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Editorial

În dialog cu cititorii şi colaboratorii

Valentin Bolea

Comitetul de redacţie al Revistei de Silvicultură şi Ci-
negetică, acoperă un domeniu larg de ştiinţe conecte 
silviculturii şi are o vastă experienţă în cercetare, învă-
ţământ şi producţie. Şi totuşi, vârsta tânără, de numai 
15 ani a revistei, ne îndeamnă să întreţinem un dialog 
continuu cu colaboratorii şi cititorii, cu scopul perfec-
ţionării publicaţiei, atât privind fondul cât şi forma 
acesteia.
Dintre opiniile trimise la redacţie spicuim, mai jos, câ-
teva.
Dr. ing. Aurel Ungur, membru al Federaţiei pentru 
Apărarea Pădurilor, autorul cărţii: „Pădurile României, 
Trecut, prezent şi viitor. Politici şi strategii” (2008), 
consideră că (01.06.2010): „dacă obiectivele şi conceptele 
de editare ale Revistei de Silvicultură şi Cinegetică 
(publicate în Editorialul din nr. 24/2008) vor fi duse la 
îndeplinire, după zeci de ani de cenzură directă sau din 
culise, vom asista la o adevărată revoluţie în exprimarea 
unor propuneri de politici şi strategii forestiere”. Răspunsul 
la această consideraţie îl găsim încă în primul număr 
al Revistei de Silvicultură din 1996, unde prof. dr. ing. 
Victor Stănescu, membru titular al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, vicepreşedinte al Comitetului 
Director al Societăţii „Progresul Silvic” şi Preşedintele 
Filialei Braşov-Covasna, Sibiu şi Harghita afirma: „Chiar 
dacă la această oră pe plan naţional se manifestă tendinţe 
exprese de festivism şi elitism impostoral, de recentralizare 
a actelor de decizie, ideile acum ca şi altădată, nu pot fi 
cenzurate, nici circumscrise. ele, ideile, sunt făcute ca 
să circule şi să acţioneze liber, fără constrângeri, cu 
întreaga lor forţă formativă şi instructivă”.
Prof. dr. ing. Gheorghiţă Ionaşcu, membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, care la apariţia 
primului număr al Revistei de Silvicultură, era decanul 
Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din 
Braşov, prognoza în 1996: „Am convingerea că această 
publicaţie va fi de înaltă ţinută şi reprezentativă pentru 
corpul forestier, destul de numeros şi valoros, existent în 
Braşov. În acelaşi timp, această publicaţie trebuie să 
fie deschisă tuturor acelora care doresc să contribuie 
chiar de pe alte meleaguri, la prestigiul şi ţinuta înalt 
profesională, aşa cum sunt convins că se doreşte”. Şi 
iată că după 12 ani în paginile Revistei de Silvicultură şi 
Cinegetică încep să apară articole elaborate de 
silvicultori şi oameni de ştiinţă binecunoscuţi în 

întreaga lume:
•	 Dr. ing. gen. GREF Maurice Bonneau, director 

onorific pentru cercetare al Centrului de Cercetări 
Forestiere (INRA), Franţa, cunoscut drept „părintele 
Monitoringului Forestier European”, care ne-a 
onorat cu două articole de referinţă în numerele 
26/2010 şi 27/2010.

•	 Dr. ing. Stephanos Diamandis, fost director al 
Institutului de Silvicultură din Salonic (NAGREF), 
Grecia, vicepreşedinte al Asociaţiei Micologice 
Europene (EMA), membru în Consiliul European 
pentru Conservarea Ciupercilor (ECCF), evaluator al 
proiectelor promovate de Uniunea Europeană - în 
RSC nr. 23/2007;

•	 Ing. Fausto R. Alfaro Morales, director în Ministerul 
Mediului şi Energiei (MINAE), membru în Sistemul 
Naţional de Conservare (SINAC), fondator al Ariei 
de Conservare Arenal Huetar Norte (ACAHN) 
Ciudad Quesada, San Carlos, Costa Rica - în RSC nr. 
24/2008;

•	 Dr. rer. nat. Aurel Teuşan – expert silvic – Soc. RFF & 
FCH, Ettenheim – Germania, după ce în RSC 22/2006 
a readus în amintirea noastră personalitatea 
marcantă a prof. dr. h. c. Mihai Prodan (1912-2002): 
pionier silvic pe meridiane străine, ne onorează, 
în prezentul număr cu un nou articol despre 
certificarea pădurilor, scris împreună cu dipl. 
Forsting – Ştefan Teuşan, specialist în „Scientific 
Certification System”, Inc., auditor pentru Europa 
Centrală şi Răsăriteană

În ţara noastră, Revista de Silvicultură este percepută ca 
o „publicaţie de ţinută destinată profesioniştilor pădurii”, 
care „se impune şi prin multitudinea de informaţii şi 
recenzii ale unor lucrări de mare valoare ştiinţifică” 
şi care „se remarcă printr-o prezentare editorială şi o 
ţinută grafică de excepţie, aşa cum trebuie să-i stea bine 
unei reviste a silvicultorilor” după cum preciza în 1996 
dr. ing. Radu Cenuşă, fost Şef al Staţiunii Experimentale 
de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc şi fost 
decan al Facultăţii de Silvicultură a Universităţii Ştefan 
cel Mare din Suceava.
În Canada, dr. ing. Chris-Silviu Papadopol, fost 
coordonator de program pentru „Ecologia Plantaţiilor 
Intensive” din Ontario Forest Research Institut, din Sault 
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Ste. Marie (provincia Ontario este de 5 ori mai mare 
decât România), aprecia în 27.09.2010 că „prezentarea 
grafică a revistei este foarte bună” iar „... articolele sunt 
bine scrise şi au o ţinută care este utilă, atât ca material 
ştiinţific cât şi din punctul de vedere al recomandărilor 
practice. Poate aici ar mai fi de insistat, recomandând 
autorilor - după caz - o scurtă secţiune specială”.
Din Germania - Regensburg, domnul inginer Rudolf 
Rösler ne scrie în 29.09.2010:  „Trebuie să felicit redacţia şi 
pe toţi autorii revistei, nu nmumai pentru înalta calitate 
a articolelor publicate, ci şi pentru realizarea tipografică 
excepţională . Mă bucură faptul că primesc ocazia de 
a putea colabora la o revistă atât de remarcabilă din 
punct de vedere ştiinţific”
Dialogul cu inginerii silvici plecaţi din România, relevă 
interesul acestora de a informa silvicultorii autohtoni, 
privind particularităţile silviculturii din diferite colţuri 
ale lumii, respectiv destinele profesionale şi contribuţia 
ştiinţifică a acestora în străinătate. În acest sens prezen-
tăm în revista nr. 27/2010 biografia model a inginerului 
Rudolf Röesler, membru activ al mai multor societăţi 
ştiinţifice precum: Societatea Botanică din Regens-
burg (cea mai veche din lume în domeniu), Asociaţia 
Internaţională de Cercetări şi Management al Ursului 
din SUA, IUCN – Species Survival Commission Chicago 
USA, membru fondator al Cercului de Cercetări a Istori-
ei Forestiere Bavareze a Universităţii München, Grupul 
de istorie Forestieră din IUFRO precum şi expert al Con-
silului European (Strasbourg) în probleme de protecţia 
naturii şi vânătoare pentru sud-estul şi estul Europei. 
Sperăm să continuăm rubrica de „Biografii exemplare” 
cu alte personalităţi cunoscute: dr. ing. Chris-Silviu Pa-
padopol, ing. Petre Bradosche, dr. rer.nat. Aurel Teuşan 
etc. (aşteptăm pe adresa redacţiei propuneri şi materi-
ale în acest sens). 
Articolele şi opiniile specialiştilor din domenii 
complementare silviculturii ne sunt de mare folos, 
aducând persepective noi, întregitoare asupra cadrului 
general al ecosistemelor sau economiei forestiere. 
Astfel dr. biochimist Elisabeta Ţuluca, CS I în ICA 
Reseearch & Development, Bucureşti, atrage atenţia în 
RSC 26/2010 asupra „Produselor forestiere accesorii ca 
„trend” ascensional în asigurarea siguranţei şi securităţii 
alimentare”. 
Dr. geogr. biol. Sorin Geacu – şef al Colectivului bioge-
ografie – mediu, în Institutul de Geografie, Academia 
Română, aprecia la superlativ ultimele noastre numere 
ale Revistei de Silvicultură şi Cinegetică. 
Reacţiile specialiştilor din producţie la informaţiile fur-
nizate în paginile revistei sunt de real folos. Doamna 
ing. Ilica Alexandrina, preşedinta Filialei Alba Iulia a 
Societăţii „Progresul Silvic” aprecia pozitiv Revista de 
Silvicultură şi Cinegetică, dar sublinia, cu părere de rău 
că, din cauza tirajului prea redus, mulţi ingineri silvici 
din ţară nu au văzut această revistă. În consecinţă, con-
ducerea Soc. „Progresul Silvic”este hotărâtă să asigure 
începând din 2011 câte 4 numere cu un tiraj de minim 
500 exemplare pentru fiecare.

Specialiştii în producţie au cerut în permanenţă ca 
revista să cuprindă informaţii cu caracter de ghiduri 
de bune practici sau îndrumări tehnice pentru 
implementarea de noi soluţii tehnice de gestionare 
a pădurilor, rezultate în urma ultimelor cercetări în 
domeniu sau a asimilării unor tehnici/practici moderne 
din silvicultura mondială.
Ca urmare, în RSC 23/2007 s-a publicat o îndrumare 
tehnică pentru „Metoda bioindicatorilor şi bioacumula-
torilor în detectarea, evaluarea şi supravegherea polu-
ării din ecosistemele forestiere şi spaţii verzi” iar în pre-
zentul număr despre  „Reconstrucţia ecologică a căstă-
nişurilor din România afectate de cancerul scoarţei”.
Seniorii cercetării silvice braşovene (dr. ing. Leandru 
Vadim, Laureat al Premiului Academiei, dr. ing. Vlonga 
Ştefan, dr. ing. Gava Mihai şi mulţi alţi cercetători) susţin 
activitatea revistei prin articole, sfaturi şi iniţiative con-
structive, pentru ca „Revista de Silvicultură şi Cinegetică 
să fie o sursă nesecată de informaţii ştiinţifice şi tehnice, 
un liant care ne uneşte în năzuinţele noastre pentru pă-
duri mai bine gospodărite, o cronică profesională şi un al-
bum de amintiri a trecerii noastre prin pădurile româneşti, 
pe care le dorim nemuritoare”.
Anul acesta comemorăm 125 de ani de la naşterea 
„personalităţii multilaterale a profesorului universitar 
Marin Drăcea care a dominat silvicultura românească 
timp de un sfert de veac (1920–1945), fiind un mare 
învăţat şi gânditor, pasionat şi luptător neobosit pentru 
pădurea românească, pentru ideea de conştiinţă 
forestieră, dascăl de înaltă ţinută şi nobilă misiune la 
catedră, educator apropiat al tineretului, creator şi 
îndrumător în domeniul cercetării silvice, al silviculturii 
practice şi al administraţiei pădurilor” (Stinghe V.N., 
Ciriţă C., 1978), aşa cum rezultă şi din articolul omagial 
scris cu mult talent şi multă sensibilitate de conf. dr. ing. 
Mihai Daia din RNP. Cu acest prilej prefigurăm câteva 
articole din revistă cu unul din renumitele aforisme 
ale profesorului Marin Drăcea şi încheiem prezentul 
editorial cu următorul îndemn: „Mărturisesc, că după 
o îndelungată carieră, descopăr încă odată nobleţea şi 
frumuseţea carierei căreia ne-am dedicat. Aceasta ne 
justifică insistenţa cu care până azi am solicitat binele 
pentru păduri, dar mai cu seamă ne porunceşte o şi mai 
tare strângere a rândurilor şi o încordare a puterilor 
noastre, spre a corespunde vremurilor de azi şi viitorului”.
Pentru redacţia Revistei noastre rămâne în atenţie 
importanţa deosebită pe care marele Marin Drăcea 
o acorda ocrotirii pădurilor: „Mai departe nu poate 
lipsi din preocupările noastre pădurea, care este şi 
rămâne condiţia sine qua non, scutul agriculturii, scutul 
pământului acestei ţări şi garanţia că viaţa se va putea 
desfăşura normal, în special în ţinuturile accidentate de 
podgorie şi de munte”; rolului pădurilor pentru sănătatea 
oamenilor: „Nu putem uita pădurea care în ultimă analiză 
este izvorul sănătăţii noastre trupeşti şi sufleteşti, izvorul 
energiei româneşti – într-un cuvânt: liniştea, belşugul şi 
tăria neamului”; rolului arborilor ca simbol al civilizaţiei: 
„pentru a reda munţilor şi pământului arborii şi liniştea 
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necesară şi pentru a reda vieţii şi civilizaţiei temelia fără 
de care nu se poate dezvolta mai departe” şi mai ales 
importanţa pe care o acorda educaţiei silvice: „Astăzi 
termenul de conştiinţă forestieră se impune tuturor celor 
care voiesc să cunoască, în fondul lor, explicaţiile stărilor 
noastre forestiere actuale…”
În acest sens ne propunem lansarea unei noi rubrici 
intitulată: „Arborii şi ştiinţa” în care orice agresiune 
împotriva arborilor şi pădurilor din ţara noastră, să 
fie redată în imagini, însoţite de explicaţii ştiinţifice 

privind consecinţele tăierii arborilor asupra degradării 
solurilor, asupra dereglării regimului apelor, asupra 
peisajului, asupra calităţii aerului şi a vieţii oamenilor, 
informări urmate de „opinia” nemuritorului silvicultor 
Marin Drăcea despre evenimentul respectiv, aşa cum se 
exemplifică în ultimele pagini ale revistei. Trimiterea de 
către colaboratorii şi cititorii noştri a acestor imagini pe 
e-mailul ori adresa redacţiei ne va confirma, ori infirma, 
dacă acest demers se consideră util pentru a contribui 
la formarea conştiinţei forestiere.

Sorin Iulian Bâldea, 2009: „Cercetări privind efectul aplicării lucrărilor de îngrijire în făgetele tinere 
din Masivul Sebeş”, Teză de doctorat.
Fagul, numit încă din secolul al XIX părintele pădurilor, de prof. dr. Karl Gayer (Universitatea din München), 
este în secolul XXI o specie din ce în ce mai în „priză”, atât în Europa cât şi în Asia, după părerea expertului fo-
restier Alain Chavene – responsabil al grupului de lucru al fagului din IDF – Franţa. La nivel european, făgetele 
au trezit un interes mereu constant, suscitând noi teme de cercetare privind producerea lemnului de calitate 
în 80-100 ani şi asigurarea unor structuri, care să le confere rezistenţă, chiar şi la furtunile periculoase, de felul 
celor din decembrie 1999, aşa cum declară Gerard Armand şi Francois Ningre la începutul cărţii „Le hetre au-
trement” (2002, Institut pour le Developpment Forestier).
În aceste preocupări se înscrie şi teza de doctorat a domnului inginer Sorin Iulian Bâldea, izvorâtă din realită-
ţile Ocoalelor Silvice Grădişte, Orăştie şi Geoagiu şi fundamentată temeinic de experienţa practică, acumulată 
ca inginer cu fondul forestier şi ca şef de ocol în perioada 1983-2009.
Apreciez, concomitent cu actualitatea problematicii cercetate şi curajul doctorandului de a exprima rezulta-
tele unor cercetări din producţie, care susţin cu argumente ştiinţifice temeinice, necesitatea unor degajări şi 
depresaje puternice-foarte puternice, în seminţişurile-desişurile foarte dese de fag şi a unor curăţiri puterni-
ce, în nuieliş - prăjinişurile de fag, intervenţii care asigură: indici de zvelteţe sub 100 şi respectiv o mai bună 
stabilitate, creşteri radiale mai mari şi dezvoltarea mai bună şi mai simetrică a coroanelor.
În obţinerea acestor rezultate bune un rol important l-a avut definirea cu claritate a obiectivelor cercetărilor şi 
a scopului principal, „de a stabili modalităţile optime tehnice şi economice, de aplicare a lucrărilor de degaja-
re, depresaje şi curăţiri, în arborete pure de fag, cu funcţie de producţie, într-o manieră diferită de cea clasică, 
aplicată în mod oficial în ţara noastră”.
În aparenţă, acest scop pare minor, în realitate este deosebit de important, deoarece contribuie la fundamen-
tarea ştiinţifică a trecerii de la o silvicultură timidă a fagului, cu dimensiuni modeste, la o silvicultură mai dina-
mică, practicată în vestul Europei, care valorifică mai bine potenţialul de creştere a fagului şi asigură, în cicluri 
de producţie mai scurte, material lemnos de înaltă calitate, asigură un lemn mai gros, cu inele de creştere mai 
mari şi mai regulate, care se poate utiliza pentru furnire.
Pentru realizarea acestui scop, domnul inginer Sorin Bâldea şi-a asumat responsabilitatea unei game largi de 
obiective pe care le-a urmărit cu minuţiozitate şi cu dezvoltat spirit analitic, folosind modalităţi de cercetare 
exacte şi fără fisuri.
Elaborarea capitolului 2 se bazează pe o bună documentare bibliografică, cuprinzând 68 de titluri şi reflectă 
capacitatea foarte bună de sinteză şi de analiză a lucrărilor din literatura de specialitate.
Cercetările s-au efectuat în 34 suprafeţe de probă a câte 25 m2 la degajări şi depresaje şi de câte 150 m2 la 
curăţiri, localizate în bazinul hidrografic Frasinu-Tisa-Măgureni cu arborete de fag reprezentative.
O remarcă specială merită indicii folosiţi pentru exprimarea intensităţii curăţirilor şi a efectelor acestora şi 
anume intensitatea pe număr de arbori, dar şi pe suprafeţe de bază, diametrul mediu, dar şi indicele de zvel-
teţe, care relevă stabilitatea arboretului.
În capitolul 4, cadrul fizico-geografic şi fito-geografic al teritoriului cercetat este surprins cu tot ce are caracte-
ristic şi concludent pentru cunoaşterea potenţialului ecologic al fagului, sub raport ecologic şi geomorfologic, 
climatic, fenologic, hidrologic şi hidrografic, edafic şi staţional, remarcându-se relevanţa evidenţei şi răspândi-
rii tipurilor de staţiune, situaţia tipurilor de pădure şi a formaţiilor forestiere cu participarea fagului.

Recenzie
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O analiză pertinentă a modului de regenerare şi îngrijire a arboretelor de fag din UP II Sibişel şi UP III Mă-
gureni, cu adevărat reprezentative pentru România s-a realizat în Capitolele 5 şi 6, rezultând că după 1994 
arboretele tinere de fag nu au fost parcurse cu degajări, curăţiri şi prima răritură şi prezintă: desimi foarte mari 
între 14.400 şi 52.400 exemplare/ha; indici de zvelteţe peste 100, fiind predispuşi la încovoiere; până la 3% 
exemplare uscate; defecte între 20-40% şi anume înfurciri, vătămări cauzate de exploatare (1-10%) şi curburi 
(5%).
Capitolul 6, care cuprinde esenţa cercetărilor realizate şi rezultatele obţinute. 
Bazat pe aceste rezultate, autorul tezei de doctorat, un silvicultor cu o vechime de 25 de ani în producţie, 
precizează că în mod oficial în România se promovează intervenţii slab-moderate cu degajări - depresaje şi 
curăţiri, pentru ca prin desimea exagerată a făgetelor să se obţină tulpini drepte bine elagate. Aceste inter-
venţii timide şi mai ales neparcurgerea în ultimii 15 ani a făgetelor tinere cu lucrări de îngrijire pun în pericol 
existenţa lor, în perspectiva schimbărilor climatice şi nu asigură calitatea superioară a lemnului de fag, nici 
sub raportul dimensiunilor şi nici a defecţiunilor din lemn.
În această situaţie recomandările tezei de doctorat sunt foarte concrete pentru producţie, remarcându-e mai 
ales două dintre ele:
•	 Degajările cu caracter de depresaje şi curăţirile trebuie să aibă intensităţi mari şi un caracter combinat (de 

jos şi de sus) şi pronunţat selectiv.
•	 Indiferent de problemele cu forţa de muncă, de costurile de producţie ridicate şi de imposibilitatea co-

mercializării lemnului mic, rezultat din îngrijirea făgetelor tinere, aceste lucrări trebuie aplicate în timp, 
corect şi susţinut.

Legat de imposibilitatea comercializării lemnului mărunt sunt de precizat următoarele: Începând din 2009, 
lemnul mărunt rezultat din degajări, depresaje, curăţiri, este cerut de centralele termice în cogenerare pe bio-
masă, cum este cea de la Rădăuţi şi cum vor fi cele de la Sebeş; Alte centrale pe bază de biomasă, de 8 ori mai 
mari decât cele înfiinţate până în prezent, cu o capacitate de 200 MW, se vor înfiinţa în România, deschizând 
noi perspective, nu numai pentru executarea curăţirilor, ci şi pentru deschiderea culoarelor de acces; 
Biomasa primară, transformată în sursă de energie depăşeşte 10% în vestul Europei, iar în România este folo-
sită sub 1%, deşi Uniunea Europeană asigură bani prin măsurile de Agromediu;
După alţi autori, biomasa din România a reprezentat, în 1995, 2,3% din consumul primar de energie.
În Uniunea Europeană producerea de biomasă reprezintă 4% din necesarul de energie şi reprezintă o oportu-
nitate pentru dezvoltarea rurală durabilă, asigurând 300.000 de noi locuri de muncă în mediul rural.
Conform Agenţiei pentru Conservarea Energiei (ARCE), ponderea energiei electrice produse din resurse rege-
nerabile de energie (biomasă, energie solară, eoliană şi geotermală) din România trebuie să ajungă în 2010 
la 33% din consumul naţional brut de energie electrică, având costuri mai reduse cu 40% faţă de sursele de 
energie convenţională.
Biomasa reprezintă 70% din resursele regenerabile de energie din România.
Resturile din exploatări forestiere reprezintă 20% din biomasă.
Înfiinţarea şi funcţionarea unor pieţe pentru biomasă şi a Asociaţiei Procesatorilor de Biomasă din România 
(APBR) vor contribui de asemenea la valorificarea lemnului mărunt rezultat din depresaje, degajări şi curăţiri.
Concluziile lucrării, sintetizează principalele rezultate obţinute prin cercetările întreprinse de autor, dintre 
care de reţinut:
În suprafeţele experimentale parcurse cu cele mai puternice curăţiri, fagul a reacţionat cu cele mai mari creş-
teri în diametrul tulpinii şi coroanei; Între diametrul arborilor rămaşi după curăţire şi creşterile înregistrate 
după intervenţiile puternice, atât la diametrul tulpinii cât şi la diametrul coroanei, s-au determinat corelaţii 
foarte semnificative şi distinct semnificative. Starea de masiv a nuieliş-prăjinişurilor parcurse cu lucrări de cu-
răţiri puternice s-a refăcut după maximum 3 ani, ceea ce obligă la o nouă intervenţie după 1-2 ani; Instruirea 
echipelor de muncitori în baza unei singure suprafeţe demonstrative nu este suficientă din cauza variabilităţii 
dimensiunilor şi situaţiilor, deci aplicarea lucrărilor trebuie încredinţată unor silvo - tehnicieni foarte bine 
pregătiţi profesional.

Valentin Bolea
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La sylviculture et l’aménagement, dans le sens général 
de ces mots (choix de l’espèce cultivée, mélange 
d’essences, techniques de régénération) se pratiquent 
depuis plusieurs décennies dans le cadre des stations 
forestières. On entend par station un espace de forêt 
homogène du point de vue climat, exposition, sol, 
végétation, portant une même essence ou un même 
mélange d’essences, et dans lequel on peut escompter 
la même production. Plus simplement, c’est l’unité 
écologique spatiale élémentaire. 
Les facteurs qui définissent une station sont:
1. le climat général;
2. la roche-mère à partir de laquelle s’est développé 

le sol, c’est-à-dire la formation pétrographique 
mais aussi ses produits d’altération, en place ou 
déplacés par solifluxion ou colluvionnement; 

3. l’exposition et la pente. 
Ces deux derniers facteurs peuvent se résumer à 
l’appartenance à une unité géomorphologique;
4. le sol qui est le résultat de l’interaction entre climat, 

géomorphologie, peuplement et flore forestière ;
5. éventuellement des facteurs historiques.
La végétation herbacée et arbustive du sous-bois, dans 
sa composition en espèces et l’abondance relatives de 
celles-ci est la résultante et l’expression la plus visible de 
l’action des facteurs énumérés ci-dessus. Très souvent 

les stations forestières sont repérées (catalogue des 
stations) et cartographiées par recours à la végétation 
forestière, bon indicatieur, assez immédiatement 
perceptible, et en tous points (sauf peuplements très 
denses où elle ne se développe pas), permettant donc 
facilement et rapidement identification et cartographie 
des unités stationnelles. 
Au contraire le recours au sol ne peut se faire que 
par des sondag toujours assez fastidieux et pénibles, 
forcément plus ou moins éloignés les uns des autres, ce 
qui conduit à des limites entre stations plus imprécises 
que si l’on utilise la végétation. 
L’interprétation de la végétation se fait généralement, 
en France tout au moins, en ayant recours aux 
«groupes écologiques» (Bartoli 1967, Rameau et al 
1989, Duchaufour 1997), c’est-à-dire des ensembles 
de plantes traduisant les caractéristiques essentielles 
du climat et du sol. Ces groupes écologiques, dans la 
méthode française d’élaboration des catalogues des 
stations forestières, sont classés suivant deux gradients: 
acidité/basicité du sol et xéricité / humidité et situés sur 
un graphique à deux axes (voir ci-dessous). 
Malheureusement, le changement climatique 
(réchauffement, changement de la pluviosité et de sa 
répartition au cours de l’année) va rendre le recours 
aux végétaux beaucoup plus compliqué, voire très 
aléatoire, peut-être impossible.

tab. 1. Tableau de représentation de groupes écologiques suivant deux gradients d’humidité / xéricité et d’acidité / basicité des 
milieux avec indication des types d’humus généralement associée aux niveaux d’acidité (d’après Rameau et al. 1989)

Hyper-
acidiphiles

acidi- 
philes acidi-clines méso-

neutrophiles Neutro-philes calcicoles calcari-coles
hyper-xérophiles

xérophiles
méso-xérophiles

xéroclines
méso-philes

méso -hygroclines

hygroclines
méso-hygrophiles

hygrophiles

Types d’humus dysmoder moder oligo-mull méso-mull eumull mull 
calcique

mull 
carbonaté

Staţiuni forestiere

Stations forestières et changement climatique

Maurice Bonneau
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Si l’on peut penser, avec vraisemblance, que la réaction 
des différentes plantes au facteur acidité/basicité ne 
variera pas du fait du changement climatique, il n’en va 
pas de même de la réaction des plantes à la xéricité / 
humidité du sol, ni à l’engorgement de celui-ci qui se 
modifiera en parallèle à la pluviosité et à sa répartition, 
ni à la température moyenne, ni aux températures 
saisonnières résultant du réchauffement du climat. 
Ce dernier s’annonce rapide. Diverses études montrent 
qu’il est déjà en marche et tout porte à croire qu’il 
risque de s’accélérer par «effet boule de neige». Par 
exemple le dégazage massif de méthane depuis les 
sols des toundras arctiques et même à partir de l’Océan 
Arctique lui-même, déjà observé, accroîtra fortement 
l’effet de serre par rapport à l’action du seul CO2. 

Vennetier et Ripert (2010), par des relevés floristiques 
en région méditerranéenne et la simulation sur modèle 
de sa variation sous l’effet du réchauffement et de la 
modification des conditions hydriques, montrent 
que les espèces thermo-xérophiles voient leur aire 
s’étendre, tandis que les mésophiles perdent du terrain. 
Les dépérissements constatés sur Sapin pectiné et Pin 
sylvestre dans cette région confirment leur analyse. Et, 
curieusement, c’est dans les stations au sol profond, a 
priori favorables, que les plantes dépérissent le plus. 
Les auteurs attribuent ce fait à la raréfaction de la pluie 
qui nuit à la constitution de réserves hydriques dans le 
sol, réserves permettant aux plantes de surmonter des 
épisodes de chaleur ou de sécheresse. 
Pérez et al. (2009), modélisant les aires potentielles de 
l’épicéa, du sapin pectiné, du hêtre, et du chêne sessile 
en France à l’horizon 2070–2100, montrent que les deux 
premières essences ne pourront pratiquement plus 
être à leur optimum dans aucune partie du territoire 
français, que le hêtre ne trouvera plus de conditions 
favorables que dans le Haut-Jura et les Hautes-Vosges, 
tandis que le chêne sessile ne pourra plus occuper que 
les parties élevées du Massif Central, du Jura et des 
Alpes du Nord. Dans les terroirs où ces espèces croissent 
normalement jusqu’à maintenant, elles subsisteront 
sans doute encore, mais en connaissant des phases 
fréquentes et graves de dépérissement, alors que les 
espèces qui pourraient potentiellement les remplacer, 
souvent le chêne vert et le chêne pubescent, n’auront 
pas encore eu le temps de se disséminer à partir de leur 
aire actuelle. Les pessières, sapinières, chênaies sessiles 
actuelles seront probablement transformées en landes 
ou pelouses surmontées de bouquets d’arbres malades 
ou moribonds. 
La végétation réagira à ces changements avec un 
retard de plusieurs années. De plus, les différentes 
espèces d’un même groupe écologique risquent de 
réagir différemment, faisant en quelque sorte éclater 
ces groupes. Les cartographes des stations forestières 
vont donc se trouver devant un double problème:
•	 présence de groupes écologiques dont 

l’interprétation en termes de facteurs stationnels 
risque d’être erronée;

•	 retard de l’installation de ces groupes par rapport 
aux conditions stationnelles réelles.

Ces difficultés iront même probablement jusqu’à situer 
une station dans un climat général qui ne sera plus le 
sien.
Que faire? Renoncer à l’utilisation de la végétation, 
expression locale des conditions écologiques et 
se tourner vers des facteurs causaux non sensibles 
au changement climatique, notamment le sol et la 
géomorphologie. 
Les sols évolueront sans doute sous l’influence des 
modifications du climat, mais beaucoup plus lentement 
que la végétation. Par exemple, sous l’effet d’une 
évapotranspiration supérieure à la pluviométrie, les sols 
de l’aire climatique méditerranéenne sont plus riches 
en cations (Ca, Mg) que les sols de climat tempéré. 
Le changement climatique, en faisant remonter en 
latitude et en altitude la limite nord de la végétation 
méditerranéenne, va enrichir en calcium et en 
magnésium des sols jusqu’ici beaucoup plus désaturés 
et acides. Mais il faudra sans doute très longtemps avant 
que cet effet soit sensible, nécessitant la mobilisation 
du calcium et du magnésium à partir des litières 
forestières, sans doute relativement rapide, mais aussi à 
partir d’une libération de ces éléments par altération de 
la roche-mère, processus beaucoup plus lent. 
L’identification des sols et leur cartographie ont donc 
des chances de refléter encore pour des dizaines 
d’années les conditions écologiques auxquelles étaient 
jusque-là soumis les arbres de nos forêts. Cependant, à 
long terme, le sol se modifiera et les stations forestières 
devront donc être redéfinies en fonction de leur 
nouvelle végétation et de leur nouveau sol, opération 
fort délicate car supposant qu’on atteigne un nouvel 
équilibre, mis à quand cette échéance et comment en 
être sûr? 
Par contre, le facteur géomorphologique paraît très 
stable, à moins d’envisager des orages catastrophiques 
avec de forts processus d’érosion-colluvionnement.

Conclusion.
Pour les forêts où la cartographie des stations ou 
l’élaboration d’un catalogue n’a pas encore été 
effectuée, il semble très important d’insister sur le 
facteur «géomorphologie», c’est-à-dire situation de la 
station sur un plateau, sur une pente, forte ou faible, 
d’exposition nord, sud, est ou ouest, ou sur un colluvium 
de bas de pente, et de définir soigneusement la roche-
mère, riche ou pauvre, plus ou moins facilement 
altérable et dont les produits d’altération apportent 
richesse ou pauvreté chimiques et des propriétés 
physiques spécifiques. 
Il est donc conseillé d’adjoindre à chaque équipe 
chargée d’élaborer un catalogue de stations 
forestières ou de cartographier celles-ci un géomor-
phologue professionnel, ou de former l’équipe à la 
géomorphologie.
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Toutefois il est ces cas où la géomorphologie s’avère 
insuffisante. Par exemple celui des plateaux au relief 
assez plat et uniforme mais qui comportent cependant 
des sols différents. Sur le plateau de Haye, proche de 
Nancy, on peut trouver à la fois des sols très superficiels 
ou très caillouteux, de type rendzine brunifiée, ou des 
sols assez profonds (sols bruns calciques) suivant la 
nature des niveaux calcaires sous-jacents (calcaires à 
polypiers, très durs, arénites calcaires tendres) ou même 
des sols très profonds de type lessivé sur les bordures 
où subsistent depuis la fin du Crétacé des alluvions 
de la Moselle. Dans ces cas, la géomorphologie doit 
absolument se compléter d’une bonne connaissance 
des assises pétrographiques et de leurs affleurements. 
Le recours à l’étude des sols restera nécessaire, au 
moins par échantillonnage suivant des transects 
soigneusement choisis, et en insistant sur les propriétés 
qui conditionnent la réserve en eau utile : profondeur 
prospectable par les racines, texture, charge en cailloux. 
Bien entendu l’analyse de la fertilité chimique sur la 
terre fine reste également indispensable. 
Et, in fine, chose extrêmement difficile, suggérer des 
essences de remplacement des espèces cultivées 
traditionnellement dans telle ou telle station. 

En résumé, le changement climatique va conduire 
à modifier les méthodes d’élaboration des cartes 
de stations forestières, le recours à la végétation, 
méthode la plus fréquente aujourd’hui, va perdre de sa 
pertinence. Et là où les stations sont déjà cartographiées 
sur cette dernière base, une révision des travaux en 
ayant recours à la géomorphologie et à la prospection 
des sols s’imposera. 
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Staţiunile forestiere şi schimbările climatice
Pentru pădurile unde cartografierea staţiunilor sau elaborarea unui studiu nu s-a efectuat încă, pare foarte 
important să se insiste pe factorul geomorfologic, cum ar fi situaţia unei staţiuni pe un platou, pe o pantă 
mare ori mică, cu expoziţie nordică, sudică, estică sau vestică, sau pe o coluviune la baza pantei şi să se 
definească cu grijă roca-mamă, bogată sau săracă, mai mult sau mai puţin uşor alterabilă şi a căror produse 
de alterare aduc îmbogăţirea ori sărăcirea chimică şi însuşiri fizice specifice.
Se recomandă completarea fiecărei echipe însărcinată cu elaborarea unui (catalog) studiu al staţiunilor 
forestiere sau cartografierea acestora, cu un geomorfolog de profesie sau formarea unei echipe de 
geomorfologie.
Cu toate acestea sunt cazuri unde geomorfologia se dovedeşte insuficientă. De exemplu platourile cu relieful 
destul de plat şi uniform, care comportă soluri diferite. Pe platoul Haye, în apropiere de Nancy, se pot găsi atât 
soluri foarte superficiale şi foarte schelete de tipul rendzinelor brunificate, cât şi soluri destul de profunde 
(soluri brune calcice) în funcţie de natura şi nivelul calcarelor din subsol sau de asemenea soluri foarte 
profunde de tip lesivat pe borduri sau formate la sfârşitul cretacicului pe aluviunile de la Moselle. În acest 
caz, geomorfologia trebuie neapărat completată cu o bună cunoaştere a componentelor petrografice şi a 
aflorementelor. Recurgerea la studiul solurilor rămâne necesară mai ales pe probe urmărind transecte alese 
cu grijă şi insistând asupra proprietăţilor care condiţionează rezervele în apă utilă: profunzimea prospectabilă 
de rădăcini, textură, schelet. Bineînţeles că analiza fertilităţii chimice a solurilor fine rămâne de asemenea 
indispensabilă. Şi în sfârşit, un lucru foarte dificil, să se sugereze speciile cultivate tradiţional în aceste regiuni.
În rezumat schimbările climatice vor determina modificarea metodelor de elaborare a cartării staţiunilor 
forestiere, prin pierderea pertinenţei metodei actuale, utilizate cel mai frecvent astăzi, prin recurgere la 
vegetaţie. Şi acolo unde staţiunile sunt deja cartografiate pe baza vegetaţiei se impune o revizie a lucrărilor 
prin recurgerea la geomorfologie şi analize de sol.

