institutul de Cercetare 
pentru Chimie şi Tehnologie din Austria a prezentat re-
feratul “Etichete de calitate şi sisteme de certificare în 
Europa” în care a prezentat necesitatea standardizării 
producţiei de peleţi. Se prezintă principalele caracte-
ristici dimensionale şi de calitate din standardele prin-
cipalelor state europene care utilizează pe scară largă 
peleţii (Austria, Germania, Franţa, Italia şi Suedia).
In prezent există cca. 400 de firme care produc peleţi cu 
o producţie destinată pieţei europene de 8 – 9 milioane 
de tone anual.
Din partea Universităţii Politehnica din Timişoara, d-na 
prof. dr. ing. Ioana Ionel a prezentat lucrarea “ Co-arde-
re resturi de biomasă şi cărbuni : o tehnologie curată 
în progres”. Se prezintă rezultatele cercetărilor efectu-
ate într-o staţie pilot, cu obţinerea de rezultate încura-
jatoare. Apoi se prezintă situaţia actuală din România 
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referitor la sursele de energie. Acestea ar fi: gaze 37%, 
petrol 26%, cărbune 22%, energie regenerabilă 11% si 
energia nucleară 4%. În cadrul energiei regenerabile, 
sursele sunt următoarele: biomasa 51%, hidrocentrale 
mari 46,2%, microhidrocentrale 1,5%, energie geoter-
mală 1,1 % si energie solară 0,2%. În final se estimează 
că la nivelul anului 2020 potenţialul de energie pentru 
producerea de electricitate va fi urmatorul: biomasă 
43%, energia eoliană 18%, biogazul 15%, energia ape-
lor 15%, alte forme de energie 9%. 
D-na Florentina Condrea de la S.C. OVM ICCPET S.A., 
în referatul intitulat ”Biomasa prin gazificare – soluţia 
“curată” pentru capitalizarea energetică”, face menţiu-
nea că biomasa reprezintă potenţialul cel mai ridicat de 
producere a energiei regenerabile. Biomasa se trans-
formă, prin procese chimice dirijate în biogaz, care este 
folosit în completarea combustibililor fosili. De aseme-
nea, în staţii pilot s-au pus la punct tehnologii pentru 
transformarea biogazului în hidrogen, care fără îndoia-
lă va fi combustibilul secolului XXI.
Dl. Florian Borlea în referatul “Lemn subţire şi resturile 
de defrişare” precizează că în viitor va creşte ponderea 
lemnului subţire provenit din tăieri de îngrijire şi a re-
sturilor din exploatările forestiere, în procesul de pro-
ducere a biomasei, ca sursă de energie regenerabilă. 
Totuşi, la nivelul ţării noastre acest deziderat este influ-
enţat de unii factori limitativi: lipsa drumurilor foresti-
ere, lipsa subvenţiilor pentru activităţile de colectare, 
importul redus de materii prime şi tehnologie. Se pro-
pune un pachet de măsuri de luat care  să conducă la 
creşterea ponderii lemnului mărunt şi a  resturilor de 
exploatare în producerea de energie regenerabilă.
Din Serbia, de la Facultatea de Ştiinţe Tehnice din No-
visad, a participat Dl. Prof. Dr. Milan Martinov cu o lu-
crare referitoare la “Utilizarea biomasei pentru încălzire 
în Serbia – statut şi perspectivă”. Pentru început se pre-
zintă potenţialul ţării sale în păduri şi culturi agricole 
destinate producerii de biomasă folosită la încălzire. 
Acest mod de încălzire prezintă o îndelungată tradiţie, 
în special în zonele rurale. Se menţionează însă faptul 
că biomasa  se foloseşte în sisteme de încălzire cu ran-
dament scăzut şi cu o emisie de poluanţi destul de ridi-
cată. Se precizează apoi şi diferenţa uriaşă de preţ între 
materia primă, din agricultură (sub 40 euro/to) şi preţul 
comercial al peleţilor (100 – 150 euro/to), fapt care face 
ca utilizarea de sisteme moderne de încălzire să fie în 
prezent limitată. Autorul a prezentat preţurile de cost 
pentru producerea energiei termice a diverselor surse 
de biomasă. Astfel, cea mai ieftină sursă o constituie 
energia obţinută din resturile de procesare a lemnului 
(cca.0,8 eurocenti/kWh), urmată de cea obţinută din 
cocenii de porumb (cca. 1,5 eurocenti/kWh). Cea mai 
scumpă, la ora actuală, este energia obţinută din bio-
diesel/biogaz (6,2 eurocenti/kWh).
D-na Irina Nicolau de la ARCE a prezentat un material 
intitulat “Dezvoltarea sistemelor de încălzire pe bioma-
să care asigură energia necesară în cinci zone turistice”. 
Proiectul realizat a constat în modernizarea sistemelor 
de încălzire la Vatra Dornei (12MW), Huedin (4MW), 

Gheorghieni (6MW), Vlăhiţa (6MW) şi Întorsura Buză-
ului (7MW). Combustibilul utilizat a fost în principal 
rumeguşul, colectat din zona adiacentă, unde acesta 
polua mediul înconjurător.
De la INL – Sucursala Braşov, Dl Ing. Ioan Ilea a prezen-
tat referatul “Sectoare de încălzire cu deşeuri lemnoase 
la S.C. MONTANA S.A. Câmpeni”. Proiectul şi punerea sa 
în practică s-a făcut în colaborare cu Agenţia Daneză de 
Protecţia Mediului. S-a pornit de la necesitatea stopării 
emisiilor de praf şi rumeguş fin în atmosferă (30 t/an) şi 
folosirea acestora, împreună cu alte deşeuri din prelu-
crarea lemnului drept combustibil la cazane de încălzi-
re cu randament ridicat. Economia de energie înregis-
trată este de 2150 Gcal/an, iar mediul înconjurător nu 
mai este poluat cu deşeurile rezultate de la activitatea 
de producţie a S.C. MONTANA S.A. Câmpeni.
În ultima parte a conferinţei au prezentat materiale ma-
nageri din unităţi care au preocupări pe linia producţiei 
de peleţi şi pe linia introducerii în cultura de specii fo-
restiere cu aport energetic ridicat.Este vorba în primul 
rând de Dl. Sebastian Radu, de la SEBA Industrial S.R.L., 
care a avut două referate complementare : ”Fabrica 
modulară de peleţi” şi “Producţia industrială de peleţi”. 
În primul material este prezentată o fabrică modulară 
cu capacitatea de 1 to/ora, producţie de peleţi. Materia 
primă este asigurată din biomasa, reziduri, culturi ver-
zi şi diverse deşeuri. Fluxul tehnologic este următorul : 
pregătirea materialelor – sortare – uscare – măcinare/
climatizare – peletizare – răcire – ambalare – livrare. De 
asemenea sunt prezentate şi utilajele specifice fiecărei 
faze a fluxului tehnologic.
În cel de-al doilea material, autorul prezintă una dintre 
reţetele optime de realizare a peleţilor în fabricile fir-
mei sale. Această compoziţie ar consta în : 85% rume-
guş (brad, pin, molid şi fag), 10% aşchii din rindeluire/
tăiere, 5% aşchii din decojirea buştenilor. Sunt prezen-
tate mai multe tipuri de maşini de confecţionat peleţii, 
fiecare cu avantajele şi dezavantajele rezultate din acti-
vitatea desfăşurată până în prezent de către SEBA.
Ultimul material din cadrul conferinţei a fost susţinut 
de către Dl Sandor Benkö – Director General al S.C. 
KONTRASTWEG S.R.L., care a avut titulatura “Salcia 
energetică – o sursă de energie regenerabilă şi o alter-
nativă în agricultură”. Această varietate de salcie este 
rezultatul a peste 30 de ani de cercetare ştiinţifică în 
Suedia. Prezintă o creştere foarte rapidă, din al doilea 
an creşterea fiind în medie 3 – 3,5 cm/zi. Are o putere 
calorică ridicată, ajungând la 4900 kcal/kg. Durata de 
viaţă a culturii ajunge la 25 – 30 de ani. Se utilizează sub 
forma de tocătură, brichete sau peleţi. Anul I este cel 
mai critic, întrucât presupune costuri mai ridicate (pre-
gătirea terenului, butăşirea si prăşirea), iar recolta este 
nesemnificativă. După anul III de cultură, recolta anuală 
este foarte ridicată, ajungând ca în condiţii de irigare să 
fie de 40 to/an/ha. În situaţia în care fabricarea peleţilor 
ar ajunge la o producţie semnificativă, această cultură 
ar asigura o valorificare optimă a terenurilor cu exces 
de umiditate din luncile râurilor, asigurând în acelaşi 
timp o sursă sigură de profit.
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Abstract
In 2020 the use of wood as an energy source will have the following economic effects: 
•	 63 million households will use wood for boilers; 
•	 840 thousand new jobs; 
•	 reduce CO2 emissions by 340 million tons/year; 
•	 reducing imports of fuel from 24 to 72 billion euros per year (depending on oil prices); 
•	 increase wages fund.
Keywords: wood energy,  CO2 emissions, fuel.

După cum bine se observă, din toate materialele pre-
zentate în cadrul Conferinţei, în viitorul apropiat este 
necesară întreprinderea de eforturi pentru găsirea unor 
înlocuitori a combustibililor fosili. Nivelele stabilite în 
decembrie 2008 de către Parlamentul European pen-
tru anul 2020, presupune implementarea unei strategii 
naţionale, în cadrul căreia folosirea lemnului de mici 
dimensiuni, a resturilor de exploatare, a deşeurilor din 

activitatea de procesare industrială a lemnului, culturi-
le de ierburi şi de specii forestiere de interes energetic, 
sunt pârghii importante. Considerăm că este util ca în 
atenţia unităţilor silvice să stea şi aceste resurse, aflate 
la îndemâna  silvicultorilor. Ele pot aduce venituri supli-
mentare şi în acelaşi timp pot valorifica resurse care în 
prezent sunt prea puţin folosite.

Primele oraşe ecologice din Marea Britanie au fost semnalate în 17 iulie 2009 (Curentul).
Guvernul britanic a anunţat, ieri, amplasamentele viitoarelor „eco-oraşe“, în care vor fi adă-
postiţi 30.000 de oameni în următorii 5 ani, în locuinţe cu emisii scăzute de dioxid de carbon.  
Până în 2020 vor fi construite 10 astfel de oraşe, realizate după standarde de dezvoltare durabilă, cu energie 
din surse regenerabile, transport public la 10 minute de locuinţă, spaţii verzi care acoperă pånă la 40% din 
suprafaţă. Ele vor atenua penuria de locuinţe disponibile pentru vånzare şi închiriere, la preţuri abordabile, şi 
la minimizarea efectelor încălzirii climatice.