Rezumat
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1. Introducere
Se ştie, spre a-şi dovedi existenţa şi valoarea în sânul 
societăţii, omul are nevoie de un certificat: de naştere, 
de botez, de studii, de deces... La originea ideii de a cer-
tifica şi pădurile, găsim şi pe profesorul român Mihail 
Prodan (1912-2002). În activitatea sa la universitatea de 
la Freiburg a promovat ideea unei păduri perene (Dau-
erwald). Această idee a animat, ani mai târziu, partici-
panţii la conferinţa internaţională de la Rio de Janeiro 
în 1992. Reprezentanţii celor peste 170 de state – între 
care şi România – au căzut de acord cu privire la ne-
cesitatea de a stăvili exploatările ilegale din pădurile 
mapamondului, exploatări care duceau la nimicirea 
ecosistemului pădure.
Dar pe ce cale? 

2. Primus inter pares: Certificatul FSC
O soluţie practicabilă a venit din partea unei organizaţii 
ne-guvernamentale, constituită în Toronto în anul 1993 
sub denumirea de Forest Stewardship Council, pe scurt 
FSC. Cu alte cuvinte: un Consiliu Forestier Mondial, 
constituit din reprezentaţi guvernamentali, industriaşi, 
comercianţi, sindicalişti etc. Într-un cuvânt: experţi în 
sociologie, ecologie şi economie. Spre a-şi dovedi 
competenţa în materie de silvicultură, sus numita 
organizaţie a elaborat un „decalog“ cu zece criterii, 
considerate ca inerente unei gospodăriri durabile a 
pădurilor. Prescripţii care în mod implicit blochează 
tăierile abuzive.
Implementarea decalogului revine unor experţi silvici 
independenţi, acreditaţi de sus-numita organizaţie, 
cunoscuţi sub denumirea de „auditori“. Conditia sine 
qua non: limba engleză sau spaniolă. În plus: interes de 
a se perfecţiona pe parcurs, prin participarea la cursuri 
ad-hoc.
Doreşte o întreprindere să fie certificată, auditorul 
competent pentru regiune se deplasează la faţa locului 
spre a se orienta. Dacă-i cazul, întreprinde cele necesare 
în vederea unei cooperări pe timp de 5 ani, cooperare 
care implică obţinerea unui certificat. Posesorul 
acestuia are şansa de a spori valoarea mărfii oferite pe 
piaţa europeană. Dar nu numai atât: certificarea este 

totodată o contribuţie la stăvilirea jafului şi tăierilor 
abuzive din păduri.

3. Unde-s doi, dilema creşte:  
Certificatul PEFC 
În rândurile silvicultorilor germani, ideea cu certificarea 
pădurilor a dus la controverse. Timp de aproape două 
secole, silvicultura germană a fost model pentru întrea-
ga silvicultură europeană. Nu-i deci de mirare că, în toa-
te ţările, s-a urmărit cu mult interes reacţia silvicultori-
lor germani la această iniţiativă de peste Ocean. Şeful 
administraţiei silvice din Rheinland-Pfalz s-a exprimat 
după cum urmează: „Noi nu avem nevoie de un certificat 
pentru produsele noastre, din păcate acesta este necesar“. 
Până la urmă silvicultorii germani, respectiv europeni nu 
s-au mărginit la critică, ci au venit cu contra-propuneri. 
După mai multe discuţii şi întruniri prealabile, s-a 
constituit în 1999 – deci 5 ani mai târziu - la Paris o 
organizaţie europeană, prescurtat PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification schemes).
Ambele organizaţii urmăresc acelaşi ţel, anume: 
a. conştientizarea proprietarilor de pădure cu privire 

la valoarea bunurilor de care dispun,
b. posibilităţile de a le spori valoarea,
c. stăvilirea tăierilor ilicite,
Din păcate, certificarea nu-i gratuită.
Cheltuielile cu deplasările şi activitatea auditorului, 
cad în sarcina întreprinderii. De unde dilema: pe de o 
parte perspectiva unui preţ mai bun, pe de altă parte 
cheltuieli suplimentare.

4. Numitorul comun: Certificatul SCS
Certificarea pădurilor este numai o jumătate de măsu-
ră. Cealaltă jumătate este certificarea fluxului de produ-
se lemnoase (Chain-of-Custody) Acesta cuprinde lemn 
rotund, cheresteaua, uneltele, mobila, celuloza. Acest 
sector este ocupat de a treia întreprindere de peste 
Ocean, pe nume Scientific Certification Systems (SCS). 
Sediul societăţii este în Emeryville, California. Certifica-
rea produselor lemnoase implică o certificare prealabilă 
a lemnului la ieşirea din pădure. Nu importă, după care 

Gestionarea pădurilor

Certificarea pădurilor: pe trei cărări spre acelaşi obiectiv

Aurel teuşan, Ştefan teuşan
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sistem a fost făcută această certificare. Cu alte cuvinte: 
sistemul SCS este trăsătura de unire între sistemele FSC 
şi PEFC. Există şi alte sisteme acceptate. 
Se poate deci afirma că certificarea la cioată este 
punctul de plecare al fluxului de produse lemnoase, al 
aşa anumitului lanţ custodic.
Ca şi în cazul pădurilor, certificarea acestor produse 
nu-i gratuită. 

5. Uniunea Europeană are ultimul 
cuvânt
Certificarea produselor lemnoase devine, cu 
timpul, obligatorie. După multe discuţii prealabile, 
guvernul german a publicat în 2007 aşa numitele 
„Beschaffungsrichtlinien“ pentru lemn şi produsele 
lemnoase. Este vorba de prescripţii prin care 
comercianţilor cu produse lemnoase li se cere să facă 
dovada că obiectele oferite provin din exploatări legale 
şi durabile.
Între timp dezbaterile se duc la nivel european. 
În decursul ultimelor luni, tematica a fost subiectul 
multor controverse între Parlamentul, Comisia şi 
Consiliul ministerial al Uniunii Europene. Demn de 
notat sunt următoarele faze:
•	 consens obţinut la 14 iunie 2010. Esenţialul: 

interzicerea comerţului cu produse lemnoase, 
provenite din tăieri ilicite. Transparenţă desăvârşită 
a filierei produselor lemnoase, cu începere de la 
cioată până la ultimul utilizator. O sarcina deosebită 
revine persoanelor, respectiv întreprinderilor, 
care lansează pentru prima dată un produs în 
circuitul fluxului de mărfuri. În miezul tranzacţiilor 
stă lemnul rotund. Odată ce-i dovedit că acesta 
nu provine din tăieri ilicite, formalităţile pentru 
prelucrările următoare se simplifică; 

•	 prescripţiile sunt valabile atât pentru produsele 
lemnoase provenite din păduri private, cât şi pentru 
cele din proprietăţi publice; 

•	 Parlamentul Uniunii Europene a aprobat in şedinţa 
din 7 iulie 2010 propunerile descrise mai sus;

•	 ultimul cuvânt îl are Consiliul ministerial. Un termen 
încă nu a fost hotărât;

•	 odată ce şi această formalitate este îndeplinită, intră în 
acţiune guvernele naţionale. Acestora le revine sarcina 
de a elabora legile necesare în decurs de 27 luni;

•	 asociaţiile întreprinderilor angajate în prelucrarea şi 
comerţul cu produse lemnoase îşi sfătuiesc membrii, 
să se pregătească din timp la confruntarea cu noile 
dispoziţii legale. Cu alte cuvinte: întreprinderile 
sunt strânse cu uşa. Aşa dar, nu certificare de bună 
voie, ci de nevoie.

6. Comerţul cu lemn la nivel mondial: 
LACEY Act
Statele Unite au luat măsuri contra comerţului ilegal cu 
animale sălbatece, peşti şi plante încă din 1900 (LACEY 
Act). Era deci firesc ca în anul 2009 să actualizeze 
prescripţiile, integrând şi comerţul cu lemn şi produse 
lemnoase. Principiul de bază este aşa numitul „Due 
Diligence“, pe româneşte, datoria de a fi cinstit... La 
orice tranzacţie atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul 
sunt ţinuţi sa fie oneşti.
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Abstract
Forest Certification: three ways toward the same goal
There were analyzed three ways of forest certification: Forest Stewardship Council, Programme for the Endor-
sement of Forest Certification schemes and Scientific Certification Systems.
European Union Parliament approved in July 7, 2010 the following proposals: 
•	 Prohibiting wood products trade from illegal cutting; 
•	 Perfect transparency of chain of wood products, starting at stump to the last user.
The prescriptions are valid for wood products from private forests, but also for the public property.
The Ministerial Council has the final decision, but a period has not been decided yet. Once this formality is 
satisfied, national governments enter into action; they must develop the necessary laws within 27 months.
Keywords: forest certification, wood, private and state administration, laws.
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•	Giurgiu, V. und Stoiculescu, Cr. D.: 

Naturschutz im rumänischen Karpa-
tenbogen.

•	 Ionaşcu, D: Stand der Forstwirtschaft in 
Rumänien,

•	Stoiculescu, Cr. D.: Biodiversität im 
rumänischen Raum.

•	Bândiu, C. şi G.F. Borlea: Rumänische 
Naturwälder im europäischen Blickfeld.

•	Prodan, M., R. Cenuşă şi Gh. Flutur: 
Die Naturwälder der Nordkarpaten. 
Zwischen Exploitation und nachhaltige 
Bewirtschaftung.

•	Olenici. N. şi A. Simionescu: 
Eichenwälder sind das Sorgenkind der 
rumänischen Forstwirtschaft.
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1. Introducere
Ciuperca asiatică Cryphonectria parasitica a provocat 
cea mai mare catastrofă produsă de un factor micro-
biotic în ecosistemele forestiere din America de Nord, 
provocînd uscarea castanului american pe 3,6 mil.ha 
(Day, 1978), iar în Europa a cauzat uscări în masă la cas-
tanul european pe mari suprafeţe (Anagnostakis, 1979; 
Bisiach, 1992).
Cunoaşterea cauzelor şi manipularea hipovirulenţei 
(Anagnostakis şi Day, 1979; Anagnostakis ş.a., 1988; 
Bisiach ş.a., 1994) cunoaşterea variabilităţii genetice şi 
identificarea tulpinilor ciupercii (Cortesi şi Milgroom, 
1998) au condus la elaborarea metodologiei de com-
batere biologică a patogenului (Intropido ş.a., 1993; Di-
amandis şi Xenopoulos, 1993; Calza C.A., 1993; Bisiach 
ş.a., 1994; Heiniger şi Rigling, 1994; Robin şi Heiniger, 
2001; Radócz, 2001; Bolea şi Chira, 2006).
Reconstrucţia căstănişurilor europene a pus în valoare 
cunoştinţele, acumulate în timp, privind combaterea 
integrată (biologică şi silviculturală) a ciupercii C. pa-
rasitica (programe de combatere – Diamandis şi Perle-
rou, 2003; Bolea şi Chira, 2004), pe cerinţele ecologice 
şi silvotehnica castanului (Bolea, 1987; Bassi ş.a., 1990, 
Bounous ş.a., 1992, Chiarani şi Faletti, 1993, Bellini, 
1995, Bounous G., 1998, Leşan, 2002; Diamandis ş.a., 
2007), referitor la selecţia castanilor (Bolea, 1987, Batu 
şi Achim, 1998). 
În România, ciuperca a fost identificată în Maramureş 
în anii 1980’ (Florea şi Popa, 1989; Bolea ş.a., 1995), 
primele încercări de combatere chimică eşuând (Florea, 
2002; Mariş, 2007). În ultimul deceniu, după migăloase 
analize şi cercetări asupra infecţiilor provocate de C. 
parasitica în căstănişurile maramureşene (Mariş, 2004; 
Chira, Chira, 2008), finalizate prin identificarea tulpinii 
majoritare (EU 12) (Chira ş.a, 2003), care cauzează 

cancerul scoarţei la castanul din nord-vestul ţării, 
după 3 ani (2005–2007) de inoculări experimentale ale 
produsului biologic (Bolea şi Chira, 2006; Chira şi Chira, 
2007), în condiţiile unor lăstărişuri invadate de specii 
pioniere şi mur (devenite din ce în ce mai inaccesibile), 
finalizate prin sute de cancere virulente vindecate 
(eficacitatea vindecării exemplarelor canceroase a fost 
de 70-90%, în funcţie de mărimea cancerului) (Bolea şi 
Chira, 2006; Mariş, 2007), a început răspândirea naturală 
a ciupercii hipovirulente purtătoare a virusului (Bolea 
şi Chira, 2009), care asigură vindecarea arboretelor de 
castan afectate de cancerul de scoarţă. Pentru a ajunge 
aici s-au parcurs mai multe etape tehnologice.

2. Etapele combaterii biologice

Foto 1. Identificarea tipului de compatibilitate vegetativă 
Identifying the type of vegetative compatibility 

Prin teste de compatibilitate vegetativă (cu suşe 
europene cunoscute) (foto 1–2) a fost identificată 
tulpina hipervirulentă locală, dominantă (EU 12), din 
arboretele de castan. Pentru combaterea acesteia, sunt 
necesare tulpini (locale sau, dacă acestea lipsesc, străine) 
hipovirulente şi obligatoriu compatibile (Chira ş.a, 2003). 

Conservarea naturii

Reconstrucţia  ecologică a căstănişurilor din România 
afectate de cancerul scoarţei

Valentin Bolea, Dănuţ Chira,  
Florentina Chira, Costel Mantale,  

Diana Vasile

„Regenerarea, exploatarea, îngrijirea şi educarea arboretelor, protecţia pădurilor pot constitui discipline diferite, 
bine definite în învăţământ sau în sistemele noastre de gândire. Dacă ne apropiem însă de realitatea vieţii în 
pădure, atunci trebuie să constatăm că între toate aceste preocupări şi îndeletniciri există o permanentă şi 
indiscutabilă legătură; fiecare condiţionează şi este condiţionată de celelalte şi toate împreună în felul anume cum 
se îmbină denumesc un anumit tratament, cu specificul său care-l diferenţiază de alte tratamente…” „Practicianul 
care concepe şi conduce lucrările în pădure trebuie să îmbine în activitatea sa toate aceste preocupări fundamentale” 
(Drăcea M.)
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Foto 2. Conversia tulpinilor virulente la hipovirulenţă 

Conversion of virulent strains to hipovirulent

Conversia tulpinilor locale la hipovirulenţă s-a realizat 
cu ajutorul a două tulpini hipovirulente compatibile 
tulpinii EU 12, primite de la Institutul de Cercetări 
Forestiere din Salonic - NAGREF, Grecia (prin amabilitatea 
dr. Stephanos Diamandis şi dr. Charikleia Perlerou, 
care au asigurat şi suşele cunoscute pentru testele 
de compatibilitate), testate anterior. Testarea trecerii 
virozei de pe tulpinile greceşti pe cele maramureşene 
s-a făcut cu succes la majoritatea probelor izolate (Chira 
şi Bolea, 2003; Bolea şi Chira, 2006) (foto 2). 
Pe baza unui proces tehnologic de laborator (repicarea 
şi multiplicarea tulpinilor convertite la hipovirulenţă, 
prepararea amestecului de tulpini, ambalarea, stocarea 
şi livrarea pentru experimentări de câmp) laboratorul 
de fitopatologie al Staţiunii ICAS Braşov a realizat 
produsul biologic necesar aplicaţiilor de teren pentru 
combaterea biologică a ciupercii patogene C. parasitica 
(Chira şi Chira, 2007). 

Foto 3. tratamente biologice în lăstărişurile de castan 
invadate de specii pioniere 

Biological treatment on sweet chestnut sprouts under pioneer 
species competition

Aplicarea tratamentelor biologice a fost experiemen-
tată (2005-2008) în principalele căstănişuri din DS Ma-
ramureş (foto 3-8). Primăvara, în intervalul mai-iulie, în 
câteva suprafeţe experimentale din O.S. Baia Mare (Va-

lea Roşie, Tăuţii de Sus), Tăuţii Măgherăuş (Băiţa, Apa 
Sărată, Cicârlău) şi Baia Sprie (Limpedea, V. Borcut) au 
fost utilizate două variante de produs viral (tipul 1 şi 2, 
corespunzând celor două tulpini hipovirulente primite, 
trecute prin conversie pe tulpini locale hipervirulente) 
şi două variante de tratament (1 de vindecare - cancere 
mici care se vindecă rapid şi 2 de răspândire - cancere 
mari, care se vindecă greu, dar asigură o perioadă mai 
lungă de răspândire a virusului) (foto 4 -5). 

Foto 4-5. tratament de vindecare (stânga) /  
de răspândire (dreapta) 

Healing (left) / spreading (right) treatment

Ambele variante de produs viral s-au dovedit eficace, 
atât la castan cât şi la gorun.
Elementul cel mai sugestiv pentru cazurile de 
nevindecare a castanilor trataţi (varianta de vindecare, 
nu şi de răspândire) este depăşirea barierei de 
inoculare, înregistrată într-o pondere de 14–20%, 
cauzele fiind de natură procedurală. Cancerele prea 
mari, cu infecţii avansate (semnalate de fructificaţiile 
puternice, degradarea scoarţei, numărul mare de 
lăstari lacomi, uscarea vârfului tulpinilor), s-au vindecat 
mult mai greu (ori s-au uscat), mai ales la exemplarele 
mai bătrâne (unde reacţia de acoperire este mai lentă), 
dar au asigurat o răspândire mai îndelungată a tulpinii 
hipovirulente.

 
Foto 6. evaluarea eficacităţii tratamentului biologic 

Evaluation of biological treatment efficacy 
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Foto 7. Cancere netratate, vindecate în urma răspândirii 
naturale a virozei de la arborii trataţi 

Untreated healled canker after natural virus spreading from 
the treataed chestnut trees

Eficacitatea tratamentelor a fost demonstrată atât prin 
vindecarea cancerelor tratate (foto 4 şi 6), cât şi prin 
transmiterea virozei la arborii netrataţi învecinaţi (foto 7), 
în suprafeţele tratate experinental de la Băiţa (O.S. Tăuţi 
Măgherăuşi) şi Morgău – Valea Roşie (O.S. Baia Mare). 
Tehnica de tratare şi eficacitatea metodei au fost 
prezentate specialiştilor din producţie din D.S. 
Maramureş şi D.S. Gorj. 
Această realizare, de mare fineţe tehnică, este numai 
un început, deoarece pentru vindecarea completă a 
bolii este necesară revenirea an de an, în 2008-2014, 
pentru îndesirea reţelei de cancere inoculate până la 
30-50 arbori/ha. 

Foto 8. Cancere netratate, vindecate în urma răspândirii 
naturale a virozei de la arborii trataţi 

Untreated healled canker after natural virus spreading from 
the treataed chestnut trees

3. Schimbările cauzate de maladia 
cancerului scoarţei în structura 
căstănişurilor
Agresivitatea ieşită din comun a ciupercii parazite de 
carantină Cryphonectria parasitica a cauzat schimbări 

radicale în structura, vârsta, compoziţia, accesibilitatea 
căstănişurilor. Rezervaţiile pure cu castani seculari 
s-au transformat din codri în lăstărişuri. În arboretele 
amestecate de castan cu alte specii, au apărut ochiuri 
cu regenerare abundentă, din lăstari şi sămânţă (foto 8). 
Prin uscarea parţială sau totală a castanilor bătrâni 
infectaţi de C. parasitica, lumina a pătruns în arborete 
şi au invadat plopul tremurător, salcia căprească, 
carpenul, arbuştii şi murul (foto 9-10).

 
Foto 9-10. Rezervaţie de castan transformată în lăstăriş 

Chestnut reservation transformed into young coppice 
regeneration

4. Adaptarea regimelor, tratamentelor 
şi lucrărilor de îngrijire, la noile situaţii 
apărute în căstanişurile din România
Pentru adaptarea regimelor, tratamentelor şi lucrărilor 
de îngrijire la noile situaţii apărute în România, s-a 
apelat la experienţa ţărilor din sudul şi vestul Europei, 
care se confruntă cu situaţii asemănătoare de multă 
vreme şi pe suprafeţe mult mai mari decât în România 
(2150 ha) - Franţa (921500 ha), Italia (498000 ha), Spania 
(100000 ha), Portugalia (40600 ha), Grecia (33000 ha), 
Elveţia (23500 ha), Marea Britanie (18800 ha), Croaţia 
(15000 ha) şi Germania (2000 ha). Deplasările de studiu 
în Grecia, din 4-8.06.2007 şi 8-14.10.2007 (Diamandis 
ş.a., 2007) şi mai ales analiza particularităţilor concrete 
din căstănişurile de la Baia Mare, a dus la concluzia 
că sunt necesare regime şi tratamente adaptate la 
particularităţile fiecărui arboret / staţiune (foto 11).

Foto 11. Căstănişurile din Grecia analizate de specialiştii 
greci şi români 

Chestnut forests in Greece analyzed by Greek and Romanian 
experts
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4.1. Lucrări speciale de conservare
Lucrări speciale de conservare sunt necesare în 
căstănişurile de pe terenuri degradate, cu pante mai 
mari, de până la 450 (Valea Amadea) ori din zona puternic 
poluată cu sulf, cupru şi zinc (Măgura Ferneziu). Aici se 
vor efectua: 
•	 lucrări de igienă (foto 12); 
•	 promovarea nucleelor existente de regenerare 

naturală cu castan, gorun, sorb torminal, fag, paltin, 
cireş (foto 13); 

•	 îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale din 
speciile valoroase amintite; 

•	 menţinerea speciilor de subarboret (mălin 
american, carpen, alun, sânger, păducel); 

•	 combaterea biologică a cancerului scoarţei la castan 
şi îmbunătăţirea drenajului în microstaţiunile cu 
exces de umiditate – pentru prevenirea infecţiilor 
cu Phytophthora cambivora.

Foto 12. Microstaţiune cu exces de umiditate 
Chestnut forest site with excessive humidity

Foto 13. Căstăniş din zona poluată 
Chestnut forest in polluted area

4.2. Tăieri de transformare spre grădinărit
Tăieri de transformare spre grădinărit sunt recomandate 
în arboretele de amestec a castanului cu fag, gorun şi 
răşinoase, în care prin uscarea castanilor infectaţi cu C. 

parasitica au apărut ochiuri cu regenerare din lăstari şi 
din sămânţă de castan şi fag (foto 14). Aplicarea acestui 
tratament la Ilba, Săbişa, din O.S. Tăuţii Măgherăuşi, 
necesită realizarea accesibilităţii prin instalaţii 
permanente de transport şi de căi de colectare a 
materialului lemnos. 
În amestecurile de castan cu gorun şi fag, prin tăieri se 
vor asigura condiţii favorabile de regenerare şi pentru 
gorun, potrivit cerinţelor ecologice ale acestuia, pentru 
a împiedica copleşirea acestuia.
Pentru conservarea speciei ocrotite şi a habitatul său, 
acelaşi tratament este potrivit nucleului rezervaţiei de 
castan în porţiunile de arboret în care arborii în vârstă 
nu s-au uscat în urma infecţiilor.

Foto 14. tăieri de transformare spre grădinărit 
Cuts of changing to gardening

4.3. Rărituri cu caracter de igienă
În arboretele tinere de castan, în amestec cu mălinul 
american (Limpedea, O.S. Baia Sprie), cu stejarul roşu 
sau cu carpenul (Chiuzbaia, O.S. Baia Sprie), în amestec 
cu pinul strob şi fagul (Borcut – Chiuzbaia, O.S. Baia 
Sprie), ori cu fagul (Bartoşa, O.S. Baia Mare), unde 
prin extragerea castanilor infectaţi de C. parasitica, 
consistenţa nu coboară sub 0,7 se va asigura o stare 
fitosanitară corespunzătoare prin rărituri, cu caracter de 
igienă, în cadrul regimului pădurilor de codru (foto 15).

Foto 15. Aplicarea răriturilor cu caracter de igienă în 
cadrul regimului pădurilor de codru. 

Apply thinning with hygiene character in the forests of the 
forest regime.



Anul XV  | Nr. 27 | 2010

19

4.4. Convertirea lăstărişurilor de castan la crângul 
cu rezerve
Convertirea lăstărişurilor de castan la crângul cu 
rezerve şi specii pioniere, sunt mai potrivite în unele 
situaţii, cum ar fi regenerările tinere de la Băiţa (O.S. 
Tăuţii Măgherăuşi) şi Perimetrele de ameliorare a 
terenurilor intens poluate (O.S. Baia Mare). Prin aceasta 
se valorifică speciile valoroase provenite din sămânţă 
(castan, gorun, sorb torminal, cireş, paltin, tei, fag) aflate 
în amestec cu lăstărişurile de castan şi care îndeplinesc 
condiţia de calitate a trunchiurilor şi de repartizare 
uniformă a cel puţin 160 ex./ha. De asemenea, speciile 
de ajutor (carpenul) şi arbuştii asigură din plin un 
subarboret care să stimuleze elagajul rezervelor şi să 
asigure drenajul biologic activ care să nu favorizeze 
instalarea bolii cernelii (foto 16).

Foto 16. Valorificarea speciilor valoroase  
provenite din sămânţă 

Protection of the seedlings of valuable specie

5. Recomandări tehnice
Rezultatele cercetării se pot valorifica în toate 
ecosistemele forestiere cu castan bun din ocoalele 
silvice: Baia Mare, Baia Sprie, Şomcuta, Ulmeni (Direcţia 
Silvică Maramureş), Borleşti şi Tăşnad (D.S. Satu Mare), 
Dobreşti, Săcuieni, Alejd (D.S. Bihor), Gurahonţ (D.S. 
Arad), Simeria (D.S. Hunedoara), Baia de Aramă (D.S. 
Mehedinţi), Râmnicu Vâlcea, Romani (D.S. Vâlcea), 
Tismana, Polovragi (D.S. Gorj) etc. Durata aplicării 
rezultatelor cercetării va fi de minimum 3 ani.
Având în vedere rezultatele bune obţinute la primele 
experimente de combatere biologică şi experienţa 
câştigată atât în execuţia practică a elaborării produsului 
biologic (viral) cât şi a inoculărilor de teren cu suşele 
hipovirulente (virusate) ale ciupercii, se recomandă:
•	 doborârea şi scoaterea din pădure a tuturor 

castanilor infectaţi cu C. parasitica şi cu mai mult de 
2/3 din coroană uscată până la 1 aprilie;

•	 executarea lucrărilor de accesibilizare, ajutorare a 
regenerării naturale, degajare, curăţire şi rărire, în 
căstănişurile infectate de C. parasitica până în 15 mai;

•	 executarea etapei următoare a combaterii biologice 
(cca 100.000 inoculări pe an) în perioada 15 mai - 31 

iulie, cu verificarea eficacităţii în luna septembrie;
•	  continuarea combaterii biologice în următorii 2-5 

ani în funcţie de necesarul de inoculări recalculat 
după evaluarea eficacităţii (Bolea, Chira, 2002).

6. Continuarea cercetărilor
Testarea combaterii biologice a ciupercii C. parasitica, 
care cauzează uscarea în masă a castanului comestibil, 
va continua pentru:
•	 monitorizarea infecţiilor la castan şi gorun, pentru 

evidenţierea evoluţiei infecţiilor şi (re)evaluarea 
soluţiilor silvotehnice specifice pentru fiecare arboret;

•	 reexaminarea variabilităţii genetice a patogenului 
pentru elaborarea unor variante de produs viral cât 
mai eficiente faţă de tulpinile locale virulente;

•	 testarea metodelor optime pentru fiecare etapă 
din procesul tehnologic de laborator (izolare, iden-
tificare, conversie, elaborare / ambalare / conserva-
re produs biologic), respectiv de inoculare pe teren 
(perioadă, vârsta arborilor, tehnica de inoculare, 
metode de evaluare);

•	 elaborarea planului de combatere biologică 
pentru arboretele şi livezile de castan, respectiv 
pentru amestecurile de castan cu gorun infectate 
(cuprinzând caracteristicile parcelelor şi ale 
castanilor care vor fi trataţi, numărul de inoculi 
necesari pentru anul următor, tehnica de lucru în 
teren, forţa de muncă, planul financiar etc.);

•	 C. parasitica fiind o specie invazivă, acţiunea de 
combatere integrată se declanşează în toate 
pădurile şi livezile (indiferent de proprietar sau 
administrator), fiind necesar un plan de acţiune 
comun, materializat pe hărţi şi defalcat pe etape.

Concomitent, cu respectarea anuală a combaterilor 
biologice şi a urmăririi şi perfecţionării eficienţei de 
combatere, sunt necesare încă numeroase cercetări 
ştiinţifice privind:
•	 efectele lucrărilor de îngrijire asupra frecvenţei şi 

intensităţii cancerului de scoarţă (Soutrenon, 2002, 
2004);

•	 metode de regenerare şi protecţie a căstănişurilor 
infectate de C. parasitica;

•	 tăieri de punere în lumină în căstănişurile mai mari 
de 15 ani şi frecvenţa infecţiilor mai mare de 35%;

•	 analiza balanţei nutritive a castanului (corelaţia 
dintre conţinutul frunzelor în K şi rezistenţa la boli 
criptogamice); 

•	 selecţionarea populaţiilor şi a exemplarelor de 
castan rezistente la infecţiile de C. parasitica; 

•	 rolul micorizării în creşterea rezistenţei castanului 
la cancerul de scoarţă;

•	 evoluţia procesului infecţios al patogenului C. 
parasitica la diferite specii (vârsta, condiţii de 
arboret, caracteristici biometrice);

•	 rolul epidemiologic al tulpinilor de C. parasitica 
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izolate de pe alte specii decât castanul;
•	 apariţia şi răspândirea hipovirulenţei naturale;
•	 nivelul hipovirulenţei în urma combaterii biologice;
•	 factorii care determină persistenţa hipovirusului de 

C. parasitica după combaterea biologică.

7. Măsuri manageriale
Pentru aplicarea corectă a rezultatelor cercetării (Savu, 
Bolea, 1977) se propun:
•	 Instruirea întregului personal silvic din ţară: 

directorii şi inginerii cu protecţia pădurilor din 
direcţiile silvice, şefii de ocoale silvice, inginerii şi 
tehnicienii de protecţie, şefii de districte şi pădurarii 
care au castan în raza lor de activitate. Precizăm 
că problema salvării de la dispariţie a unei specii 
forestiere foarte valoroase, prezente pe circa 2041 
ha în România, ca şi prevenirea extinderii infecţiilor 
cu C. parasitica pe Quercus petraea, Quercus robur, 
Quercus rubra, Fagus sylvatica, Carpinus betulus 
etc., este de importanţă naţională şi trebuie tratată 
şi cunoscută la toate nivelele de conducere, 
din Regia Naţională a Pădurilor, ocoalele silvice 
private (O.S.M. Baia Mare etc.). Instruirea se poate 
organiza în suprafeţele experimentale din O.S.M. 
Baia Mare (combatere biologică, depresaje, curăţiri, 
rărituri), Baia Sprie (rărituri) şi O.S. Tăuţi Măgherăuş 
(combatere biologică şi curăţiri).

•	 Multiplicarea “Îndrumărilor tehnice pentru combate-
rea integrată a cancerului de scoarţă, cu fotografiile 
color, care permit recunoaşterea ciupercii C. parasi-
tica în toate fazele din ciclul său biologic. Tipărirea 
îndrumărilor tehnice se propune până în 15 mai, 
când pe teren se pot executa inoculări practice cu 
participanţii la instruirea personalului silvic.

•	 Elaborarea studiilor şi actelor necesare pentru dero-
garea de la prevederile amenajanentelor silvice.

Pentru a însănătoşi căstănişurile din România, comba-
terea integrată a cancerului scoarţei trebuie continuată 
susţinut, an de an, până la răspândirea uniformă a hipo-
virulenţei şi restabilirea stării de sănătate a căstănişurilor. 
Combaterea integrată a uneia din cele mai periculoase 
ciuperci de carantină din lume nu este o operaţiune de 
rutină ci un demers ştiinţific, de mare fineţe şi complexi-
tate, atât în ceea ce privesc lucrările silviculturale de di-
minuare a focarelor şi de reabilitare a căstănişurilor, cât 
şi cele privitoare la combaterea biologică propriu-zisă, 
demers pe care Staţiunea I.C.A.S. Braşov l-a antamat în 
premieră pe ţară şi pe care îl poate continua cu succes, 
cu aceeaşi echipă de specialişti. 
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Abstract
Ecological rehabilitation of sweet chestnut forests affected by chestnut blight
Ecological reconstruction of sweet chestnut stands affected by Cryphonectria parasitica includes a set of specific 
actions: sanitation of all infected stands, biological control of invasive pathogenic fungus, restoring of strong 
debility chestnut forests and silvicultural management measures specific to each stand.
Chestnut stand restoration starts with a review of the most properly silvicultural system (regeneration and treatment 
method) - high forest, selection system or composite coppice, in function of site characteristics, chestnut ecological 
requirements and tree response to infection and biological control.
Strongly infected chestnut forests (with high decline) will be restored or substituted (if successive dying process in 
the last two decades has led to degraded stands).
Viable chestnut stands will be subject of sanitary cutting with special character (as an accidental felling – because 
the frequency of highly infected or dead trees usually exceed the normative for a sanitary felling).
Biological control is the fundamental action for the ecological rehabilitation of infected chestnut stands. This has 
been successfully tested in Maramureş by ICAS (2005-2008), most of treated cankers were cured, and from 2007 
the natural spread of virus to untreated trees in experimental plots was also observed. Cleaned or regenerated 
chestnut stands will be biological treated (minim 50 inocula / ha), for several years.
Silvicultural measures (cleaning, thinning, sanitary cutting) will ensure the optimal conditions for the development 
of chestnut forests, in relationship with the management target set.
Keywords: sweet chestnut, biological control, pathogenic fungus, infected, cleaning, thinning, sanitary cutting.
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1. Introducere
În prezent se manifestă în numeroase ţări o orientare, 
din ce în ce mai evidentă spre îmbinarea producţiei de 
castane cu activitatea de turism. Această orientare este 
determinată de:
•	 creşterea cererilor pentru produse naturale 

sănătoase, nepoluate, în ţările industrializate;
•	 nevoile oamenilor cu venituri mici, castana fiind 

numită şi „pâinea săracului” sau „carnea săracului”, 
în ţările mai puţin dezvoltate.

2. Casa expoziţională „Pop Vasile” de pe 
Valea Usturoi
O expoziţie a castanului, sau un punct de informare 
a turiştilor care doresc să cunoască mai multe despre 
castan se poate amenaja în sediul cantonului V. Usturoi, 
ori în sediul Ocolului Silvic al Primăriei Baia Mare.
Valoarea polifuncţională a căstănişurilor, multitudinea 
utilizărilor pe care le au lemnul şi fructele de castan 
(Bergougnoux, 1978), importanţa simbolică a 
castanului pentru băimăreni şi activitatea ocrotitorilor 
castanului (Bolea, 1986) poate fi redată printr-o 
complexă compartimentare a expoziţiei castanului.

 2.1. Aspecte din activitatea unui mare ocrotitor al 
castanului de la Baia Mare: brigadierul Vasile Pop 
(1938-2010)
Cantonul silvic Usturoi, a fost construit cu munca 
voluntară din iniţiativa regretatului brigadier Pop Vasile, 
care în perioada 1959-1996 a participat cu deosebită 
iscusinţă la acţiunile de gospodărire a pădurilor de 
castan din brigada 1 Baia Mare. Dintre aceste acţiuni se 
amintesc câteva:
•	 Inventarierea şi numerotarea pe parcele şi 

subparcele a tuturor exemplarelor de castan cu 
diametre mai mari de 8 cm;

•	 Organizarea pazei, recoltării şi achiziţiei castanelor 
pe forme şi varietăţi;

•	 Cultura în pepiniera Valea Borcutului a puieţilor de 
castan pe forme şi varietăţi;

•	 Executarea unui plantaj de castan la Valea 
Borcutului pe 1,9 ha:

•	 Îngrijirea exemplară a Rezervaţiei de castan de la 
Morgău, cu exemplare monumente ale naturii;

•	 Extinderea castanului comestibil în staţiunile de 
pe piemonturile colinare ale Băii Mari: culturile 
experimentale V. Frumuşeaua, Prăpadea, Bartoşa, 
Borzaş, Valea Roşie, extinderea Parcului Central – 
Piatra Virgină, Poiana Mona (Usturoi), Sf. Ioan, V. 
Amadea, V. Vicleană, Parcul de Sud al oraşului Baia 
Mare – Şesul Băii.

În amintirea acestui deosebit de inimos, activ, energic şi 
descurcăreţ brigadier silvic, casa expoziţională ar putea 
primii numele de Pop Vasile.

2.2. Originea castanului de la Baia Mare
Originea castanului de la Baia Mare (Soo, 1970) poate 
fi prezentată printr-o schemă originală a concepţiilor 
emise în decursul timpului (Soo R., Morariu J., Tufescu 
V., Haralamb At., Bolea V., ) susţinută de fotografii 
privind capacitatea extraordinară de supravieţuire 
a castanului de o expoziţie de frunze fosile de castan 
conservate în diatomit (fig. 1) şi de lucrările profesorului 
Răzvan Givulescu despre Rezervaţia paleontologică de 
la Izvorul Plopilor.

Fig. 1. Frunze fosile conservate în diatomit 
Fossils leaf preserved in diatomite

Turism

Turismul în pădurile cu castan de la Baia Mare

Valentin Bolea, Dănuţ Chira,  
Diana Vasile, Vasile Solomon

„Iubirea, respectul, înţelegerea pentru pădure, iată temelia însăşi a pădurii româneşti, cu toate binefacerile pe care ni 
le poate da” (Drăcea M.)
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2.3. Castanul – simbol al oraşului Baia Mare
Castanul, simbol al oraşului Baia Mare poate fi ilustrat 
în expoziţie prin file din istorie, care relevă acest 
lucru şi cu fotografii privind Sărbătoarea castanelor în 
tradiţia băimărenilor. De mare interes pentru toţi cei 
preocupaţi de istoria căstănişurilor de la Baia Mare ar 
prezenta expunerea în original a tezelor de doctorat şi 
a cărţilor privind castanul de la Baia Mare şi pădurile din 
jurul oraşului Baia Mare:
•	 Bolea V., 1986: „Studiu silvicultural al castanului din 

nord-vestul ţării” Teză de doctorat (manuscris);
•	 Popa I., 1997: „Cercetări privind ameliorarea casta-

nului comestibil în vederea stabilirii sortimentului 
în R.S. România”, Teză de doctorat (manuscris);

•	 Nădişan I., Cherecheş D., 2002: „Conservarea biodi-
versităţii maramureşene”;

•	 Leşan M., 2002: „Cercetări privind comportarea 
unor specii lemnoase din pădurile periurbane 
de la Baia Mare şi Baia Sprie sub influenţa unor 
factori poluanţi specifici zonei. Teza de doctorat. 
Universitatea Transilvania Braşov;

•	 Leşan M., 2003: „Pădurile de la Baia Mare – specific 
şi dezvoltare durabilă”;

•	 Coman M., 2005: „Cercetări privind influenţa condi-
ţiilor geomorfologice şi meteorologice asupra pro-
ceselor poluante în depresiunea Baia Mare”, Teză de 
doctorat (manuscris);

•	 Mariş V., 2008: „Cercetări privind factorii biotici vă-
tămători ai castanului comestibil în România”, Teză 
de doctorat (manuscris).

2.4. Valorificarea calităţilor deosebite ale lemnului 
de castan
O schemă generală poate introduce vizitatorul 
expoziţiei castanului în lumea fascinantă a produselor 
din lemn de castan (Camus, 1929).
Prin proiecţii de filme şi prezentări sau postere, se pot 
exemplifica metodele de prelucrare a lemnului şi pro-
dusele lemnoase obţinute din lemn de castan în Grecia 
(Diamandis, 1991).
Expunerea unor piese de artizanat ori de mobilă din 
lemn de castan pot convinge atât pe proprietarii pădu-
rilor cât şi pe meseriaşi să utilizeze la maximum lemnul 
rezultat din tăierile de igienă, din curăţiri şi rărituri.
Utilizarea lemnului subţire de castan pentru araci sau 
stâlpi de gard pot fi prezentate în curtea din faţa casei 
expoziţionale.

2.5. Castana (pâinea săracului) – fruct bogat în 
proteine şi vitamine, cu multiple prelucrări
Expoziţia castanului va aduce băimărenilor vestea bună 
a depăşirii crizei de fructificaţie, cauzată de cancerul 
castanului şi a trecerii pe rod a căstănişurilor tinere 
vindecate şi rărite.
Castanele consumate direct sau prelucrate în industria 

alimentară sub formă de piure, sunt un aliment nu nu-
mai cu o remarcabilă valoare nutritivă şi cu un bogat 
conţinut în vitamine, ci şi singurul fruct neafectat de 
poluarea cu sulf, plumb, cadmiu, zinc sau cupru, ori de 
tratamente chimice, pentru că sunt ermetic închise şi 
protejate de involucrul spinos.
Fotografii şi cărţi din străinătate vor deschide perspec-
tivele numeroaselor prelucrări alimentare, de patiserie 
ori cofetărie ale castanelor comestibile (Piccioli, 1922; 
Anonymus, 2010).

2.6. Recoltarea ecologică a castanelor
Prin câteva postere se pot evidenţia efectele nefaste ale 
metodelor ne ecologice folosite la recoltarea castanelor:
•	 Infectarea cu Cryphonectria parasitica a rănilor 

provocate prin baterea cu ciocanul a trunchiurilor 
semincerilor, prin înfigerea crampoanelor la 
escaladarea tulpinilor, ori prin baterea de scoabe, 
ori executarea de tape în lemn, folosite ca trepte la 
urcarea în seminceri;

•	 Distrugerea lujerilor fructiferi, cu muguri floriferi, 
prin baterea cu băţul a coroanelor pentru căderea 
mai timpurie a involucrelor cu fructe;

•	 Infectarea cu Phytophthora cambivora, care provoa-
că boala cernelii (Bolea, Chira, 1995), prin extrage-
rea subarboretului (care încurcă recoltarea casta-
nelor) şi dereglarea drenajului natural;

•	 Sărăcirea solurilor prin măturarea şi arderea litierei 
care este sustrasă din circuitul natural de nutriţie;

•	 scăderea rezistenţei castanului la Curculio elephas 
şi Laspeyresia splendana, la secetă, la poluare, la 
îngheţuri şi Phytophthora cambivora prin nerecol-
tarea pe varietăţi, forme şi subforme cum sunt: f. 
densispina şi f. longispina, f. depressa şi f. prolifera, f. 
pilicarpa şi f. rubida, sau f. microcarpa.

2.7. Castanul – bioindicator al calităţii aerului
Adaptat la solurile acide şi relativ rezistent la poluarea 
cu SO2 de la Baia Mare, castanul este şi o specie 
bioindicatoare a calităţii aerului, a nivelurilor de poluare 
şi a dispersiei poluanţilor (Bolea, Chira, 2008).

 
Fig.2. Frunze de castan cu decolorări şi necroze internervare 

cauzate de poluarea cu So2 în Baia Mare, 2008 
Castanea sativa leaves with intercoastel chloroses 

characteristic symptoms of SO2 toxicity in Baia Mare, 2008
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Simptomele foliare, care indică poluarea cu SO2 
(internervare) – fig. 1, ori poluarea cu fluor, clor,natriu 
(perimetrale) – fig. 2 pot fi ilustrate în casa expoziţională 
prin fotografii color, sau frunzare.

Fig. 3. Frunze de castan cu necroze perimetrale cauzate de 
poluarea cu fluor în Baia Mare, 2008 

Castanea sativa leaves with marginal necroses, characteristic 
symptoms of fluorine toxicity, 2008

Ca bioacumulator, castanul indică nu numai niveluri-
le de poluare ci şi dispersia poluanţilor. La Baia Mare 
sub hornul de la ROMPLUMB, sulful din frunze ajunge 
la 1979 ppm (peste pragul de toxicitate de 1500 ppm), 
prin dispersare în amonte pe firul râului Firiza la Limpe-
dea scade la 1498 ppm, iar în aval, emisiile de SO2 de la 
ROMPLUMB se unesc cu cele de la Phoenix şi alte surse 
locale, ajungând la 2.777 ppm la Valea Vicleană.
Castanul bun este un foarte sensibil indicator al polu-
ării cu SO2, mai ales în stadiul de plantulă ori seminţiş, 
începând de la concentraţia de 1500 ppm.
La o poluare puternică, atunci când sulful atinge 3.250 
ppm în frunze, necrozele ruginii internervare au forme 
distincte cu marginile rotunjite.
Această specie este relativ rezistentă nu numai la SO2 
ci şi la plumb, neînregistrând vătămări nici la 71 ppm 
plumb în frunze, adică la o depăşire a pragului de toxi-
citate de 7 ori (10 ppm).

Fig. 4. Zinc content of Castanea sativa leaves in Baia Mare, 2007

De remarcat, că toate noxele emise de ROMPLUMB se 
dispersează dinspre Ferneziu spre Baia Mare la nivelul 
jumătăţii superioare a Măgurei, ceea ce face ca popu-

laţia din Ferneziu amplasată la poalele Măgurei să fie 
afectată de cantităţi mai mici de poluanţi: de1,6 ori fier, 
1,5 ori plumb şi cadmiu, 1,3 ori cupru şi zinc. 

 

Fig. 5.,6. Iron and sodium contents of Castanea sativa leaves 
in Baia Mare, 2007

Calităţile castanului cu totul remarcabile de specie 
indicatoare a calităţii aerului prin simptome şi analize 
foliare, pot fi puse în evidenţă prin frunzare şi fotografii 
cu simptome specifice poluării cu sulf, prin postere cu 
diagnoze foliare la castan, prin cărţi şi prin numeroase 
studii (în manuscris) şi articole publicate despre 
evaluarea poluării prin analiza foliară a castanului:
•	 Bolea V., Chira D., 2005-2007: „Fundamentarea şti-

inţifică a metodei bioindicatorilor în evaluarea şi 
supravegherea nivelurilor de poluare din ecosiste-
mele forestiere şi spaţii verzi”;

•	 Bolea V., Chira D., 2007-2008: „Flora indicatoare a 
poluării”;

•	 Bolea V., Chira D., 2009: „Monitorizarea poluării prin 
bioindicatori”.

2.8. Adaptarea la poluarea şi solurile acide  
de la Baia Mare
Castanul de la Baia Mare se remarcă prin:
•	 amplitudinea mare a conţinuturilor de noxe: 1,8 – 

71,0 ppm plumb; 22,8 – 163,7 ppm zinc; 0,7 – 2,2 
ppm cadmiu; 60,5 – 258,2 ppm fier şi 400 – 1600 
ppm mangan.



Anul XV  | Nr. 27 | 2010

25

•	 capacitatea mare de acumulare şi metabolizare a 
noxelor: 71,0 ppm plumb; 17,6 ppm cupru; 163,7 
ppm zinc; 2,2 ppm cadmiu; 258,1 ppm fier; 1400 
ppm mangan. Cantităţile mari de mangan din 
frunze indică în staţiunile Morgău şi Nod de Pre-
siune lipsa de drenaj în sol, ceea ce favorizează 
boala cernelii, cauzată de ciuperca Phytophthora 
cambivora.

•	 rezistenţa la poluare şi la aciditatea cauzată de po-
luarea cu dioxidul de sulf şi acidul fluorhidric, con-
cretizată prin depăşirea pragurilor de toxicitate de : 
7,1 ori la plumb, 4.5 ori la cadmiu, 3,3 ori la zinc, 2,9 
ori la fier, 1,6 ori la natriu şi 1,5 ori la cupru, fără a fi 
afectată starea fitosanitară. (Bolea, Chira, 2001)

 

Fig. 7.,8. Lead, manganese contents of Castanea sativa leaves 
in Baia Mare, 2007

Fig. 9.,10. Cadmium and copper contents of Castanea sativa 
leaves in Baia Mare, 2007

Interesant este că în cea mai poluată staţiune, de 
la Nodul de Presiune, castanul a fost infectat de 
Cryphonectria parasitica mai puţin decât în staţiunile cu 
mai puţin cupru, zinc şi sulf în aer, ceea ce se explică 
prin proprietăţile fungicide ale acestor noxe.

2.9. Castanul confruntat cu cancerul scoarţei  
(care a provocat cea mai mare calamitate naturală 
din toate vremurile)
Apariţia infecţiilor cu Cryphonectria parasitica (Bolea, Chira, 
1995), depistarea, răspândirea, transmiterea în cascadă de 
la o generaţie la alta, identificarea formei hipervirulente, 
procurarea şi inocularea formei hipovirulente (Chira, 
Bolea, 2003) pot fi redate în expoziţia castanului prin 
scheme, postere, fotografii şi lucrări publicate sau în 
manuscris, cum ar fi cele de mai jos: 
•	 Bolea V., Chira D., 2004: „Combaterea integrată a 

cancerului castanului – evaluare, strategie, plan de 
acţiune”;

•	 Nădişan I., Payer M-M., 2004: Castanul în agonie. 
Aquis-ul comunitar de mediu;

•	 Bolea V., Chira D., 2002: „Prevenirea uscării 
castanului în judeţul Maramureş”;

•	 Bolea V., Chira D., 2004: „ Studiu preliminar privind 
combaterea integrată (silviculturală şi biologică) a 
cancerului castanului”;

•	 Bolea V., Chira D., 2004-2006: „Însănătoşirea 
arboretelor de castan din Maramureş”;

•	 Bolea V., Chira D., 2007-2009: „Combaterea integrată 
silviculturală şi biologică a cancerului (de scoarţă) 
castanului şi gorunului”;

•	 Bolea V., Chira D., 2006: „ Îndrumări tehnice privind 
combaterea integrată a cancerului de scoarţă 
cauzat de Cryphonectria parasitica”.

2.10. Renaşterea şi reconstrucţia ecologică  
a căstănişurilor de la Baia Mare
Expoziţia poate reda în postere şi albume cu fotografii 
rezultatele extraordinare de vindecare a cancerelor 
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prin tratamente biologice şi posibilităţile nelimitate ale 
intervenţiilor silviculturale la reconstrucţia ecologică a 
structurilor verticale şi orizontale, dereglate de maladia 
„cancerului de scoarţă”.
Fotografiile din suprafeţele de probă executate de cer-
cetătorii de la ICAS pot releva efectele imediate, sau 
după 3-10 ani, ale lucrărilor speciale de depresaj, dega-
jare curentă şi întârziată, curăţire, răritură, sau conver-
tire a crângurilor de castan, rămase după distrugerea 
codrilor seculari de castan de cancerul scoarţei, în crân-
guri cu rezerve sau revenirea la codru.

2.11. Farmecul turistic al pădurilor de castan
Ilustrarea prin fotografii a păsărilor şi animalelor 
caracteristice căstănişurilor, va atrage atenţia asupra 
bogăţiei faunistice a ecosistemelor de castan şi va 
aduce contribuţii la educaţia ecologică a vizitatorilor şi 
mai ales a elevilor şi studenţilor.
Flora bogată şi caracteristică a pădurilor cu castan se 
poate de asemenea reda, nu numai prin fotografii, 
frunzare şi ierbare, ci şi prin relevee floristice pe tipuri 
de căstănişuri.
În ecosistemele forestiere cu castan, din producţia 
de castane, minim 9-22% rămâne necolectată (Bolea, 
1986) şi constituie punctul de atracţie al unui mare 
număr de:
•	 păsări mai mult sau mai puţin granivore: Garrulus 

glandarius, Pica pica, Nucifraga caryocatactes, Turdus 
merula, Phasianus colchicus, Columba palumbus, 
Streptopelia turtur etc.;

•	 animale mici: Sciurus vulgaris, Lepus europaeus, 
Apodemus sylvaticus, A. flavicollis, Clethrionomys 
glareolus, Glis glis, Elyomis quercinus;

•	 animale mari: Sus scrofa, Capreolus capreolus, Cervus 
elaphus şi Ursus arctos.

Aceşti consumatori primari atrag în lanţul trofic al 
ecosistemului forestier un mare număr de consumatori 
secundari: Accipiter gentilis, Asio otus, Athene noctua, 
Bubo bubo, Strix alauco, Martes martes, Lupus canis, 
Vulpes vulpes, Linx linx etc.
Ce poate fi mai atrăgător pentru turism, decât această 
heterogenă faună, care dă viaţă peisajului băimărean, 
având ca element caracteristic castanul !

3. Trasee turistice
3.1. Pădurea Parc Piatra Virgină (de lângă Parcul 
Municipal Baia Mare)
Plantaţiile din 1964-1965 pentru extinderea pe încă 
10 ha a Parcului Municipal, în partea de amonte, pe 
Valea Usturoi s-au dezvoltat excepţional şi constituie 
după 43 de ani o pădure – parc, cu o mare varietate 
de specii indigene şi exotice cum sunt : Chamaecyparis 
lawsoniana, Tsuga canadensis, Thuja plicata, Catalpa 
speciosa, Phelodendron amurense, Juglans nigra, Juglans 
regia, Pinus strobus, Larix decidua, Picea abies, Abies alba, 
Pseudotsuga menziesii, Magnolia kobus, Pinus silvestris, 

Castanea sativa, Acer pseudoplatanus, Quercus petraea, 
Tilia cordata.

Fig. 11. Pădure de Chamaecyparis lawsoniana 
Chamaecyparis lawsoniana forest

Arborii ating 30-40 cm diametru, 20-23 m înălţime, 
înfloresc (cu mare efect decorativ în cazul catalpelor), 
fructifică şi se regenerează, indicând o foarte bună na-
turalizare şi o deosebită vitalitate.

Fig. 12. Pădure de agrement cu Camaecyparis 
Forest recreation with Camaecyparis

Fig. 13. Pădure de agrement cu Castanea sativa 
Forest recreation with Castanea
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Fig. 14. Pădure de agrement cu Pinus strobus  
Forest recreation with Pinus strobus

Fig.15. Pădure de agrement cu Phelodendron amurense 
Forest recreation with Phelodendron amurense

Pentru transformarea în parc a acestui arboret, cu o 
deosebită valoare de agrement, sunt necesare un minim 
de amenajări : alee de acces, un chioşc belvedere, bănci 
în locurile de odihnă şi amenajarea unui izvor.

3.2. Grădina Dendrologică Zeno Spârchez de pe 
Valea Usturoi
Bazinul hidrografic al Văii Usturoi, este una din cele mai 
apreciate zone de agrement din partea periurbană a 
Municipiului Baia Mare. Această zonă de agrement în-
cepe cu Parcul Municipal Baia Mare (care se va prelungi 
în amonte cu încă 10 ha) şi cu Grădina Zoologică, con-
tinuă în amonte cu Rezervaţia de Castan Monument 
al Naturii şi Băile Feruginoase părăsite, iar la 500 m 
după ultima construcţie de pe Valea Usturoi, se poate 
îmbogăţii cu o Grădină Dendrologică de 5 ha, pe care 
propunem să o numim „Zeno Spârchez”, după numele 
profesorului care în calitate de Şef al Staţiunii de Cerce-
tare Silvică Cluj, aparţinătoare de ICAS Bucureşti, este 
autorul conceptual al lucrării experimentale de cultură 
a exoticelor în zona goruneto-căstănişurilor cu Festuca 
drymeia. Mai mult decât atât, cercetătorul Zeno Spâr-
chez a procurat de la Staţiunea de Cercetări Silvice Si-
meria toţi puieţii necesari pentru instalarea experimen-
tului şi a transportat acest material de împădurire pe 

Valea Usturoi.
Grădina Dendrologică „Zeno Spârchez” se remarcă prin: 
•	 varietatea mare a speciilor de arbori de răşinoase: 

(Cryptomeria japonica, Chamaecyparis lawsonia-
na, Tsuga canadensis, Thuja plicata, Pinus strobus, 
Larix decidua, Picea abies, Abies alba, Pseudotsuga 
menziesii, Pinus silvestris) şi foioase (Catalpa specio-
sa, Phelodendron amurense, Juglans nigra, J. regia, 
Magnolia kobus, Castanea sativa, Acer pseudoplata-
nus, Quercus petraea);

•	 cultura de Cryptomeria japonica, cea mai întinsă 
şi mai reuşită din România, considerată cea mai 
repede crescătoare specie în Japonia şi extinsă ca 
specie repede crescătoare şi în Europa sud-vestică 
(Franţa ş.a.);

•	 aclimatizarea foarte bună a exoticelor, care fructifi-
că şi se regenerează natural în condiţiile unui şleau 
de deal cu gorun şi castan, situat la 280-310 m alti-
tudine, pe o pantă de 150, cu expoziţia S, SE şi SV, 
pe un sol brun de pădure, slab podzolit, cu mull, 
bogat în humus (H = 1,9-5,2%), cu textură luto-nisi-
poasă, profund (120 cm), slab acid (pH = 5,75-63) şi 
mezotrofic spre eutrofic (V = 72-83,8%); 

•	 creşteri foarte mari înregistrate de toate speciile şi 
îndeosebi de Larix decidua, provenienţa Comăneşti, 
care în amestec cu Castanea sativa la 46 de ani 
atinge 32 m înălţime.

Cultura experimentală de exotice de pe Valea Usturoi 
a fost obiectul unui studiu minuţios în primii 16 ani de 
existenţă (Spârchez şi Bolea, 1976) şi poate devenii o 
Grădină Dendrologică cu un minim de cheltuieli pentru 
publicarea unei monografii a culturilor şi pentru ame-
najarea unei firme, a unei alei de vizitare, a unui pod 
de lemn peste o ravenă, a unor locuri de odihnă, a unui 
izvor, a unei hărţi cu amplasarea culturilor şi a unor eti-
chete cu denumirea ştiinţifică şi provenienţa speciilor 
lemnoase.
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Fig. 16, 17. Arboret de Cryptomeria japonica, unic în 
România şi regenerare naturală de Cryptomeria japonica, 
Chamaecyparis lawsoniana şi Thuja plicata. (Foto Bolea) 
Cryptomeria japonica forest, unique in Romania and natural 

regeneration of Cryptomeria japonica Chamaecyparis 
lawsoniana şi Thuja plicata.

3.3. Căstănişul cu Festuca drymeia de pe Valea 
Usturoi
Arboretele cuprind şi alte specii diseminate: fag, cireş, 
tei cu frunza mare, tei de deal, sorb (Sorbus torminalis), 
păr pădureţ şi carpen. Productivitatea lor este superi-
oară spre mijlocie căci, deşi beneficiază de topoclimate 
cu umiditatea atmosferică ridicată, cu evapotranspira-
ţie redusă şi deficit mic de apă în sezonul de vegeta-
ţie şi de prezenţa unor surse suplimentare de apă, în 
cuprinsul viroagelor şi vâlcelelor, vegetează pe soluri 
mezotrofice (Bolea, 1975).
Subarboretul dispus în pâlcuri întrerupte este repre-
zentat, de Viburnum opulus, Cornus mas, Sambucus ra-
cemosa, S. nigra şi Rosa canina.
În pătura erbacee, Festuca drymeia este dominantă ex-
clusivă, oglindind particularitatea acestor staţiuni pie-
montane de a avea soluri cu regim de umiditate reavăn 
până la jilav. Gradul de înţelenire al solului este de 50%, 
dar nefiind o înţelenire continuă, nu împiedică regene-
rarea.

Seminţişul se dezvoltă foarte bine pe soluri podzolite 
brune argiloiluviale, moderat până la bogate în humus 
de tip mull, dar este neuniform răspândit.
Seminţişul se dezvoltă foarte bine pe soluri podzolite 
brune argiloiluviale, moderat până la bogate în humus 
de tip mull, dar este neuniform răspândit.

3.4. Căstănişul cu ericacee de la Morgăul Mic
Arborete sunt pure cu gorun diseminat. Conformaţia 
arborilor este necorespunzătoare, cu trunchiuri conice, 
înfurcite de la bază, cu ramuri foarte groase, coroane 
lăbărţate şi elagaj defectuos. Productivitatea arborete-
lor este inferioară căci substratul litologic, format din 
andezite cuarţifere şi andezite piroxenice, cu hornblen-
dă, imprimă solurilor podzolice gălbui, argiloiluviale, 
caracterul semischeletic, până la scheletic, ceea ce re-
duce volumul lor fiziologic util şi le face oligotrofice şi 
chiar distrofice, când orizontul lor superior este erodat 
(Bolea, 1975).
Subarboretul este format din Sorbus torminalis, Pyrus 
pyraster, Crataegus monogyna, Rubus caesius şi R. hirtus.
În pătura erbacee domină Vaccinium myrtillus şi Callu-
na vulgaris. Gradul de înţelenire este de 87%. Instalarea 
seminţişului este îngreunată de  V. myrtillus,  C. vulga-
ris, Nardus stricta şi Agrostis stolonifera, care produc o 
înţelenire continuă, şi mai puţin de Luzula albida, Ca-
lamagrostis arundinacea şi Festuca heterophylla, care 
produc o înţelenire discontinuă. 

3.5. Rezervaţia de castan comestibil de la Morgăul 
Mare
Valorificarea capacităţii de regenerare naturală a 
castanului de la Morgău în arboretele bătrâne, total 
uscate din cauza cancerului scoarţei, necesită o gamă 
largă de intervenţii culturale (ajutorarea regenerării, 
degajări, curăţiri, rărituri) adaptate la stadiile de 
dezvoltare ale arboretelor.
Infecţiile cu Cryphonectria parasitica au fost de 100% la 
generaţia bătrână, iar în regenerarea naturală sunt mai 
frecvente la lăstari (54%) şi mai puţine (19%) la castanii 
tineri proveniţi din sămânţă.
De aceea. În cazul pâlcurilor de nuieliş, curăţirile au avut 
un pronunţat caracter de igienă, extrăgându-se arborii 
maturi, uscaţi şi lăstarii infectaţi de Cryphonectria 
parasitica.
La intensitatea intervenţiei de 45,5% după numărul ar-
borilor, prin aceste curăţiri s-a redus numărul lăstarilor 
vătămaţi de cancerul scoarţei de la 38,8% la 9,1% în fi-
nal au rămas 2.875 ex./ha.
Deosebit de interesantă ar fi continuarea experienţe-
lor cu o nouă variantă de curăţiri având intensitatea de 
47,9%, care să urmărească extragerea tuturor lăstarilor 
infectaţi, menţinând numai 2.750 ex./ha.
Bazinul Morgăul Mare, de la Valea Roşie, O.S. Baia Mare, 
prin heterogenitatea vegetaţiei lemnoase sub raportul 
vârstei, provenienţei, etapelor de dezvoltare, prin varia-
bilitatea intraspecifică a castanului, prin bogăţia sa flo-
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ristică (72 specii), prin accesibilitatea pădurilor, prin des-
chiderea unor belvederi asupra municipiului Baia Mare 
şi prin obiectivele deosebite pe care le cuprinde (cum 
este bârlogul haiducului Pintea) poate fi amenajată sub 
forma unei zone de agrement, în care producţia de cas-
tane să se îmbine cu activitatea de turism.

4. Amenajări turistice necesare
Ospitalitatea şi dragostea de natură a băimărenilor şi 
maramureşenilor, trebuie să se manifeste şi prin ame-
najările necesare pentru realizarea potenţialului turistic 
al căstănişurilor.
•	 Un panou instalat la intrarea pe V. Usturoi în drep-

tul casei expoziţionale „Pop Vasile” cu traseele turis-
tice prin pădurile cu castan;

•	 Un panou, un podeţ şi o cărare prin Grădina Den-
drologică „Zeno Spârchez” de pe Valea Usturoi;

•	 Un panou de prezentare, trepte de escaladare a ta-
luzului drumului V. Usturoi şi o cărare în serpentină 
care să traverseze căstănişul cu Festuca drymeia de 
pa Valea Usturoi şi să ajungă la culmea dintre V. Us-
turoi şi Valea Roşie;

•	 Cărarea de acces prin căstănişul cu Vaccinium myr-
tilus de la Morgăul Mic, locuri de odihnă din lemn 
de castan şi panoul de prezentare pe Valea Roşie;

•	 Panou de prezentare a rezervaţiei de castan de la 
Morgăul Mare, sculpturi în lemn de castan, panouri 
şi locuri de odihnă în dreptul suprafeţelor demon-
strative, tăbliţe indicatoare pentru specia Sorbus 
torminalis, adăpost - belvedere pe culmea Iricău, 
tăbliţă indicatoare pentru Peştera haiducului Pintea.

De asemenea se vor amenaja pe toate traseele: locuri 
de odihnă, izvoare de apă, podeţe, balustrade, pano-
uri de propagandă, chioşcuri belvedere, observatoare 
pentru vânat, hrănitori sărării, folosind materialul lem-
nos de castan, rezultat din tăierile de igienă, din rărituri, 
curăţiri şi degajări. De altfel acest material lemnos poa-
te sta la baza unei manufacturi privind obiectele arti-
zanale căutate de turişti.

5. Concluzii
În contextul dezastrului provocat de cancerul scoarţei 
şi a uneia din cele mai puternice poluări din România, 
turismul în căstănişurile de la Baia Mare pare o utopie. 
Realizarea acestui deziderat este nu numai absolut ne-
cesară, dar este şi  posibilă din cel puţin trei „pietre de 
fundament”: 
•	 Cu  sprijinul financiar al RNP şi al Primăriei Baia Mare 

şi din iniţiativa cercetătorilor de la Institutul de Cer-
cetări şi Amenajări Silvice – Staţiunea Braşov, s-au 
făcut cercetări laborioase privind depistarea şi com-
baterea  biologică a cancerului scoarţei provocat de 
Cryphonectria parasitica, aplicându-se nu numai 
cele mai moderne metode cunoscute în Europa, ci 
fundamentându-se modalităţi originale de recon-
strucţie ecologică, ce vor permite convertirea lăstă-
rişurilor de castan vindecate de cancer, la crângul cu 

rezerve, ori chiar revenirea la codrii de castan.
•	 În Baia Mare, mai mult ca în oricare centru industrial 

poluat din România, populaţia este conştientă de 
efectele poluării asupra oamenilor şi vegetaţiei şi 
luptă din răsputeri pentru încetarea poluării, speci-
aliştii elaborând teze de doctorat (Leşan, 2002), stu-
dii (Bolea şi Chira, 2005-2007) şi publicând articole şi 
cărţi (Nădişan ş.a., 2003, Leşan, 2003, Bolea şi Chira, 
2008, 2009).

•	 Condiţiile climatice, nealterate de poluare, fac din 
Baia Mare  un paradis al vegetaţiei, confirmat de cel 
mai mare indice CVP - Climat, Vegetaţie, Producti-
vitate din ţară. Aceasta explică performanţele bio-
metrice deosebite şi vârsta multiseculară atinse de 
castanul de la Baia Mare (max. 33 m înălţime, 3,09 m 
diametrul la 1,3 m, vârste multiseculare, capacitatea 
ieşită din comun a castanului de regenerare natu-
rală din lăstari şi sămânţă), precum şi rapiditatea cu 
care speciile ierboase dispărute din cauza poluării 
revin pe Valea Vicleană odată cu diminuarea polu-
ării.

În contextul unui potenţial de excepţie a condiţiilor de 
vegetaţie de la Baia Mare, odată cu realizarea vindecării 
miraculoase a cancerului castanului şi cu stoparea de-
finitivă a poluării, turismul înfloritor în căstănişurile de 
la Baia Mare nu va mai fi o „fata Morgana” ci o realitate.
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Abstract
Tourism in the chestnut forests from Baia Mare

In the context of biological disaster caused by chestnut blight and one of the highest pollution in Romania, tourism in 
chestnut forests from Baia Mare seems to be an illusion. But achieving this objective is necessary and possible, through 
the followings:

•	 With financial support of RNP-Romsilva and Mayoralty of Baia Mare and with the initiative of researchers from Forest 
Research and Management Institute - Station of Braşov, extensive research on biological control of chestnut blight 
caused by Cryphonectria parasitica have been done. Original methods for ecological rehabilitation of sweet chestnut 
forests may allow conversion of cancer free chestnut sprouts to coppice forest with reserves, or return to high forest 
of chestnut. 

•	 In Baia Mare, more than in any polluted industrial center from Romania, people are conscious about pollution ne-
gative effect and try to fight against it. Local specialists have elaborated and published pHD thesis, studies, articles, 
and books on this issue. 

•	 Local climatic conditions make Baia Mare a vegetation paradise, confirmed by the greatest index CVP (climate, vege-
tation, productivity) in the country. That explains biometrics performances reached by chestnut from Baia Mare (33 
m high, 3,09 m diameter at 1,3 m, presence of multisecular trees and a high capacity of natural regeneration from 
sprouts and seed) and the rapidly recovery of herbaceous species in Valea Vicleană since pollution decreased.

Tourist values of chestnut forests (tourist pathways, objectives, points of interest, chestnut exhibition) are also discussed.

Keywords: bark cancer, pollution, chestnut forests, regeneration, tourism.
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Argument
Starea alarmantă în care au fost aduse făgetele 
europene i-a determinat pe unii reprezentanţi ai 
corpurilor silvice naţionale să alerteze oficialităţile de 
iminenţa pericolului care ameninţă perpetuarea celor 
mai stabile formaţii forestiere continentale. Astfel, 
germanii au fondat in anul 2001 la Niedenstein bei 
Kassel (Hessa)1 „Buchenwaldinstitut e.V.” (un „Institut 
neguvernamental al făgetelor”), au identificat în 12 ţări 
un număr provizoriu de 18 făgete europene, inclusiv 
făgetele virgine din Munţii Semenic, susceptibile 
spre nominalizare ca ”bunuri ale patrimoniului natural 
mondial” (Bettina Hoffmann, N. Panek, 2007) şi au 
organizat două conferinţe paneuropene. Prima: 
„Europäische Buchenwaldinitiative”, sub auspiciile 
„Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm”, 
2–5 mai 2007. A doua: „Europäische Konferenz 
Weltnaturerbe Buchenwälder - Netzwerkaufbau zwischen 
Welterbestätten in Europa im Zeichen des Klimawandels”, 
sub egida Ministerului Turingiei pentru Agricultură, 
Protejarea Naturii şi Mediului, în colaborare cu Comisia 
Europeană, reprezentanţa din Germania şi a Comisiei 
UNESCO din Germania, Erfurt, 12-13 iunie 2009. In 
volumele cu titluri omonime editate rapid consacrate 
acestor manifestări ştiinţifice (H. D. Knapp, Almut 
Spangenberg, 2007; R. Schrader, B. Wegner, 2010), 
au fost publicate comunicările prezentate: în primul 
caz 14 (185 p), în al doilea caz 20 (308 p). Cu aceste 
ocazii au avut surpriza să afle uimiţi că îngrijorarea lor 
fusese devansată cu 28 ani de iniţiativa comunităţii 
ştiinţifice din România. În cele ce urmează se prezintă 
contribuţia adusă de invitatul român, structurată 
după cum urmează: 1. Introducere. 2. Retrospectivă 
climatică. 3. România, ţară carpato-ponto-danubiană. 4. 
Caracteristici silvo-geografice ale patrimoniului natural 

1 Norbert Panek, informatie transmisă prin E-Mail la 30 iulie 
2010, 8:27 AM.

forestier al României. 5. România, o ţară a pădurilor 
legendare ameninţate cu despădurirea. 6. Răspândirea 
actuală şi variabilitatea fagului în Europa şi vestul 
Asiei. 7. Răspândirea actuală şi variabilitatea fagului 
în România. 8. Fagul în contextul istoric şi etnografic 
al României. 9. Particularităţi biometrice ale făgetelor 
din România. 10. Făgetele, cele mai tinere fitocenoze 
carpatine. 11. Biodiversitatea pădurilor de fag din 
România. 12. Pădurile de fag şi protecţia climei. 13. 
Protejarea pădurilor de fag. 14. Importanţa pădurilor 
de fag din România. 15. Măsuri pentru salvgardarea 
făgetelor şi a mediului ambiant. 16. Bibliografie.