Valentin Bolea

Pe scurt
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1. Introducere
Din fericire pentru cinegetica românească, în România, 
mai sunt încă foarte bine reprezentate aşa zisele „ră-
pitoare mari europene”, respectiv: ursul, lupul şi râsul. 
Această realitate constituie un mare avantaj pentru 
păstrarea unei vieţi sălbatice echilibrate, viguroase şi 
cu reale posibilităţi de dezvoltare durabilă. 
Concomitent însă, prezenţa răpitoarelor dă prilejul  de-
clanşării unor polemici între specialiştii în ecologie şi 
cei în faună cu privire la rolul benefic sau nefast al aces-
tei realităţi. Cele două tabere pro şi contra răpitoarelor, 
aduc fiecare argumente ştiinţifice pentru susţinerea 
punctului lor de vedere, iar atunci când acestea nu mai 
sunt suficient de convingătoare, se recurge la antrena-
rea în polemică a unor grupuri de ecologişti care vor să 
reprezinte aşa-zisa societate civilă. 
Ecologiştii atrag în dispute mass-media, care fiind veş-
nic în căutare de subiecte senzaţionale, nu se sfieşte să 
publice unele ştiri ,,bombă” chiar şi înainte de a verifica 
veridicitatea lor. Dacă în aceste dispute, pe lângă igno-
ranţă mai intervine şi reaua intenţie generată de anu-
mite interese materiale sau vendetismul determinat 
de invidie şi frustrări patologice acumulate în decursul 
timpului din cine ştie ce motive personale, polemica 
poate degenera şi duce la consecinţe cu adevărat peri-
culoase pentru viaţa sălbatică. 
Unele specii mai vulnerabile cum sunt şi răpitoarele 
mari europene, trebuie ocrotite nu numai împotriva re-
ducerii numărului lor, ci şi contra înmulţirii  exagerate a 
acestora, determinată de o protejare excesivă. 
Volterra (1931) demonstrează prin calcule analitice, 
cum poate un animal răpitor să distrugă o specie ce 
constituie propria lui bază trofică atunci când înmulţi-
rea lui scapă de sub control. 
Viaţa a dovedit, de asemenea, prin exemplul aşa zisei 
,,crize a ursului brun din România”, cum pot fi atrase 
cu ajutorul internetului şi a unei părţi a presei, într-un 
scandal mediatic, personalităţi marcante ale vieţii pu-
blice, politice şi culturale europene (parlamentari euro-
peni, preşedinţi de state, foste mari staruri ale cinema-
tografiei mondiale etc.). Nici una dintre personalităţile 

amintite nu au pus problema verificării afirmaţiilor citi-
te în paginile unor ziare sau direct pe internet, ci au luat 
imediat atitudine somând autorităţile statului Român 
să ia măsuri împotriva unui pericol imaginar, dar care, 
până la urmă, s-a dovedit a fi doar un foc de paie bine 
întreţinut. 
Pentru a veni în sprijinul soluţionării cât mai cores-
punzătoare a unor astfel de situaţii, un grup de cadre 
didactice de la Universitatea Transilvania din Braşov, a 
luat iniţiativa ca pe lângă Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere, din cadrul acestei instituţii de în-
văţământ superior, să ia fiinţă un Grup ştiinţific de lucru 
pentru viaţa sălbatică. 
Acest grup, ar urma să se autosesizeze atunci când apar 
astfel de cazuri şi să informeze corect, cu argumente 
ştiinţifice dar şi cu transparenţă, apelând la mass-me-
dia, atât organele abilitate ale statului cât şi societatea 
civilă, asupra realităţii cât şi a măsurilor ce se impun a 
fi luate. 
Nu se poate afirma că în România nu sunt nici un fel de 
probleme cu privire la răpitoarele mari, dar nici că sunt 
în pericol de dispariţie, aşa cum se afirmă de către unii 
autointitulaţi ,,ecologişti”, care trebuie admiraţi ca mili-
tanţi înfocaţi în cursa pentru drepturile animalelor, dar 
de multe ori derapează în această luptă, punând mai 
multă pasiune şi mai puţină înţelepciune şi cunoaştere 
în acţiunile ce le întreprind. 
În condiţiile ambientale ale Carpaţilor Româneşti, a 
încrimina vânătoarea (fie ea chiar şi ilegală), că poate 
pune în pericol existenţa răpitoarelor mari, este o exa-
gerare, întrucât acestea sunt  pregătite pentru a se apă-
ra de omul vânător printr-un comportament corespun-
zător, dacă, condiţiile ambientale nu se degradează. 
Realitatea acestei afirmaţii, este confirmată de efortul 
susţinut depus în perioada postbelică pentru combate-
rea totală a lupului, considerat ca cel mai periculos duş-
man al speciilor de cervide, el fiind proscris iar uciderea 
lui şi a puilor era recompensată cu sume importante de 
bani. 
În ciuda voinţei oamenilor, de a-l extermina prin orice 
mijloace, inclusiv folosind capcane şi substanţe chi-

Fauna sălbatică

Răpitoarele mari din România între pasiune şi realitate

Ion Micu
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mice, lupul a supravieţuit, efectivele României fiind 
estimate, în prezent, la peste 4000 de indivizi, din care 
s-au împuşcat în 2004 un număr de 380 buc., faţă de 
1500  exemplare cât erau în anul 1968 şi când se recol-
tau peste 1200 de exemplare anual.   Din cele prezen-
tate, putem trage concluzia că, de fapt, cauzele reale 
ale dispariţiei unor specii sunt mai ales degradarea sau 
distrugerea condiţiilor de viaţă şi mai puţin vânarea lor 
excesivă, care rămâne totuşi un factor de risc mai mult 
sau mai puţin important funcţie de mărimea populaţiei 
avute în vedere.
Un asemenea factor de risc major pentru populaţiile de 
răpitoare mari din România, este degradarea condiţii-
lor de habitare; o problemă deosebită care a apărut în 
ultimul deceniu al secolului trecut, s-a accentuat după 
anul 2000 şi probabil se va agrava şi în continuare. Este 
vorba despre diminuarea suprafeţelor   împădurite, ca 
urmare a doborâturilor de vânt masive, cât şi de frag-
mentarea şi apoi tăierea, mai mult sau mai puţin abu-
zivă, a pădurilor retrocedate foştilor proprietari. Prin 
aceasta sunt afectate atât adăpostul, cât şi liniştea care 
alături de hrană constituie condiţiile de bază ale supra-
vieţuirii vânatului în general şi a celui răpitor în mod 
deosebit.

2. Evoluţia populaţiilor de carnivore 
mari
Pentru o înţelegere cât mai corectă a situaţiei reale a ră-
pitoarelor mari din România, să facem o trecere în revis-
tă a dinamicii efectivelor şi recoltelor analizându-le în 
trei etape mai semnificative. Prima etapă ar fi perioada 
când răpitoarele mari erau considerate dăunători foar-
te periculoşi ai vânatului şi erau combătute prin toate 
mijloacele; a doua imediat după 1989 când ţara noastră 
a aderat la convenţiile internaţionale de protecţie a aşa 
ziselor carnivore mari; iar ultima etapă este acum,  când 
ne aflăm la 15 ani de protejare a acestor răpitoare mari.
Pentru prima etapă, vom lua ca an de referinţă anul 
1968, când acţiunile de combatere a răpitoarelor mari 
considerăm că au fost cele mai intense şi mai insistente 
(tab. 1).

Tab. 1. Raportul recoltă - efective la carnivorele mari în 1968

Specia
Efectiv eva-

luat Recoltă Recoltă/
Efectiv

buc. buc. %
urs 4050 100 2,47
lup 1500 1210 80,67
râs 835 127 15,21

Pentru etapa a doua, aşa cum am precizat, vom lua ca 
an de referinţa anul 1989, când în România a avut loc 
marea schimbare politico-socială şi a început aplicarea 
măsurilor prevăzute în tratatele şi convenţiile internaţi-
onale de protecţie a speciilor răpitoare (tab. 2). 

Tab. 2. Raportul recoltă - efective la carnivorele mari în 1989

Specia
Efectiv eva-

luat Recoltă Recoltă/
Efectiv

buc. buc. %
urs 7422 403 5,43
lup 2520 1180 46,83
râs 1520 12 0,79

În sfârşit, pentru cea de a treia etapă luată în analiză, 
care se referă la perioada actuală, vom lua în considera-
re datele anului 2004 (tab. 3).

Tab. 3. Raportul recoltă - efective la carnivorele mari în 2004

Specia
Efectiv eva-

luat Recoltă Recoltă/
Efectiv

buc. buc. %
urs 6357 250 3,93
lup 4116 380 9,23
râs 1876 83 4,42

Cu privire la precizia datelor luate în analiză, trebuie să 
constatăm şi să recunoaştem că recoltele sunt mult mai 
exacte decât efectivele, întrucât se stabilesc prin nu-
mărarea exemplarelor împuşcate şi eroarea poate apa-
re numai dacă se doreşte în mod deliberat ascunderea 
realităţii, ipoteză pe care o excludem ca fiind lipsită de 
motivaţie. 
În ce priveşte efectivele evaluate, situaţia se schimbă, 
întrucât nu există încă metode riguroase de inventarie-
re sau de recenzare a efectivelor de vânat, ci se lucrează 
cu cifre estimate prin diferite modalităţi mai mult sau 
mai puţin riguroase. Singura modalitate de a estima 
cu o oarecare precizie efectivele de răpitoare mari din 
Carpaţii româneşti, este prin efectuarea unor observaţii 
permanente, realizate cu conştiinciozitate şi profesio-
nalism de către personalul de teren de pe fiecare fond 
de vânătoare. 
Stabilirea numărului de indivizi se poate realiza nu nu-
mai prin observaţii directe asupra lor ci şi prin citirea 
urmelor pe zăpadă în timpul iernii cât şi urmărind frec-
venţa şi amploarea pagubelor pe care răpitoarele le fac 
în rândul animalelor pradă. În cazul speciilor la care se 
administrează hrană suplimentară, cum este ursul, un 
indiciu privind mărimea populaţiei poate fi şi cantitatea 
de hrană consumată. 
Experienţa din teren a dovedit că, pe fondurile de vână-
toare unde personalul de teren face observaţii zilnice, 
conştiincios şi cu profesionalism, eroarea în aprecierea 
efectivelor de vânat nu poate depăşi 5-10%.
Pentru a putea comenta situaţia efectivelor de răpitoa-
re mari din România, trebuie să admitem că aceste date, 
care sunt furnizate de statisticile oficiale, au fost corect 
estimate. De altfel, nici nu sunt motive reale pentru a ne 
îndoi de veridicitatea lor şi nici nu există posibilitatea 
obţinerii unor date mai exacte în contextul şi posibilită-
ţile reale de inventariere a efectivelor de vânat de care 
România dispune în prezent. 
Să urmărim, acum, care este situaţia evoluţiei efective-
lor şi recoltelor, la urs, lup şi râs, ţinând cont de nivelul 
acestora, exprimat în număr de exemplare şi calculând 
procentele de creştere sau scădere faţă de perioadele 
precedente (1989 faţă de 1968 şi 2004 faţă de 1968) 
(tab. 4).
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Tab. 4. Evoluţia dinamicii populaţiei  
şi recoltelor de carnivorele mari 

1968 1989 2004
Sp. Ef Ef Ef Rec %68 Rec Ef %89

buc. buc. buc. buc. % buc. buc. %
urs 4050 100 7422 403 183 6357 250 86
lup 1500 1210 2520 1180 168 4116 380 163
râs 835 127 1520 12 182 1876 83 123