1. Introducere
Importanţa excepţională a făgetelor a determinat filiala 
Academiei Române din Cluj-Napoca să organizeze în 
anul 1979 Simpozionul „Făgetele Carpatine. Semnificaţia 
lor bioistorică şi ecoprotectivă”. 52 oameni de ştiinţă 
români au prezentat 31 comunicări ştiinţifice. Făgetele 
României au fost analizate din punct de vedere 
funcţional, paleopalinologic, ecologic, structural, 
evolutiv, taxonomic, sintaxonomic, fitocenologic, 
botanic, faunistic, conservativ, cenogenetic şi 
etnogenetic, etnobotanic, al variabilităţii genetice si 
biometrice, al succesiunii, al poluării. Rezultatul acestor 
comunicări (publicate in anul 1982 intr-un volum de 
436 pag.) a determinat reconsiderarea rolului ecologic, 
social si economic al făgetelor României şi a atitudinii 
faţă de cea mai reprezentativă şi mai bine conservată 
unitate vegetală forestieră din spaţiul carpato-ponto-
danubian (Cr. D. Stoiculescu, 1983). 

Organizarea in anul 1983, de aceiaşi filială academică, 
a simpozionului „Pădurea şi istoria poporului român” şi 
publicarea celor 40 comunicări ştiinţifice elaborate de 
47 oameni de ştiinţă in volumul „Pădurea si poporul 
român” (1987, 386 pag.) a evidenţiat rolul pădurii, şi 
implicit al făgetelor, în formarea şi evoluţia poporului 
român (Cr. D. Stoiculescu, 1984). 

Silvicultură

Făgetele României în context european  
sub influenţa schimbărilor climatice (I)

Cristian D. Stoiculescu

„… România este un imens Făget, un întins făgar sau făgăraş şi poate fi pe drept cuvânt numită ţara fagilor. Dacă 
în terminologia noastră forestieră şi în toponimia românească ar fi prins elementul lingvistic slav, România ar fi fost 
astăzi o imensă Bucovină…” (Marin Drăcea)
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Din aceste cărţi, ca şi din volumele „Fagul” (I. Milescu, A. 
Alexe, H. Nicovescu, P. Suciu, 1967), „Istoria pădurii ro-
mâneşti” (C. C. Giurescu, 1975), „Padurea seculara” (Bân-
diu, C., Smejkal, G. M., Vişoiu-Smejkal Dagmar, 1995), 
„Banater Urwälder” (G. M. Smejkal, C. Bândiu, Dagmar 

Vişoiu-Smejkal, 1995) si „Les forêts vierges de Roumanie” 
(V. Giurgiu, N. Doniţă, C. Bândiu, S Radu, R. Cenuşă, R. 
Dissescu, Cr. D. Stoiculescu, I. A. Biriş, 2001) (Fig. 1), a 
rezultat un bogat volum informaţional care poate fi sin-
tetizat in trei mesaje: 

Fig. 1. o selecţie de şase cărţi importante de specialitate despre pădure cu 2.200 pagini,  
din care jumătate sunt dedicate făgetelor româneşti. 

A selection of six major books specialist on forest with 2.200 pages, half of them are dedicated to Romanian beech.

a. Daca omul, în implicarea sa tot mai activă în 
societatea industrializată, se va desprinde de 
legătura sa ancestrală cu pădurea va plăti scump 
această greşeală fundamentală, deoarece el este 
fiinţa sensibilizată care persistă numai în arealul 
„natural”.

b. Poporul român „aşezat în calea tuturor relelor” a pu-
tut supravieţui tocmai datorită protecţiei pădurii.

c. Pădurea, prin polenul, arborii şi lemnul acestora, 
este un cronicar imparţial al timpurilor de mult 
apuse.

Cercetarea acestor „amprente” ale pădurii permite re-
constituirea si prevederea evoluţiei climatice. 
Alte valoroase sinteze monografice evidenţiază specifi-
citatea făgetelor româneşti şi sub raport ecologic (Pau-
ca-Comănescu et al, 1989) şi biometric (I. Popescu-Ze-
letin et al, 1957). Ultima şi comparativ cu alte 16 specii 
de interes forestier. 

2. Retrospectivă climatică
Dacă ar fi să comparăm vârsta de 6 miliarde de ani ai 
Terrei cu durata celor 24 ore a unei zile, rezultă că viaţa 
a apărut la ora 12 iar omul abia în ultimele 29 secunde 
înaintea orei 24. Recurgând la aceiaşi scară rezultă că 
ultima glaciaţie, derulată între acum 70.000 şi 10.000 
ani, a avut loc între ultima secundă şi ultima şeptime 
de secundă înaintea orei 24. În acel timp gheţarii aco-
pereau teritoriul Europei situat la nord de latitudinea 
de 50 0, Munţii Alpi, Caucauz şi endemic chiar Munţii 
Pirinei şi Carpaţi. Spaţiul geografic al României era do-
minat cu precădere de 2 zone de vegetaţie: stepa in re-
giunile de joasă altitudine, tundra in regiunea de mare 
altitudine (Fig. 2). 

Fig. 2: Peisajul silvestru al europei în timpul ultimei 
glaciaţii (Cachan, 1972). Legenda (de sus în jos): Zone 
acoperite de gheţuri, tundră, Stepă cu arbori, Stepă, 
Pădure temperată rece, Vegetaţie mediteraneeană 

Sylvan landscape of Europe during the lastglaciation(Cachan, 
1972). Areas covered by ice,Tundra, Steppe with trees, Steppe, 

Cold temperate forest, Mediterranean vegetation.

Ca urmare a plasticităţii climatice (N. Topor, 1967), isto-
ria Pământului a înregistrat o succesiune continuă de 
schimbări ale peisajului silvestru. Începând din perio-
ada subatlantică, de acum circa 3.000 ani, climatul s-a 
modificat de la umed spre rece iar aspectul vegetaţiei 
forestiere s-a apropiat de cel actual. In Europa, gheţarii 
polari s-au retras la latitudini de peste 750. Între zona 
de tundră şi zona de stepe continentale şi mediterane-
ene s-au instalat zonele pădurilor de conifere boreale, 
a pădurilor mixte de foioase şi conifere, a pădurilor me-
diteraneene sempervirescente, a pădurilor temperate 
de foioase (Fig. 3) dominate de expansiunea fagului. 
Nimic mai firesc. 
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Numai acţiunile umane iraţionale au provocat accele-
rarea pulsului climatic, insesizabil odinioară pe parcur-
sul longevităţii efemere a omului, precipitând evoluţia 
spre un deznodământ fatal.

Fig. 3: Peisajul silvestru european actual (Cachan, 
1972). Legenda (de sus în jos): Gheţuri polare, tundră, 
Păduri de conifere boreale (taiga), Păduri amestecate 
foioase-conifere, Păduri de foioase temperate, Păduri 

sempervirescente medideraneene, Deşerturi.

European Sylvan landscape of today’s (Cachan, 1972). Polar 
ice, Tundra, Boreal coniferous forests (taiga), Mixed deciduous-

coniferous forests, Temperate deciduous forests,E evergreen 
forests medideraneene, Deserts.

Reducerea suprafeţei pădurilor cu 2/3 în ultimele 2 mi-
lenii, respectiv în ultimele 3 sutimi de secundă înaintea 
orei 24 şi eliberarea bioxidului de carbon fosil în progre-
sie exponenţială în ultimele 3 miimi de secundă a pro-
vocat distrugerea echilibrelor naturale şi radicalizarea 
proceselor climatice într-o direcţie apocaliptică, practic 
scăpată de sub control. Inerţia acestui proces e atât de 
mare încât luarea imediată a celor mai severe măsuri 
la scară planetară nu permite prevederea momentului 
de redresare. “Lumea a ajuns în faţa unui colaps climatic” 
(Herold, F., 2007).

3. România, ţară carpato-ponto 
-danubiană
Traversată de paralela de 45 0 latitudine N şi aflată în-
tre meridianele de 20015’44’’ şi 29041’24’’ longitudine 
E (Anonimus, 1992), România se situează în sud-estul 
Europei centrale unde ocupă 2,4% din suprafaţa conti-
nentului. Ţara este străbătută pe o lungime de 750 km 
de arcul carpatic şi ocupă 55% din suprafaţa Carpaţi-
lor. De asemenea, România este udată pe lungimea de 
1.075 km de apele Dunării, cuprinde 28% din bazinul 
hidrografic al fluviului şi are o deschidere de 234 km 
la Marea Neagră (Anonimus, 1992) (Tabelul 1, Fig. 1). 
Aceste elemente permit încadrarea României în spaţiul 
carpato-ponto-danubian. 

tab.1. Parametri geografici ai europei şi Romaniei 
Geographical parameters of Europe and Romania

Parametri Europa Romania

Suprafata1 9.900.000 kmp 100% 237.500 kmp 2,4%
Dunărea2, lungime 2.860 km 100% 1.075 km 38%

Dunărea3, suprafaţa bazinului hidrografic 805.300 kmp 100% 221.700 kmp 28%
Muntii Carpati, lungime 1.300 km4 100% 750 km5 50%

Muntii Carpati, suprafata4 209.256 kmp 100% 115.091 kmp 55%
Amplitudine hipsografica 0 - 5.642 m (Elbrus1) 100% 0 - 2.544 m (Moldoveanu6) 0-45%

1 Rand Mc. Nally & Company, 1992; 2 Anonimus, 1972; 3 I. Pisota, 1983; 4 R. Webster, Suize Holt, Charlie Avis, 2001; 5 
Determinare personala; 6 I. Ichim, Maria Radoane, V. Surdeanu, N. Radoane, 1983.

Fig. 4. România se situează la intersecţia paralelei de 450N 
cu meridianul de 250e, la interferenţa climatelor central 

european (3), mediteranean (2), continental accentuat (5), 

influenţate de climatele oceanic (1) şi polar (4), deasupra 
limitei extrem nordice a portocalului (6), la limita extrem 

nordică a viţei de vie (7) şi la limita extrem estică a fagului 
european (8). (V. tufescu, 1974).  

Romania is situated at the intersection of 450N parallel to the 
meridian 250E, the interference climates Central European 

climates (3) Mediterranean (2), Accentuated continental (5), 
Influenced by oceanic climates (1) and Polar (4) above the 

northern extreme of orange (6) the extreme northern limit of 
the vine (7) and extreme eastern limit of European beech (8). 

(V. Tufescu, 1974). 

4. Caracteristici silvo-geografice ale 
patrimoniului natural forestier al 
României
Sub raport biogeografic România este una din puţinele 
ţări ale lumii multiplu privilegiată. Este situată în zona 
temperată, la interferenţa a cinci tipuri climatice: cen-
tral-european, submediteraneean, moderat continen-
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tal, oceanic şi polar; are suprafaţa armonios împărţită 
pe cele 3 mari unităţi de relief: câmpie, dealuri şi munte 
(Fig. 5); este riverană celui mai mare fluviu central-eu-
ropean, în cel mai valoros sector al acestuia; are des-
chidere la mare şi dispune de o uimitoare diversitate 
la nivelul celor 3 regnuri: mineral, vegetal şi animal. 
Astfel, deşi suprafaţa României deţine abia 2,39% din 
suprafaţa Europei, concentrează: 4 (13%) din numărul 
de peisaje europene; 7 (64%) din numărul claselor de 
soluri europene; 5 (42%) din numărul zonelor de vege-
taţie naturală europeană; 3.450 specii de plante supe-
rioare, respectiv 28% din inventarul floristic european 
estimat la cca. 12.500 specii; 497 specii minerale, adică 
25% din diversitatea mineralogică mondială; aproxima-
tiv 450 unităţi edafice; 98 tipuri de peisaj; 162 sectoare 
ecologice, 212 tipuri de staţiuni forestiere; 50 formaţii 
forestiere cu cca. 500 tipuri naturale potenţiale de pă-
dure şi circa 50.000 specii biologice estimate (Cr. D. Sto-
iculescu, 1999 a, b), din care 33.085 specii nevertebrate 
identificate (Anonymus, 1996). Prin considerabila com-
plexitate ecologică şi structurală, inegalată de nici un 
alt ecosistem, ecosistemele forestiere concentrează, în 
situaţii comparabile, cea mai mare biodiversitate. 

Fig. 5. Suprafaţa României este armonios divizată pe 
cele trei mari unităţi de relief: câmpie (până la 200 m 

altitudine) - 38%, dealuri (200 – 700 m alt.) - 32% şi munţi 
(700 – 2544 m alt., Vf. Moldoveanu) - 30% (Ichim et al, 

1983). Marea diversitate fizico-geografică a teritoriului 
favorizează formarea unui impresionant mozaic ecologic 

şi biologic. Sursa hărţii: ro.globalcom.ro/harti-din-
romania/harta-fizica-romania.jpg 

Romania’s surface is divided into three major console relief 
units: Lowland (up to 200 m) - 38%, hills (200-700 m alt.) - 32% 

and mountains (700-2544 m alt., Moldoveanu Peak) - 30% 
(Ichim et al, 1983). The great diversity of physico-geographical 

territory favors the formation of an impressive mosaic of 
ecological and biological.

Aproximativ 90% din numărul total de plante şi animale 
terestre vieţuiesc în păduri (H-J Otto, 1998). În pădurile 
virgine şi cvasivirgine aceasta atinge apogeul. Această 
situaţie reprezintă o caracteristică relevantă a pădurii 
româneşti, accentuată şi prin faptul că biocenoza este o 
reflectare a biotopului. Pe scurt, România e singura ţară 

a Uniunii Europene care focalizează 5 din cele 11 regiuni 
biogeografice continentale: alpină, continentală, 
pontică, panonică şi stepică (Fig. 6). La nivel naţional 
aceste regiuni biogeografice se diferenţiază în 21 
ecoregiuni: 1- Carpaţii Meridionali, 2 – Carpaţii Orientali, 
3 – Câmpia Banatului şi Crişurilor, 4 – Câmpia Moldovei, 
5 – Câmpia Someşului, 6 – Câmpiile Găvanu-Burdea, 7 
– Dealurile Banatului, 8 – Dealurile Crişanei, 9 – Delta 
Dunării, 10 – Lunca Dunării, 11 – Munţii Apuseni, 12 – 
Munţii Banatului, 13 – Podişul Central Moldovenesc, 
14 – Podişul Dobrogei, 15 – Podişul Getic, 16 – Podişul 
Sucevei, 17 – Podişul Transilvaniei, 18 – Silvostepa 
Câmpiei Române, 19 – Stepa Câmpiei Române, 20 – 
Subcarpaţii Getici, 21 – Subcarpaţii de Curbură (Fig. 7). 

Fig. 6. România este singura ţară a Uniunii europene 
care concentrează pe teritoriul ei cinci din cele 11 regiuni 

biogeografice continentale: alpină, continentală, pontică, 
panonică şi stepică. Sursa hărţii: http://dataservice.eea.

europa. eu/atlas/viewdata/wiewpub.asp?id=155 
Romania is the only EU country that focuses on its territory, 
five of the 11 Continental biogeographical region: Alpine, 

Continental, Pontic, Pannonian et Steppe.

Fig. 7: La nivel naţional aceste regiuni biogeografice se 
diferenţiază în 21 ecoregiuni. Sursa hărţii: Ministerul 

mediului şi Gospodăririi Apelor. 
Nationally these biogeographic regions differ in 21 ecoregion. 
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5. România, o ţară a pădurilor legendare 
ameninţate cu dispariţia
„România deţine parte din cele mai importante păduri 
din zona temperată din lume, sub raport biologic. În 
acelaşi timp, importanţa ei ca furnizor de lemn creşte” 
(Anonimus, 2002). Din cauza acestei situaţii antagonice 
a suferit constant pădurea, în general şi pădurea virgină 
în special. In ultimele 2 milenii suprafaţa împădurită 
din spaţiul carpato-ponto-danubian s-a redus de la 75-
80% la 22% (Stoiculescu, 1990 - Fig. 8). Complexele de 

păduri virgine şi cvasivirgine mai ocupau în anul 1974 
„cel mult 10-12%” (Giurgiu, 1978), adică circa 780.000 
ha. După numai 20 ani, suprafaţa acestora „nu depăseşte 
6% din întinderea totală a pădurilor ţării” (Giurgiu, 1995), 
respectiv circa 390.000 ha.
Astăzi, pădurea virgină ocupă circa 350.000 ha, din care 
246.700 ha în 30 zone principale (Cr. D. Stoiculescu, 
1999-a) - puţin peste 1% din întinderea ei iniţială şi, în 
loc să fie conservată, scade continuu (Cr. D. Stoiculescu, 
2004). 

Fig. 8: Spaţiul carpato-ponto-danubian. Stânga întinderea probabilă a pădurilor Daciei în funcţie de harta solurilor, 
vegetaţiei şi a indicilor de ariditate, 75-80% (David, 1939). Dreapta: pădurile României în perioada interbelică, 22% 

(Stinghe şi Sburlan, 1941).  
 Carpatho- Ponto- Danubian. Left: probable extent of Dacia forest map based on soil, vegetation and aridity index, 75-80% 

(David, 1939). Right: Romania’s forests in the interwar period, 22% (Stinghe and Sburlan, 1941).

6. Răspândirea actuală şi variabilitatea 
fagului în Europa şi vestul Asiei
În zona eurasiatică, genul Fagus este reprezentat prin 
două specii: Fagus sylvatica L. şi Fagus orientalis Lipsky. 
Acestea acoperă un teritoriu vast, întins în linii mari, pe 
circa 630 longitudine şi 220 latitudine N, respectiv de la 
Oceanul Atlantic (80 longitudine V), până în sudul Mării 
Caspice (550 latitudine E) şi din nordul Siciliei (cca. 370 
latitudine N), până în sudul Peninsulei Scandinave (590 
latitudine N). Deşi localizaţi cu precădere, Fagus syl-
vatica L. în Europa şi Fagus orientalis Lipsky în Asia, în 
anumite regiuni din Balcani, Crimeia şi nordul Iranului, 
arealele acestor specii se suprapun (Fig. 9) şi generează 
hibridul natural Fagus taurica Popl. (Al. Beldie, 1952; E. 
G. Negulescu, Al. Săvulescu, 1965; I. Milescu et. al, 1967).
Prelucrarea şi actualizarea datelor statistice privind 
compoziţia pădurilor din ţările situate în cuprinsul are-
alului eurasiatic al fagului a arătat (I. Milescu et. al. 1967; 
INS, 2008) că acesta acoperă circa 17 mil. ha. Pe regiuni 
geografice această suprafaţă se repartizează astfel:
I. Nordul Europei: 590,2 mii ha, 3,4% (Norvegia-25, 

Suedia-400, Anglia-80, Danemarca-85,2 mii ha);
II. Europa Centrală: 4.271 mii ha, 24,6% (Franţa - 

1.710, Belgia -100, Luxemburg - 30, Germania 
-1.150, Elveţia - 240, Austria - 270, Cehia, Slovacia, 

Polonia - 241, Ungaria -113 mii ha, Carpaţii Pădu-
roşi, în Ucraina - 417 mii ha);

Fig. 9: Arealul fagului: Fagus sylvatica (verde deschis) şi F. 
orientalis (verde închis). (Meusel et al, 1965; K. 120d). 

Beech area: Fagus sylvatica (Green) şi F. orientalis (Dark green). 
(Meusel et al, 1965; K. 120d).

III. Sudul Europei: 1.260 mii ha, 7,3% (Spania - 577, Ita-
lia - 683 mii ha);

IV. Balcani: 7.001,6 mii ha, 40,4% (România - 2.040, R. 
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Moldova – 0,65 2), fosta Iugoslavie 4.091 (din care: 
Bosnia-Herţegovina -1.009, Croaţia - 966, Macedo-
nia - 416, Serbia - 1.002, Montenegro -157, Slovenia 
- 541 mii ha), Bulgaria - 620, Grecia - 250 mii ha);

V. Asia Mică-Crimeia-Caucaz: 4.211 mii ha, 24,3% 
(Turcia - 350, Crimeia - 33, Caucaz - 728, Transcaucaz 
-1.300, Iran -1.800, Irak - (?)).

Total: 17.333,2 mii ha, 100%. Făgetele din primele 
patru regiuni aparţin aproape în exclusivitate speciei 
Fagus sylvatica (75,7%), iar cele din Asia Mică, Crimeia, 
Caucaz, speciei Fagus orientalis (24,3%). Din cele 
circa 13.122 mii ha ocupate de Fagus sylvatica circa 
7 mii. ha (cca. 53,3%) se găsesc în Balcani. Datele 
actualizate, după destrămarea U.R.S.S., Iugoslaviei şi 
Cehoslovaciei, permit următoarea ierarhizare a ţărilor 
în raport cu suprafaţa deţinută: Romania:2.040.000 ha 
(11,77%); Iran: 1.800.000 ha (10,39%);:Franţa:1.710.000 
ha (9,87%).România, prin deţinerea celei mai mari 
suprafeţe de făgete, 2.040.000 ha, respectiv 11,77% din 
arealul euro-asiatic al genului, cât şi a celor două specii, 
Fagus sylvatica L. şi F. orientalis Lipsky şi a hibridului lor 
natural F. taurica Popl., are o responsabilitate distinctă 
în gestionarea şi conservarea acestei valoroase resurse 
naturale de multiplă valoare şi importanţă. (Continuare 
în numerele viitoare).
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Abstract
Romanian beech forests, in the new European context, under the influence of climate change (I)
Romanian beech forests were analyzed in many perspectives: functional, paleopalinologic, environmental, 
structural, evolutionary, taxonomic, sintaxonomic, phytocenologic, flora, fauna, conservation, cenogenetic 
and etnogenetic, ethnobotanical, biometric and genetic variability, succession, pollution. The result of these 
communications (published in a volume in 1982) determined reconsideration of the environmental, social 
and economic role of beech forests in Romania and the people / specialists attitude towards the most repre-
sentative and better preserved forest plant unit of Carpartho-Ponto-Danubian space.
Keywords: beech forests, conservation, environment, Romania
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1. Introducere
Parcul Naţional Piatra Craiului (PNPC) este o arie 
protejată, înfiinţată în 1990, pentru conservarea 
biodiversităţii şi a peisajului, a speciilor valoroase, 
pentru promovarea şi încurajarea turismului, şi pentru 
conştientizarea şi educarea publicului în spiritul 
protejării naturii şi a valorilor sale. 
Conform prevederilor OUG nr. 236/2000 (art. 5, alin. 
2), privind regimul ariilor protejate naturale, PNPC 
face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au 
drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane 
reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, 
cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită 
sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, 
hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, 
pedologic. În perimetrul parcurilor naţionale sunt 
admise doar activităţile tradiţionale practicate numai 
de membrii comunităţilor din zona parcului naţional 
şi de persoanele care deţin terenuri în interiorul 
parcului, activităţi ce vor fi reglementate prin planul de 
management. 
PNPC a fost declarat Sit Natura 2000 în anul 2005.
PNPC este situat în Carpaţii Meridionali incluzând 
Creasta Piatra Craiului, în totalitate şi spaţii din 
culoarele intramontane limitrofe, Rucăr-Bran şi Rucăr-
Zărneşti. PNPC se extinde pe raza judeţelor Braşov 
şi Argeş, incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor 
Zărneşti, Moeciu (satele Măgura şi Peştera), Bran, Rucăr 
şi Dâmbovicioara. PNPC se întinde între coordonatele 
de 450 22’ 1.73’’ şi 450 34’ 49.55’’ latitudine nordică şi 250 
08’ 51.61’’ şi 250 21’ 57.21’’ longitudine estică. Suprafaţa 
totală a parcului este de 14773 ha, din care 7806 ha 
în jud. Braşov şi 6967 în judeţul Argeş. Principalele 
puncte de acces în parc, sunt oraşul Zărneşti în partea 
de nord (peValea Bârsei şi prin Valea Prăpăstiilor) şi 
comuna Rucăr în partea de sud (pe Valea Dâmboviţei 
şi Dâmbovicioarei).

Fig. 1. Parcul Naţional Piatra Craiului – oS Zărneşti, UP VI  
Piatra Craiului National Park – Forest District of Zărneşti, 

Production unit VI

2. Diversitatea micologică
Până în prezent au fost identificate în această 
zonă peste 350 de specii de ciuperci, în marea lor 
majoritate parazite pe plantele superioare. De pe 
teritoriul parcului au fost descrişi patru taxoni noi 
pentru ştiinţă (Niptera plicata, Stictis pachyspora, 
Trichopeziza leucostoma, Ramularia sambucina f. 
ebuli) (Pop, 2006) s-au identificat un număr mare 
de combinaţii ciupercă parazită – plantă gazdă, noi 
pentru ştiinţă sau pentru România (Pop, Hanganu, 
2006). Cu toate că există un număr mare de ciuperci 
parazite, starea fitosanitară a masivului este 
echilibrată, nefiind depistate atacuri masive care să 
pună în pericol, în special, plantele endemice sau 
rare. Cercetările au dus la identificarea unui număr 
de 184 specii de macromicete.

Conservarea naturii

Tezaurul de floră din Parcul Naţional Piatra Craiului în 
comparaţie cu cea din Parcul Natural Porţile de Fier  

şi Parcul Naţional Munţii Rodnei

Diana Vasile, Filofteia Negruţiu,  
Valentin Bolea, Ioana Bîlea

„Pădurea este cu mult mai interesantă, mai vie şi mai plină de învăţătură decât orice şcoală” (Marin Drăcea)



Anul XV  | Nr. 27 | 2010

39

Fig. 2. Sarcocipha coccinea (Foto I. Bîlea)

Fig. 3. Tyromyces chioneus (Fr.) Karst (Foto I. Bîlea)

Grupul lichenilor este bine reprezentat, înregistrându-
se peste 214 de specii saxicole. 
Muşchii (brioflora) au fost cercetaţi de numeroşi briologi 
încă de la sfârşitul secolului al XIX – lea (Pop, Vergheleţ, 
2003) astfel încât sunt semnalate până în prezent peste 
228 de specii, unele având un areal destul de restrâns 
pentru Carpaţii Româneşti – Bucegia romanica, Riccia 
sorocarpa, Grimaldia pilosa, altele fiind specii protejate 
de interes comunitar, conform Directivei Consiliului 
Europei 92/43 EEC: Mannia triandra, Buxbaumia viridis, 
Sphagnum sp. (Planul de management al PPC, 2001).

Fig. 4. Sphagnum squarrosum

Fig. 5. Plagiochila deltoidea (Foto I. Bîlea)

3. Flora cormofitică
Cercetările efectuate în perioada 2000-2006 au adus 
unele completări la lista floristică deja foarte bogată 
(Beldie şi Chiriţă, 1967; Beldie, 1977, 1979) a Pietrei 
Craiului. Astfel, s-au înregistrat 26 de taxoni - 17 specii şi 
9 subspecii, nemenţionate până în prezent din această 
zonă. De remarcat este prezenţa speciei Woodsia 
pulchella Bertol., ca specie nouă pentru flora României, 
în trei puncte diferite de pe teritoriul parcului (Ciocârlan 
& Pop, 2003; Ciocârlan, 2006). 
Luând în considerare aceste descoperiri recente, 
lista floristică actuală a masivului cuprinde 1108 
taxoni, dintre care 1001 specii şi 107 subspecii. Aceşti 
taxoni aparţin la 91 de familii, cea mai mare pondere 
având-o familiile: Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, 
Caryophyllaceae, Brassicaceae, Scrophulariaceae, 
Ranunculaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Apiaceae, 
Cyperaceae şi Orchidaceae. Aceste 12 familii reprezintă 
fondul de bază din conspectul floristic al masivului 
(Mihăilescu, 2001).
Cunoscând faptul că în flora României erau înregistrate 
3136 de specii spontane (Ciocârlan, 2000), se poate 
afirma ca Parcul Naţional Piatra Craiului găzduieşte 
peste 30 % din speciile de plante superioare din 
România. 
Dintre speciile rare menţionăm: tisa – Taxus baccata, 
zâmbrul – Pinus cembra, angelica – Angelica 
archangelica, floarea de colţ (Leontopodium alpinum), 
sângele voinicului – Nigritella nigra şi N. rubra etc. Cele 
mai reprezentative specii endemice carpatice sunt: 
Achillea schurii, Primula wulfeniana ssp. baumgarteniana 
(întâlnită numai în Postavarul şi Piatra Craiului), Festuca 
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carpatica, Sesleria haynaldiana, Trisetum macrotrichum, 
Koeleria transsilvanica, Draba compacta, Hesperis 
moniliformis, macul galben – Papaver alpinum ssp. 
corona-sancti-stephani etc. Endemite strict locale sunt 
garofiţa Pietrei Craiului – Dianthus callizonus, simbolul 
floristic al masivului, descoperită în jurul anului 1853 
de botaniştii transilvăneni Kotschyi şi Schot, cei care 
i-au dat şi denumirea de Dianthus callizonus, adică 
„garofiţa cu prea frumoase brâuri” (Opriş, 1972) şi 
Aubrieta intermedia ssp. falcata. Garofiţa Pietrei Craiului 
este cantonată numai pe brânele şi stâncăriile înierbate 
şi însorite din zona alpină inferioară sau la limita 
superioară a pajiştilor alpine, mai ales pe versantul 
vestic al masivului, pe valea Dâmboviţei (Pop, şi 
Sălăgeanu, 1965). De asemenea, sunt prezente şi specii 
de interes comunitar, cum ar fi gălbenelele - Ligularia 
sibirica şi Liparis loeselli (specii protejate conform 
Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC fiind incluse şi 
în Convenţia de la Berna) precum şi clopoţeii de munte 
- Campanula serrata, specie inclusă în anul 2003 în 
Anexa II a Directivei Habitate a UE. 

Fig. 6. Campanula carpatica (Foto I. Bîlea)

Fig. 7. trolius europaeus (Foto I. Bîlea)

Fig. 8. Dianthus callizonus (Foto I. Bîlea)

Fig. 9. Dianthus arenarius  (Foto I. Bîlea)

  

Fig. 10. Leontopiodium alpinum (Foto I. Bîlea) 



Anul XV  | Nr. 27 | 2010

41

Fig. 11. Aconitum lycoctonium (Foto I. Bîlea)

4. Compararea numărului de specii de 
plante dintre PN Piatra Craiului, PN 
Porţile de Fier şi PN Munţii Rodnei
Deşi Parcul Naţional Piatra Craiului (14.773 ha) este 
de 3 ori mai mic decât PN Munţii Rodnei (46.399 ha), 
diversitatea floristică este relativ apropiată la toate 
categoriile analizate (-1,11 / -1,28 / -1,04 / -1,02 ori).
Faţă de PN Porţile de Fier (PNPF 115.656 ha), PN Piatra 
Craiului are o suprafaţă cu mult mai mică (de 7,8 
ori), fapt consemnat într-o descreştere a diversităţii 
micotice de (numai) 3 ori, a lichenilor de 1,7 ori, în timp 
ce numărul speciilor de muşchi şi plante superioare 
sunt mai apropiate (-1,2 / -1,3 ori). 

  
Fig. 12. Compararea numărului de specii de ciuperci 

Comparing the number of mushrooms species            

Fig. 13. Compararea numărului de specii de licheni 
Comparing the number of lichen species

Fig. 14. Compararea numărului de specii de muşchi 
Comparing the number of briophytes species    

Fig. 15. Compararea numărului de specii de plante 
superioare 

Comparing the number of superior plants species

Diferenţele mici dintre Piatra Craiului şi Munţii Rodnei 
pot fi puse pe seama unei relative similitudini a 
condiţiilor generale geologice şi morfologice (şisturi 
cristaline, calcare) de relief (alpine, subalpine), climă 
şi vegetaţie (pajişti alpine sau montane, arborete 
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de fag şi răşinoase). În aceste condiţii, mărirea 
suprafaţei protejate nu conduce la o sporire similară 
a biodiversităţii sitului. În comparaţie cu aceste două 
situri, PN Porţile de Fier cuprinde condiţii foarte 
diferite de relief (colinar - submontan), climă (temperat 
continentală cu evidente influenţe  submediteraneene) 
şi vegetaţie (sp. euroasiatice şi central - europene) de la 
pajişti şi făgete (sub) montane la păduri de gorun, rarişti 
cu cer şibleacuri mediteraneene şi pajişti panonice). 
În Piatra Craiului întâlnim un număr de şase arii naturale 
protejate (Rezervaţia  ştiinţifică ”Peretele vestic”, Creasta 
Pietrei Craiului, Prăpăstiile Zărneştiului, Rezervaţia natura-
lă Cheile Brusturetului, Cheile Dâmbovicioarei, Cheile Mari 
al Dâmboviţei), în Munţii Rodnei trei arii naturale protejate 
(Rezervaţia ştiinţifică mixtă Pietrosul Mare, Rezervaţiile na-
turale mixte, Cornedei-Ciungii Bălăşinii şi Bila-Lala) în timp 
ce în Parcul Natural Porţile de Fier sunt zece arii naturale 
protejate (Lacul fosilifer Bahna, Lacul fosilifer Şviniţa, Re-
zervaţiile botanice Gura Văii-Vârciorova, Valea Oglănicului, 
Cracul Găioara, Cracul Crucii, Rezervaţiile mixte Dealul Vă-
rănic, Faţa Virului, Cazanele Mari şi Mici şi Rezervaţia fores-
tieră Dealul Duhovnei).
Totuşi, biodiversitatea nu creşte proporţional cu 
mărimea şi numărul ariilor protejate, fapt care conduce, 
în siturile foarte mari, la un management direcţionat cu 
prioritate asupra zonelor de interes deosebit (rezervaţii 
cu habitate şi specii protejate).