 
Analizând datele, constatăm că, indiferent de nivelul 
recoltelor, efectivele cresc în anul 2004 faţa de 1968, iar 
faţă de 1989, doar ursul scade de la 7422 exemplare la 
6357 de exemplare. Efectivele de râs cresc doar cu 23% 
în 2004 faţă de 1989, când erau cu 82% mai mari faţă de 
cele din 1968, dar este necesar să facem precizarea că 
ultimele recolte au fost de 83 exemplare, ceea ce repre-
zintă destul de mult faţă 12 buc. recoltate în deceniile 
8 şi 9. 
Apreciem, pe baza dinamicii efectivelor din anul 1950 şi 
până în prezent (fără a avea la bază studii sau cercetări), 
că nivelul populaţiei optime de râs pentru România ar 
putea fi de cca. 2000 indivizi, iar recoltele în jur de 50 
exemplare/an. 
Având în vedere eco-etologia râsului, considerăm că 
prezenţa acestui răpitor la nivelul efectivelor actuale nu 
are efect semnificativ asupra altor specii şi nici popu-
laţiile lui din România nu sunt periclitate sub aspectul 
dezvoltării lor durabile. 
Cu totul altfel se prezintă situaţia pentru celelalte două 
specii, care pot avea un impact ecologic, economic şi 
psihologic mult mai mare, motiv pentru care vor fi mai 
amplu analizate în cele ce urmează. 
Urmărind dinamica evoluţiei efectivelor de lupi între 
anii 1990-2004 (tab. 5) se poate trage concluzia că, în 
condiţiile României, nivelul recoltelor, până la o anu-
mită valoare, nu influenţează în prea mare măsură şi în 
mod constant mărimea lor. 
Pentru exemplificare se poate lua anul 1991, când au 
fost recoltaţi 874 de lupi la un efectiv estimat la 2400 
indivizi, iar în anul următor (1992) au fost mai mulţi cu 
340, respectiv 2740 de lupi, an în care s-au extras 850 
de exemplare dar de această dată efectivele au scăzut 
în anul 1993 la 2486. 
De asemenea, în anul 2002 din 3912 lupi au fost recol-
taţi 259 ca în anul următor (2003) să fie 3960 de lupi, 
din care s-au mai extras 357 de indivizi ca în anul ce 
a urmat (2004) sa fie mai mulţi cu 156, respectiv 4116 
lupi. Analizând dinamica acestei specii în cei 11 ani luaţi 
în discuţie (1990-2004) se poate trage concluzia că în 
situaţia când procentul recoltelor nu este mai mare de 
20% efectivele de bază vor creşte dinamica populaţio-
nală fiind pozitivă. 
În ce priveşte populaţia de urşi, motivul scăderii la un 
moment dat al efectivelor, are atât o explicaţie obiec-
tivă cât şi una subiectivă. Explicaţia subiectivă rezidă 
în faptul că până în anul 1989 ursul s-a bucurat de o 
protecţie deosebită fiind recoltate doar câteva zeci de 
exemplare anual, dar nu excludem nici posibilitatea ca 

acestea să fi fost supraevaluate conform unor practici 
obişnuite în perioada comunistă. 
După 1989, o dată cu schimbarea regimului politic din 
România, recoltele oficiale de urşi au crescut la câteva 
sute de exemplare anual, dar nu excludem, ci din contră 
apreciem, că în primii ani de după schimbările amintite 
şi braconajul a fost scăpat de sub control, fapt constatat 
şi confirmat la timpul respectiv. 
În prezent, aşa cum se poate constata şi din datele de 
mai jos, începând cu anul 1998 efectivele de urşi din 
România au început să crească din nou, fapt confirmat 
şi prin efectul prezenţei lor în ambientul antropic. În 
acest sens stau ca mărturie evenimentele petrecute în 
jurul oraşului Braşov dar şi în alte locuri unde urşii au 
provocat nu numai pagube materiale ci şi o presiune 
psihologică nefastă, exercitată asupra populaţiei locale 
prin oamenii pe care i-au ucis, i-au rănit sau pur şi sim-
plu i-au terorizat.

Tab. 5. Evoluţia dinamicii populaţiei  
şi recoltelor de urs şi lup în perioada 1990-2004

An Evol. Ef. Rec. % Ef. Rec. %
1990 7422 403 5,4 2520 1180 46,8
1991 - 6787 332 4,9 2400 874 36,4
1992 - 6653 385 5,8 2720 850 31,2
1993 - 6358 343 5,4 2486 592 23,8
1994 - 6060 108 1,8 2320 379 16,3
1995 - 5572 139 2,5 2705 293 10,8
1996 - 5480 142 2,6 3004 206 6,9
1997 - 5370 - x 3208 272 8,5
1998 + 5453 147 2,7 3605 210 5,8
1999 + 5622 148 2,6 3476 221 6,4
2000 + 5685 151 2,7 3733 233 6,2
2001 + 5744 251 4,4 4027 286 7,1
2002 + 6277 255 4,1 3912 259 6,6
2003 + 6280 260 4,1 3960 357 9,0
2004 + 6357 250 3,9 4116 380 9,2

Urmărind în tabelul 4 dinamica efectivelor şi recoltelor 
la urs, constatăm că procentul recoltelor faţă de efecti-
ve depăşeşte 5,4% până în 1993, după care scade sub 
2,7% până în 2001, când urcă din nou, depăşind 4.1%  
până în anul 2004. În anul 2004, ca urmare a declanşării 
unui scandal mediatic pe tema mărimii reale a popula-
ţiilor de urşi din România, cotele de recoltă au fost scă-
zute în mod cu totul arbitrar fără nici o motivaţie sau ar-
gumentaţie ştiinţifică, ceea ce a determinat coborârea 
raportului recolte/efective până la 3,9 %. 

3. Concluzii
În încheierea acestei succinte analize a efectivelor de 
răpitoare mari din România, pot fi punctate câteva con-
cluzii sumare:
•	 În ultimul deceniu şi jumătate (1990-2004), popu-

laţiile de răpitoare mari din România s-au menţi-
nut la un nivel optim, iar în prezent au o dinamică 
pozitivă, care a prezentat unele inflexiuni în anii 
precedenţi, situaţie mai evidentă la urs, ce a avut o 
evoluţie negativă între anii 1991-1997, după care a 
intrat în progradaţie.

•	 Urşii şi lupii au un impact mai mare asupra anima-
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lelor pradă (nerăpitoare), atât datorită numărului 
lor, cât şi a cantităţii de hrană pe care o consumă. 
Dacă nu se intervine în dinamica evoluţiei popula-
ţiilor de răpitoare mari din România, prin reglarea 
numărului de indivizi, există riscul intrării într-un 
dezechilibru, prin decimarea celorlalte specii neră-
pitoare (cerb, căprior etc.). 
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Abstract
The dynamics of large carnivores (bear, wolf, lynx) has been evaluated depending on the population size and 
hunting yield, taken from annual statistics, for three distinct periods of the last 50 years: first on the final of the 
two decades after the second world war (1968), when large predators have been considerated as an imoortant 
damaging factor to game wildlife and farmers; second on the final of comunist period (1989); third in post-co-
munism era (2004 - the most controversory period on bear management in Romania). Populations of large car-
nivores have decreased after the second war world due to their quite intense control, then they have increased 
with 68-83% between 1968 and 1989 due to the strict control of hunting, respectively in the following 15 years 
(1989-2004) bear population have decreased with 14%, but wolf and lynx dynamic has been positive, their 
population increasing with 23% and 63% respectively. These data confirm the quality of estimations of the 
population size (constant criticized in the last decades), as the basic premise to obtain a stable equilibrium of 
the bear, wolf and lynx populations using properly game management actions (feeding, treatments, hunting 
etc.). The large predator dynamics between 1990 and 2004 have showen the effectives have been maintained 
to a relative optimum level, with a slow decline till 1997, followed by a positive dynamics.
Keywords: large carnivores, bear, wolf, lynx, population dynamic.
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1. Introducere
Relaţiile interspecifice reprezintă una din cele mai im-
portante caracteristici ale biocenozei întrucât oferă in-
formaţii valoroase în legătură cu organizarea bioceno-
zei, a fluxului de materie şi energie. Ele sunt foarte com-
plexe, constituind o reţea invizibilă de cauze şi efecte, 
un mozaic de sisteme binare în interacţiune (Mohanu şi 
Ardelean, 1993),( Erome G., Broyer J.,  Hainard R., 1948) . 
Pentru castor relaţiile cu alte specii sunt redate sintetic 
în tabelul 1.
Tab. 1. Relaţii interspecifice care se stabilesc între castor şi alte 

specii de macrofaună (Mohanu şi Ardelean, 1993)

Tip de relaţie inter-
specifică

Beneficii
specia 1 specia 2

Prădătorism + -
Parazitism + -

Concurenţă - -
Neutralism 0 0

Comensalism + 0
Amensalism - 0

Simbioză + +

2. Locul şi metoda de cercetare
Pentru determinarea speciilor din macrofaună care 
interacţionează cu castorul, s-au colectat date de pe 
cursul superior al râului Olt, între localităţile Băile 
Tuşnad şi Lunca Câlnicului.
O atenţie deosebită s-a acordat afluentului principal 
al Oltului pe acest sector, Râul Negru, care prezintă un 
bazin hidrografic mare, cu condiţii variate de habitat. 
Pe acest teritoriu se întâlnesc atât zone de râu care 
întrunesc condiţii optime de trai pentru castori, cât şi 
pâraie de mici dimensiuni, unde castorul este nevoit 
să construiască baraje şi, implicit, să modifice drastic 
condiţiile de habitat.
Au fost efectuate diverse observaţii, precum şi un in-
ventar al urmelor imprimate pe sol, respectiv monito-
rizarea etologiei speciilor care utilizează acelaşi habitat 

sau acelaşi teritoriu cu al familiilor de castor (Schwab, 
G. 1994).  
A fost realizat un inventar al speciilor din macrofaună 
care interacţionează cu specia cercetată, după care 
fiecare specie a fost încadrată în funcţie de relaţia 
interspecifică pe care o stabileşte cu castorul, conform 
tabelului 1. 
Au fost colectate date referitoare la distanţa medie 
dintre adăposturile de vulpe şi castor, şi suprapunerea 
teritorială dintre cele două specii. 

3. Prădătorismul şi parazitismul
Prădătorismul este relaţia care există între pradă şi 
prădător. Speciile pradă prezintă numeroase adaptări 
pentru eficientizarea atacului, pe de altă parte, specii-
le pradă încearcă prin adaptări să se sustragă atacului 
prin fugă, ascundere sau apărare activă (Mohanu şi 
Ardelean, 1993). Întrucât prădătorul depinde de baza 
trofică reprezentată de specia pradă, cele două specii 
evoluează de cele mai multe ori ciclic, cât timp vorbim 
de un sistem închis, fără pertubări exterioare (antropi-
ce) (Klopfer P.H., Hailman J.P., 1965, Odum E.P., 1983,  
Erome G., Broyer J.,  Hainard R., 1948 ).
Castorul este un animal rozător şi, ca urmare, este o pra-
dă căutată de răpitori care trăiesc în apropierea apelor 
curgătoare. Singurele animale prădătoare observate în 
apropierea vizuinelor, pe acest sector de râu,  sunt vul-
pea (Vulpes vulpes) şi câinele (Canis familiaris). Izolat au 
fost semnalate urme de bursuc (Meles meles), lup (Canis 
lupus) şi urs (Ursus arctos), dar acestea sunt rare şi apar 
în acele zone în care teritoriul castorului se suprapu-
ne peste cel al speciilor amintite, în special în zona de 
munte ( Vectorul B. Tuşnad-Bixad).
Vulpea este o specie cosmopolită, care poate fi întâlnită 
din zona de câmpie până la munte, atât în zonele îm-
pădurite cât şi în cele lipsite de vegetaţie arborescentă, 
sau în apropierea apelor curgătoare. 
Pentru castorii adulţi, vulpea nu reprezintă un pericol, 

Vânătoare

Interacţiunea castorului (Castor fiber) cu alte specii 
din macrofauna râurilor
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deoarece talia castorului este mare şi îi permite să se 
apere de eventualele atacuri. O dovadă în plus în sus-
ţinerea acestei afirmaţii îl reprezintă faptul că au fost 
inventariate adăposturi de vulpe şi de castor, active, la 
distanţă de circa 10 m unul de altul, ceea ce confirmă 
faptul că familia de castor nu este foarte mult deranja-
tă de prezenţa vulpilor. Situaţia se schimbă oarecum în 
perioada de primăvară, când puii de castor pot fi foarte 
vulnerabili, vulpea fiind principala cauză de mortalitate 
infantilă cauzată de  prădătorism.

Tab. 2. Specii de macrofaună observate î 
n perioada 01.09.2009 – 18.12.2009

Locul obser-
vaţiei Data

Specia
Urme Obs vizuale Vizuină/cuib

Lunca Câlni-
cului

01.09.2009   Canis fami-
liaris  

03.09.2009   Canis fami-
liaris  

09.09.2009 Anas pla-
thyrhynchos    

23.09.2009 Anas pla-
thyrhynchos    

14.10.2009   Anas pla-
thyrhynchos

Vulpes vul-
pes

18.11.2009   Anas pla-
thyrhynchos  

18.11.2009 Ondatra 
zibethica

Ondatra 
zibethica  

18.12.2009 Lutra lutra    

Podul Olt

01.09.2009   Canis fami-
liaris  

03.09.2009   Canis fami-
liaris  

09.09.2009   Canis fami-
liaris  

09.09.2009 Anas pla-
thyrhynchos    

23.09.2009   Canis fami-
liaris

Vulpes vul-
pes

18.11.2009 Vulpes vul-
pes    

18.11.2009   Canis fami-
liaris  

18.12.2009 Lutra lutra    

Olteni

01.09.2009 Canis fami-
liaris

Vulpes vul-
pes  

01.09.2009   Canis fami-
liaris  

03.09.2009   Canis fami-
liaris  

03.09.2009   Vulpes vul-
pes  

09.09.2009 Arvicola am-
phibius   Vulpes vul-

pes
09.09.2009 Anas pla-

thyrhynchos
Anas pla-
thyrhynchos  

14.10.2009 Canis fami-
liaris

Vulpes vul-
pes  

17.11.2009   Canis fami-
liaris  

04.12.2009 Canis fami-
liaris    

04.12.2009 Vulpes vul-
pes    

Malnaş

01.09.2009   Vulpes vul-
pes  

03.09.2009 Vulpes vul-
pes   Vulpes vul-

pes
03.09.2009   Canis fami-

liaris  

23.09.2009 Arvicola am-
phibius    

04.12.2009   Canis fami-
liaris  

    Vulpes vul-
pes  

Ilieni

02.09.2009   Phalacroco-
rax carbo  

09.09.2009 Vulpes vul-
pes

Vulpes vul-
pes  

14.10.2009   Canis fami-
liaris  

17.11.2009   Canis fami-
liaris  

Locul obser-
vaţiei Data

Specia
Urme Obs vizuale Vizuină/cuib

Sfântu Ghe-
orghe

01.09.2009   Ondatra 
zibethica

Ondatra 
zibethica

09.09.2009   Anas pla-
thyrhynchos  

09.09.2009   Canis fami-
liaris  

14.10.2009   Canis fami-
liaris  

17.11.2009   Canis fami-
liaris  

17.11.2009 Vulpes vul-
pes

Vulpes vul-
pes

Vulpes vul-
pes

17.11.2009 Anas pla-
thyrhynchos    

04.12.2009 Ondatra 
zibethica    

09.12.2009 Arvicola am-
phibius    

Băile Tuşnad

02.09.2009 Vulpes vul-
pes    

14.10.2009 Ondatra 
zibethica    

14.10.2009 Vulpes vul-
pes    

17.11.2009 Canis fami-
liaris

Canis fami-
liaris  

17.11.2009 Canis fami-
liaris

Canis fami-
liaris  

Peteni
04.11.2009   Motacilla 

alba  

17.11.2009   Ondatra 
zibethica  

Fig. 1. Vizuini de vulpe (Vulpes vulpes)
la Olteni şi Podul Olt (Bv)

Câinii vagabonzi sunt din ce în ce mai frecvent întâl-
niţi în preajma apelor. Aceştia sunt fie lăsaţi în libertate 
de către localnicii din preajmă, fie complet sălbăticiţi şi 
“patrulează”, alături de vulpi, malurile apelor în căutare 
de hrană. În afara situaţiilor în care castorul este atacat 
pe uscat (unde se deplasează greoi), la distanţă mare 
de apă sau adăpost, câinele, la fel ca şi vulpea, nu re-
prezintă un pericol real pentru exemplarele adulte. În 
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cazul prezenţei câinilor vagabonzi, castorii rămân în 
apă, unde găsesc suficientă hrană. Însă, puii şi juvenilii 
sunt o foarte bună sursă de hrană pentru câini. Dat fiind 
numărul mare de câini vagabonzi observaţi în ultimul 
timp, ei reprezintă principalii inamici ai castorului. 
Cercetările au evidenţiat o prudenţă crescută din par-
tea castorilor care populează apele din zona studiată.  
Majoritatea arborilor sau arbuştilor roşi sunt la mică 
distanţă de apă. De asemenea, s-a observat o sensibi-
litate mare faţă de orice prezenţă străină. În condiţiile 
din România, capturarea exemplarelor de castor este 
mult mai dificilă decât în Bavaria (Germania), unde pre-
zenţa câinilor hoinari este foarte puţin resimţită.
În mediul acvatic, castorul nu are duşmani naturali, 
având adaptări deosebite pentru înnot şi scufundare. 
În schimb pe uscat este un animal greoi şi vulnerabil la 
atacul prădătorilor.
Parazitismul este o formă de relaţie între două orga-
nisme de specii diferite, în cadrul căreia un organism 
foloseşte celălalt organism, parţial sau în totalitate, ca 
mediu necesar de viaţă. Parazitismul poate fi obligato-
riu, facultativ sau accidental. Au fost întâlnite cazuri de 
parazitism extern sau parazitism digestiv, dar, în aceste 
cazuri, speciile parazite sunt nevertevrate din grupul 
artropodelor sau a viermilor, acestea nefăcând obiectul 
studiului de faţă (Mohanu Gh., Ardeleanu A., 1993).

4. Concurenţa
Concurenţa este relaţia interspecifică antagonistă în 
care două specii animale sau vegetale „luptă” pentru 
aceleaşi resurse de mediu (Mohanu Gh., Ardeleanu A., 
1993). Aceasta rivalitate are ca motiv hrana, adăpostul, 
teritoriul etc. Concurenţa poate determina dispariţia 
uneia dintre specii, în condiţiile în care “obiectul” 
concurenţei este redus cantitativ.
S-a observat o relaţie de concurenţă între castor şi vi-
dră (Lutra lutra), bizam (Ondatra zibethica), nutrie (Myo-
castor coypus) şi şobolanul de apă (Arvicola amphibius) 
(Tab. 2).
Din punct de vedere al nişei trofice, castorul nu se su-
prapune cu niciuna dintre aceste specii, fiind singurul 
rozător acvatic care se hrăneşte cu scoarţa ramurilor de 
salcie, plop, anin etc. Din acest motiv concurenţa este 
redusă.
Concurenţa pentru spaţiu este mai puternic resimţită, 
întrucât toate aceste specii utilizează acelaşi habitat. În 
urma observaţiilor, se poate spune că teritoriile casto-
rului, bizamului, vidrei şi şobolanului de apă se întrepă-
trund de cele mai multe ori. 
Urmele imprimate pe sol, datele prezente în literatură 
referitor la compoziţia hranei şi cazurile frecvente de 
capturare accidentală a bizamului ne evidenţiază fap-
tul că cele mai apropiate nişe ecologice le au castorul 
şi bizamul (în condiţiile în care nutria este foarte rară). 
Totuşi spectrul trofic al bizamului este mult mai larg, 
cuprinzând atât specii ierboase cât şi insecte, moluşte 
peşti, viermi etc. Concurenţa castor - bizam şi castor - 
nutrie este un subiect de aprofundare a cercetărilor, în 

condiţiile în care castorul îşi extinde în mod constant 
arealul, ocupănd an de an noi teritorii.

Fig. 2. Urme de vidră (Lutra lutra) pe teritoriul unei familii de 
castor (Lunca Câlnicului, Bv)

Între castor şi vidră există o suprapunere de nişe spaţi-
ale, dar nişe trofice total diferite, astfel că în ansamblu 
concurenţa este mai putin resimţită.

Fig. 3. Vizuină de vidră (Lutra lutra) în apropiere de adăpostul 
unei familii de castorla Malnaş, Covasna
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5. Comensalismul şi amensalismul
Relaţia unilateral neutră şi unilateral pozitivă de co-
mensalism, se întâlneşte când specia 1 nu este influ-
enţată de specia 2, în schimb acesta din urmă are de 
câştigat sau de pierdut de pe urma primeia. În relaţiile 
de comensalism specia comensală nu produce daune 
gazdei, profitând de hrana, adăpostul sau alt avantaj de 
pe urma ei. 
Observaţiile efectuate au evidenţiat faptul că pen-
tru fauna piscicolă şi o parte a speciilor care compun 
avifauna specifică de apă, prezenţa castorului este 
benefică. Acest lucru este cel mai evident pe pâraiele 
pe care familiile de castori au realizat baraje, creând 
astfel condiţii mai bune de habitat atât pentru propria 
familie cât şi pentru alte specii.
În funcţie de configuraţia malurilor şi de caracteristicile 
cursului de apă castorii pot crea suprafeţe de luciu de 
apă de dimensiuni însemnate, prin construcţia de bara-
je. În spatele unor baraje de 6-10 m lăţime şi 1,2-2,0 m 
se crează un habitat deosebit de propice dezvoltării di-
verselor populaţii de peşti. Dintre speciile observate pe 
sectorul studiat, amintim: cleanul (Leuciscus cephalus), 
păstrăvul indigen (Salmo trutta fario), boişteanul (Pho-
xinus phoxinus), mreana vânătă (Barbus meridionalis), 
porcuşorul (Gobio gobio), obletele (Alburnus alburnus), 
beldiţa (Alburnoides bipunctatus) etc.