5. Concluzii
Parcul Naţional Piatra Craiului (PNPC) este o arie protejata 
înfiinţată în 1990, pentru conservarea biodiversităţii,  a 
peisajului şi a speciilor (şi habitatelor) valoroase. Până în 
prezent au fost identificate în aceasta zonă peste 350 de 
specii de ciuperci, majoritatea în diferite relaţii (parazite, 
saprofite sau micoritice) cu plantele superioare. 
Grupul lichenilor este de asemenea bine reprezentat 
înregistrându-se peste 214 de specii, briofitele sunt 
prezente cu un număr de 228 specii. Cercetările efectuate 
în perioada 2000-2006 au adus unele completări la lista 
floristică deja foarte bogată, astfel că până în prezent 
există 1101 specii de plante superioare.
Faţă de alte două parcuri din ţară (Parcul Natural Porţile 

de Fier şi Parcul Naţional Munţii Rodnei), cu suprafeţe 
de 7,8 respectiv de 3 ori mai mari decât Parcul Naţional 
Piatra Craiului, bogăţia floristică a parcului este relativ 
apropiată de a acestora.
Studiile asupra florei şi vegetaţiei din acest parc 
continuă, în paralel cu dezvoltarea măsurilor de 
gestionare pentru speciile protejate şi habitatele fragile 
din această zonă.
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Abstract
Floristic richness of the Piatra Craiului National Park
Piatra Craiului National Park is a protected area established in 1990,  for biodiversity, landscape and valuable 
species (and habitats) conservation. So far in this area 350 species of mushrooms, mostly in different relations-
hip (parasitic, saprophitic, mycorrhizal) with higher plants, have been identified. Lichen group and bryophytes 
are also well represented with 214 / 228 species. Research programs of 2000-2006, have increased the floristic 
list of Piatra Craiului National Park to 1101 species of plants and mushrooms.
Compared with two other parks in the country (Porţile de Fier Natural Park and Rodnei Mountains National 
Park), with areas of 7,8 respectively 3 times higher than National Park Piatra Craiului, floristic richness of the 
park is very close to them.
Studies continue on the flora and vegetation in this park, but in the same time are developed management 
measures for protected species and fragile habitats in the area.
Keywords: national park, biodiversity, species, floristic richness.
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Produse accesorii

Bradul – între tradiţia de Crăciun şi ecologie

Dorin Dan Bunea

„Simţul şi înţelegerea poporului respectiv pentru cele silvice şi drept consecinţă, respectul, chiar iubirea de arbore şi de 
pădure hotărăsc în ultimă analiză soarta pădurilor unei ţări, într-o anumită epocă” (Marin Drăcea)

1. Introducere
Bradul se regăseşte în numeroase tradiţii, nu numai 
de Crăciun. Fiind un arbore veşnic verde, oamenii 
l-au asociat cu viaţa, trăinicia, siguranţa, prietenia 
şi evenimentele importante ale vieţii lor. Simbol al 
“ecologiei culturale carpatice”, prin ipostazele sub 
care se prezintă în mitologia şi ritualurile româneşti, 
constituie un autentic document al istoriei şi culturii 
poporului nostru.
Cuvântul brad are etimologie dacică, el este unul dintre 
cele aproximativ 150 de cuvinte de origine dacică 
moştenite de limba română. Pe ceramica geto-dacă 
este reprezentat sub formă de “rămurică” de brad. Este 
zugrăvit în peşterile din Dobrogea şi din Carpaţi, pe 
vase din lut şi amulete, pe diferite figurine aparţinând 
culturilor Hamangia, Boian, Gumelniţa, Cucuteni.
Arborele mândru însoţeşte românul în toate ipostaze-
le vieţii sale, de la venirea pe lume şi până la trecerea 
în neant. La naştere, fiecărui copil, pentru înfrăţire, i 
se dăruia un brad. Arborele nu era tăiat, el rămânea în 
pădure, fiind considerat mult mai util decât tăiat sau 
dezrădăcinat, doar pe scoarţă se încrusta numele no-
ului născut. Se considera că “bradul-frate” era simbolul 
destinului omului respectiv. 
La căsătorie şi astăzi feciorii din cetele zonei Sibiu 
- Făgăraş împodobesc intrarea în curţile mirilor şi 
a naşilor cu brazi frumoşi ce simbolizează tinereţe, 
frumuseţe, vigoare, putere, trăinicie. În alte zone (Valea 
Arieşului) se pune “steagul de nuntă”(împodobit cu 
panglici tricolore), în curtea mirilor, confecţionat dintr-
un brad falnic ce se curăţă de ramuri şi rămân numai 
câteva în vârf de care se agaţă un colac şi o sticlă de 
“jinars”. Se fixează bine în pământ şi când alaiul vine 
de la biserică se opresc şi joacă în jurul lui. Cine reuşea 
apoi să ia colacul şi sticla era după tradiţie “bun de 
însurătoare”. Bradul se lăsa în curtea mirilor până când 
se considera că dragostea a prins rod, abia atunci se 
scotea dar nu se ardea ci se ducea înapoi la marginea 

pădurii ca “să-l îmbrăţişeze” natura. La înmormântare se 
obişnuia “bradul de înmormântare”, împodobit cu nişte 
panglici negre, ce ulterior a devenit “pomul” sau “mărul” 
de înmormântare. Atunci când murea câte un flăcău, la 
mormântul lui se planta un brad şi în ceremonialele 
de înmormântare ceata de băieţi recita versuri în care 
bradul era invocat.
„Bradul de pomană” se făcea în Transilvania în zilele de 
nedeie când se punea un brad împodobit cu fructe şi 
dulciuri în mijlocul mesei încărcate cu „pomeni”. După 
slujba de praznicul nedeii, se împărţeau săracilor 
bucatele de pe masă şi copiilor dulciurile.
„Butucul de Crăciun” era un trunchi de brad tăiat (jertfit) 
şi ars pe vatră, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, ce 
simboliza moartea şi renaşterea divinităţii.
Vătaful căluşarilor, înainte de a porunci cetei să înceapă 
jocul, înfigea sabia într-un brad (brad de jurământ), 
jurând apoi pe ea. Jurământul rostit în faţa arborelui şi 
a adunării ducea la dobândirea astfel a trăiniciei.
Bradul era considerat în vremea dacilor ca simbolizând 
justiţia. Omul care era bănuit că a săvârşit o fărădelege 
era dus în pădure, era legat de un brad (“bradul de 
judecată”) şi lăsat trei zile şi trei nopţi acolo. Dacă nu era 
lovit de trăsnet sau nu era sfâşiat de vreo fiară sălbatică, 
se considera că este nevinovat şi era eliberat (el era 
astfel judecat de către brad).
Bradul, ca pom de Crăciun, este un obicei la origine 
germanică (se spune că primul care a împodobit 
un brad cu lumânări a fost Martin Luther) care a fost 
introdus la noi de către dinastia de Hohenzollern. La 
curte, prin anii 1860 s-a împodobit brad, obicei preluat 
imediat de către românii bucureşteni şi extins.
Vestitele coroniţe ce se agaţă la uşi înainte cu patru 
săptămâni de Crăciun, coroniţele din brad împodobite 
cu flori ce se pun la ridicarea zidăriei unei case, 
bradul împodobit şi pus pe plug cu care se colindă 
binecunoscutul “pluguşor”, sunt alte prezenţe în viaţa 
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noastră şi exemplele pot continua.
Relaţia spirituală om – brad este una trainică, omul îl 
considera ca fiind un “copac sfânt”, el nu era doborât şi 
rădăcina lui menţinea legăturile nevăzute între arbore, 
om şi spiritele supranaturale. Pierzându-şi cu timpul 
caracterul sacru, lemnul de brad a devenit, cum era şi 
firesc, materia primă de construcţie a troiţelor, a stâlpilor 
monumentali şi ai altarelor. Petrecerea cel puţin a 30 de 
minute intr-o pădure de brad grăbeşte vindecarea în 
caz de bronşită, astm, hipertensiune arterială, acnee. 
Ca şi cedrul se spune că tămăduieşte suferinţele fizice 
şi alină sufletul.

2. Scopul şi obiectivele cercetării
Diminuarea accentuată a proporţiei bradului în 
pădurile Europei, ca şi reducerea suprafeţelor cu brad 
la nivel naţional (4,9% din suprafaţa fondului forestier 
naţional) este o dovadă elocventă a ineficienţei 
măsurilor silvotehnice, începând cu regenerarea ce s-a 
aplicat în amestecurile de fag cu răşinoase şi terminând 
cu măsurile inadecvate de pază şi de protecţie ale 
pădurilor.
Scopul principal al studiului este de a determina gradul 
în care pot fi afectate arboretele prin recoltarea de 
pomi de Crăciun sau de cetină de brad în perioada 
sărbătorilor de iarnă. 

Fig.1. Pomii de Crăciun valorificaţi în perioada 1986-2009 
Christmas trees monetize during 1986-2009

Printre obiectivele fixate se intenţionează o sensibilizare 
mai mare a opiniei publice în protecţia şi ocrotirea 
bradului, având în vedere declinul manifestat al acestei 
specii. Poziţia silvicultorilor trebuie să fie una corectă, 
sub aspect ecologic, în aplicarea extragerilor, fără a 
ceda la presiunile de orice natură la care sunt supuşi 
pentru că regenerarea pe cale naturală şi evoluţia 
arboretelor este dificilă mai ales până la vârste de 15-20 
ani, exact atunci când se efectuează recoltarea pomilor 
de Crăciun.

3. Locul cercetărilor şi metode aplicate
Pentru o analiză mai aprofundată a acestui fenomen, 
cu ocazia lucrărilor de recoltare a pomilor de Crăciun 
din zona Avrig, din iarna anului 2008 şi 2009, s-au 
efectuat măsurători la un număr de 1194 de exemplare 

de brad extraşi pentru a fi valorificaţi. Tineretul de brad 
cercetat provine din 10 unităţi amenajistice (124,1 
ha) aparţinând la trei unităţi de producţie din cadrul 
Ocolului Silvic Avrig (ocol silvic de stat) şi Ocolul Silvic 
Izvorul Florii (regie autonomă în cadrul Primăriei Avrig 
care este proprietarul fondului forestier) unde au fost 
concentrate tăierile de recoltare din zona Avrig .
Metodele de lucru aplicate includ studiul documentelor 
de arhivă, a amenajamentelor silvice, cronicile ocoalelor, 
măsurătorile efective şi observaţiile efectuate pe 
teren în perimetrele specificate. Datele culese au fost 
analizate, selectate, sistematizate şi interpretate după 
metode ale biostatisticii forestiere. Cu ocazia culegerii 
datelor de teren au fost executate şi numeroase 
fotografii, din care sunt prezentate câteva.

4. Valorificarea bradului pentru tradiţia 
sărbătorilor de Crăciun
O activitate care a devenit tradiţională pentru zona 
Avrigului este producerea şi valorificarea pomilor de 
Crăciun confecţionaţi din tineret de brad.
După cum se poate observa din graficul nr.1, în ultimii 
24 de ani din zona Avrig au fost recoltaţi şi valorificaţi 
în medie 20,75 mii bucăţi pomi de Crăciun pe an. 
Cantitatea de pomi a satisfăcut în primul rând cerinţele 
pieţii judeţului Sibiu unde prezenţa populaţiei de 
origine germanică a exercitat o puternică influenţă în 
respectarea tradiţiei pomilor de Crăciun, dar şi unele 
oraşe mari cum sunt Bucureşti, Constanţa, Craiova, 
Brăila sau Tulcea. Evoluţia în timp a numărului de 
pomi valorificaţi în perioada 1986-2009 cunoaşte 
o variaţie relativ sinuoasă, având din când în când 
şi praguri minime datorită fluctuaţiilor de pe piaţă. 
Pe ansamblu avem o creştere neuniformă până în 
perioada1999-2002, cu un maxim absolut în anul 1999 
când s-au valorificat 41,0 mii buc., după care cantităţile 
scad în praguri. Scăderea este mai accentuată după 
anul 2005 datorită invadării pieţei cu pomi proveniţi 
din export (în special din Danemarca). 

5. Staţiunile de unde se recoltează
Fondul forestier unde s-au efectuat extragerile este 
situat la altitudini de 610-1380 m (altitudinea medie de 
838m), pe terenuri cu înclinare de 5-45° (panta medie 
de 26,1°) pe staţiuni în marea majoritate (96,6%) de 
tip 3.3.3.2- Montan de amestecuri, Bm, brun edafic 
mijlociu, cu Asperula-Dentaria şi 3,4% pe staţiuni de 
productivitate superioară de tipul 3.3.3.3- Montan de 
amestecuri, Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. 
Eutricambosolul tipic ocupă 42% din suprafaţă, 
districambosolul tipic 47,7% şi districambosolul litic 
10,3%. Pe pantele repezi, peste 30-35° şi pe soluri 
superficiale, cu schelet la suprafaţă şi volum edafic mic, 
bradul se regenerează foarte greu, extragerea lui şi în 
condiţiile unei densităţi mici este o mare greşeală. 
Expoziţiile versanţilor sunt reprezentate în suprafaţa 
studiată astfel: 33,9% E, 28,9% NV, 16,6% N, 14,2% V şi 
6,4% S(de fapt un platou).
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6. Pădurile care permit recoltarea
Tipurile de pădure din suprafeţele în care s-au făcut 
măsurătorile sunt brădeto-făgete sau amestecuri de 
răşinoase cu fag în marea majoritate şi în mică măsură 
făgete (10,3%). 
Pomii au fost recoltaţi de sub masivul unor arborete de 
140-160 de ani în proporţie de 36,1% şi din suprafeţe în 
care s-a executat ultima tăiere în proporţie de 64,9%, cu 
arborete cu vârste de 5-40 ani. 

7. Variaţia calităţii pomilor de Crăciun în 
raport cu pădurea de unde se recoltează
Exemplarele de sub masiv au în general o conformaţie 
aparte, sunt mai firave, mai suple, cu distanţe mai mici 
între verticilele care sunt mai dese şi au un aspect 
tabular (înălţimea este foarte apropiată ca dimensiune 
de lăţimea coronamentului). Nu sunt cei mai apreciaţi pe 
piaţă şi de aceea au şi preţul cel mai mic. Sunt proveniţi 
din seminţişurile a căror instalare a fost declanşată cu 
mulţi ani în urmă (au vârste cuprinse între 15-40 ani) şi 
au rezistat sub masiv prin capacitatea proprie bradului 
de a vegeta în condiţiile de umbră. Cei recoltaţi din 
arboretele tinere sunt cei mai frumoşi dar nu şi cei mai 
indicaţi pentru a fi tăiaţi. Acolo unde densitatea este de 
30-50 mii buc./ha extragerea lor nu este o problemă cu 
condiţia ca extragerile să aibă un caracter uniform de 
reducere a desimii, prevenind astfel eliminarea naturală. 
Din păcate tăierile scot tocmai exemplarele mai bine 
conformate, mai viguroase, de viitor, fără a ţine cont de 
repartizarea spaţială, ceea ce ne face să nu fim de acord 
cu recoltarea pomilor de Crăciun în acest mod. Se pune 
problema dacă aceste extrageri selective nu duc la 
degenerarea din punct de vedere genetic a populaţiilor 
de brad din zonă. Consistenţa arboretelor din care se 
execută extragerile este 0,8-1,0 la arboretele de unde se 
recoltează din liber şi 0,6-0,7 la arboretele mature unde 
extragerile se fac din tineretul preexistent sub masiv. 

8. Caracteristicile pomilor de Crăciun
Exemplarele recoltate au dimensiuni minime de 
înălţime 1,5 m. şi maxime de 4,3 m., media de înălţime 
a unui pom de Crăciun toaletat şi pregătit pentru 
valorificare este de 2,54 m. Numărul de inele mediu 
măsurat la cotorul pomului este 10,23 (minim 5, maxim 
20), şi este în corelaţie cu vârsta bradului în cazul în care 
tăierea de recoltare s-a efectuat la nivelul sau aproape 
de nivelul solului. 
Numărul de verticile a unui pom este cuprins între 
3 şi 10 verticile (în medie 5,52) în funcţie de zona de 
recoltare, vârstă, înălţime, etc. Numărul de verticile 
alături de culoarea cetinii dă personalitate şi frumuseţe 
fiecărui brăduţ.
Vârsta medie a unui pom de Crăciun rezultată din 
măsurătorile efectuate este de 18,45 ani, vârsta minimă 
constatată este de 13 ani şi vârsta maximă de 28 de 
ani. Deci acestea sunt intervalele de timp necesare 
naturii să ne ofere nouă o plăcere de aproximativ două 
săptămâni în case, fie ea şi pentru respectarea tradiţiei, 

după care brăduţii ajung la coşul de gunoi.

Fig. 2. Desimea arboretului permite extrageri pentru pomi 
de Crăciun 

Stand density allows extraction for Christmas trees

Fig. 3. Arboret din care se recoltează pomi de Crăciun (U.P. 
IV, u.a. 309) 

Stand of Christmas trees to be harvested

Fig. 4. Recoltarea organizată a pomilor de Crăciun (U.P.IV, 
u.a.309) 

Organized collection of Christmas trees
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Dimensiunile şi caracteristicile pomilor pot fi consultate şi analizate din tabelul următor.
tab.1. Caracteristicile arboretelor şi a pomilor de Crăciun. Characteristics of stands and Christmas tree

U. P./
U. B. u.a. Supr. 

ha Compoziţia CLP
Altitu-
dine 

m
Vârsta 

ani

Nr. 
arbori 
inven-
tariaţi

Înălţime (cm) Numar de inele Nr. de verticile Vârsta (ani)
mini-

mă
maxi-

mă medie minim maxim mediu minim maxim mediu mini-
mă

maxi-
mă medie

 U. P. II 
Porum-
bacu

82A 35.8
3Mo3Br 
2Fa1Me 

1Pam
3 700-

1200 25 163 168 360 248.63 7 20 11.63 3 8 5.12 15 28 19.85

85A 13.4 6Fa4Br 3 975-
1130 160 130 186 356 261.82 5 16 8.97 3 9 4.98 13 24 17.19

120A 11.8 5Br2Fa 
2Ca1Mo 3 640-

725 20 133 196 373 268.14 6 20 9.5 3 7 5.13 14 22 17.72

Total U.P. II 61         426 168 373 258.75 5 20 10.15 3 9 5.08 13 28 18.37

UB III Avrig 89 12.8 3Br4Fa 3Mo 3 1180-
1380 40 6 203 263 223.5 9 16 11.33 4 9 5.51 17 24 19.55

IV Sebeş

309B 4.2 8Br1Fa 
1Pam 2 640 20 268 150 333 255.35 6 20 11.08 4 10 6.4 14 28 19.3

306F 7.8 7Fa2Mo 1Br 3 650 95 10 225 339 286.4 7 14 10.1       15 22 18.32
314C 5.5 9Br1Fa 3 625 5 67 188 295 233.34 6 16 9.9       14 24 18.12
315A 19.1 10Fa 3 610 140 81 158 320 235.09 6 15 9.73       14 23 17.95

305D 8
5Fa2Br 

1Mo1Dt 
1Dm

3 625 5 262 168 340 248.05 6 20 9.68 3 10 5.3 14 28 17.9

314D 5.7 7Br1Fa 
1Pam 1Dm 3 630 10 74 20.1 430 280.43 7 16 10.35 3 8 5.65 15 24 18.57

Total U.P. IV 50.3         762 150 430 251.59 6 20 10.27 3 10 5.83 14 28 18.49
TOTAL GENERAL 124.1   3 838   1194 150 430 254 5 20 10.23 3 10 5.52 13 28 18.45

9. Modalităţi de recoltare neecologice
De multe ori însă în dorinţa de a confecţiona pomi cât 
mai frumoşi, viguroşi, cu o conformaţie a verticilelor 
uniformă şi o culoare a acelor de un verde închis intens, 
muncitorii recoltează exemplare mai mari ca dimensiuni 
pe care apoi le toaletează la bază, secţionează partea de 
la pământ şi dau pentru valorificare partea dinspre vârf. 
Rezultă părţi de trunchi de lungimi variabile, 30-120 cm 
în medie. Cetina este toaletată şi pusă pachet pentru va-
lorificare iar lemnul este folosit fiind valorificat ca araci 
la legume sau la vie. Sunt şi cazuri contraindicate şi in-
terzise, dar care s-au constatat, în care aceste porţiuni 
de trunchi au depăşit dimensiunile menţionate, ajun-
gând la dimensiuni de 2-3,5 m. sau cazuri la fel de grave 
când recoltarea s-a efectuat la înălţimi de 0,7-1,5 m. de 
la nivelul solului şi cioatele au rămas în teren în această 
formă. Din aceste cauze lucrările în mod obligatoriu se 
efectuează sub supravegherea directă a personalului 
silvic şi folosind muncitori cu experienţă, instruiţi temei-
nic înainte de începerea lucrului.
Din experienţa personală pot afirma, după ani buni de 
valorificare a pomilor de Crăciun, că unii oameni cu cât 
sunt mai sus pe scara socială au pretenţii cu atât mai mari 
pentru mai mulţi pomi, mai frumoşi, mai mari, mai… 
şi totodată să fie cât mai ieftini. Nu cred că valoarea şi 
competenţa unui om stau în mărimea unui biet brăduţ. 
Natura nu este perfectă, nimeni nu este perfect: nici 
bradul şi nici omul. Cel mai dureros este atunci când se 
constată tăieri ilegale de pomi de Crăciun, care pot fi 
de o barbarie de nedescris, sau situaţiile în care rămân 
nevalorificaţi un număr de pomi la sfârşitul sezonului.

10. Culturi specializate de pomi de 
Crăciun
Pentru evitarea aspectelor nedorite şi pentru respec-
tarea tradiţiei şi bucuriilor din sărbătorile de iarnă am 

gândit şi suntem pe cale să realizăm o cultură specia-
lizată de pomi de Crăciun pe o suprafaţă de 15 ha la 
altitudinea de 600 m în punctul numit La Mănăstire 
din U.P. II Porumbacu. În fiecare an vom planta câte un 
hectar cu puieţi produşi în pepinierele cantonale după 
o schemă de 1,5x1,5 m. pe care îi vom conduce spre 
valorificare într-un ciclu de producţie de 10-15 ani prin 
lucrări de îngrijire, toaletare, formări de coroană, fertili-
zări, etc.
O variantă ecologică este producerea în ghiveci a 
puieţilor de brad destinaţi sărbătorilor de iarnă sau 
producerea lor în culturi specializate. Exemplul altor 
ţări poate şi se cere a fi urmat.Ţări cum sunt Danemarca, 
unde există culturi specializate de pomi de Crăciun în 
care aceştia sunt urmăriţi şi toaletaţi de când sunt mici 
pentru formarea portului dorit sau Olanda în care există 
obiceiul „bradului închiriat” (brăduţi în ghivece utilizaţi 
contracost numai în perioada sărbătorilor, după care 
sunt destinaţi împăduririlor) sunt exemple ce pot fi ur-
mate cu succes.

11. Recoltarea cetinii de brad
Aspectul negativ cu care luptăm în momentul actual 
este tăierea ilegală şi recoltarea neautorizată şi necon-
trolată a cetinii de brad din pădurile zonei Avrig (Fig.
nr.5). Calitatea cetinii brazilor din această zonă este cu-
noscută peste tot în România de cei care se ocupă cu 
confecţionarea coroanelor, coroniţelor, jerbelor, ame-
najărilor florale, etc. Recoltarea organizată şi valorifi-
carea cetinii de brad din parchetele de exploatare nu-i 
satisface cantitativ şi calitativ şi prin diferite modalităţi 
supun arboretele cu brad unei presiuni nedorite, regre-
tabile. Arbori de toate vârstele sunt pângăriţi printr-un 
„elagaj” necontrolat, sălbatic. Telefoanele mobile sunt 
utilizate de către contravenienţi şi în acest fel s-au în-
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registrat cazuri de recoltare ilegală a cetinii din arbori 
de viitor, cicatrizarea rănilor aducând riscul deprecierii 
materialului lemnos şi constituind o poartă de intrare 
pentru boli şi dăunători (vâscul mai ales). În anumite 
perioade a fost luată măsura interzicerii totale a valori-
ficării cetinii de brad în zonă.

Fig. 5. exemplar de brad (din U.P.II u.a. 122) din care s-a 
recoltat cetină ilegal 

Fir that has been illegally harvested

12. Concluzii
Frumos, glacial şi auster, bradul apare ca fiind un arbore 
retras şi enigmatic. Cum sa nu iubeşti, să ocroteşti şi să 
îngrijeşti un aşa arbore care face parte din viaţa noastră 
în toate momentele, cu bucuriile şi cu necazurile ei? 
Simbol al perenităţii neamului nostru, bradul inspiră 
rezistenţă, trăinicie şi optimism. Tradiţia bradului în viaţa 
poporului român este indiscutabilă, ea va fi menţinută 
chiar dacă pe plan silvicultural implică eforturi.
În aceste condiţii, deplina responsabilitate privind 
recoltarea bradului ca pom de Crăciun, a cetinii pentru 
diferite întrebuinţări şi în acelaşi timp ocrotirea şi 
protecţia lui, revine silvicultorilor în principal dar şi 
tuturor cetăţenilor. 
Recoltarea de sub masiv necesită în prealabil o evaluare 
calitativă a tineretului preexistent de brad şi în condiţiile 
în care nu este de interes pentru regenerarea viitorului 
arboret, acesta va fi defrişat în totalitate. Din materialul 
rezultat se pot confecţiona pomi de Crăciun.
Recoltarea din arborete care au realizat starea de masiv 
este în opinia noastră indicată numai dacă densitatea 
arboretului este mai mare de 20-25 mii buc./ha. şi 
numai în cadrul operaţiunilor culturale (degajări sau 
curăţiri). Ca şi în cazul când recoltarea se face sub masiv, 
extragerile se vor efectua în perioada 25 noiembrie-15 
decembrie. Lucrările vor avea un caracter pur 
silvotehnic şi din materialul rezultat se vor confecţiona 
pomii de Crăciun. Se va evita în acest mod tăierea celor 
mai frumoşi şi de viitor arbori. 

Extragerile se vor efectua prin tăieri la nivelul solului a 
exemplarelor care trebuie scoase din punct de vedere 
silvicultural. Cu ocazia tăierilor de îngrijire se vor 
proporţiona amestecurile în sensul dorit (compoziţia 
ţel fixată). Pentru cetina de brad se recomandă 
confecţionarea ei numai în parchetele în curs de 
exploatare, din arborii doborâţi.

Fig. 6. Stivă de pomi pentru valorificare, în depozitul Şes u.a 
Avrig (2009) 

Stack tree for recovery, storage Şes Avrig

Fig. 7. Conformaţia exemplarelor de brad sub masiv 
U.P.II,122 

Speciments fir conformation under massive(UP II, ua 122)
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Abstract
Fir tree - between Christmas tradition and ecology
Fir tree is present in the traditions of the Romanian people in all life hypostasis. Christmas festivities, in the 
coach and joy always present can not be conceived without a Christmas tree, without coronets who predict 
arrival of the great Christian Holidays. Silver fir harvesting for Christmas trees, it has low ecological impact only 
if they result from regular tending operations (cleaning). 
Establishment of specialized Silver fir Christmas trees cultures (field plantations or nursery potted plants) are 
recommended. Tree branches will be harvested only from felled trees (after thinning or felling). 
Greater focus to safeguard and protect species and human awareness in this regard is considered to be 
necessary.
Keywords: Christmas tree, harvesting, fir cultures, branches.
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1. Introducere. Condiţii naturale
Încă din timpul celui de-al doilea război mondial 
Botezat propunea introducerea în Dobrogea a acestui 
mamifer „pentru înviorarea peisagiului„ (1943, pag. 33). 
La sfârşitul anilor `50 s-a reluat problema colonizării 
cerbilor lopătari pe teritoriul actualului judeţ Tulcea. 
Iniţial, Direcţia Regională Silvică Galaţi a intenţionat 
colonizarea în Ocoalele Silvice Cerna şi Măcin (Raba, 
1958), nerealizată însă. Ulterior, Direcţia Regională 
Silvică Constanţa a colonizat specia în Ocoalele Silvice 
Niculiţel şi Casimcea (Barbu, 1971), cu păduri extinse în 
Podişurile Niculiţel şi Babadag, la altitudini de 85-402 m.
La staţia meteorologică Corugea (219 m alt., 3 km nord-
vest de Casimcea) temperatura medie anuală a aerului 
este de 9,7°C, cu un maxim în iulie (21,4°C) şi un minim în 
ianuarie (-3,1°C), iar cantitatea medie de precipitaţii este 
de 410 mm/an (cu un maxim în iunie – 54 mm - şi un 
minim în lunile februarie şi martie – 22,7 mm) repartizate 
anotimpual astfel: iarna – 18,4%, primăvara – 24,8%, 
vara – 33,2% şi toamna – 24,4%. Mulţi cerbi lopătari au 
murit în iernile grele din 1962 şi 1985 (câte 15 exemplare 
numai pe fondul de vânătoare Fântâna Mare).
Sursele de apă limitate determină gruparea 
exemplarelor pe anumite văi ori în apropierea izvoarelor 
(de exemplu Izvorul lui Vârlan la 2 km nord-est de 
Ciucurova). Dintre pâraiele cu caracter permanent ori 
semipermenent amintim: Slava, Taiţa, Teliţa, Fântâna 
Mare, Lunga, Trei Derele, Ghibelca, Moldoveanu, Şipote. 
Există şi adăpători construite din piatră şi ciment unde 
apa este adusă cu cisterna sau căruţa.
Podişul Babadag este cea mai împădurită regiune din 
Dobrogea. Şleaurile situate de o parte şi alta a Slavei 
sunt alcătuite din: tei (34%), gorun (16%), mojdrean 
(11%), stejar pufos şi brumăriu (11%), frasin (7%), cer 
(6%) ş.a, iar cele de la est de Cârjelari din: gorun (40%), 

tei (33%), stejar brumăriu (7%) ş.a. Stratul arbustiv 
este fragmentar fiind alcătuit din: corn, păducel, alun, 
lemn câinesc, salbă moale şi râioasă (Doniţă, 1970). 
Se încadrează ecosistemului „pădurilor moesic-vest 
pontice de tei şi gorun în complex cu alte păduri 
xeroterme.”

2. Populaţii actuale
2.1. Vestul şi centrul Podişului Babadag
Studiul de colonizare s-a întocmit de Ocolul Silvic 
Casimcea la 28 septembrie 1957. Ţarcul de aclimatizare 
(150 / 200 m) s-a construit pe valea Urlători la 2,5 km 
vest de satul Fântâna Mare (zona Vraja), fiind terminat 
la 20 ianuarie 1958 (fig. 1). Împrejmuirea era înaltă de 
3 m (Geacu, 2008). Totodată, combaterea lupilor a fost 
susţinută, în perioada 1954-1958 împuşcându-se 27.
De la Şarlota (jud. Timiş), s-au adus 19 cerbi lopătari 
la 3 martie 1958 (tab. 1). Aceştia au fost transportaţi 
cu vagon CFR pe 850 km (prin Timişoara-Craiova-
Bucureşti-Medgidia). Din gara Ceamurlia de Jos lăzile 
cu cerbi au fost transportate 30 km cu un camion până 
la ţarc.
Lotul cuprindea 4 tauri maturi, 2 suliţari, 11 ciute mature 
(unele gestante) şi 2 ciute tinere. O ciută a murit (de 
hemoragie internă) la o săptămână de la aducerea în 
ţarc, datorită loviturilor din timpul transportului. Astfel, 
în luna mai 1958, în ţarc erau 18 exemplare (5 masculi 
şi 13 femele). Luna următoare s-au născut 6 viţei (unul 
murind însă la scurt timp), astfel încât la sfârşitul verii 
erau 23 indivizi. 
Eliberarea din ţarc s-a făcut în luna aprilie 1959, ei 
răspândindu-se în pădurile fondului de vânătoare 
Fântâna Mare (5500 ha între Fântâna Mare şi Sâmbăta 
Nouă). Ţarcul era dezafectat integral în 1963. 

Fauna sălbatică

Populaţii actuale şi extincte de cerb lopătar  
în judeţul Tulcea

Sorin Geacu

„Poporul român a reuşit, cu o luptă uriaşă, să instaureze ideea forestieră în Dobrogea şi să salveze pădurile acestei 
provincii de la pieire, să le păstreze, să le îndrepte pa calea cea bună, să pregătească şi să uşureze generaţiei viitoare 
drumul spre binele păduilor şi al întregii Dobroge”, (Marin Drăcea)
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Fig. 1. Arealele cerbilor lopătari în judeţul tulcea.  
1. Ţarcurile de colonizare; 2. Fostul areal din Podişul 

Niculiţel (1961-1990). 3. Localizarea ultimelor exemplare 
din Podişul Niculiţel (1982-1990); 4. Arealul în Podişul 
Babadag între 1959-1965; 5. extinderea arealului în 

Podişul Babadag între 1966-1971; 6. extinderea arealului 
în Podişul Babadag între 1971-1978; 7. Arealul actual 

al speciei în Podişul Babadag; 8. Păduri; 9. Localităţi. În 
vinietă (A) localizarea populaţiilor actuale (1) şi extincte 

(2) pe teritoriul judeţului. 
Fallow Deer territories in Tulcea County. 1. Colonisation 

enclosures; 2. Former territory in the Niculiţel Plateau (1961-
1990); 3. Locating the last specimens in the Niculiţel Plateau 
(1982-1990); 4. The species’ territory in the Babadag Plateau 
(1959-1965); 5. Territorial expansion in the Babadag Plateau 

(1966-1971); 6. Expansion in the Babadag Plateau (1971-1978); 
7. Present-day Fallow Deer territory in the Babadag Plateau; 
8. Forests; 9. Localities. Locating current populations (1) and 

extinct ones (2) in Tulcea County (box A).

 tab. 1 - Dinamica populaţiei de cerb lopătar din Podişul Babadag în perioada 1958-2010  
pe fonduri de vânătoare (F.V.) (exemplare) 

 Fallow Deer population (specimens) dynamics in the Babadag Plateau over 1958-2010, by hunting fonds

F.V. / An 1958 1961 1963 1965 1966 1967 1971 1972 1973 1974
Fântâna Mare 19 10 34 50 8 10 12 13 13 14
Cârjelari - - - - - - 7 - - -
Ciucurova - 21 22 73 80 50 37 25 35 41
Izvoru - - - - - - 17 13 20 23
Atmagea - - - - 15 20 12 16 10 13
Total 19 31 56 123 103 80 85 67 78 91

F.V. / An 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Fântâna Mare 22 23 29 38 42 50 53 43 50 55
Cârjelari - - - - 33 57 49 55 89 67
Ciucurova 27 13 41 42 70 90 84 80 63 39
Izvoru 27 28 27 31 25 19 6 23 15 14
Atmagea 32 24 42 36 60 70 70 70 30 34
Total 108 88 139 147 230 286 262 271 247 209

F.V. / An 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996
Fântâna Mare 56 65 75 90 90 60 45 54 55 59
Cârjelari 120 130 100 100 100 75 93 157 110 106
Ciucurova 38 40 61 60 61 58 55 48 37 41
Izvoru 28 43 34 50 50 49 5 7 10 24
Atmagea 32 100 105 75 77 86 117 122 124 125
Total 274 378 375 375 378 328 315 388 336 355

F.V. / An 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010
Fântâna Mare 53 16 15 1 5 7 7 14 17 9
Cârjelari 101 55 85 139 163 123 111 110 114 69
Ciucurova 17 10 - - - - 7 7 10 19
Izvoru 6 6 9 7 - 6 6 16 25 42
Atmagea 129 123 104 65 36 95 103 127 98 92
Total 306 210 213 212 204 231 234 274 264 231

După numai doi ani, 2/3 din efectiv (11 masculi cu 10 
femele) migrase 3-5 km spre nord stabilindu-se în ma-
sivul forestier dintre Fântâna Mare şi Ciucurova (fondul 
de vânătoare Ciucurova). De aici, arealul speciei se ex-
tinde şi mai la nord, astfel că, din 1966 acest mamifer 
devine stabil în pădurile din jurul satului Atmagea (erau 
atunci 6 masculi cu 9 ciute), iar din 1971 (erau atunci 7 
masculi şi 10 femele) şi în pădurile fondului cinegetic 
Izvoru (Izvoru lui Vârlan), aflate între localităţile Ciucu-
rova şi Nicolae Bălcescu. Tot în 1971, arealul se extinde 
spre nord-vest, incluzând şi pădurile de lângă Cârjelari 
(erau atunci acolo 3 masculi şi 4 femele). În următorii 

8 ani pe fondul Cârjelari, cerbii lopătari au fost doar în 
trecere.
Astfel, din anul 1971 şi până în prezent, arealul din cen-
trul şi vestul Podişului Babadag al acestui mamifer cu-
prinde 5 fonduri de vânătoare (Fântâna Mare, Ciucuro-
va, Atmagea, Izvoru şi Cărjelari) în suprafaţă de 48000 
ha, din care pădurile ocupă 48% (23000 ha). 
În intervalul 1965-1982, cei mai mulţi cerbi lopătari din 
Podişul Babadag au fost pe fondul Ciucurova (25-90 
exemplare).
Din 1983 şi până în prezent, majoritatea cerbilor lopă-
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tari din această regiune geografică se află pe fondurile 
cinegetice Atmagea şi Cârjelari. În intervalul menţio-
nat, numărul acestora a depăşit 100 de exemplare în 
21% din ani la Cârjelari şi în 32% din ani la Atmagea. 
Datorită resurselor limitate de apă, în regiunea de 
colonizare (Fântâna Mare) deşi specia se menţine, 
numărul exemplarelor nu a fost mai mare de 20 în 
ultimul deceniu.
De fapt, variaţiile populaţionale pe cele 5 fonduri de 
vânătoare reflectă mişcarea în spaţiu a cerbilor lopătari 
în funcţie de factorii hidro-climatici (resurse de apă, 
terenuri vântoase ori însorite), trofici şi antropici (mai 
ales liniştea). Zona Cârjelari este bine adăpostită de 
vânturile reci de iarnă dinspre nord-est. Menţionăm 
faptul că în interiorul arealului speciei sunt numai 5 
sate - Ciucurova, Slava Cercheză, Atmagea, Cârjelari 
şi Fântâna Mare, iar circulaţia pe cele două drumuri 
modernizate Topolog-Ciucurova-Nicolae Bălcescu şi 
Slava Rusă-Ciucurova-Atmagea-Horia este redusă). 
În ansamblu, populaţia de cerb lopătar a regiunii s-a 
dublat în primii 5 ani, depăşind 100 de exemplare în 
1966, pentru ca, apoi în anul 1979 să depăşească 200 
de exemplare, iar în 1986 erau peste 300 de exemplare. 
Maximul populaţional s-a înregistrat în anul 1994, când 
erau 388. 
Din 1994 şi până în prezent populaţia acestui mamifer 
s-a redus, iar din 1998 nu a mai depăşit 300 de 
exemplare. În primăvara anului 2010 efectivul s-a ridicat 
la 231 exemplare, din care 79% pe fondurile Atmagea şi 
Cârjelari, în regiunea de colonizare (Fântâna Mare) fiind 
doar 4% din efectiv !
Cauzele reducerilor sunt: resurse hidrice limitate, 
înmulţirea şacalilor, braconaj, afectarea liniştii prin 
intensificarea circulaţiei în condiţiile restituirilor 
funciare, etc.
În general, extinderea speciei de la locul colonizării 
s-a făcut de la sud spre nord şi nord-vest cu 12-15 km. 
Direcţiile menţionate au fost determinate de situarea 
înspre nord şi nord-vest a altor masive forestiere 
favorabile, astfel că arealul speciei este în prezent extins 
pe 22 km de la nord-vest către sud-est. 
Mărimea medie a cârdurilor s-a redus de la 30 
exemplare/cârd până în 1992-1993, la 6-7 exemplare/
cârd în prezent.
Raportul între sexe a fost în majoritatea anilor 
corespunzător (1/1 – 1/2). 
După 1991 valorile sex-ratio încep să devină uşor 
necorespunzătoare datorită numărului mare de femele. 
Chiar la începutul anului 2010, pe fondul Cârjelari erau 
8 masculi şi 61 de femele ! De altfel, raportul între sexe 
al întregii populaţii actuale de cerb lopătar din Podişul 
Babadag este de 1/2,8.
Au fost însă şi ani când pe unele fonduri erau mai mulţi 
masculi decât femele, de exemplu: Fântâna Mare (7 
masculi şi 5 femele în 1971), Ciucurova (17 masculi şi 
10 femele în 1975), Izvoru (16 masculi şi 12 femele în 

1976), Atmagea (57 masculi şi 43 femele în 1986).
Locurile de boncănit cele mai „frecventate” se află în 
partea superioară a culmii dintre Cârjelari şi Atmagea.
Recoltarea acestei specii s-a făcut începând cu 1965 pe 
fondul Ciucurova, 1968 pe fondul Atmagea, 1971 pe 
fondul Izvoru şi 1977 pe fondul Fântâna Mare. Mai multe 
exemplare fiind vânate în anii: 1981 (14 Ciucurova, 10 
Fântâna Mare), 1991 (10 Ciucurova, 18 Atmagea), 1992 
(15 Ciucurova, 16 Atmagea), 1994 (25 Cârjelari) şi 1998 
(25 Cârjelari). 
În ultimii ani, trofee valoroase s-au obţinut pe fondul 
Atmagea - unul de 150,6 puncte CIC (17 XI 2006) şi altul 
de 162,5 puncte CIC (11 XI 2008). 
Fenomenul de albinism s-a constatat numai la femele, 
de exemplu pe fondul Fântâna Mare în perioada 1963-
1982, iar pe fondul Cârjelari s-au extras la selecţie 
femele albe în 1989 şi 1993, iar în 2009 mai exista un 
exemplar alb.
În schimb, melanismul s-a manifestat la masculi. În 1990 
în Ocolul Silvic Ciucurova s-a vânat un mascul negru, 
iar în anul următor în zona Secaru-Trei Derele (vest de 
Atmagea) s-a observat un alt mascul negru. Şi pe fondul 
Cârjelari s-a extras un exemplar negru pentru trofeu.
Pentru completarea hranei pe timp de iarnă, în cele 
100 de hrănitori de pe teren se administrează: lucernă, 
trifoi, concentrate, porumb, resturi de vinificaţie etc. 
La consumul de concentrate se observă o concurenţă 
cu mistreţul. Culturile pentru hrana vânatului cuprind: 
lucernă, porumb, sorg, ovăz, trifoi ş.a. Numărul sărăriilor 
este tot de 100. Amintim aici faptul că în zona Secaru-Trei 
Derele s-au realizat inserţii cu sare în malurile lutoase.

2.2. Regiunea Tatanir (Delta Dunării)
După 2000, s-au semnalat cerbi lopătari pătrunşi de la 
nord de Dunăre, din Ucraina. Ei nu sunt stabili, nefiind 
observaţi în fiecare an. Dacă în 2003 erau 3, în primăvara 
anului 2010 existau 2 masculi şi 10 ciute. 

3. Populaţii extincte
3.1. Podişul Niculiţel
În vara anului 1957 s-a întocmit studiul de colonizare 
a speciei în Ocolul Silvic Niculiţel. S-a realizat şi o 
campanie de combaterea lupilor (în 1957-1958 s-au 
împuşcat 27).
Din parcul Şarlota (jud. Timiş) la 18 februarie 1958 
au fost aduse primele 17 exemplare (4 tauri mari, 2 
masculi suliţari, 8 ciute mature şi 3 ciute tinere). Din 
gara Tulcea (după un parcurs de 900 km într-un vagon 
CFR), lăzile s-au transportat 30 km până la ţarcul pentru 
aclimatizare de 3 ha (creat în 1957) unde s-au amenajat 
hrănitori, adăpători. Acesta era situat la 4 km de satul 
Teliţa (sud-est de Niculiţel) pe valea Cămilelor, pârâu 
permanent. În luna iunie 1958, o parte din ciute fiind 
gestante, numărul lor a sporit cu încă 5 (4 masculi şi 
o femelă). Apoi, în vara anului 1960, când numărul lor 
ajunsese la 28 (tab. 2), s-au eliberat răspândindu-se în 
pădurile din jurul ţarcului (dezafectat ulterior).
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tab. 2 - Numărul cerbilor lopătari în perioada 1958-1990 (exemplare) The number of Fallow Deer over 1958-1990 
(specimens)

An/Regiune 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 1969 1971
Teliţa-Niculiţel 17 28 29 28 25 40 20 10 24 7 24
Celic-Alba - - 7 10 17 - - 13 16 10 24
Total 17 28 36 38 42 40 20 23 40 17 48

An/Regiune 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1982 1984 1987 1988 1990
Teliţa-Niculiţel 21 24 19 15 18 12 2 3 - - -
Celic-Alba 11 13 11 8 13 16 - - - - -
Ţiganca - - - - - - 3 6 5 5 3
Total 32 37 30 23 31 28 5 9 5 5 3

Numărul maxim (40) a fost în 1964. Ulterior numărul 
acestora a scăzut, ultimul an când s-au observat mai mult 
de 20 de exemplare (10 masculi şi 14 ciute) fiind 1974.
La începutul anilor `60 unii au migrat spre sud 
stabilindu-se în pădurile (circa 5000 ha) extinse pe 8 
km între Dealul Celic şi satul Alba. În 1961 erau acolo 7, 
iar peste doi ani erau 17. Cei mai mulţi s-au constatat în 
primăvara anului 1971 (14 masculi şi 10 ciute). Ulterior, 
în 1978 erau 6 masculi cu 10 femele.
Anul 1971 este cel al maximului populaţional (48 
exemplare - 28 femele şi 20 masculi).
În anii `80, puţinii cerbi lopătari din regiune (în număr 
de 3-6) s-au menţinut în pădurile de pe dealul Bujorilor, 
la vest de Niculiţel, pe fondul de vânătoare Ţiganca. 
Ultimele exemplare (un mascul cu două ciute) s-a 
observat acolo la începutul lunii martie 1990. 
Anul 1991 marchează extincţia speciei în Podişul 
Niculiţel.
Existenţa lupilor (în deceniul 1966-1975 s-au împuşcat 
30) şi, probabil, sporirea numărului cerbilor carpatini 
(concurenţi trofic) a derminat dispariţia cerbilor lopătari 
în acea regiune. Sigurul exemplar recoltat a fost în 1968, 
lângă Niculiţel. 
Arealul speciei a fost de circa 20000 ha (75% împădurite), 
extins spre sud şi vest de la locul colonizării.

3.2. Pădurea Letea (Delta Dunării)
În 1966 s-au adus în pădurea Letea un mascul şi două 
femele (tab. 3) capturate în pădurea Alba-Celic. După 
un deceniu, numărul cerbilor lopătari crescuse de 
peste 4 ori, astfel că, în primăvara anului 1975 erau 14. 
Micropopulaţia de aici a avut cele mai multe exemplare 
– 12 masculi şi 13 femele - în anul 1979. În luna martie 
a anului următor, s-au mai văzut numai 4 ciute cu 5 
masculi, iar 1982 a fost ultimul an când s-a constatat 
acest mamifer (două perechi).

tab. 3 - Populaţia de cerb lopătar din pădurea Letea în 
perioada 1966-1982 (exemplare) 

The Letea Forest Fallow Deer population over 1966-1982 
(specimens).

An 1966 1969 1973 1974 1975 1979 1980 1981 1982
Ex. 3 4 7 12 14 25 9 4 4

„Popularea cu cerb lopătar nu a avut rezultatul 
preconizat” menţionau Filat şi colab. (1997, pag. 

141). Extincţia speciei, constatată în 1983, s-a datorat 
neadaptării la mediul deltaic.

4. Concluzii
În anul 1958 s-au făcut colonizări cu 36 de exemplare 
aduse din Parcul Şarlota (Banat), în două locuri: 17 
lângă Teliţa (Podişul Niculiţel) şi 19 lângă Fântâna Mare 
(Podişul Babadag). Populaţia din Podişul Niculiţel este 
extinctă din 1991. Mediul Podişului Babadag (100-400 
m altitudine) s-a dovedit a fi foarte favorabil menţinerii şi 
sporirii numărului de cerbi lopătari, actualmente numărul 
acestora depăşind 200 (cei mai mulţi din Dobrogea).
Cu exemplare capturate din Podişul Niculiţel s-a încercat 
în 1966 colonizarea acestui mamifer şi în pădurea Letea 
din Delta Dunării, dar neadaptarea la noile condiţii 
a determinat extincţia speciei în 1983. După 2000, 
episodic, se constată infiltrări ale unor indivizi din 
Ucraina tot în Delta Dunării, în regiunea Tatanir. 
Pe teritoriul judeţului, dacă în 1994 s-a atins maximul 
populaţional (aproape 400 exemplare), în anul 2010 
numărul cerbilor lopătari era de 243. 
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Dr. ing. Valentin Bolea

Abstract
Extinct and present-day Fallow Deer populations in Tulcea County (Romania). Fallow Deer populations 
in northern Dobrogea originate from Şarlota Park in Timiş County. The first 17 specimens were brought in 
Niculiţel Forest Range on February 18, 1958, another 19 coming to populate Casimcea Forest Range on March 
3, 1958. In 1966, three Fallow Deer from the Niculiţel area were colonised in the Danube Delta Letea Forest. 
Ten years later the county numbered 80 animals and nearly 200 in 1979. The maximum number of individuals 
(388) was registered in 1994. The Letea Forest population got extinct in 1983, the same fate having the species 
in the Niculiţel Hills in the early 1990s. In spring 2010, the only Fallow Deer population (231 individuals) existing 
in Tulcea County lived in the west and central forests of the Babadag Plateau (Cârjelari-Atmagea-Ciucurova-
Izvoru-Fântâna Mare areas).
Keywords: Fallow Deer populations, Tulcea County.

Recenzie
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1. Introducere
Dacă cineva ar vrea să găsească elementul comun al 
lucrărilor scrise în decursul timpului de români despre 
urşii din România, ar constata probabil că majoritatea 
nu uită să menţioneze faptul că suntem ţara cu cele 
mai mari şi mai viguroase efective ale acestei specii 
din întreaga Europă. Afirmaţia este adevărată, şi în 
consecinţă, ar trebui să avem studii, cercetări cât şi mai 
ales un management pe măsură privind ursul brun. 
În cazul când cineva ar face însă investigări în acest 
sens, ar constata cu stupoare că nu avem prea multe 
lucrări cu valoare ştiinţifică, bazate pe date autohtone, 
concrete, rezultate din cercetări competente. Ar fi 
nedrept însă, să afirmăm că în România pe lângă multă 
maculatură, nu au fost elaborate şi lucrări cu valoare 
ştiinţifică şi practică despre urşii noştri, dar se pare 
că acestea fie nu au ajuns la factorii răspunzători cu 
realizarea strategiilor de gestionare durabilă a acestei 
specii, fie au ajuns, dar au fost ignorate din cine ştie ce 
motive sau interese, iar strategiile şi managementul au 
ieşit şi sunt aşa cum sunt.
Trebuie menţionat în acest context, că în prezent se află 
într-un stadiu foarte avansat de redactare rezultatul unor 
cercetări efectuate timp de mai mulţi ani de către un 
colectiv de cadre didactice al Universităţii Transilvania 
din Braşov. Pe lângă universitarii şi cercetătorii 
braşoveni, la efectuarea acestor lucrări au colaborat şi au 
participat numeroşi specialişti din producţie, care sunt 
recunoscuţi ca având nu numai multă experienţă, ci şi 
o incontestabilă competenţă în ce priveşte gestionarea 
populaţiilor de urşi din cele mai cunoscute zone ale ţării 
(Mureş, Harghita, Covasna, Braşov).
Cu certitudine, aceste studii vor putea da răspunsuri la 
numeroase întrebări legate de urşii noştri, şi mai ales 
vor putea folosi ca bază de fundamentare a unor lucrări 
privind gestionarea durabilă a speciei, dacă bineînţeles 
interesele momentului nu vor cere altceva.

În ultimii anii, dar cu precădere în ultimul deceniu, 
cu numeroase ocazii şi nu în ultimul rând în paginile 
acestei reviste, am atras atenţia asupra problemelor 
pe care neglijarea sau proasta gestionare a faunei 
sălbatice le va avea asupra societăţii umane. Din păcate 
nu am fost proroci mincinoşi, întrucât cazurile de urşi 
cu tendinţa de antropizare a comportamentului şi care 
creează numeroase probleme, sunt tot mai frecvente şi 
apar în tot mai multe locuri. Foarte recent am început 
un studiu ce are drept obiectiv comportamentul urşilor 
din jurul localităţii Izvorul Mureşului şi în speţă al unei 
ursoaice cu doi pui în vârstă de doi ani care acţionează 
de câtva timp pe aceste meleaguri. Această ursoaică, a 
luat locul unei alte femele ce fusese împuşcată cu câţiva 
ani în urmă în aceeaşi zonă, datorită faptului că făcea 
pagube în gospodăriile localnicilor. Este de presupus 
că ursoaica cu puii pe care o monitorizăm în prezent, 
este descendentă a celei împuşcate. Ursoaica în cauză, 
până acum a atacat mai multe gospodării, a afectat mai 
multe tarlale cultivate în special cu grâu şi a agresat 
un cioban care a fost internat în spital în stare destul 
de gravă. În discuţiile purtate cu ceilalţi ciobani, colegi 
ai celui atacat, ni s-a relatat că ursoaica este foarte 
agresivă şi nu se teme de om. În timpul investigării 
cazului pe teren, am întâlnit ursoaica cu puii şi într-
adevăr se confirmă cele relatate de ciobani cu privire la 
comportamentul ei. Dacă nu se va acţiona prin măsuri 
eficiente, la primăvară ursoaica probabil va făta din 
nou, iar numărul urşilor cu tendinţă de antropizare va 
creşte la patru, cinci sau poate chiar mai mulţi.
Revenind la managementului ursului din România, 
trebuie să reţinem că lipsa unui asemenea program 
bine documentat, coerent şi cu eficienţă practică, menit 
să rezolve numeroasele problemele pe care această 
specie dominantă le ridică, va genera în perspectivă 
probleme mult mai numeroase şi mai grave decât cele 
de până acum. Din păcate în România contemporană 
gestionarea durabilă a ursului brun este mai complicată 
decât a fost la începutul noii ere postdecembriste. În 

Fauna sălbatică

Managementul ursului brun în România după 1989

Ion Micu, George Predoiu, tudor Stăncioiu

„Toate popoarele au împrumutat unele de la altele, dar cu trecerea timpului, vine un moment când se recunoaşte că 
nu se mai poate împrumuta orice, că ştiinţa şi tehnica trebuie create la faţa locului, deduse prin condiţiile speciale ale 
locului şi adaptate nevoilor speciale al populaţiei respective” (Marin Drăcea)
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prezent, un management realist al ursului brun din 
ţara noastră ar trebui să cuprindă mai multe capitole 
distincte prin măsurile ce trebuie luate, dar integrate 
prin scopul final care se urmăreşte. Motto - ul unui 
asemenea management ar trebui să fie: menţinerea 
urşilor în habitatele lor naturale într-un număr şi o 
structură populaţională optime. Prin număr optim se 
înţelege un număr de exemplare care să nu deranjeze 
nici unul dintre celelalte componente ale mediului 
ambiental. Iată care ar fi capitolele unui management 
integrat:
•	 Managementul urşilor din habitatele naturale din   

zona montană.
•	 Managementul urşilor antropizaţi din preajma 

localităţilor montane.
•	 Managementul reintegrării în biotopurile naturale 

a urşilor antropizaţi.
Fără a respecta ordinea prezentării lor, foarte pe scurt 
şi foarte concis, vom expune în cele ce urmează câteva 
opinii referitoare la fiecare din cele trei capitole anterior 
menţionate

2. Managementul urşilor antropizaţi din 
preajma localităţilor montane
Urşi antropizaţi din preajma localităţilor montane   
constituie la ora actuală una din cele mai mari probleme 
ale gestionării faunei sălbatice din România. Întrucât 
nu toţi cititorii sunt familiarizaţi cu anumite percepte 
ale gestionării durabile a vieţii sălbatice, reamintim 
pe cel mai important dintre ele. Pentru ca o anumită 
specie să poată habita în biotopul său natural, trebuie 
să beneficieze acolo de trei condiţii sine qua non, ce 
constau în a avea: hrană, adăpost şi linişte. Apariţia 
acestei categorii de urşi antropizaţi a fost generată în 
principal de două cauze:
•	 Prima este determinată de alterarea maximală a 

factorului linişte din biotopurile naturale ale urşilor prin 
omniprezenţa acolo a factorului antropic în cele mai 
diverse posturi, începând de la turism dezorganizat 
şi terminând cu cele mai diverse activităţi economice 
licite sau ilicite. În cele mai multe cazuri aceşti doi 
factori perturbatori ai liniştei urşilor, din păcate au 
efect cumulat întrucât se asociază. Datorită fărâmiţării 
pădurilor ca urmare a efectului retrocedării lor, se taie 
peste tot pe ales arborii cei mai valoroşi, care sunt scoşi 
apoi cu ajutorul tractoarelor forestiere, iar prin această 
operaţiune se deschid o sumedenie de drumuri aşa 
zise de tras prin care lemnele sunt aduse la drumurile 
auto. Aceste drumuri primitive sunt folosite apoi într-o 
mare veselie de aşa zişii turişti iubitori ai naturii, care 
pe de o parte pentru a se cruţa de un efort fizic peste 
putinţă, iar pe de altă parte pentru a beneficia de 
senzaţii tari, îşi maximizează adrenalina întrecându-
se cu monstruoasele maşini ce se numesc ATV-uri. 
Prin efectul cumulat al celor doi factori menţionaţi, în 
pădurile ce constituiau odinioară locul de refugiu al 
urşilor se realizează cel mai oribil iad de pe pământ 
care alungă de acolo nu numai urşii, ci tot ceea ce este 

viu, de la râmele şi cârtiţele pământului până la vulturii 
cerului.
•	 A doua, este determinată de faptul că în apropierea 

localităţilor, urşii găsesc în permanenţă şi din 
abundenţă resturi menajere care fie sunt depozitate 
în containere de unde sunt ridicate doar la anumite 
intervale de timp, fie sunt împrăştiate la întâmplare, sau 
sunt depozitate în diferite gropi de gunoi improvizate 
la marginea aşezărilor umane de unde nu sunt luate 
niciodată. Aceste resturi menajere constituie o sursă 
foarte bună de hrană pentru urşii ce sunt nevoiţi să-şi 
părăsească habitatele tradiţionale.
La aceste erori umane pe care le putem parafraza ca 
fiind un fel de greşeli fără de voie, întrucât nici alungarea 
urşilor din habitatele naturale nu este premeditată 
şi nici momirea lor la gunoaie, se mai adaugă unele 
greşeli făcute cu voie de către unii semeni de ai noştri. În 
mod concret este vorba despre momirea intenţionată 
a urşilor sosiţi la gunoaie de către oameni dornici să-i 
vadă, să-i filmeze, să-i fotografieze şi în general să se 
amuze privindu-i. Nu trebuie uitată în acest context şi o 
altă cauză care constă în momirea intenţionată a urşilor 
la pensiunile şi cabanele din zonele montane de către 
proprietarii sau mandatarii acestora cu scopul de a-şi 
atrage un număr cât mai mare de clienţi. Stau mărturie 
în acest sens spectacolele ,,cinegetice” realizate ad-hoc 
la Braşov în cartierul Răcădău, la Sinaia, la Predeal şi în 
multe alte locuri.
Răul cel mai mare pe fondul celor două fenomene 
prezentate, constă însă în faptul că pot apare modificări 
în comportamentul de autoapărare al urşilor în sensul 
că îşi pierd frica ancestrală faţă de om şi se ,,întăresc” 
asupra lui în sensul că nu mai fug de om ci au tendinţa 
de a-l ataca. Din nefericire această tendinţă repetată 
şi finalizată pozitiv poate deveni cu timpul pentru urşi 
o obişnuinţă. Dacă la aceasta mai adăugăm faptul că 
în cazul urşilor învăţarea prin imitare este ceva foarte 
obişnuit, nu numai în cazul puilor în relaţia maternă ci 
şi la exemplarele mature, nu este greu să ne imaginăm 
ce se poate întâmpla peste câţiva ani dacă nu se iau 
măsurile potrivite din timp.

3. Managementul urşilor din  habitatele 
naturale din zona montană
Urşii habitatelor naturale ale zonelor montane  trebuie 
determinaţi printr-un management corespunzător, 
să rămână în locurile lor de baştină unde din toate 
punctele de vedere sunt bine integraţi şi adaptaţi 
condiţiilor ambientale locale, atât datorită zestrei lor 
genetice, cât şi a unui comportament adecvat dobândit 
atât în filogenia speciei cât şi în ontogenia indivizilor. 
Pentru a se realiza acest deziderat, este necesar ca 
aceste condiţii ambientale să fie menţinute cât mai 
mult în forma lor iniţială care au determinat formarea 
comportamentului de supravieţuire al urşilor născuţi 
şi crescuţi în decursul numeroaselor generaţii ce s-au 
perindat în acele locuri. În situaţia când condiţiile 
ambientale suferă modificări mai importante, prima 
reacţie a indivizilor oricărei specii este acea de a se 
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deplasa în zonele învecinate mai apropiate sau mai 
îndepărtate pentru a le regăsi. În măsura în care indivizii 
nu găsesc condiţii potrivite cerinţelor speciei, începe 
procesul de adaptare la cele ce sunt cele mai apropiate 
(mai asemănătoare) de cele dorite. Printr-un proces de 
selecţie naturală, o parte din indivizi, prin calităţile lor 
psiho-somatice specifice, reuşesc să supravieţuiască 
în noile condiţii. În decursul timpului, aceştia, se vor 
adapta din ce în ce mai bine, astfel că în final se pot 
integra cu totul devenind ecotipuri ale speciei iniţiale, 
cu caracteristici din ce în ce mai stabile. În momentul 
când caracteristicile adaptative se ,,înscriu” în codul 
genetic al speciei, indivizii respectivi nu ar mai putea 
supravieţui în condiţiile în care au trăit strămoşii lor şi 
de unde au fost nevoiţi să migreze, decât dacă vor trece 
printr-un proces de readaptare. Procesul de integrare 
al indivizilor speciei ,,emigrante” la noile condiţii, nu se 
rezumă numai la un efort al lor de adaptare, ci există 
şi o tendinţă de a modifica aceste condiţii conform 
exigenţelor lor ereditare. Am făcut aceste precizări, 
pentru a se înţelege că impactul urşilor antropizaţi 
nu se va rezuma numai la cercetarea containerelor de 
gunoi şi a resturilor menajere ci folosind agresivitatea, 
arma lor cea mai eficientă, vor încerca să-şi creeze un 
ambient cât mai potrivit şi convenabil indiferent de 
opinia şi atitudinea factorului antropic.

4. Managementul reintegrării 
în biotopurile naturale a urşilor  
antropizaţi
Pentru a se preveni fenomenul de antropizare în masă a 
populaţiilor de urşi bruni din ţara noastră, este necesar 
să fie luate cât mai urgent posibil măsuri de refacere 
a condiţiilor de mediu din habitatele lor naturale. 
În primul rând este vorba de asigurarea liniştei prin 
reglementarea turismului şi a exploatării pădurilor. În 
al doilea rând este necesar să fie asigurată hrana cu 
continuitate. În situaţia când se administrează hrană 
suplimentară, trebuie procedat cu foarte mare atenţie, 
pentru a nu se crea o dependenţă nutriţională a urşilor 
inhibându-li-se instinctul lor natural de căutare a 
hranei. În principiu este vorba despre înfiinţarea unor 
puncte de observare, monitorizare şi administrare a 
hranei suplimentare sau complementare. Fiabilitatea 
soluţiei propuse este confirmată de ,,modelul şcolii 
cinegetice harghitene” unde un astfel de sistem de 
hrănire şi monitorizare funcţionează de mai multe 
decenii. Nu vom insista asupra modului concret 
cum se poate realiza acest deziderat pe de o parte 
pentru a nu ieşi din modelul principial de abordare 
al temei, iar pe de altă parte pentru că în numeroase 
articole publicate anterior am dat explicaţiile 
cuvenite, acestea putând fi consultate accesând 
web-ul: www.proursus.ro al Fundaţiei PROURSUS.  
Reintegrarea urşilor antropizaţi   în biotopurile lor 
naturale este un proces foarte complicat care presupune 
profesionalism, consecvenţă şi o bună conlucrare a 
tuturor factorilor implicaţi. În ţara noastră fenomenul aşa 
zişilor ,,urşi antropizaţi” este încă într-o fază incipientă, 
dacă ne referim la numărul lor (sub 1% din efectivele 

evaluate) şi la perioada de timp de când aceştia au 
început să apară cu consecvenţă într-un număr mai 
însemnat şi în mai multe zone relativ îndepărtate 
una de alta (cca. 10 ani). Este foarte important să se 
acţioneze cu operativitate în reintegrarea acestor urşi 
în biotopurile lor naturale şi mai ales să fie luate măsuri 
de prevenire a extinderii fenomenului pentru a nu se 
crea ecotipul de ,,urs suburban” aşa cum s-a întâmplat 
cu alte specii (exemplul clasic este guguştiucul).
Apreciem că pentru soluţionarea acestei probleme 
trebuie acţionat concomitent în două planuri. În primul 
rând este necesar să fie maximizate condiţiile de trai ale 
urşilor din biotopurile lor naturale, motiv pentru care 
este necesar să fie eliminaţi toţi factorii perturbatori 
care au determinat deplasarea lor, şi în paralel tot 
acolo să le fie asigurată hrana necesară în locuri special 
amenajate şi preferate. Punctele de asigurare a hranei 
trebuie amplasate cât mai aproape de locurile de 
adăpost, pentru ca efortul zilnic al urşilor să fie cât mai 
mic (raportul efort/efect să fie cât mai convenabil). În al 
doilea rând trebuie luate măsuri de descurajare a urşilor 
din zonele antropizate unde au găsit hrana şi care i-a 
atras şi îi menţine. Acţiunea de descurajare trebuie 
începută prin gestionarea resturilor menajere astfel 
încât acestea să nu se adune în cantităţi mari, întrucât 
prin mirosul lor puternic pot să atragă urşi. Locurile de 
depozitare a gunoaielor să fie protejate cu un sistem de 
gard electric de tipul celor folosite în zootehnie care să 
nu permită accesul urşilor la containere.
În afara acestor măsuri care pot fi definite ca fiind 
,,paşnice”, este recomandabil ca în cadrul cotelor de 
recoltă aprobate anual, să fie împuşcaţi de preferinţă 
aceşti urşi antropizaţi care au comportamentul 
modificat şi care nu au putut fi determinaţi să se 
întoarcă în locurile lor de baştină. Specialiştii ştiu cum 
trebuie procedat ca prin vânarea acestor urşi să nu se 
încalce reglementările legale privind folosirea armelor 
de vânătoare şi vânătoarea. În cazul ursoaicelor care 
nu pot fi împuşcate, se recomandă ca acestea să fie 
capturate şi sterilizate pentru a nu da naştere la generaţii 
întregi de urşi cu asemenea comportament antropizat. 
Pentru a nu se interpreta greşit recomandarea privind 
sterilizarea, precizăm că nu se pune problema riscului 
de a moşteni puii comportamentul antropizat al 
mamei, ci pericolul constă în faptul că îl vor învăţa de 
la ea în perioada cât o însoţesc. Considerăm că nu este 
o soluţie bună capturarea urşilor antropizaţi din zonele 
pe care le bântuie şi mutarea lor în alte locuri întrucât 
aceştia fie vor reveni după o anumită perioadă de timp, 
fie se vor apropia şi acolo de localităţi unde vor continua 
viaţa lor de urşi antropizaţi care pentru ei este mai 
comodă. Prin această măsură nu se face altceva decât 
că se răspândeşte în toată ţara moda vieţii antropizate 
a urşilor noştri.

5. Concluzii
În încheiere dorim pe această cale să atragem din nou 
atenţia, în modul cel mai serios, factorilor de răspundere 
în gestionarea faunei sălbatice, Ministerului Agriculturii 
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şi al Mediului, celor care gestionează fonduri de 
vânătoare populate cu urşi, că problema gospodăririi 
efectivelor de urşi din ţara noastră trebuie luată foarte 
în serios. Trebuie pus capăt măsurilor ineficiente prin 
care se organizează tot felul de mese rotunde la care 
participă pe lângă puţini specialişti avizaţi şi mulţi 
neavizaţi, unde se vorbeşte mult şi în esenţă nu se 
hotărăşte nimic.
 Parafrazând un termen biblic referitor la judecata de 
apoi în care Fiul Omului, precum păstorul va alege oile 
de capre, tot asemenea şi factorii de răspundere vor 
trebui să aleagă ideile bune şi soluţiile competente 
de vorbele de clacă şi poveştile vânătoreşti. Tot aşa va 
trebui să aleagă specialişti competenţi, cu experienţă 
de cei care se cred competenţi şi care de fapt au doar 
o relativă pricepere teoretică inspirată din internet sau 
emisiuni televizate de popularizare a ştiinţelor naturii şi 
care mai cred că ,,haina ecologiei” le vine bine pentru că 
este la modă, dar care de fapt le este mult prea mare şi 
îi face caraghioşi prin modul stângaci cum se încurcă în 
poalele ei. În esenţă, problema este că trebuie elaborat 
un management competent şi realist, degrevat de orice 
interese şi speculaţii şi mai ales de complexul faptului 
că ursul este o specie foarte protejată. Nu trebuie să 
ne ferim de a propune cotele de recoltare ce se impun 
pentru a menţine populaţia de urşi în limitele optime 
atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Să nu 
uităm că singura specie din lanţul ecologic care poate 
limita înmulţirea necontrolată a ursidelor este omul. 
Este evident, că omul nu trebuie să acţioneze sub 
impulsul instinctului ca un răpitor oarecare, ci cu mult 
discernământ, având în vedere că obiectivul prioritar al 
acţiunii de vânare a urşilor este menţinerea echilibrului 
în ecosistemul forestier.
Din păcate, dar poate şi din fericire, relaţiile de 
interdependenţă reciprocă dintre elementele 
componente ale ecosistemului forestier şi mai ales cele 
referitoare la faună nu sunt statice. În tendinţa de a-şi 
păstra echilibrul pot deveni uneori foarte dinamice 

motiv pentru care atunci când factorul antropic se 
implică în acest proces de refacere a echilibrului, 
dacă doreşte să aibă o intervenţie benefică, trebuie 
să se înscrie în ritmul general al ecosistemului. Orice 
întârziere, orice tragere de timp, poate face intervenţia 
ineficientă sau uneori chiar dăunătoare. Opinia unor 
ecologişti, apreciaţi de către redactorul unei emisiuni 
T.V. ca fiind fundamentalişti, şi care susţin cu vehemenţă 
că omul nu trebuie să se mai implice în ecosistem 
pentru a nu-l deregla şi mai mult, este foarte greşită în 
general, şi în cazul urşilor antropizaţi, în special. Omul 
trebuie să înceapă ,,ispăşirea păcatelor sale” ecologice 
prin a reface cea ce a stricat, cu ,,voie sau fără de voie”, 
şi abia după aceia să fie atent să nu mai strice ferindu-
se de ,,ispita unor noi greşeli”. Încheiem continuând 
parafrazarea unor concepte biblice citând pe marele 
filosof francez Voltaire care spunea: ,,Universul mă 
încurcă şi nu pot gândi măcar că poate exista ceasul 
fără un ceasornicar.”
Dacă un gânditor de talia lui Voltaire asemănând 
universul cu mecanismul unui ceasornic considera 
că acesta are nevoie de un specialist în persoana 
unui ceasornicar, cu atât mai mult un ecosistem de 
complexitatea celui forestier are nevoie de specialişti 
în ecologie şi mai ales în etologia vieţii sălbatice. Să 
nu uităm însă că oricât de pricepuţi ar fi ,,ceasornicarii 
ecosistemului forestier” dacă vor fi distruse componente 
vitale ale sistemului, cum ar fi o specie dominantă 
asemănătoare ursului, aceasta nu poate fi înlocuită şi 
tot mecanismul se va gripa iremediabil.
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Abstract
Management of brown bears in Romania after 1989
Romania has the largest herds of brown bear in Europe, therefore it should have also an appropriate manage-
ment for this. Currently specialists from Transylvania University of Brasov and Forest Research and Manage-
ment Institute (ICAS) Braşov have worked in research programs on sustainable management of brown bears. 
A proper management is based on bear maintaining in natural habitats in an optimal population number and 
structure, so the species must have proper food, shelter and safety conditions. 
Due to human invasion in bear natural habitats, bear has changed its self-defence behaviour: loosing its fear 
of humans, sometimes attacking humans, and using to feed with food waste or domestic plants and animals, 
for this reason, management of bear population in our country must be taken very seriously. A realistic and 
competent management plan should be elaborated, waive about any interest and speculation, properly to a 
protected key species for mountain ecosystems.
Keywords: brown bear, population, management, comportment deviation, research, natural habitat, 
mountain ecosystems
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Etienne P., Lauzet J., 2009: L’Ours brun, biologie et histoire, des Pyrenee a l’Oural (Ursul brun din Pirinei până 
în Urali, biologie şi istorie). Biotop, Meze (Collection Parthenope); Museum national d’Histoire naturelle, Paris, 400 p.
Prefaţată de scriitorul şi naturalistul Stephan Carbonnaux, recenta monografie dedicată ursului brun, din Pirinei 
până în Urali, este structurată în trei părţi distincte şi cuprinde 12 capitole.
În prima parte se prezintă pe larg (în 6 capitole însumând 215 p) biologia ursului brun, începând cu poziţia lui 
sistematică în regnul animal, evoluţia lui de la origini până  în zilele noastre şi referiri la marea familie a Ursidae-lor.
Siluetă familiară omului, acest omnivor robust, dotat cu funcţii senzoriale şi aptitudini ieşite din comun, este un 
animal inteligent, considerat de autori „adevărat rege al adaptării” (Cap. 2).
Obiceiurile discrete ale acestui solitar legat de un teritoriu imens, ca şi viaţa lui cotidiană (Cap.3) sunt continuate de 
prezentarea vieţii lui scurte de cuplu din perioada împerecherii, de naşterea şi educarea puilor (Cap.4).
Hrana şi regimul alimentar al ursului, ca erbivor autentic şi numai ocazional carnivor, sunt sintetizate în Cap.5, inti-
tulat „un gurmand oportunist şi eclectic”, în permanentă adaptare la mediu şi anotimpuri.
Dinamica populaţiilor în funcţie şi de resursele alimentare disponibile, mortalitatea infantilă, pericolul pentru pui 
a masculilor maturi, competiţia alimentară cu alte mamifere, accidentele şi bolile (turbarea vulpilor, febra aftoasă 
şi alţi factori de risc) sunt redate în finalul acestei părţi (Cap.6)
Partea a doua, intitulată „Istoria ursului şi a coabitării lui cu omul” cuprinde patru capitole în care sunt tratate 
următoarele aspecte:
•	 - istoria şi repartiţia ursului brun în Europa şi Franţa, cu precizări de natură etimologică şi toponimică;  evoluţia 

istorică a raporturilor om-urs, începând cu acţiunile de eliminare a acestui animal, prin toate mijloacele posibi-
le (în vechime), continuând cu distrugerile ilegale prin braconaj, cu vânătoarea sub control din zilele noastre, 
cu degradarea progresivă a habitatului natural şi terminând cu confruntările directe cu omul; relaţia ambiguă 
cu omul în diferite perioade, când ursul a reprezentat un mit şi ulterior un trofeu extrem de valoros, când a fost 
domesticit, ca şi prezenţa lui în literatură, îndeosebi ca prieten al copiilor; măsurile necesare de protecţie pe 
lungul drum al reconcilierii, necesitatea intensificării studiilor, elaborarea unor politici eficiente de protecţie şi 
chiar introducerea lui în zonele din care a dispărut.