Fig. 4. Urme de castor (Castor fiber) şi de raţă comună 
(Anas plathyrhynchos) la Lunca Câlnicului (Bv)

Crearea de suprafeţe de luciu de apă şi dezvoltarea 
faunei piscicole atrage grupuri de păsări de apă. Din-
tre speciile observate, amintim: raţa mare (Anas pla-
thyrhynchos), lişiţa (Fulica atra) etc. (Tab.2).
Alte specii indirect comensale sunt speciile de păsări 
insectivore, care în aceste sectoare îndiguite găsesc 
hrană mai multă.
Literatura străină de specialitate susţine că, prin înlo-
cuirea arborilor groşi de salcie (prin doborârea de către 
castori) cu pâlcuri de lăstăriş, sunt favorizate o serie 
de specii de păsări, care cuibăresc în astfel de condiţii 
(Brooks ş.a., 1998). Pe viitor, rămâne de văzut dacă acest 
lucru se confirmă şi pentru condiţiile din România.
Când, în relaţia unilateral neutră şi unilateral negativă, 
o specie are de pierdut de pe urma alteia, se vorbeşte 

de amensalism (0/-).
Nu au fost observate relaţii de amensalism între castor 
şi alte specii din macrofauna locală.

6. Neutralismul
În relaţiile bilateral neutre, indivizii celor două specii nu 
se influenţează reciproc în nici un fel.
Există mai multe specii care sunt în relaţii de neutra-
lism cu castorul. Dintre acestea amintim: cormoranul 
(Phalacrocorax carbo), mistreţul (Sus scrofa), căpriorul 
(Capreolus capreolus), cerbul comun (Cervus elaphus), 
mierla de apă (Cinclus cinclus), pescăruşul albastru (Al-
cedo atthis), fluierarul de munte (Tringa hypoleucos), 
ciocârlia (Alauda arvensis), codobatura de munte (Mo-
tacilla cinerea), codobatura (Motacilla alba) etc.

Fig. 5. Cormoran (Phalacrocorax carbo) în perioada de 
cuibărire la Ilieni (Cv)

7. Concluzii
Există o adevărată reţea între castor şi alte specii din 
fauna de vertebrate care trăiesc în apă sau în preajma 
apelor.
Cele mai importante dintre relaţiile interspecifice în 
care este implicat castorul sunt prădătorismul, concu-
renţa şi comensalismul.
În relaţia de prădătorism castorul reprezintă specia 
pradă, prădătorii cei mai importanţi fiind vulpea şi câi-
nele. În mediu acvatic castorul nu are duşmani naturali, 
datorită adaptărilor specifice. Pe uscat este un animal 
greoi şi poate cădea pradă atacurilor carnivorelor. Cele 
mai sensibile sunt exemplarele tinere şi puii.
Există relaţii de concurenţă cu bizamul, vidra, nutria şi 
şobolanul de apă pentru ocuparea nişei spaţiale, întru-
cât toate aceste specii utilizează acelaşi habitat (Tab. 2).
Din punct de vedere al nişei trofice există o suprapu-
nere parţială între castor şi celelalte specii de rozătoare 
amintite mai sus şi o lipsă de similitudine cu vidra, care 
este un animal carnivor.  
Există o serie întreagă de specii comensale cu castorul, 
care beneficiază de prezenta acestuia în mod direct sau 
indirect. Direct comensale sunt speciile de peşti şi pă-
sările de apă care trăiesc în „lacurile de acumulare” cre-
ate în spatele barajelor construite de castor: Leuciscus 
cephalus, Salmo trutta fario, Phoxinus phoxinus, Barbus 
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meridionalis, Gobio gobio, Alburnus alburnus, Alburnoi-
des bipunctatus. raţa mare - Anas plathyrhynchos, lişiţa 
- Fulica atra etc. (Tab. 2).

Bibliografie
Begon M., Harper J.L., Townsend C.R., 1996: Ecology: Indi-

viduals, Populations, and Communities, 3rd edition. Black-
well Science Ltd. Cambridge, Oxford, MA.

Brooks, R. P., T. J. O’Connell, D. H. Wardrop, and L. E. Jack-
son. 1998. Towards a regional index of biological integ-
rity: the example of forested riparian ecosystems. Environ. 
Monit. Assmt.51:131-143.

Erome G., Broyer J.,  Hainard R., 1948:  Les mammiferes sau-
vages d’Europe. Paris 

Klopfer P.H., Hailman J.P., 1965: Habitat selection in 
birds. In: Lehrman D.S., Hinde R.A., Shaw E. (eds): Advances 
in the Study of Behavior.

Mohanu Gh., Ardeleanu A., 1993: Ecologie şi protecţia me-
diului. Ed. Scaiul, Bucureşti. 

Nitsche K.A., 2001: Behaviour of beavers (Castor fiber albicus) 
during the flood periods. Carpathian heritage Society Kra-
kow.

Odum E.P., 1983: Grundlagen der Ökologie. Band 1-2, Thi-
eme Verlag, 1983.

Schwab, G. 1994: Biber (Castor fiber L.) - Systematik, Verbre-
itung, Biologie. In: Bayerisches Landesamt für Umweltsc-
hutz (LfU), Beiträge zum Artenschutz 18 (Biber), Schriften-
reihe 128, München.

Abstract
There is a real network between beaver and other species of vertebrate that live in or around rivers. The most important 
beaver relationships involve predator activity, competition and commensalism. The most notable beaver predators are 
fox and dog. In the Romanian aquatic environment, beaver has no natural enemies, due to its specific adaptations. On 
land it is a slow animal and it can fall prey to attacks by carnivores. The most susceptible are the very young specimens. 

There are relations of competition with muskrat, otter, nutria and European water vole to fill niche space, as all these spe-
cies use the same habitat.

There is a number of commensally species, which directly or indirectly benefit from the presence of beaver. Direct com-
mensal  are those fish and bird species, which live in water “pools” created behind the dam constructed by beaver: Leucis-
cus cephalus, Salmo trutta fario, Phoxinus phoxinus, Barbus meridionalis, Gobio gobio, Alburnus alburnus, Alburnoides bipunc-
tatus. Indirectly commensal are bird species attracted by water small animals: mallard - Anas plathyrhynchos, coot - Fulica 
atra etc. 

Keywords: beaver, wildlife, interspecific relationships, predator activity, competition, commensalism.

Tomescu R., Neţoiu C., 2009: Insecte care produc vătămări plopului şi salciei. ICAS, Ed. Silvică, 217 p, 1 hartă, 17 
grafice, 450 fotografii color, 8 tabele, 34 figuri, 1 schemă.
Lucrarea elaborată de doi reputaţi cercetători, consacraţi în domeniul protecţiei pădurilor din România, pre-
zintă tot ce este mai important şi reprezentativ de cunoscut despre:
•	 starea fitosanitară a pădurilor de plop şi salcie şi evoluţia infestărilor pentru principalele specii de insecte 

dăunătoare;
•	 tipurile de vătămări produse de insecte şi consecinţele acestora;
•	 principalele specii de insecte, care produc vătămări plopului şi salciei;
•	 cheile pentru determinarea dăunătorilor după vătămări şi după caracterele morfologice ale insectelor;
•	 aspecte legate de managementul integral al dăunătorilor plopului şi salciei;
•	 silvicultorii din producţie şi administraţie, cercetătorii şi studenţii, cărora le este adresată cartea, sunt in-

troduşi în lumea insectelor, printr-un capitol cu noţiuni generale de entomologie, care facilitează înţe-
legerea descrieilor şi folosirea cheilor pentru determinarea dăunătorilor (58 specii, din care 20% produc 
pagube importante).

De remarcat promovarea tipului modern al managementului integrat al dăunătorilor plopului şi salciei, care 
are la bază principiul ecologic de reducere sau de menţinere a populaţiilor de dăunători, la nivele acceptabile, 
prin combinarea unor măsuri şi acţiuni predominant preventive.

Dr. ing. Valentin Bolea

Recenzie
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Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii a condus, 
pe scară largă, la introducerea şi extinderea metodelor 
statistico-matematice şi a tehnicii moderne de calcul la 
valorificarea informaţiei.
Una dintre metodele cele mai utilizate pentru cerce-
tarea mai aprofundată a legăturii şi interdependenţei  
fenomenelor economice, ca şi a legăturii dintre diverşi 
parametri ai unui proces tehnico-economic, este me-
toda corelaţiei statistice. Cu ajutorul acesteia se pot 
exprima, sub formă de indicatori sintetici, intensitatea 
şi direcţia legăturii, precum şi gradul de influenţă a di-
feriţilor factori.
În cercetarea legăturii cauzale existente între diferi-
te fenomene economice sau între diverşi parametri ai 
unui proces tehnico-economic, în primul rând se ridică 
problema identificării existenţei legăturii dintre aceştia; 
totodată este necesară includerea în cercetare, în mă-
sura posibilului, a tuturor factorilor cu acţiune sistema-
tică esenţială. O altă problemă de importanţă hotărâ-
toare pentru cercetarea corelaţiilor este problema de-
terminării funcţiei de regresie, care să exprime relaţia 
cantitativă dintre fenomenul-efect şi fenomenul-cauză, 
sau dintre parametrii cercetaţi (Anonymus, 1967).
Stabilirea ecuaţiilor de regresie are la bază metoda ce-
lor mai mici pătrate, respectiv condiţia ca suma pătra-
telor erorilor să fie minimă:
S = Σ(y-ŷx)

2 = minimum   (1)
relaţie în care ,,y” reprezintă valorile iniţiale, adică cele 
stabilite pe teren (sau hartă) corespunzătoare diferi-
telor mărimi ale parametrului ,,x”, iar ,, ŷx” – valorile re-
zultate, în funcţie de ,,x”, în urma aplicării ecuaţiei de 
regresie.
În final, trebuie exprimată intensitatea legăturii dintre 
cei doi parametric cercetaţi (x şi ŷ).
În cazul cercetărilor referitoare la dezvoltarea reţelelor 
de drumuri forestiere pot fi cercetate, prin metoda co-
relaţiei, legăturile existente, într-un caz dat, între indi-
cele de desime al reţelei de drumuri şi accesibilitatea 
masivului păduros, între indicele de desime şi distanţa 
medie de colectare, între indicele de desime şi cheltu-
ielile de exploatare a lemnului, între mărimea declivită-
ţilor drumului forestier şi consumul de combustibil la 

transportul lemnului etc.
În cele ce urmează se prezintă câteva exemple de stabi-
lire a ecuaţiei de regresie.

1. Corelaţia liniară
Se consideră că are loc atunci când, raportând pere-
chile de valori x şi y, determinate într-un caz dat, linia 
compensatoare a punctelor obţinute rezultă rectilinie. 
O asemenea situaţie apare, de obicei, la corelarea unor 
indicatori tehnici, cum sunt indicii de structură ai reţe-
lelor de drumuri forestiere cu unii indicatori economici 
(costuri, productivităţi) sau naturali (forţa de muncă ne-
cesară în colectarea lemnului) (fig. 1).