Partea a treia, intitulată „Pe urmele unei fiinţe insesizabile” evidenţiază faptul că ursul este un animal greu de ob-
servat şi pentru studierea lui autorii au elaborat un excepţional ghid de teren, cuprinzând un număr de 19 fişe 
– determinatoare. În acestea sunt prezentate detalii şi indicatori privind deplasările ursului (amprentele labelor, 
firele de păr, potecile), indiciile privind alimentaţia lui (baliga/lăsăturile, porţiunile de sol râcâite în căutarea de bul-
bi, furnicarele răvăşite, pietrele răsturnate, atacul himenopterelor, depozitele de bulbi de lăcrămioare sau Crocus, 
vitele masacrate şi carcasele animalelor domestice atacate), locurile de repaus (culcuşurile şi bârlogurile) şi, în final, 
semne ale atacurilor asupra arborilor (frecări de tulpini, cioate ciopârţite şi arbori decojiţi, zgâriaţi, muşcaţi sau cu 
ramurile rupte).
Lucrarea este excepţional ilustrată cu fotografii color (îndeosebi din ţările scandinave) şi desene de o mare expre-
sivitate, redând ipostaze intime şi nebănuite din viaţa cotidiană a ursului, pe diferite meleaguri ale continentului 
nostru. O parte din capitolele lucrării cuprind şi casete informative şi extrase din observaţiile punctuale, consem-
nate în carnetele de teren de către Marc Miller, J.-M. Lustrat, Isabelle Naudin sau Valentin Paretnov în Rusia, Nor-
vegia, Suedia, Pirinei sau Alaska. Între cele 133 titluri ce alcătuiesc Bibliografia acestei reuşite monografii, regăsim, 
din păcate, numai două lucrări din ţara noastră: Vânatul României de V. Cotta şi M. Badea (1969) şi Fauna României 
de I. Simionescu (1938). Absenţa din această amplă listă a unor articole, tratate, studii şi rapoarte ştiinţifice privind 
situaţia actuală a ursului la noi, elaborate şi împreună cu renumiţi specialişti străini, publicate în ultimii ani şi în 
limba engleză, pare de neînţeles pentru semnatarul acestor rânduri. Cu atât mai mult cu cât în lucrare se fac câteva 
trimiteri punctuale la ţara noastră. Astfel la paginile 228 şi 231 se arată că România este una din ţările cu cea mai 
mare densitate a urşilor din lume şi se redau cifre recente privind mărimea populaţiilor de urşi, atât după surse 
oficiale, cât şi după WWF. La paginile 261-262 se menţionează restricţiile din perioada anilor 1970-1989, care au 
generat creşterea exagerată a efectivelor şi mai ales se amintesc vânătorile de pomină ale dictatorului şi ale invi-
taţilor lui. În capitolul privind confruntările directe (p. 275) se menţionează faptul că un urs de 310 kg a omorât, în 
august 1989, 2 persoane şi a rănit grav alte 3. La aceste semnalări adăugăm faptul că în Introducerea lucrării (p. 
10) autorii citează din cartea „Fauna României” (1983) faptul că „Nici-un alt mamifer nu este aşa de cunoscut po-
porului român ca ursul. Într-adevăr, există copii de ţăran care nu ştiu cum se mulge o vacă, dar care au văzut deja 
ursul din Carpaţi chiar în faţa casei lor”. La acea epocă, adaugă autorii, se estima o populaţie de peste 5000 de urşi 
în această ţară şi aceste efective sunt considerate ca fiind de actualitate şi astăzi. Ca şi celebra şi mai voluminoasa 
(904 p.) monografie L’ours brun publicată în 1954 de M. Couturier, cartea celor doi autori consacraţi în domeniul 
cinegetic constituie o lucrare de referinţă, ce merită pe deplin studiată – datorită conţinutului şi ilustraţiei ei – de 
către specialişti şi nu numai.

Dr. ing. Stelian Radu

Recenzie
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Politică forestieră

Quo vadis?
Regia Naţională a Pădurilor

Aurel Ungur

„Să năzuim deci – şi îmi vine în minte Societatea forestieră americană – a elabora noi, într-un consens unanim, acel 
plan general al politicii noastre forestiere, pentru a-l ţine leal la dispoziţia tuturor guvernelor, care să poată găsi în 
programul forestier schiţat de noi, tot ceea ce îi trebuie cu adevărat ţării a cărei fericire şi îndrumare o doresc” 
(Marin Drăcea)

De la crearea statului român până în actuala perioadă 
de tranziţie, pădurile României nu au fost într-o stare 
atât de gravă de distrugeri şi degradare.
După distrugerile din timpul Primului Război Mondial şi 
din anii de demagogie politică ce au urmat, pădurile au 
fost salvate începând cu anul 1930 prin crearea Casei 
Autonome a Pădurilor Statului – C.A.P.S. După cel de-
al Doilea Război Mondial, pădurile au fost refăcute prin 
personalul de înaltă calificare şi prin ocoalele şi direcţiile 
silvice preluate de la C.A.P.S. Acestea au constituit 
structura de bază pentru organizarea Ministerului 
Silviculturii, creat în 1948 pentru administrarea 
patrimoniului forestier. Până în anul 1990, pădurile 
României, prin structura, biodiversitatea speciilor, 
funcţiile de protecţie a mediului, productivitate şi 
calitatea lemnului, erau considerate dintre cele mai 
valoroase păduri din Europa.
În anul 1990 patrimoniul forestier a trecut în administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor – R.N.P. – şi a avut loc un 
continuu proces de declin al pădurilor, România fiind 
singura ţară din Europa în care suprafaţa pădurilor s-a 
redus şi fenomenele de deşertificare sunt active.
Se împlinesc 80 de ani de la înfiinţarea Casei Autonome 
a Pădurilor Statului şi 20 de ani de când pădurile au fost 
preluate de Regia Naţională a Pădurilor.
C.A.P.S.-ul a constituit un model de gospodărire a pădurilor, 
recunoscut şi apreciat pe plan european, în timp ce, după 
trecerea în administrarea prin R.N.P. a patrimoniului 
forestier, s-au produs cunoscutele degradări şi distrugeri 
însoţite de abuzuri şi acte de corupţie.
În prezent, Regia Naţională a Pădurilor, prin personalul 
adecvat, baza logistică şi capacitatea tehnică de 
care dispune, este singura instituţie care poate opri 
declinul pădurilor şi poate asigura trecerea la refacerea 
şi dezvoltarea lor. De aceea, o analiză a condiţiilor 
politice, legislative, economice şi organizatorice care 
au împiedicat Regia Naţională a Pădurilor să realizeze 

gospodărirea model a patrimoniului forestier iniţiată 
de C.A.P.S. şi continuată de administraţia de stat până 
în anul 1990 se impune.
Pentru ca procesul de refacere şi dezvoltare a pădurilor 
României să fie reluat, este necesar ca puterea politică 
să acorde Regiei Naţionale a Pădurilor atribuţii, 
personal şi fonduri similare cu cele de care a dispus 
Casa Autonomă a Pădurilor şi apoi administraţia de stat 
instituită după crearea Ministerului Silviculturii.
Din expunerea de motive prezentată de Ministrul 
Agriculturii Ion Mihalache, om politic ce reprezenta 
Partidul Naţional Ţărănesc, la “Legea administrării 
pădurilor“ care cuprinde, în partea I, crearea şi 
atribuţiile “Casei Autonome a Pădurilor Statului”, iar în 
partea a II-a reglementarea “Regimului Silvic”, rezultă 
condiţiile care au impus desfiinţarea Casei Pădurilor 
şi crearea C.A.P.S. Cităm: “Casa Pădurilor îndeplinea 
două obiective diferite – controlul regimului silvic şi 
administraţia pădurilor Statului fără ca să înregistreze 
vreun succes sau progres în nici una din ele.
Pentru gospodărirea raţională a pădurilor Statului, 
era necesar să se renunţe la formalităţile greoaie, 
birocratice şi să se adapteze operativitatea necesară 
pentru valorificarea produselor pădurii. Pe când pentru 
aplicarea regimului silvic cu măsurile restrictive din 
Codul silvic în toate pădurile, se cerea un sistem specific 
exercitat de organe administrative de stat.
Lipsită de autonomia financiară şi încărcată cu 
formalităţi greoaie, Casa Pădurilor n-a reuşit sporirea 
patrimoniului silvic, nici extinderea exploatărilor 
în regie şi nici ameliorarea pădurilor sau mărirea 
producţiei forestiere.
Faţă de aceste greşeli din trecut, prin dispoziţiile noii 
legi se prevede:
a. cel puţin să se menţină şi să se exploateze raţional 

suprafaţa păduroasă ce a mai rămas;



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

60

b. să se tindă spre mărirea patrimoniului forestier al 
ţării, prin împădurirea unei cât mai mari părţi din 
terenurile neproductive şi care dau aspectul de 
ruină al ţării;

c. să se mărească veniturile pădurilor, prin sporirea 
producţiei lor şi valorificarea maximă a produselor 
lemnoase”.

Pentru a confrunta punctul de vedere al celor ce au 
iniţiat noua lege, Guvernul român a adus în ţară un 
specialist german – consilierul silvic Fr. Gernlein – care, 
după ce a vizitat timp de 3 luni pădurile ţării şi a studiat 
legile şi organizarea silvică românească, a întocmit un 
referat, documentat, ale cărui date au servit şi ele la 
alcătuirea acestui proiect de lege.
Evidenţiind importanţa separării celor două laturi ale 
problemei forestiere în România, iniţiatorii proiectului 
de lege, în mod logic, au conceput ca pe viitor controlul 
aplicării Codului silvic să se facă la toate pădurile ţării, 
inclusiv ale statului, prin Direcţia Regimului Silvic, 
care să funcţioneze pe lângă Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor, exercitând rolul statului prin inspectoratele 
şi ocoalele silvice bugetare. Pentru gospodărirea 
pădurilor statului, să se creeze o instituţie separată, 
Casa Autonomă a Pădurilor Statului, C.A.P.S., care să fie 
adaptată nevoilor specifice ale acestui patrimoniu, dar 
în acelaşi timp să fie pusă în acord şi cu legea pentru 
organizarea şi administrarea pe baze comerciale a 
întreprinderilor şi avuţiilor publice. Consiliul Superior 
Silvic al Ministerului şi Consiliul Tehnic al Pădurilor, 
format din instituţiile şi personalităţile reprezentative 
au constituit organisme politice şi tehnice pentru 
dezbateri democratice ale problemelor pădurilor.
„Casei Autonome a Pădurilor i se acordă autonomie 
administrativă, tehnică şi financiară, pentru a 
putea administra şi exploata pădurile statului pe 
principiile comerciale, industriale şi tehnice admise de 
întreprinderile particulare, cu observarea intereselor 
superioare ale economiei naţionale şi ale statului” 
– este principala prevedere din legea de înfiinţare a 
acestei regii.
Prin atribuţiile ce i s-au acordat, C.A.P.S.-ul avea dreptul 
şi datoria de a se asocia cu proprietarii de pe aceleaşi 
bazine, în vederea gospodăririi şi exploatării în comun 
a pădurilor. Legea prevede, pe de o parte, posibilitatea 
să cumpere păduri şi terenuri neproductive, în vederea 
împăduririi, şi să “adune într-o administraţie unitară, pe 
lângă pădurile statului şi culturile anexe, golurile de 
munte, păşunile din păduri, venitul din vânătoarea în 
păduri şi din pescuitul în apele de munte”.
În vederea descentralizării, prin această lege, Consiliul 
de administraţie a delegat o parte din atribuţiile sale 
unor comitete de pe lângă direcţiile regionale sau 
ocoalele silvice.
Cele mai importante prevederi din această lege sunt 
acelea care privesc autonomia politică şi prin articole 
clar formulate s-a prevenit imixtiunea politicului, 
instabilitatea personalului şi promovările carieriste, prin 
relaţii, pe criterii politicianiste, de afaceri etc. Consider 

necesar să redau unele din acestea, în forma concepută 
de legiuitor, care, reactualizate, ar putea fi adaptate 
pentru o nouă lege a Regiei Naţionale a Pădurilor:
Art.8. Numirea membrilor consiliului de administraţie 
se face prin decret regal, pe o perioadă de 6 ani, după 
propunerea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Art.10. Mandatul de membru al consiliului de 
administraţie este incompatibil cu acela de parlamentar.
Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte 
din vreo întreprindere concurentă sau furnizoare, ori 
ale cărei interese sunt contrarii cu ale administraţiei 
Casei Autonome a Pădurilor Statului.
Art.11. Preşedintele consiliului de administraţie se 
numeşte pe termen de 3 ani de către Ministerul de 
Agricultură şi Domenii, dintre membrii consiliului, afară 
de directorul general. Consiliul alege din sânul său, 
anual, prin vot secret, un vice-preşedinte.
Art.23. În capul direcţiei generale a Casei Autonome a 
Pădurilor Statului este un director general, ajutat de un 
subdirector general.
Directorul general este numit pe termen de 6 ani, prin 
decret regal, după propunerea ministrului Agriculturii 
şi Domeniilor şi cu avizul consiliului de administraţie al 
Casei Autonome.
El poate fi angajat şi prin contract, cu aceleaşi forme. 
Subdirectorul se recrutează din cadrul de activitate 
al Corpului silvic. Ei nu pot să ia parte la conducerea 
vreunei întreprinderi comerciale sau industriale. 
Directorul general reprezintă Casa Autonomă în justiţie 
şi faţă de terţi.
Deşi Codul silvic –Legea nr. 26/1966 proclamă că “Regia 
Naţională a Pădurilor funcţionează pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară“, iar Codul silvic 
– Legea nr. 46/2008 – o declară “regie autonomă de 
interes naţional”, în activitatea practică Romsilva sau 
Regia Naţională a Pădurilor nu a dispus de o autonomie 
similară cu aceea a C.A.P.S.-ului şi ingerinţele politice şi 
birocraţia ministerului tutelar au transformat această 
instituţie de execuţie a unor interese politice şi de grup, 
care în prezent a luat forme grave.
Prin aplicarea principalelor prevederi din Codul silvic 
– Legea nr. 46/2008, s-au creat premizele pentru 
falimentarea şi, în final, lichidarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor ca instituţie de “interes naţional”.
„Casa Autonomă a Pădurilor Statului“ – C.A.P.S. – a fost o 
realizare remarcabilă a silvicultorilor în frunte cu Marin 
Drăcea, care a fost, timp de 12 ani, şi director al Institutului 
de Cercetări Forestiere pe care l-a înfiinţat în 1933.
Prin C.A.P.S., gospodărirea pădurilor statului intra într-o 
etapă nouă, care se va desfăşura pe baza cercetării 
ştiinţifice, profesionalism şi devotament.
Crearea unui minister care să răspundă de gospodărirea 
pădurilor şi de politica forestieră era o veche dorinţă a 
silvicultorilor. Încă din anul 1939, la Adunarea Generală 
a Societăţii „Progresul Silvic“, preşedintele M. Drăcea a 
adresat Ministrului Agriculturii solicitarea de „Înfiinţare 
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a unui minister al pădurilor, care singur va descătuşa 
forţe uriaşe pentru binele public, acumulate în noi de 
cel puţin trei sferturi de veac”. Tot profesorul M. Drăcea 
atrage atenţia că: „Naţionalizarea domeniului nostru 
forestier, naţionalizarea economiei noastre forestiere 
este o condiţie sine qua non, o condiţie de viaţă şi de 
moarte pentru România de mâine“.
Constituirea pădurilor, indiferent de forma de 
proprietate, în patrimoniul naţional, încredinţat spre 
gospodărire administraţiei de stat, a fost un act de 
voinţă politică, prin care s-a urmărit salvarea pădurilor 
din situaţia dezastruoasă în care se găseau după război.
La stabilirea structurii de organizare şi a obiectivelor 
strategice ale Ministerului Silviculturii nou înfiinţat, 
şi-au adus contribuţia remarcabile personalităţi din 
silvicultură, atât din administraţia centrală şi teritorială, 
cât şi din cercetare. Astfel, în activitatea de organizare 
au participat, din partea Casei Autonome a Pădurilor 
Statului, Directorul General Aurel Tencovici, alături 
de consilierii Ministerului Agriculturii şi Domeniilor 
Vencu Georgescu şi Nicolae Celac şi de reprezentanţi 
ai cercetării, prin personalităţi recunoscute ca C.C. 
Georgescu, Popescu Zeletin ş.a.
Obligaţia prioritară a Ministerului nou înfiinţat era 
să organizeze urgent o structură administrativă care 
să oprească devastarea pădurilor declarate prin 
Constituţie „bun al întregului popor” şi să asigure paza 
şi ocrotirea lor, indiferent de forma de proprietate. În 
acest scop, ocoalele silvice şi direcţiile silvice ale Casei 
Autonome a Pădurilor Statului, ocoalele de regim 
silvic (bugetare) şi inspectoratele silvice teritoriale din 
subordinea Ministerului, cât si ocoalele ce gospodăreau 
pădurile bisericeşti, grănicereşti şi ale U.D.R.-ului au 
devenit organe teritoriale de stat care răspundeau de 
paza, protecţia şi dezvoltarea pădurii de pe întregul 
fond forestier al ţării.
Astfel, chiar din primul an de organizare, funcţionează 
58 de direcţii silvice judeţene şi 467 de ocoale silvice 
conduse de aparatul central al ministerului.
În condiţiile unei economii sărăcite de anii de război 
şi de obligaţiile de plată a despăgubirilor, necesarul 
de fonduri pentru împădurirea suprafeţelor restante, 
a terenurilor degradate şi a lucrărilor de corecţie a 
torenţilor a fost în permanenţă asigurat, acordând 
prioritate angajării personalului necesar, dar şi bazei 
logistice – sedii, mijloace de transport etc. pentru 
ocoale, inspectorate, minister şi instituţiile de cercetare 
şi învăţământ, dar şi pentru uniformele pădurarilor, 
brigadierilor, tehnicienilor şi inginerilor.
În urma schimbărilor revoluţionare post-decembriste, 
rezolvarea politică a proprietăţii şi administrării 
pădurilor trebuia să se bazeze pe restituirea pădurilor 
preluate de stat către proprietarii lor de drept şi 
reconstituirea structurii de administrare existente în 
1948: ocoale silvice de stat pentru proprietăţi individuale 
şi ale persoanelor juridice, ocoalele Regiei Naţionale 
a Pădurilor (foste C.A.P.S.) pentru proprietatea de stat 
şi publică şi ocoale private pentru marile proprietăţi 

(U.D.R., Fondul Bisericesc, Fondul Grăniceresc).
La 1 septembrie 1990 întregul fond forestier se constituie 
în Romsilva, apoi Regia Naţională a Pădurilor - R.N.P., 
regie subordonată politic şi administrativ guvernului. 
Personalul din conducerea Regiei şi a direcţiilor 
regionale era încadrat după criterii politicianiste, astfel 
că structura de organizare a Regiei şi personalul care 
trebuia să garanteze interesele statului pentru paza, 
ocrotirea pădurilor şi aplicarea regimului silvic devin 
agenţi economici subordonaţi acestei regii create 
pentru a satisface cu prioritate interese politicianiste 
şi de grup. Pădurari, brigadieri, tehnicieni, ingineri 
care aveau ca principal obiectiv apărarea pădurilor şi 
aplicarea regimului silvic sunt menţinuţi, promovaţi şi 
angajaţi sau îndepărtaţi din funcţii pe criterii politice.
La înfiinţarea şi organizarea „Casei Autonome a 
Pădurilor Statului” şi a Ministerului Silviculturii 
au participat personalităţi recunoscute pentru 
capacitatea şi experienţa profesională, în timp ce 
pentru Regia Naţională a Pădurilor inginerii silvici 
cu experienţă şi devotaţi pădurii au fost evitaţi, iar 
înfiinţarea şi organizarea acestei regii s-a făcut de 
persoane interesate politic. Aceştia au ales ca „model 
de organizare“ tocmai Regia „Casa Pădurilor”, care a 
administrat pădurile Românie până în anul 1930, când 
a fost desfiinţată pentru incapacitate organizatorică, 
corupţie şi politicianism.
În anul 1990 se dispunea de personalul, baza logistică 
şi capacitatea de organizare care, reaşezate pe noua 
structură de proprietăţi, ar fi continuat o gospodărire 
modernă a pădurilor, dar, lipsind voinţa politică, această 
adaptare nu s-a făcut. Tergiversarea reconstituirii 
dreptului de proprietate, cât şi transformarea organelor 
silvice din organe de stat, cu atribuţiile sale de pază şi 
ocrotire a pădurii, în agenţi economici în subordinea 
politicienilor şi cercurilor de afaceri, au creat condiţiile 
pentru formarea noii clase de politicieni şi a grupurilor 
de interese. Pădurile au constituit capital politic şi 
o sursă economică şi financiară pentru formarea 
grupurilor clientelare locale, care în timp au devenit 
adevărate „feude ale baronilor şi grofilor”, prin care se 
manipulau restituirile de păduri, privatizările dubioase, 
licitaţii trucate, concesionări abuzive ş.a.
Societatea civilă, instituţiile academice, unele asociaţii 
ale proprietarilor de păduri au exprimat concepţii, 
soluţii pentru organizarea administrării pădurilor, care 
nu au fost luate în considerare de puterea politică şi 
guvernele care s-au succedat.
S-a promovat şi adoptat varianta Grupului parlamentar 
U.D.M.R., conţinută în declaraţia politică prezentată în 
Parlament de deputatul dr. Becsek-Garda Dezideriu 
Coloman şi susţinută de 16 deputaţi PNŢCD, prin care 
se cere „gospodărirea pădurilor prin structuri silvice 
proprii, similare cu cele ale statului”. Această declaraţie 
politică a fost aplicată prin Legea nr. 1/2000, „Legea 
Lupu”, prin care se declară că pădurile retrocedate 
nu mai sunt păzite şi administrate de ocoalele Regiei 
Naţionale a Pădurilor. În aceste păduri, rămase fără 
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personal pentru paza şi aplicarea regimului silvic, 
distrugerile şi defrişările s-au amplificat.
Distrugerea pădurilor putea fi oprită sau limitată dacă 
puterea politică şi guvernele ar fi creat condiţii ca Regia 
Naţională a Pădurilor să-şi exercite atribuţiile stabilite 
prin lege. Dar în timp ce sute de mii de persoane au 
devenit proprietari de păduri, prin legi şi ordonanţe 
R.N.P. era eliminată de la obligaţiile prevăzute în Codul 
silvic de a îndeplini servicii silvice de apărare şi ocrotire a 
pădurilor, iar personalul de teren era disponibilizat. Aşa 
a început distrugerea pădurile retrocedate, care devine 
catastrofală prin intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 
şi a Ordonanţei nr. 139/2001 privind reforma în 
domeniul proprietăţii, respectiv administrării pădurilor 
şi mai ales după substituirea ocoalelor silvice ale Regiei 
Naţionale a Pădurilor prin înfiinţarea ocoalelor private 
constituite în Asociaţia Administratorilor de Păduri.. Ele 
au fost create, de regulă, din interese politice, de către 
cercuri de afaceri locale sau de concerne interesate în 
exploatări masive.
Ocoalele private au ca principal obiectiv exploatarea 
şi comercializarea lemnului, iar prevederile Codului 
silvic (art.15) – “Ocoalele silvice private sunt de utilitate 
publică şi dobândesc personalitate juridică din 
momentul înscrierii acestora în Registrul naţional al 
administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice” prin 
declararea lor ca “persoană juridică de interes public” 
– încalcă normele legislative interne de constituire 
a persoanelor juridice şi acordarea personalităţii 
juridice. Sunt încălcate şi principiile de drept, creând un 
regim discriminatoriu faţă de toate celelalte societăţi 
comerciale care au obiect de activitate exploatarea şi 
comercializarea lemnului, şi în special faţă de Regia 
Naţională a Pădurilor.
Ocolul privat este înfiinţat de proprietarul de pădure 
şi exploatarea se face pe baza Studiilor sumare de 
amenajare, comandate tot de proprietarul de pădure 
(sau de ocol) unor firme private. Având atribuţiile 
autorităţii de stat în punerea în valoare a pădurii şi 
marcarea arborilor (parcelelor), exploatarea se poate 
executa prin încălcarea normelor de regim silvic în 
funcţie de interesele proprietarului de pădure
Aşa se explică generalizarea tăierilor rase pe suprafeţe 
mari, rărituri abuzive, extragerile speciilor valoroase 
pentru buşteni la export etc. Suprafeţe imense de 
păduri au fost defrişate, având ca urmare adevărate 
dezastre ecologice, alunecări de teren şi calamităţi, 
cu victime omeneşti, distrugeri de case, gospodării, 
drumuri etc. Restanţele la împăduriri, regenerări, 
întreţinerea pădurilor, precum şi infracţiunile, delictele 
şi actele de corupţie sunt generalizate în cea mai mare 
parte a acestor ocoale. Concomitent cu distrugerile 
de păduri, s-au restrâns lucrările de refacere şi cultură 
a acestora, mai ales a celor proprietate privată. După 
datele Ministerului Mediului şi Pădurilor, în anul 2007, 
din totalul de 8.574 ha plantări, 8.000 ha au fost plantate 
de către R.N.P. şi doar 574 ha au fost plantate în pădurile 
administrate de ocoalele silvice private. 

Multe din aceste ocoale au forţat prin exploatări pădurile 
proprii şi sunt falimentare, iar pentru a supravieţui, 
acţionează pentru a prelua păduri ale statului.
Actualul Cod silvic – Legea nr. 46/2008 – prevede 
subordonarea ocoalelor silvice private instituţiei 
denumite „structură silvică de rang superior“, care, 
de asemenea, “dobândeşte personalitate juridică 
din momentul înscrierii în Registrul naţional al 
administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice“. 
Este evident că întregul conţinut al capitolului 
„Administrarea fondului forestier naţional” prevede 
o strategie prin care Regia Naţională a Pădurilor să 
fie falimentată, structura de organizare compromisă 
şi în final ocoalele R.N.P. să fie declarate private, iar 
Direcţiile Silvice să devină „Structuri silvice de rang 
superior“. Practic se urmărea instaurarea unei structuri 
de administrare a pădurilor prin care grupurile de 
interes, odată cu restituirea pădurilor, să obţină nu 
numai cantoane, cabane de vânătoare, mobilier, trofee, 
arme de vânătoare, armament, mijloace de transport, 
terenuri de cultură, pepiniere etc., în valoare de multe 
miliarde de euro (mare parte investiţii ale statului 
român), ci şi sediile ocoalelor şi ale direcţiilor silvice.
Calea de urmat pentru Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva, întocmit de Savcor Indufor Oy, din Helsinki 
– Finlanda, cuprinde unele prevederi care, aplicate, 
puteau să redreseze situaţia acestei Regii. Prin Codul 
silvic – Legea nr. 46|2008, la insistenţele F.A.P. şi 
A.P.P.R., se prevede obligaţia statului de a subvenţiona 
activitatea de pază şi ocrotire a pădurilor private, dar 
R.N.P. nu a fost sprijinită pentru ca această obligaţie să 
fie respectată.
Regia Naţională a Pădurilor a renunţat la cooperarea şi 
asocierea cu proprietarii de păduri, obiectiv prioritar al 
C.A.P.S.-lui. Asociaţia Proprietarilor de Păduri din Româ-
nia – A.P.P.R. – persoană juridică de utilitate publică şi 
Federaţia pentru Apărarea Pădurilor – F.A.P. – practic au 
fost eliminate de la consultările şi consfătuirile R.N.P-lu-
işi ale Ministerului Mediului si Pădurilor, fiind preferată 
colaborarea cu reprezentanţii ocoalelor private.
Regia Naţională a Pădurilor este implicată în restituirea 
pădurilor către proprietarii de drept. Comisiile 
comunale şi judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate sunt de regulă abuzive şi corupte, iar în 
final puterea politică, prin Primar şi Prefect, decide 
obţinerea, respingerea sau amânarea primirii titlului 
de proprietate. Sunt cazurile din judeţele Covasna, 
Suceava ş.a., unde păduri care legal sunt proprietate de 
stat, prin decizii abuzive, au fost atribuite unor grofi sau 
mănăstiri cu toată oponenţa R.N.P.
Amplasamentele pentru păduri valoroase sunt atribuite 
clientelei politice, unor persoane din administraţia 
silvică, poliţie, justiţie, din mass-media, cu funcţii şi 
răspunderi mai mari sau mai mici. În ultimii zece ani, 
ziarele centrale şi locale au prezentat sute şi mii de 
asemenea situaţii. S-a produs „teleportarea“ unor 
păduri fără valoare din zone deluroase, accidentate, fără 
căi de acces, deţinute în proprietate sau cumpărate de 
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indivizi interesaţi, prin transferarea lor Regiei Naţionale 
a Pădurilor, aceştia primind în „compensaţie” terenuri 
de sute de ori mai valoroase. Presa a prezentat pe larg 
cazurile retrocedărilor de la Snagov, Cernica, Baloteşti, 
situaţiile din zonele rezidenţiale de la Măneciu, Valea 
Doftanei, de fapt în toate judeţele din ţară unde 
proprietarii au defrişat pădurea retrocedată şi au 
amplasat vile, restaurante, diverse construcţii cu şi fără 
aprobarea schimbării de folosinţă.
S-a constituit o adevărată reţea mafiotă de manipulare 
a terenurilor, iar adevăraţii proprietari de păduri nu 
sunt repuşi pe suprafeţele la care au dreptul legal. 
Suprafeţe întinse de păduri au devenit adevărate feude 
ale „baronilor sau grofilor locali” ori ale afaceriştilor 
indigeni şi arabi.
După aprobarea Legii nr. 247/2005 şi a Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 139/2005, asemenea operaţiuni au luat 
amploare. Prin corupţie, cel ce obţine legal sau abuziv 
o pădure, va prelua şi bunurile imobile făcute din 
investiţiile statului pentru acea pădure: cantoane, case 
de vânătoare, pepiniere, păstrăvării etc.
Primii care au profitat şi au fost exemplu de abuzuri 
şi corupţie au fost numeroşi politicieni, parlamentari, 
demnitari, funcţionari superiori ş.a., ce au devenit 
proprietari de terenuri forestiere pe care, prin defrişări, 
şi-au construit vile. Încă din 1999 o comisie de control, 
compusă din 11 deputaţi, a constatat că în unităţile Regiei 
Naţionale a Pădurilor, în decurs de numai un an (mai 1998 
- mai 1999), s-au defrişat suprafeţe de păduri de 1.103 
hectare în zone rezidenţiale de către 1.598 persoane. Câte 
din pădurile şi vilele, declarate sau nedeclarate de actuali 
politicieni, au fost „teleportate” din păduri proprietate de 
stat sau privată în proprietatea acestora?
Zeci de mii dintre proprietarii de păduri îşi caută în 
justiţie obţinerea titlului legal de proprietate, prin 
procese ce durează între câteva luni şi câţiva ani.
În presa scrisă au apărut zeci de articole în care este 
prezentată situaţia dezastruoasă şi actele de corupţie şi 
abuzurile în legătură cu pădurile.
Regia Naţională a Pădurilor a dispus în permanenţă de 
organe proprii de presă şi a finanţat şi Universul Pădu-
rii, respectiv Pădurea si Viaţa. Dacă aceste publicaţii ar fi 
contribuit la cunoaşterea şi rezolvarea problemelor ma-
jore ale regiei, dacă ar fi dat dovadă de transparenţă şi 
ar fi publicat articole în care să se prezinte situaţia reală 
din păduri şi cauzele distrugerii şi degradării pădurilor, 
poate situaţia ar fi fost alta. Din nefericire, aceste reviste 
au devenit instrumente ale guvernului, respectiv ale mi-
nistrului care era la putere. Preşedinte al Colegiului de 
Redacţie, cel care în final decide ce se va publica în re-
vistele finanţate de R.N.P., era Directorul General în func-
ţiune, iar la Revista Pădurilor de ministrul de resort. La 
Revista Pădurilor erau acceptate în continuare articolele 
tehnice din cercetare şi de comemorare şi aniversare 
a unor personalităţi. Dintre articolele de politică, stra-
tegie, legislaţie şi administraţie forestieră, erau admise 
cele care susţineau politica guvernului la putere şi refu-
zate sau amânate cele care criticau sau se opuneau. Re-

vistele Universul Pădurii, respectiv Pădurea şi Viaţa sunt 
concepute şi realizate ca instrumente de propagandă 
a celor ce sunt la putere: Guvern, Ministru, Secretar de 
Stat şi bineînţeles Director General. Abundă declaraţiile 
de intenţii, interviuri, reportajele însoţite de fotografii. 
Nici prezentarea elogioasă de directori şi şefi de ocoale, 
unii promovaţi şi apoi schimbaţi pe criterii politice, nu a 
contribuit la ridicarea prestigiului instituţiei.
Festivismul şi elogiile ce le sunt adresate depăşesc cu 
mult ce a trebuit să facă revistele silvice şi forestiere 
pentru „cultul personalităţii” pe timpul lui Nicolae 
Ceauşescu. Dar Nicolae Ceauşescu a acceptat multe 
dintre propunerile oamenilor de ştiinţă şi a participat 
la congrese şi conferinţe privind pădurile; miniştrii 
au îndeplinit hotărârile luate, iar directorii nu erau 
promovaţi sau schimbaţi pe criterii politice.
Regia Naţională a Pădurilor a finanţat şi sponsorizat 
numeroase cărţi, broşuri, pliante despre păduri, dar 
nu au prezentat cazuri de incompetenţă, promovări 
politicianiste, carierism, abuzuri şi corupţie sau 
cheltuieli ineficiente.
La cererea „Autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură“, comitetul de administraţie al R.N.P. 
a refuzat difuzarea cărţii Pădurile României - trecut, 
prezent şi viitor în cadrul Regiei. Era o lucrare ce nu a 
fost sponsorizată, dar apreciată prin recenzii ale unor 
personalităţi remarcabile şi mai ales în numeroasele 
scrisori primite de la silvicultorii din ţară şi de peste 
hotare. Consecinţele acestui „caz de cenzură“ au 
fost epuizarea lucrării şi reeditarea ei, pentru a onora 
solicitările, după ridicarea „interdicţiei” de către noua 
conducere a R.N.P.
Prezentarea elogioasă a situaţiei pădurilor şi 
subordonarea activităţii regiei puterii politice 
prin revistele şi unele dintre cărţile finanţate sau 
sponsorizate au avut mai mult consecinţe negative, în 
primul rând pentru instituţie, dar şi pentru cei care au 
impus-o din interese personale.
În ultimele numere din Revista Pădurilor, la Colegiul de 
redacţie s-a renunţat la funcţia de preşedinte, funcţie 
îndeplinită de directorul general al regiei sau chiar 
de ministrul de resort şi „cenzura nu mai este aşa de 
exigentă”. Revista de Silvicultură şi Cinegetică editată 
de Progresul Silvic şi-a exprimat intenţia de a promova 
prezentarea liberă a altor propuneri de politici şi 
strategii forestiere decât cele ale puterii politice. 
Sperăm că după zeci de ani de cenzură directă sau de 
culise vom asista la o adevărată revoluţie şi dezbaterile 
libere şi contradictorii din presa de specialitate vor 
contribui la salvarea pădurilor româneşti.
Timp de 50 de ani, începând cu anul 1948, pădurile au 
apărat România de inundaţii catastrofale, cu victime 
omeneşti şi distrugeri materiale masive. Numai în anul 
1971 apele preluate de râurile Mureş, Someş, Târnave 
ş.a., din cauza ploilor din unele masive păduroase în 
care s-au făcut exploatări forţate, au provocat inundaţii 
în care şi-au pierdut viaţa unii oameni.
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Această stabilitate micro-climatică a României s-a 
realizat de personalul silvic – ingineri, tehnicieni, 
pădurari, prin împădurirea a circa 2,5 milioane hectare 
pe suprafeţe rămase goale din perioada interbelică şi 
refacerea de păduri degradate, plantări de perdele de 
protecţie, precum şi prin apărarea pădurii, aplicarea 
regimului silvic, controlul exploatărilor.
După anul 1990 s-a declanşat procesul de distrugere, 
rărire excesivă şi defrişare masivă a pădurilor, aşa cum 
se constată din fotogramele realizate, între anii 1990-
2007, prin N.A.S.A., şi din datele statistice prezentate de 
Centrul Român pentru Jurnalism şi Investigaţie (C.R.J.I.), 
confirmate în anul 2005 şi de M.A.P.D.R.: „în ultimii ani, 
353.000 de hectare de pădure au fost tăiate ilegal” 
(echivalentul a circa 150 milioane mc lemn). Conform 
Băncii Mondiale, pagubele provocate de aceste tăieri 
ilegale au fost estimate la 1,5 miliarde de dolari.
Distrugerile şi defrişările de păduri au fost principala 
cauză a faptului că în România s-au înregistrat cele mai 
mari inundaţii din ultimul secol, soldate cu sute de morţi 
şi mii de sinistraţi. Viiturile şi alunecările de terenuri 
şi inundaţiile au distrus zeci de mii de gospodării şi 
animale, milioane de hectare de terenuri agricole 
au fost inundate; mii de obiective social-economice, 
de drumuri forestiere, diguri, şosele naţionale şi căi 
ferate, poduri şi podeţe, kilometri de reţele electrice 
şi telefonice au fost distruse. Pagubele materiale 
depăşesc multe miliarde de euro.
Pierderile de vieţi şi distrugerile de animale şi bunuri 
puteau fi în mare măsură prevenite dacă s-ar fi acordat 
fonduri pentru continuarea împăduririlor şi menţinerea 
personalului care apară pădurile şi execută lucrările de 
împăduriri.
Regia Naţională a Pădurilor era singura instituţie din 
România care dispunea de personal şi avea capacitate 
tehnică şi organizatorică de a executa împăduririle 
necesare şi de a opri distrugerile şi defrişările de păduri. 
Dar Guvernele care s-au succedat, în loc de a asigura 
cu prioritate fondurile pentru împăduriri şi personalul 
necesar pentru prevenirea acestora, au adoptat politica 
asigurării şi dirijării fondurilor pentru execuţia lucrărilor 
de reparaţie pentru obiectivele distruse (fonduri 
atribuite de regulă clientelei politice) şi angajare de 
personal pentru intervenţii de urgenţă, în timp ce 
personalul R.N.P. era permanent redus.
Pentru ca Regia Naţională a Pădurilor să asigure o 
gospodărire a pădurilor de nivel european, sunt 
necesare unele măsuri radicale:
•	 Parlamentul României, la propunerea Guvernului, 

să aprobe o lege iniţiată de Regie împreună cu 
Federaţia pentru Apărarea Pădurilor, Asociaţia 
Proprietarilor de Păduri din România şi alte 
asociaţii, iar Ministerul Mediului şi Pădurilor să 
susţină proiectul;