Fig. 1. Corelaţia liniară 

Ţinând seama de liniaritatea legăturii funcţionale din-
tre cei doi parametri (x şi y), ecuaţia de regresie va fi de 
forma:
ŷ = a + bx                                     (2)
Conform principiului metodei celor mai mici pătrate:
Σ( y-ŷx)

2 = minimum   (3)
sau, după înlocuire:
S = Σ(a+bx-y)2 = minimum  (4)
Mărimea sumei ,,S” depinde de valorile pe care le iau 
parametrii ,,a” şi ,,b”. Pentru stabilirea acestora se deri-
vează ,,S” în raport cu ,,a” şi cu ,,b”:

       (5)

Drumuri forestiere

Aplicaţii ale metodei corelaţiei în unele cercetări 
referitoare la dezvoltarea reţelelor de drumuri forestiere

Rostislav Bereziuc, Valentina Ciobanu, 
Duşcu Dumitru, Brânzea Ovidiu
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   (6)
Simplificând cu 2 şi egalând cu zero derivatele parţiale, 
se obţine:
Σ(a+bx-y) = 0    (7)
Σ(ax+bx2-xy) = 0   (8)
Descompunând sumele în termeni şi scoţând în afara 
semnului sumei cei doi factori constanţi, se obţine sis-
temul de ecuaţii normale:
n·a+bΣx = Σy;     (9)
aΣx+bΣx2 = Σx·y,   (10)
în care ,,n” este numărul perechilor de valori luate în 
considerare.
Datele iniţiale, stabilite într-un studiu de caz pe teren şi 
calculele preliminare necesare pentru aflarea coeficien-
ţilor ,,a” şi ,,b” sunt redate în tabelul 1.

Tab. 1. Calculele preliminare necesare pentru aflarea 
coeficienţilor ,,a” şi ,,b”

n y x x·y x2 y2

1 1,37 16,21 22,2077 262,7641 1,8769
2 1,47 11,72 17,2284 137,3584 2,1609
3 1,58 19,58 30,9364 383,3764 2,4964
4 1,67 21,73 36,2891 472,1929 2,7889
5 1,94 32,23 62,5262 1038,7729 3,7636
6 2,32 19,81 45,9592 392,4361 5,3824
7 2,61 24,96 65,1456 623,0016 6,8121
8 2,69 47,60 128,0440 2265,7600 7,2361
9 3,22 35,31 113,6982 1246,7961 10,3684
Σ 18,87 229,15 522,0348 6822,4585 42,8857

Datele din tabel (tab. 1) se introduc în sistemul de ecu-
aţii normale (9-10), rezultând:
9a+229,15b = 18,87   (11)
229,15a+6822,4585b = 522,0348 (12)
Rezolvând sistemul de ecuaţii (11-12) se obţine:
a = 1,025; b = 0,042   (13)
Deci, ecuaţia de corelaţie liniară, în acest caz, este:
ŷx = 1,025+0,042x   (14)
Intensitatea legăturii dintre parametrii x şi y se ilustrea-
ză prin raportul de corelaţie ,,η”, care, în cazul legături-
lor liniare, se mai numeşte şi coeficient de corelaţie (r).
În general, indicatorul intensităţii legăturii este definit 
de relaţia:

η =     (15)

care compară dispersia valorilor teoretice de la medie 
cu dispersia valorilor empirice de la medie.
Pentru calculul coeficientului de corelaţie există mai 
multe relaţii obţinute prin transformări ale formulei de 
bază.
În vederea unei valorificări mai complete a elementelor 
de calcul incluse în tabelul 1, literatura de specialitate 
(Anonymus, 1967) recomandă relaţia:

r =   (16)

Prin introducerea în ecuaţie a valorilor înscrise în tabe-
lul 1 şi efectuarea calculelor se obţine, în cazul dat, un 
coeficient de corelaţie r = 0,72.
Cu cât coeficientul de corelaţie are valori mai apropiate 
de +1 sau de -1, cu atât corelaţia rectilinie dintre varia-
bile este mai intensă.

2. Corelaţia hiperbolică
Se cunoaşte din literatură (Bereziuc, 1980; Olteanu N., 
2001) că între desimea reţelei de drumuri forestiere şi 
distanţa medie de apropiat există o relaţie hiperbolică 
de forma:
D = k     (17)
în care: D este desimea reţelei, în m/ha; d – distanţa me-
die de colectare, în metri; k – coeficient de colectare, 
numit şi factor de apropiat şi a cărui mărime variază, de 
la caz la caz, în funcţie de formele diferite ale suprafe-
ţelor ce se creează între ramificaţiile reţelei de drumuri 
auto, precum şi de corecţiile ce trebuie aplicate apro-
piatului (datorate declivităţii, oblicităţii şi sinuozităţii 
căilor sau liniilor de colectare) şi reţelei de drumuri (da-
torate desfăşurării traseelor).
Dacă, într-un caz dat, se determină pe teren sau/şi pe 
hartă mărimile D şi d, în diferite ipoteze de dezvoltare a 
reţelei de drumuri forestiere şi se raportează perechile 
de valori, se obţine o distribuţie de puncte a cărei linie 
compensatoare, care exprimă dependenţa funcţională 
dintre cei doi parametri, capătă forma unei hiperbole 
de forma:
y =      (18)
în care: y corespunde indicelui de desime, exprimat în 
m/ha; x - distanţei medii de apropiat, în metri, iar a = 
10000 k (fig. 2).

Fig. 2. Corelaţie hiperbolică

Stabilirea curbei de regresie presupune înlocuirea va-
lorilor efective ,,y” cu valorile ,,ŷx” calculate conform re-
laţiei:
ŷx =      (19)
Pentru determinarea valorilor ,,ŷx” trebuie cunoscut co-
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eficientul ,,a”, care se calculează după metoda celor mai 
mici patrate, corespunzător condiţiei:
S = Σ ( y-ŷx)

2 = minimum  (20)
S = Σ (  - y)2 = minimum  (21)
Derivând ,,S” în raport cu ,,a”, se obţine:
S  = 2 Σ (  - y)·     22)
Se egalează derivata cu zero:
2 Σ (  - y)·  = 0    (23)
şi se obţine:
a Σ  - Σ  = 0    (24)
a =      (25)

Datele iniţiale, ordonate după mărimea primei variabi-
le şi elementele calculate pentru aflarea parametrului 
,,a” sunt redate în tabelul 2.

Introducând datele din tabel în ecuaţia (25) se obţine:
a =  4669 (26)
Astfel, ecuaţia care caracterizează corelaţia dintre x şi 
y este:
ŷx =     (27)
sau, ţinând seama de relaţia teoretică (17), precum şi de 
faptul că x = d şi ŷx = D, se poate scrie:
ŷx =  · 10000   (28)                                            
din care rezultă că, pentru zona luată în studiu, pentru 
utilajul şi pentru tehnica de colectare luate în conside-
rare, coeficientul de colectare este k = 0,4669.

Pentru ilustrarea intensităţii legăturii dintre variabilele 
x şi y se foloseşte raportul de corelaţie, deoarece coe-
ficientul de corelaţie nu se aplică legăturilor de tip neli-
niar (curbiliniu). Astfel, ţinând seama de relaţia general 
(15) şi de faptul că (Anonymus, 1967):

  -    (29)
formula de calcul devine:

η =    (30)

Întrucât conform statisticii matematice [4]:

 =     (31)

=    (32)

care permite folosirea mărimilor înscrise în tabelul 2, iar 
în urma calculelor rezultă:
η =   = 0,97  (33)
ceea ce denotă o legătură funcţională foarte strânsă.

3. Corelaţia parabolică
În cele de mai jos se urmăreşte redarea unui calcul cu 
privire la stabilirea unei corelaţii, într-un caz dat, între 
indicele de desime al reţelei de drumuri forestiere şi in-
dicele de accesibilitate al masivului păduros. Cunoaşte-
rea acestei legături este deosebit de importantă pentru 
studiile de dezvoltate ale reţelelor de drumuri forestie-

n x y x2 ŷx y- ŷx (y-yx)
2 y2

1 130 35,31 0,2716 16900 0,00005917 35,91 -0,60 0,3600 1246,7961
2 190 24,96 0,1313 36100 0,00002770 24,57 + 0,39 0,1521 623,0016
3 220 19,58 0,0890 48400 0,00002066 21,22 -1,64 2,6896 383,3764
4 280 19,81 0,0707 78700 0,00001275 16,67 +3,14 9,8596 392,4361
5 310 16,21 0,0522 96100 0,00001040 15,06 +1,15 1,3225 262,7641

n = 6 350 11,72 0,3350 122500 0,00000816 13,34 -1,62 2,6244 137,3584
Σ - 127,59 0,6483 - 0,00013884 - +0,82 17,0082 3045,7327

Tabelul 2. Datele iniţiale şi elementele calculate pentru aflarea parametrului ,,a”

n x y x2 x3 x4 x·y x2·y y2
(y- ) (y- )2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 9,94 39,50 98,80 982,07 9761,44 392,63 3902,60 1560,25 45,77 -6,27 39,31
3 11,72 72,48 137,36 1609,86 18867,77 849,47 9955,85 5263,35 52,34 20,14 405,62
4 16,21 77,83 262,76 4259,34 69042,82 1261,62 20450,61 6057,51 66,71 11,12 123,65
5 19,58 77,50 383,38 7506,58 146980,22 1517,45 29711,95 6006,25 75,44 2,06 4,24
6 19,81 75,51 392,44 7774,24 154009,15 1495,85 29633,14 5701,76 75,97 -0,46 0,21
7 20,02 61,70 400,80 8024,02 160640,64 1235,23 24729,36 3806,89 76,45 -14,75 217,56
8 21,73 79,50 472,19 10260,69 222963,40 1727,53 37539,10 6320,25 80,08 -0,58 0,34
9 21,80 84,80 475,24 10360,23 225853,06 1848,64 40300,35 7191,04 80,22 4,58 20,98

10 24,96 84,30 623,00 15550,08 388129,00 2104,13 52518,00 7106,49 85,69 -1,39 1,93
11 32,23 84,76 1038,77 33479,56 1079043,11 2731,81 88046,15 7184,26 92,37 -7,61 57,91
12 35,31 88,26 1246,80 44024,51 1554510,24 3116,46 110042,57 7789,83 92,72 -4,46 19,89

n=13 47,60 86,20 2265,76 107850,18 5133661,38 4103,12 195308,51 7430,44 79,36 6,84 46,79
Σ - 912,34 7797,30 251681,36 9163469,23 22383,94 642138,19 71408,32 - 9,22 938,43

Tabelul 3. Datele iniţiale ale unui bazinet forestier montan, dotat cu drumuri de vale şi de versant, unde limitele benzilor de 
deschidere s-au trasat la dublul distanţelor medii de colectare
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re, deoarece drumurile, pe lângă micşorarea distanţelor 
de colectare, trebuie să asigure şi o deschidere cât mai 
completă a pădurii.
Trebuie subliniat însă că, deşi indicele de accesibili-
tate se află în strânsă legătură cu indicele de desime, 
nici o corelaţie între cei doi indici nu poate avea un 
caracter universal întrucât, la aceeaşi desime a reţelei 
de drumuri forestiere, se poate obţine, datorită poziţiei 
traseelor şi distanţei limită luată în considerare pentru 
stabilirea limitelor benzilor de deschidere, un efect de 
deschidere a pădurii foarte diferit.
De aceea, menţionăm că datele iniţiale, înscrise în tabe-
lul 3, se referă la un bazinet forestier montan, dotat cu 
drumuri de vale şi de versant şi unde limitele benzilor 
de deschidere s-au trasat la dublul distanţelor medii de 
colectare.
În tabelul 3 variabila ,,x” redă indicii de desime  (în m/
ha), iar variabila ,,y” redă indici de accesibilitate  (în %).
Pentru a se evidenţia caracterul legăturii dintre cele 
două variabile s-a întocmit graficul din fig.3, pe care s-a 
putut constata că punctele, care redau poziţiile pere-
chilor de valori faţă de sistemul de axe de coordona-
te considerat, se distribuie, aproximativ, după o curbă 
parabolică. Deoarece atunci când indicele de desime 
este egal cu zero şi indicele de accesibilitate este egal 
cu zero, cuurba trece prin centrul axelor de coordona-
te. În această situaţie, ecuaţia care exprimă dependen-
ţa funcţională dintre cei doi indici este o parabolă de 
forma: y= ax+bx2     (34)         
În această ecuaţie mărimea accesibilităţii (y) este dată 
numai în funcţie de desime (x), toţi ceilalţi factori, legaţi 
de condiţiile locale de teren şi tehnologia de colectare, 
fiind consideraţi ca mărimi constante (medii), fiind ex-
primaţi prin parametrii ,,a” şi ,,b”.

Fig. 3. Corelaţie parabolică

Stabilirea corelaţiei dintre variabilele ,,x” şi ,,y” presupu-
ne cunoaşterea mărimilor celor doi coeficienţi. Conform 
condiţiei impuse de metoda celor mai mici patrate:
S = Σ ( y-ŷx)

2 = minimum  (35)
S = Σ (ax+bx2-y)2 = minimum  (36)
Pentru stabilirea sistemului de ecuaţii normale se deri-
vează S în raport cu ,,a” şi ,,b”:

  (37)

  (38)
cu 2, se obţine:
Σ (ax2 + bx3 - y·x) = 0   (39)
Σ (ax3 + bx4 – yx2) = 0   (40)
Descompunând sumele în termeni, se ajunge la urmă-
torul sistem de ecuaţii normale:
aΣx2 + bΣx3 = Σx·y   (41)
aΣx3 + bΣx4 = Σx2·y    (42)
Preluând datele din tabelul 3 se obţine sistemul de ecu-
aţii:
7,80a + 251,68b = 22,38  (43)
251,68a + 9163,47b = 642,14  (44)
La prelucrarea datelor din tabelul 3, pentru simplifica-
re, sumele s-au împărţit la 1000 şi s-au rotunjit la două 
zecimale.
Prin rezolvarea sistemului de ecuaţii normale s-a obţi-
nut:
a = 5,38 şi b = - 0,078,   (45)
respectiv următoarea ecuaţie de regresie:
ŷx = 5,38x – 0,078x2   (46)
Raportul de corelaţie este dat de formula [4]:

η =    (45)
în care  este media valorilor y:

 = 70,18   (46)
    (47)

Folosind datele din tabelul 3 rezultă:

η =  (48)         

η =  = 0,92    (49)
respectiv o legătură funcţională foarte strânsă.
Ecuaţia de regresie (46) admite un maxim, ceea ce ara-
tă că odată cu creşterea indicelui de desime creşte şi 
indicele de accesibilitate, însă numai până la o valoare 
critică, după care desimea acţionează negativ şi accesi-
bilitatea scade. Fenomenul se datorează faptului că la 
delimitarea benzilor de deschidere, după cum s-a ară-
tat, s-a luat în considerare dublul unei distanţe medii de 
colectare a cărei mărime s-a stabilit în funcţie de desi-
me, ori, după cum se cunoaşte (relaţia17), pe măsură ce 
indicele de desime creşte, distanţa teoretică de colecta-
re (apropiat) scade.
Nivelul variabilei ,,x”, la care variabila ,,y” capătă valoa-
rea maximă, se deduce prin derivaea funcţiei ŷx, respec-
tiv pentru cazul analizat:
ŷx’ = 5,38 + 2(-0,078)x = 0  (50)
x =  = 34,49   (51)
Înlocuind pe ,,x” în ecuaţia de regresie (46) se deduce:
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ŷx = 185,56 – 92,79 = 92,77                                   (52)
Deci, pentru un indice de desime x = 34,49 m/ha, se ob-
ţine o accesibilitate ŷ = 92,77%.
În cazul în care limitele benzilor de deschidere se trasea-
ză la distanţe constante, independente de desime (dis-
tanţe normate), indicele de accesibilitate creşte până 
capătă valoarea 100% (accesibilitate integrală), după 
care orice spor de desime majorează doar proporţia de 
suprafeţe supradeschise sau, eventual, se poate pune 
problema reducerii lăţimii benzilor de deschidere, deci, 
implicit şi a scurtării distanţelor de apropiat.
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Abstract 
The article presents applications to some research cases on the development of forest road networks, based 
on simple statistical correlation, as follows: linear correlation between indices of structure and some economic 
indicators; hyperbolic correlation between the indices of network density and average distance collection; 
parabolic correlation between density and accessibility indices. 
Keywords: statistical correlation, forest road, hyperbolic correlation  

Filat M., Banea V. I., Nicolae C., Roşu C., Daia M. L., Neţoiu C., Chira D., 2009: Cultura plopilo, a sălciilor şi a altor 
specii forestiere în zona inundabilă a Dunării. ICAS, Ed. Silvică, 240 p, 2 hărţi, 7 scheme, 5 figuri, 48 tabele, 77 
fotografii color, 1 diagramă.
Silvicultorii şi studenţii interesaţi de cultura plopilor, sălciilor şi a altor specii forestiere din zona inundabilă a 
Dunării, au la dispoziţie o lucrare de sinteză, elaborată de un grup de valoroşi specialişti, privind:
•	 condiţiile climatice, hidrologice, edafice şi staţionale specifice spaţiului dunărean, cu implicaţii deosebite 

asupra ecosistemelor forestiere din zonă;
•	 caracteristicile dendro-botanice, ecologice şi silviculturale ale principalelor specii şi cultivaruri de plop şi 

salcie de interes naţional;
•	 resursele genetice şi materialele de reproducere de plop şi salcie;
•	 alegerea terenului şi a speciilor/clonelor pentru plantare şi modalităţi de pregătirea terenului, de plantare, 

de întreţinere, îngrijire şi conducere a arboretelor;
•	 vătămările produse de insecte, agenţi patogeni şi factori abiotici, care periclitează culturile de plop şi sal-

cie, inclusiv metodele de prevenire şi combatere;
•	 performanţele silvoproductive ale culturilor în pepiniere şi plantaţii, cu parametrii calitativi ai lemnului 

plopilor hibrizi cultivaţi, care evidenţiază favorabilitatea condiţiilor specifice şi recomandă menţinerea 
plopilor şi sălciilor;

În contextul hidrologic nou, care se prefigurează tot mai pregnant, autorii cărţii precizează că se creează con-
diţii favorabile şi pentru extinderea speciilor de stejar, frasin şi ulm.
Redactată îngrijit, cu un conţinut valoros şi de mare utilitate practică, această carte constituie un model de 
rezolvare reuşită a unor specifice şi complexe probleme, de silvicultură regională, din România.

Dr. ing. Valentin Bolea

Recenzie
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Procesul de retrocedare a pădurilor naţionalizate de 
regimul comunist în 1948 a fost declanşat de apariţia 
legii 18/1991 şi definitivat prin legea 1/2000 şi legea 
247/2005.
Schimbarea regimului de proprietate impunea, de 
la sine, şi o nouă formă de administrare a pădurilor, 
formă ce s-a legiferat pentru prima data prin apariţia 
O.G. 96/1998 - privind reglementarea regimului silvic si 
administrarea fondului forestier naţional. O.G. 96/1998 
stabilea un set de norme privind regimul silvic şi crite-
rii pentru autorizarea ocoalelor silvice private care să 
administreze pădurile altele decât cele propriertatea 
statului. Acestea puteau fi administrate doar de către 
Regia Naţionala a Pădurilor prin ocoalele acesteia. Tot 
ordonanţa 96/1998 prevedea şi obligativitatea atestării 
personalului silvic care urma să activeze în ocoalele pri-
vate şi criteriile de atestare. Procedurile de aplicare a 
prevederilor din O.G. 96/1998 în ceea ce pirveşte auto-
rizarea ocoalelor şi atestarea personalului din structuri-
le private au fost date prin O.M. 196/2006. 
S-au creat, astfel, două categorii de ocoale: de stat şi 
private, care se supuneau unor criterii diferite de auto-
rizare, funcţionare şi control din partea autorităţii cen-
trale care răspunde de silvicultură şi a structurilor sale 
din teritoriu. S-au creat şi două categorii de silviculto-
ri: cei din structura R.N.P., care aveau un regim normal 
de angajare şi funcţionare, respectiv cei din structuri-
le private, care trebuiau să se supună unui proces de 
atestare şi unor criterii de funcţionare care, dacă erau 
încălcate, duceau la retragerea atestatului de practică 
în structurile private, nu şi în cele de stat.
Legea 46/2008 (Codul Silvic) stabileşte noi criterii de 
funcţionare a ocoalelor silvice şi impune administra-
rea pădurilor proprietate publică a comunelor prin re-
gii autonome (art. 12), iar celelalte categorii de păduri 
prin ocoale silvice private, care funcţioneaza similar 
asociaţiilor şi fundaţiilor (art. 13), cu toate că ocoalele 
sunt entităţi care desfăşoară activităţi tehnico- econo-
mice şi nu sunt asociaţii nonprofit.
O.M. 696/2008 pune pe picior de egalitate ocoalele sta-
tului cu ocoalele private şi impune autorizarea ambelor 
categorii. Originalitatea constă în faptul că ministerul 
înfiinţează un registru în care sunt înscrise ocoalele sil-

vice, similar cu registrul comeţului, unde sunt înscrise 
societăţile comerciale şi regiile autonome, sau cu re-
gistrul judecătoriilor, unde sunt înscrise asociaţiile şi 
fundaţiile. Diferenţa constă în faptul că, în cele două 
cazuri, dobândirea personalităţii juridice este dată 
de secţia comercială a Tribunalului, printr-o decizie 
judecătorească, iar registrul este doar un instrument de 
evidenţă şi monitorizare, pe când în situaţia ocoalelor 
personalitatea juridică se obţine prin înscrierea în Re-
gistrul naţional al ocoalelor silvice de către autoritatea 
publică centrală care răspunde de silvicultură, care se 
substituie instanţelor de judecată.  Pe noi ne bucură 
faptul că procedurile s-au simplificat, dar ne lovim de 
problema înscrierii la Administraţiile financiare şi elibe-
rarea codului fiscal, unde se cere decizia judecătorească 
de infiinţare şi nu se recunoaşte autorizaţia emisă 
de minister. Astfel că, ocoalele silvice înfiinţate de 
asociaţiile de proprietari sunt nevoite să funcţioneze 
tot pe asociaţie ca persoana juridică.
Tot O.M. 696/2008 pune pe picior de egalitate şi perso-
nalul silvic ce lucrează în cele două forme de adminis-
trare, dar în loc să elimine procedura de atestare pen-
tru personalul din structurile private, impune şi pentru 
personalul de la ocoalele de stat această obligaţie. 
Abia prin apariţia O.M. 198/2009 se elimină obligati-
vitatea autorizării de practică a personalului. Aceste 
modificări au presupus autorizări şi reautorizări atât 
pentru ocoale cât şi pentru personal.
Originali ne-am dovedit şi în fructificarea unor ajuto-
are primite din partea organizaţiilor internaţionale. 
Mă refer aici la acordul încheiat de Banca Mondială cu 
ministerul de resort, pentru finanţarea Programului 
de dezvoltare forestieră, care avea menirea să sprijine 
ministerul atât în luarea unor decizii de strategie a sec-
torului forestier pe termen mediu şi lung, precum şi de 
elaborarea actelor legislative cât şi să uşureze şi să spri-
jine ocoalele silvice în acţiunea de informatizare a siste-
mului de evidenţa, prelucrarea şi centralizarea datelor.
Din întreg programul, ministerul a reţinut doar partea 
de urmărire gestionară a masei lemnoase, impunând 
prin O.M. 583/2008 faimosul SUMAL, care ne duce cu 
gândul că în silvicultură ar exista cea mai mare mafie, 
pentru care sunt necesare instrumente sofisticate de 

Legislaţie

Bâlbâieli legislative

Gheorghe Comşiţ
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combatere. Nu contestăm că în circuitul lemnului se 
produc nereguli şi că este nevoie de un control mai ri-
guros, dar desprinderea acestui SUMAL din întreg sis-
temul informaţional gândit de experţii Băncii Mondiale 
denotă lipsa unui gândiri de ansamblu asupra proble-
melor sistemului şi dezinteresul pentru perfecţionarea 
ocoalelor.  SUMAL-ul a “picat” într-un moment de criză 
financiară şi i-a obligat pe agenţii economici şi ocoalele 
silvice să-şi îngreuneze munca şi să-şi mărească chel-
tuielile cu personalul, pentru a ţine evidenţa tuturor 
mişcărilor de masă lemnoasă. Din păcate, dintr-un sis-
tem de urmărire a masei lemnoase, de la marcare până 
la ultimul utilizator, a rămas funcţională doar partea de 
urmărire a actelor de punere în valoare, iar partea de 
urmărire a gestiunilor a fost defectată şi nu mai poate fi 

valorificată de către utilizatori, dar generează în conti-
nuare costuri pentru agenţii economici.
Exemplele pot continua. 
Toate aceste bâlbâieli legislative sunt făcute pe banii 
noştri, pe timpul nostru şi nu în ultimul rând pe nervii 
noştri.
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Abstract
Several post comunism regulations on forestry activity have been analised, as follows: 
•	 private and state forest district authorization and functioning;
•	 relationship between central and local authorities and private / state forest districts;
•	 forest stuff accreditation;
•	 raising funds facilities for private forest districts;
•	 tracking system starting from the marked timber from the forest to the last user.
Keywords: tracking, marking, timber.

Erată la Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 25, 2009:
La pag. 57, alineatul 2 de sus, dreapta, la enumerarea celor 5 faze silvestre ale istoriei vegetaţiei cuaternare 
pe teritoriul României: s-a omis faza a 3 a, a molidului cu stejăriş amestecat şi alun (acum 9.000-5.000 de ani), 
iar faza pinului este datată greşit, acum 5.000-2.700 ani, în loc de acum 15.000-10.000 ani.
În mod firesc succesiunea logică a acestor faze este:
•	 faza pinului (acum 15.000-10.000 ani); 2). Faza de trecere/tranziţie prin molid (acum 10.000-9.000 ani), 3), 

faza molidului cu stejăriş amestecat şi alun (acum 9.000-5.000 ani); 4). Faza molid cu carpen (acum 5.000-
2.700 ani) şi 5), Faza molidului-fagului-bradului (acum 2.700 ani-prezent).

La pag. 21 după ce în text se foloseşte corect termenul de „arborete” în schema de la mijlocul acestei pagini 
apare greşit, de 10 ori , termenul de „arboreturi”.
La pag. 8: Lista membrilor Comitetului de redacţie Iovu-Adrian Biriş şi nu Ion-Adrian Biriş.
La pag. 11: inversiunea Radu Stelian, în loc de Stelian Radu
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Abstract 
Dr. Aurel Amzică is licenced both in forestry and economy. He has worked in National Wood Institute as a specialist in forest 
and public road planning and in University Transilvania of Brasov as associated profesor. In August 2009 he have published 
the book „Homage to heroes and war veterans Berevoieşti - Arges”, the author being himself a second world war survivor.

Keywords: second world war, veterans, history.

Ieşirea recentă de sub tipar a unei interesante şi gene-
roase lucrări omagiale, mă determină să încerc să fac o 
prezentare a autorului şi conţinutului acestei publicaţii. 
Lucrarea, apărută -  poate nu întâmplător – în apropierea 
datei de 1 august, care este dedicată cinstirii veteranilor 
de război, poartă titlul „Omagiu eroilor şi veteranilor de 
război din Berevoieşti - Argeş” şi îl are ca autor pe dr. ing. 
Amzică Aurel, el însuşi veteran de război, în urma celei de 
a doua conflagraţii mondiale din veacul trecut, ca parti-
cipant direct la luptele de eliberare a Ardealului de Nord.

Deşi, presupun că numele şi activitatea domnului Amzică 
Aurel sunt îndeobşte cunoscute silvicultorilor vârstnici, re-
curg la acest demers pentru a pune în lumină adevăratul 
său profil moral şi civic, pe lângă cel profesional şi uman. 
Încep prin a mărturisi faptul că primul contact direct cu 
domnia sa l-am avut pe vremea studenţiei mele, când, în 
calitate de cadru didactic, a fost conducătorul nostru în 
elaborarea unui proiect de studii cu privire la organizarea 
unui proces de exploatarea forestieră şi de proiectare a in-
stalaţiilor de transport aferente acestui proces. 

Domnul dr. ing. Amzică Aurel s-a născut la 26 octombrie 
1922, într-un sat care în prezent aparţine comunei Bere-
voieşti – Argeş (pe atunci Muscel), în care a urmat cursuri-
le şcolii primare. A urmat apoi Liceul Militar Mihai Viteazul 
din Târgu Mureş – Timişoara, pe care l-a absolvit în anul 
1944, pentru ca ulterior, absolvirea Şcolii Militare de Ofi-
ţeri de Artilerie să-i confere calitatea de militar activ cu 
gradul de sublocotenent.

În perioada 23 August 1944 – 9 mai 1945, participă efectiv 
la război în campania din Ardeal, Ungaria şi Cehoslovacia, 
participare recunoscută oficial prin decernarea nominali-
zată a două decoraţii  naţionale: ordinul „Coroana Români-
ei” în octombrie 1944 şi ordinul „Steaua României” în 1945. 

Iese din rândurile armatei în 1946, înscriindu-se la Facul-
tatea de Silvicultură, pe care o absolvă în anul 1951 cu 
„diplomă de merit”, devenind cadru didactic universitar 
pentru un deceniu. În continuare, până la pensionarea sa 
din 1985, activează ca proiectant şi şef de proiect în ca-
drul ICPIL, al Ministerului Economiei Forestiere, având, în 
principal, responsabilitatea dotării pădurilor din sud-estul 
Transilvaniei cu reţeaua necesară de drumuri auto, la care 
s-ar putea adăuga coordonarea colectivului de ingineri şi 

tehnicieni care a proiectat ramura nordică a Transfăgără-
şanului, ca şi a multor alte drumuri situate pe conturul la-
curilor de acumulare hidroenergetică.

După absolvirea şi a Facultăţii Tehnico - Economice de pe 
lângă Institutul Politehnic Bucureşti, în 1966, obţine di-
ploma de inginer economist, iar în 1970 titlul ştiinţific de 
doctor inginer cu teza „Studiul desimii optime a reţelei de 
drumuri auto forestiere din România”.

Mai adaug şi faptul că, din anul 1960 şi până la pensio-
narea sa, d-l Amzică Aurel a avut şi calitatea de „cadru di-
dactic asociat” al Universităţii Transilvania din Braşov şi, 
de asemenea, că, de curând, Consiliul Judeţean Argeş i-a 
conferit diploma şi placheta onorantă de „Fiu al Argeşului”, 
cu motivarea referitoare la „profilul moral, profesional şi 
civic”.

Bunul simţ moştenit de la înaintaşii săi, întărit de educaţia 
primită în sânul familiei şi apoi de regimul de ordine şi dis-
ciplină din cei opt ani de liceu militar, au avut darul de a-i 
forma caracterul ferm, care l-a călăuzit de-a lungul întregii 
sale vieţi până acum. Şi-a asumat întotdeauna respon-
sabilităţile cu care a fost investit, dovedind competenţă, 
putere de muncă şi lăudabilă modestie. I-au fost străine 
ambiţiile de parvenire şi de acces la o notorietate ieftină.

În ce priveşte cartea avută în vedere, trebuie să arăt că ea 
reprezintă rezultatele strădaniilor domnului dr. ing. Am-
zică Aurel, de-a lungul ultimilor şapte ani, de a o elabo-
ra, asigurându-i un înalt nivel calitativ. Este o carte docu-
ment, este o carte omagială, dar este, în acelaşi timp, şi o 
carte memorialistică, întrucât în ea sunt înfăţişate eveni-
mente şi fapte pe care autorul le-a trăit în mod direct. Nu-
mi propun să detaliez conţinutul ei, spunând doar că ea 
cuprinde informaţii de larg interes privitoare la războaiele 
mondiale ale secolului XX, la eroii şi, în particular, la vete-
ranii de război din Berevoieşti - Argeş. Lucrarea abundă 
în descrierea unor încleştări militare care au avut loc pe 
Frontul din Vest, în prezentarea pe larg a eroilor şi vetera-
nilor de război, nelipsind nici unele pagini emoţionante. 
Parcurgând cu răbdare şi calm toate capitolele cărţii, nu se 
poate să rămâi neangajat emoţional şi să nu descifrezi un 
discret şi înălţător patriotism. Lansarea de curând a aces-
tei publicaţii în comuna Berevoieşti s-a bucurat de o caldă 
şi entuziastă primire.

Comemorări

Dr. ing. Amzică Aurel
Mihai Gava
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Fig. 18-19. Pe strada Mihai Viteazul din Braşov s-a tăiat jumătate  
dintr-un aliniament sănătos de molid
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Fig. 20-21. Din frumosul aliniament de castan porcesc de pe Livada 
Poştei din Braşov s-a tăiat o parte din arbori pentru parcarea maşinilor
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