•	 Legea să aibă ca model prevederile din Legea Casei 
Autonome a Pădurilor Statului – C.A.P.S., pentru a fi 
eliminate imixtiunile politice, astfel încât să avem o 

autonomie reală în luarea deciziilor de gospodărire 
a pădurilor, cu respectarea principiului conflictului 
de interese şi să se asigure stabilitatea personalului 
prin angajare, salarizare, promovare, stimulări 
bazate pe capacitatea profesională;

•	 Paza şi asistenţa tehnică a pădurilor private 
nerentabile să se facă prin subvenţii de la buget 
sau compensare cu impozitul pe profit, pe 
proprietate sau alte avantaje economice, ce vor 
fi prevăzute în noua lege a R.N.P. Pădurile private 
foarte răspândite, ce nu pot fi administrate eficient 
tehnic şi economic, să se propună, prin lege, să fie 
constituite în ocoale silvice de stat, prin transfer 
de personal, baza logistică, furnizarea de material 
săditor şi servicii asigurate de către Regia Naţională 
a Pădurilor. Până la aprobarea ocoalelor silvice de 
stat, R.N.P., prin ocoalele sale, să îndeplinească în 
continuare servicii silvice pentru toate pădurile din 
raza de activitate, iar personalul aferent pazei şi 
gospodăririi pădurilor să nu fie disponibilizat;

•	 R.N.P. are capacitatea să realizeze Programul 
guvernamental 2009-2012 care prevede 
„stoparea declinului suprafeţelor împădurite 
şi extinderea suprafeţei de păduri la 30% din 
suprafaţa României, în următorii 4 ani; împădurirea 
terenurilor cu potenţial agricol redus şi crearea 
de perdele forestiere de protecţie pe 5% din 
suprafeţele agricole; împiedicarea despăduririlor 
şi tăierii ilegale de masă lemnoasă.“ Acest program 
presupune refacerea a circa 350.000 hectare păduri 
defrişate şi circa 500.000 hectare păduri brăcuite şi 
extinderea împăduririlor pe circa 600.000 hectare 
terenuri agricole degradate şi slab productive. 
Anual ar trebui împădurite circa 100.000 hectare, 
în următorii 10 ani. După anul 1948 silvicultorii au 
împădurit anual între 60 şi 90.000 hectare, s-au 
îngrijit anual circa 300.000 hectare lucrări tinere şi 
alte 300.000 hectare erau parcurse cu operaţiuni 
culturale, valorificând circa 4.500.000i mc produse 
secundare ale pădurii. S-au recoltat circa 30.000 
tone fructe de pădure şi aproximativ 10.000 
tone ciuperci. Ocoalele, inspectoratele silvice şi 
instituţiile de cercetare dispuneau, în 1966 (ca an 
de referinţă), de 3.523 ingineri şi tehnicieni şi 11.736 
personal de pază, control şi asistenţă tehnică. 
Aceştia au organizat activitatea pentru cei 15.545 
muncitori permanenţi şi circa 200.000 muncitori 
sezonieri (multe familii întregi cu copii, care, în 
sezonul de lucru, îşi asigurau existenţa pe întregul 
an), au pus în valoare pentru exploatare 25.186 
mii mc lemn, dând de lucru la 267.542 salariaţi din 
industria de exploatare, prelucrare, industrializare 
şi chimizarea lemnului;

•	 R.N.P. să prezinte propuneri proprii la iniţiativa 
Comisiei Europene de a supune dezbaterii publice 
– persoane, organizaţii. instituţii, ministere şi 
guverne – din Statele Membre, „Cartea Verde 
privind protecţia pădurilor şi informarea în 
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domeniul forestier”. Este pentru prima dată când în 
România au loc asemenea dezbateri. De asemenea, 
să participe la „Programul Verde pentru România“ 
care prevede ca ieşirea din criza economică şi 
financiară să se facă prin investiţii în extinderea 
pădurilor, cultura şi valorificarea şi industrializarea 
lemnului, construcţia de drumuri, asigurând 
refacerea şi extinderea pădurilor şi locuri de muncă. 
Programul este o alternativă la Programul „Creşterea 

economică verde“ prezentat de ONU, prin care 
ieşirea din criza economică se realizează prin 
investiţii în utilaje, tehnologii avansate ce ar trebui 
cumpărate de la ţările puternic industrializate. 
Încheierea de parteneriat public privat pentru 
reluarea operaţiunilor culturale şi valorificarea 
pentru biocombustibili a lemnului rezultat, precum 
şi alte acţiuni similare sunt de actualitate.

Dragoş C. George Cârstian, 2009: „Cercetări privind impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor din 
câmpia şi dealurile Buzăului”, Teză de doctorat.
Lucrarea se înscrie în importanta şi actuala tematică a schimbărilor climatice, analizată şi sintetizată în partea a 
II-a a tezei, la nivel global, continental şi regional, atât în timpul istoric, cât şi în zilele noastre. Această sinteză a 
cunoştinţelor despre schimbările climatice, prezentată în dinamica lor, cu fenomenele climatice excepţionale ma-
nifestate în secolul XX şi începutul secolului XXI, este bazată pe o foarte largă cercetare bibliografică (100 lucrări 
citate, din care 16 în engleză şi franceză) Se evidenţiază cauzele schimbărilor climatice actuale, trecute cu vederea 
de prea mulţi concetăţeni şi anume: poluarea atmosferică şi diminuarea suprafeţei pădurilor.
Subliniind influenţa poluării atmosferice asupra ciclurilor biogeochimice şi efectele modificatoare de climă ale 
proceselor declanşate de poluare, autorul tezei de doctorat dezvăluie cauzele dezastrelor din ce în ce mai mari, 
provocate de schimbările climatice şi face legătura directă ale acestora cu indolenţa care se manifestă faţă de po-
luarea de toate zilele şi tăierile abuzive de păduri şi chiar de arbori ornamentali din incinta oraşelor.
Partea a II-a a tezei de doctorat privind Stadiul actual al cunoştinţelor se încheie cu o binevenită precizare a 
funcţiilor micro-climatice şi macro-climatice a pădurilor, a contribuţiei acestora la reducerea concentraţiei gazelor 
cu efect de seră şi implicit a rolului hotărâtor al pădurilor în menţinerea echilibrului climatic.
Revenind la partea I a lucrării privind aspectele introductive, apreciem : - formularea adecvată a scopului şi obiec-
tivelor cercetărilor, care încearcă să aducă lumină asupra informaţiilor referitoare la relaţia dintre pădure şi modifi-
cările climatice, considerate de autorul tezei „confuze şi controversate”;
În partea a III-a a tezei, cercetările privind condiţiile fizico-geografice surprind ceea ce are caracteristic şi conclu-
dent Câmpia şi Dealurile Buzăului sub raportul: condiţiilor geologice şi geomorfologice, elementelor hidrografice, 
condiţiilor climatice (cadrul climatic general, caracteristicile climatului local.
De asemenea, vegetaţia forestieră actuală din Câmpia şi Dealurile Buzăului este redată analitic pe etaje fitocli-
matice, formaţii forestiere, tipuri de pădure şi grupe funcţionale de pădure. În acest capitol se adâncesc în mod 
oportun trăsăturile biogeocenotice particulare ale pădurilor. 
Nu sunt trecute cu vederea nici perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole (99 perdele cu 151 ha su-
prafaţă), care permit preţioase informaţii privind impactul schimbărilor climatice asupra speciilor forestiere din 
perdele şi asupra influenţei perdelelor asupra culturilor agricole dintre perdele.
Capitolul VI începe cu prezentarea mecanismelor de conexiune biologică inversă, care cu toate aproximările, ine-
rente unor predicţii, ar trebui cunoscute şi dezbătute cât mai larg de toată populaţia şi mai ales de factorii de care 
depind defrişările şi împăduririle, respectiv impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor.
Sub aspectul adaptativ al vegetaţiei forestiere la acest impact, în teză sunt descrise 3 niveluri: fiziologic, morfologic 
şi genetic. La nivelul fiziologic rezultă necesitatea: detectării pentru fiecare specie a fazei de alarmă şi respingere 
a şocului, a urmăririi fazei de acomodare şi a prevenirii fazei de epuizare, iar pe măsură ce spectrul ecofiziologic al 
unei specii este depăşit, să se dirijeze pe cât este posibil replierea corologică pentru a asigura supravieţuirea.
La nivel morfologic pot să apară unele modificări dimensionale şi funcţionale de adaptare la caracteristicile modi-
ficate ale mediului, cum este sugestiv prezentat exemplul jneapănului în evoluţia lui de la climatul subtropical la 
cel subboreal, o dată cu înălţarea lanţului alpino-carpato-himalaian.
La nivel genetic sunt de aşteptat achiziţionarea unor gene de rezistenţă sporită la stres şi apariţia unor noi geno-
muri.
Analizând impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere, în teza de doctorat se evidenţiază:
•	 modificarea actualelor condiţii climatice din zonele de câmpie: condiţii de climă mai caldă asemănătoare cu 

cele din sudul Peninsulei Balcanice sau din Asia Mică (modelul Holdridge, 1947);
•	 creşterea după 2040 a vulnerabilităţii ecosistemelor forestiere la altitudini sub 100 m, cauzată de ridicarea 

temperaturii aerului şi creşterea stresului hidric (modelul Jobowa II după Botkin, 1993);

Recenzie
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Efectele secetei şi indicatorii acestor efecte sunt evidenţiate şi concretizate la nivel: ecologic, economic şi social, 
mai ales în cazul pierderilor şi costurilor suplimentare în silvicultură şi economia forestieră.
În contextul schimbărilor climatice la suprafaţa planetei şi a ţării noastre, autorul tezei de doctorat precizează ten-
dinţa de aridizare a climei în Câmpia şi Dealurile Buzăului, creşterea frecvenţei şi intensităţii inundaţilor, grindinei, 
secetei, furtunilor şi tornadelor, a îngheţurilor târzii, anomalii în ritmicitatea sezoanelor de vegetaţie, ca o conse-
cinţă nu numai a încălzirii globale ci şi a amplificării efectului de seră cauzat de poluare. Astfel, creşterea tempera-
turii medii cu 20C poate duce la trecerea stepei în semideşert, a silvostepei în stepă, a zonei forestiere de câmpie 
în silvostepă, iar dublarea numărului de zile cu temperaturi extreme pozitive ar putea fi fatală ecosistemelor de 
stejari deja destabilizate.
Se semnalează fenomene posibile de înmulţire a insectelor dăunătoare cunoscute şi apariţia altor specii inofensive 
până acum, extincţia biodiversităţii, reducerea stabilităţii pădurilor, scăderea acumulărilor de biomasă, afectarea 
peisajelor, creşterea frecvenţei şi amplorii incendiilor, dereglarea sistemului de resurse de apă, creşterea frecvenţei 
inundaţiilor, decalarea spaţio-temporală a fazelor fenologice.
Înainte de a trece la cercetarea fenomenului de uscare în pădurile buzoiene, autorul tezei de doctorat face o ana-
liză a impactului secetei asupra vegetaţiei forestiere semnalând, în zona extracarpatică a ţării, ca principale efecte 
ale secetelor repetate după 1982 şi ale poluării: afectarea stejarului pedunculat în arboretele cu structuri simplifi-
cate, inclusiv a capacităţii sale de fructificaţie; debilitarea şi uscarea salcâmului; debilitarea carpenului şi frasinului 
în partea sudică a sectorului estic al Câmpiei Române.
Astfel doctorandul ajunge la concluzii interesante şi utile pentru practică :
a. Ecosistemele stabile, echilibrate, suportă fără consecinţe catastrofale perioadele de secetă excesivă, cele mai 

adaptate specii, cu sistem de înrădăcinare foarte bogat şi foarte profund sunt stejarul pufos şi brumăriu în 
silvostepă, stejarul în câmpia forestieră şi gorunul la dealuri;

b. Cele mai afectate de secetele excesive sunt ecosistemele forestiere naturale cu stejar şi gorun, care au un 
echilibru ecologic dereglat, cele cultivate cu specii autohtone în condiţii staţionale suboptime ori necores-
punzătoare din afara arealului lor natural de vegetaţie, precum şi ecosistemele artificiale constituite din specii 
neautohtone;

c. Protecţia pădurilor împotriva secetelor excesive reclamă în prima urgenţă reconstrucţia ecologică a stejăre-
telor şi gorunetelor cu avansat dezechilibru ecologic cauzat prin alterarea compoziţiei naturale, tratamente 
necorespunzătoare, tăieri în crâng, păşunat.

Cele mai valoroase şi originale rezultate ale cercetărilor proprii sunt concentrate în subcapitolul 6.2.2.1.6 privind 
Fenomenul de uscare în pădurile buzoiene. Ele sunt însoţite de tabele, fotografii color şi mai ales grafice suges-
tive.
Din multitudinea factorilor limitativi şi destabilizatori analizaţi, cel mai dăunător este seceta, mai ales în UP I şi mai 
puţin în UP III şi UP II.
În aceste UP- uri domină salcâmul (52%) urmat de frasin pufos (16%), stejar brumăriu (7%), stejarul pedunculat 
(7%), frasinul comun 
Din totalul împăduririlor de 121 ha au fost afectate de secete 7,64 ha în 2002, 1,6 ha în 2004 şi 0,3 ha în 2007.
În OS Buzău sunt 600 ha arborete afectate de uscare reprezentând 10% din suprafaţa totală a fondului forestier 
şi anume: 51% afectate cu uscare slabă; 35% cu uscare moderată; 12% cu uscare puternică; 2% cu uscare foarte 
puternică. Uscarea s-a produs nu numai din cauza secetei ci şi a salinizării solurilor, cauzate de lucrările de desecare 
executate în câmpia depresionară din UP III.
Efectele perioadei secetoase din 1980-1994 şi a anului 2000 cu secetă excesivă, sunt redate grafic din 1994 până în 
2006 pentru stejari, diverse tari şi diverse moi, după volumul extras ca produse de igienă
Cercetările evidenţiază următoarele cauze ale uscării: antropice - tăieri de regenerare greşit aplicate, tăierile în de-
lict, conducerea la regim de codru, cu ciclu mare de producţie a crângurilor, lăstarii proveniţi din cioate îmbătrânite 
şi debilitate, instalarea de arborete pure, lipsa de preocupare pentru introducerea subarboretului, neexecutarea 
operaţiunilor culturale, ceea ce a redus capacitatea lor la autoapărare împotriva factorilor dăunători; ecologice - 
înţelenirea şi tasarea solului, care a determinat insuficienţa apei cedabile în anii secetoşi, ori excesul prelungit de 
apă în solurile greu permeabile; patologice.
Din aceste cercetări rezultă însă şi propuneri de ameliorare specifice, cum ar fi alegerea ecotipurilor locale adapta-
te la secetă, la variaţia umidităţii din sol sau la atacul dăunătorilor biotici.
Interesante sunt informaţiile multianuale din 2002–2007 privind starea de sănătate a pădurilor, evaluată prin sis-
temul de monitorizare forestier şi pe baza observaţiilor proprii ale doctorandului:Procentul arborilor defoliaţi (pe 
total specii) a înregistrat valori maxime în 2002 (15,2%) şi valori minime în 2005 (9,5%), 2006, 2007 (9,8%); La 
răşinoasele situate în zona de deal, mai favorabilă din punct de vedere a condiţiilor climatice, procentul arborilor 
vătămaţi a fost mai mic (8,8% 2002 şi 5% în 2007), decât la foioase (21,6% în 2002 şi 14,6% în 2007); La fag, de 
asemenea situat la altitudini mai mari, procentul arborilor vătămaţi a fost mai mic (10,5% în 2002 şi 6,7% în 2007) 
decât la stejarul brumăriu (33,5% în 2003 şi 14,8% în 2007); La salcâm, procentul arborilor vătămaţi a fost mai mare 
( 32,1% în 2004 şi 19,3% în 2007) decât la stejar (22,5% în 2002 şi 17,9% în 2007) şi decât la gorun (16,1% în 2002 şi 
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11,7% în 2007); Se remarcă la toate speciile o îmbunătăţire a stării de sănătate în 2005 faţă de 2004, mai mică la fag 
(de la 7,3% până la 6,5%), mai mare la stejar brumăriu (de la 26,5% până la 15%) la stejar (de la 21% până la 18%), 
la gorun (de la 14,1% până la 11%) şi foarte mare la salcâm (de la 32,1% până la 18,5%), ca urmare a precipitaţiilor 
căzute în toamna şi iarna anului 2004 şi pe parcursul anului 2005.
Capitolul VI se încheie cu trecerea în revistă a altor fenomene meteorologice dăunătoare pădurilor, cum sunt: 
îngheţurile târzii şi timpurii, bruma, vânturile puternice şi zăpezile mari, analizându-se factorii care influenţează 
vătămările provocate : altitudinea, expoziţia, panta, relieful, speciile forestiere, vârsta arboretelor, clasa de 
producţie, starea de sănătate a arborilor, coroana arborilor, sistemul de înrădăcinare şi coeficientul de zvelteţe.
La începutul Capitolului VII, doctorandul atrage atenţia asupra măsurilor ce pot fi întreprinse pentru a încetinii 
modificarea climei: Reducerea cantităţii de CO2 emisă cu 3 miliarde tone anual începând cu ţările industrializate 
(75% din emisii provin din ţările industrializate); Stoparea defrişărilor de pădure ar micşora emisia anuală de car-
bon cu 3 miliarde tone; Reîmpădurirea a 8,5 milioane km2 (3,5 milioane km2 în locul culturilor agricole itinerare şi 5 
milioane km2 pe terenuri necultivate);
În subcapitolul 7.2 se face o analiză edificatoare a strategiilor şi politicilor în care trebuie să se integreze toa-
te preocupările internaţionale şi naţionale pentru prevenirea şi diminuarea modificărilor climatice: Evidenţa 
împăduririlor, reîmpăduririlor şi despăduririlor şi planul de management al resurselor naturale în cadrul Protocolu-
lui de la Kyoto (2005); Urmărirea Folosinţei Terenurilor şi Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură (LULUCF), 
pentru a se asigura reabsorbirea a 7-12% din emisiile de CO2, sesizându-se deficienţe în sistemul statistic naţional 
de clasificare, ce necesită redefinirea tipurilor de folosinţe ale terenurilor; Punerea în aplicare a programului de 
gestionare durabilă a pădurilor prin: conservarea biodivesităţii, optimizarea structurii (compoziţional şi vertical), 
promovarea tratamentelor intensive, maximizarea productivităţii pădurilor, reconstrucţia ecologică a arboretelor 
care nu valorifică integral potenţialul staţional (deficit de consistenţă, dezechilibre pe clase de vârstă, păşunat, po-
luare, lăstari), elaborarea de amenajamente ecologice, respectarea posibilităţii la exploatarea lemnului, tehnologii 
ecologice de exploatare a lemnului, monitorizarea stării de sănătate a pădurilor; Respectarea de către România a 
angajamentelor de reducere cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu anul de bază 1989, pentru 
perioada 2000-2012, precizându-se că pentru urmărirea acestui angajament ar fi necesare staţii regionale ampla-
sate la 300-500 km, dar în România există o singură staţie GAW (Global Atmosphere Watch) la Fundata, unde nu se 
măsoară toţi parametrii ceruţi în cadrul programului GAW (freoni, metan, bioxid de sulf, compuşi organici volatili, 
metale grele, radionuclizii etc).
Convins de rolul important al poluării în declanşarea schimbărilor climatice, doctorandul realizează o documen-
tare riguroasă cu privire la cauzele concrete ale poluării din România (calitatea inferioară a combustibililor, com-
bustia incompletă a acestora în dispozitive perimate, ineficienţa electrofiltrelor, concentraţia mare de sulfuri din 
păcură) şi precizează că reducerile din ultimii ani a emisiilor de CO2 nu se datorează asimilării tehnologiilor moder-
ne pentru neutralizarea sulfului, azotului sau a bioxidului de carbon (tehnologii care sunt încă foarte costisitoare 
pentru noi), ci numai recesiunii economice şi industriale, care a dus la suspendarea şi închiderea multor surse de 
poluare. În consecinţă, atât propunerile sale privind prevenirea modificărilor nedorite ale climei cât şi strategiile şi 
măsurile de precauţie în silvicultura naţională şi locală, sunt foarte realiste şi binevenite.
Într-o formă mai concisă, această strategie ar consta din următoarele : Diferenţierea mai accentuată a silvicultu-
rii pe etaje fitoclimatice; Zonarea pădurilor ţării în raport cu vulnerabilitatea lor la schimbările climatice, reana-
lizarea pădurilor cu funcţii de protecţie climatică, trecerea în regim de ocrotire totală a unor arborete de stejar 
pufos, brumăriu şi pedunculat, dovedite rezistente la stres climatic şi hidric şi gestionarea lor în regim special de 
conservare; Reevaluarea potenţialului de producţie a fondului forestier şi reconstrucţia ecologică a arboretelor 
necorespunzătoare cu specii adaptate condiţiilor de climă, sol, nivel şi natură a poluării; Împădurirea de terenuri 
degradate din fondul agricol şi crearea reţelei naţionale de perdele forestiere de protecţie a câmpurilor agricole.

Concluziile lucrării sintetizează principalele rezultate ale cercetării bibliografice şi ale investigaţiilor de teren, în-
treprinse de autor cu pasiune şi exactitate.          

Valentin Bolea
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Legislaţie

Consideraţiuni privind definiţia juridică a pădurii 
din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic

Costel ene, Cornel Vlad

„Din experienţa trecută, în special a ultimilor ani, suntem datori să înţelegem un lucru: că reformele sociale care 
ignorează această mare realitate, PĂDUREA, au fost şi vor fi funeste, şi pământului şi Neamului”(Marin Drăcea)

1. Consideraţii generale privind 
definiţia pădurii
Iniţial şi evidenţiind cu deosebire aspectele naturale şi 
economice, definiţia elaborată de FAO pentru pădure 
apărea în două variante:
a. pentru ţările dezvoltate: pădurea reprezintă 

terenurile alcătuite din vegetaţie forestieră pe mai 
mult de 20% din suprafaţă. Pădurea se compune 
din arbori care ating în general înălţimi mai mari de 
7 metri şi pot furniza lemn. Acestea sunt formaţiuni 
dense a căror felurite etaje şi subarboretul acoperă 
o mare parte a solului.

b. pentru ţările în curs de dezvoltare: pădurea este 
definită ca ecosistem în care densitatea minimă a 
acoperirii cu arbori şi/sau bambus este de 10% şi 
este în general asociată cu o floră şi faună sălbatică 
şi cu soluri în stare naturală care nu fac obiectul 
practicii agricole.

În anul 2000 însă, FAO a generalizat definiţia pădurii 
prin propunerea unui procent de acoperire de minim 
10% pentru toate ţările. Chiar şi în astfel de condiţii, 
unele ţări (cazul Australiei) folosesc vechiul prag al 
indicelui de acoperire de 20 % pentru a defini pădurea.
Fără să intrăm momentan în detalii privind definiţia 
pădurii din punct de vedere silvic credem necesar să 
amintim că într-o deplină concordanţă cu ştiinţele 
silvice, la noi în ţară s-a definit juridic pădurea, iniţial 
prin  art. 2 din Legea nr. 204/1947: sunt considerate 
păduri, în sensul prezentului Cod silvic şi sunt cuprinse 
în fondul forestier naţional, terenurile acoperite cu 
vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 ha.
După mai bine de un secol de la consacrarea ei din 
punct de vedere silvic şi după aproape 60 de ani de 
existenţă, definiţia juridică a pădurii suferă nepermise 
modificări, astfel că potrivit art. 2 din Legea nr. 46/2008 
– Codul Silvic:
 “(1) Sunt considerate păduri, în sensul prezentului cod, 
şi sunt incluse în fondul forestier naţional terenurile cu 
o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori; 

arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la 
maturitate în condiţii normale de vegetaţie.
(2) Termenul pădure include:
a. pădurile cuprinse în amenajamentele silvice la data 

de 1 ianuarie 1990, precum şi cele incluse ulterior în 
acestea, în condiţiile legii;

b. perdelele forestiere de protecţie;
c. jnepenişurile;
d. păşunile împădurite cu consistenţa mai mare sau 

egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa 
ocupată efectiv de vegetaţia forestieră”.

2. Analiza criteriilor după care este 
definită pădurea
Fără să se renunţe la suprafaţa minimă a pădurii de 0,25 
ha şi la faptul că aceasta este alcătuită din vegetaţie 
forestieră, potrivit noii definiţii juridice a pădurii 
constatăm că trei sunt criteriile după care aceasta este 
definită, respectiv: înălţimea arborilor, consistenţa sau 
indicele de acoperire care în fapt reliefează desimea 
arborilor şi folosinţa.

2.1. Înălţimea arborilor
De la început ţinem să precizăm că nu suntem şi nu 
putem fi de acord cu actuala definiţie juridică a pădurii, 
chiar dacă anumite criterii sunt preluate după FAO.
În primul rând criteriul înălţimii minime de 5 metri a 
arborilor la maturitate este netemeinic pentru că o 
atare înălţime este arbitrar aleasă, fără suport ştiinţific, 
fără să se respecte chiar valoarea minimă de 7 metri 
admisă de FAO. În acest context, potrivit actualei 
definiţii chiar orice formaţie de meri sau peri sălbatici 
care-şi au habitatul pe o păşune pot constitui pădure. 
Subliniem faptul că prin arbori se înţeleg (DEX), generic, 
în limbaj comun, orice plante lemnoase, cu trunchi 
înalt şi puternic şi cu mai multe ramuri cu frunze care 
formează o coroană. Termenul ştiinţific, silvic de 
«arbori» este sinonim cu cel din limbajul comun, de 
«copaci». 
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Analizând în detaliu noţiunea de arbore - potrivit 
literaturii de specialitate - vom constata următoarele:
•	 „arbore – plantă lemnoasă perenă cu înmulţire 

sexuată sau vegetativă formată din rădăcină, tulpină 
(trunchi) şi coroană, ramificată fie monopodial 
(la răşinoase), fie simpodial (la foioase). Înălţimea 
diferă cu specia, dar trebuie ca în condiţii normale 
de vegetaţie să depăşească 7 m. Tulpina trebuie să 
fie unică, bine individualizată la bază”(Pârvu ş.a., 
2005).

•	 „arborii forestieri sunt plante lemnoase multianuale, 
policarpice, care la maturitate ating cel puţin 7 m 
înălţime”(Stănescu V., ş.a., 1997).

•	 arborele este definit ca plantă lemnoasă cu trunchi 
solid, ramificat, a cărui parte apicală (coroana) 
formează etajul superior al pădurilor; partea bazală 
a tulpinii este dreaptă, neramificată. Înălţimea 
arborelui depăşeşte de regulă 20 m putând atinge 
50 - 60 m. Din perspectivă ecologică, arborele se 
comportă ca un biosistem cu numeroase funcţii 
în ecosistem. Întregul coronament al arborelui, 
împreună cu organismele care-l populează, 
formează o biocenoză particulară, numită 
coriocenoză (Neacşu P., ş.a., 1982);

•	 arborele (Dendrologie, Silvicultură) este copacul, 
planta lemnoasă având înălţimea de cel puţin 
7 m, cu un trunchi şi o coroană distincte. După 
înălţimea realizată, convenţional, se disting: arbori 
de mărimea I – peste 25 m, de mărimea a II-a – între 
15 şi 25 m şi de mărimea a III-a – între 7 şi 15 m 
(Popovici T., 1978)  .

În această ordine de idei, spre deosebire de arbori, 
«arbuştii»(DEX) sunt plante lemnoase mai mici decât 
arborii, care se ramifică de la rădăcină în formă de 
tufă şi nu formează o coroană distinctă.   “Arbuştii sunt 
plante lemnoase cu înălţimi la maturitate până la 7 m şi 
prezintă adeseori un număr mare de tulpini, ramificate 
de la bază, sub formă de tufă”(Stănescu V., ş.a., 1997). 
Ştiinţific, din punct de vedere silvic, arbuştii se definesc 
astfel: «arbustul» (Popovici T., 1978) (Dendrologie) 
este planta lemnoasă ce nu depăşeşte 7 m înălţime, 
obişnuit, cu mai multe tulpini (tufă); «arbustul»(Neacşu 
P., 1982) este planta lemnoasă cu tulpina ramificată de 
la bază, având un diametru redus şi înălţimea până la 
câţiva metri; ramurile nu formează o coroană distinctă 
şi nu sunt mult mai groase decât tulpina. Exemple: socul 
(Sambucus nigra), alunul (Corylus avellana), sângerul 
(Cornus sanguinea) etc.
Ca atare, noua definiţie a pădurii creează confuzii în 
clasificarea plantelor lemnoase după mărime în cele 
două categorii distincte: arbori şi arbuşti. În  concluzie, 
ţinând cont de cele expuse mai sus, cum botanica 
stabileşte ca fiind considerat arbore planta lemnoasă 
a cărei înălţime la maturitate depăşeşte 7 m, rezultă 
că stabilirea înălţimii minime a plantelor lemnoase 
la 5 metri, în condiţii normale de vegetaţie  pentru 
clasificarea vegetaţiei respective în categoria «arbori», 

este un criteriu total arbitrar şi neştiinţific. 

2.2. Consistenţa pădurii - indicator de acoperire a 
suprafeţei sau desimea arborilor
Criteriul densităţii este utilizat doar pentru păşunile 
împădurite  şi este de 40%, stabilit de asemenea  în mod 
arbitrar şi fără suport ştiinţific. Chiar dacă recomandarea 
expresă a FAO are o valoare de 10%, nu putem prelua  
această valoare. Îndelungata tradiţie a silvicultorilor 
români, dar şi străini prin studiile şi cercetările efectuate 
în domeniu au condus la elaborarea unor definiţii 
consacrate, potrivit cărora întotdeauna pădurea 
constituie “o grupare deasă de arbori aflaţi în strânsă 
interdependeţă “(Negulescu E. G., ş.a., 1973). Astfel:
•	 eminentul profesor Marin Drăcea în anul 1924 

luând în considerare criteriul desimii şi al înălţimii 
arborilor definea pădurea ca “o asociaţie strânsă de 
plante lemnoase sălbatice, care pot, lăsate în voia 
lor, să atingă cu timpul înălţimea de cel puţin 8 m” 
iar din punctul de vedere al economiei forestiere 
definea pădurea ca fiind “o suprafaţă apreciabilă 
de pământ acoperită cu arbori sălbatici care cresc 
strâns şi al căror principal produs este lemnul sau 
coaja”(Popescu Gh., ş.a., 2004);

•	 L. Tschermak în 1950 consideră că  pădurea este  
“o grupare densă de arbori, cu o anumită înălţime, 
în corelaţie cu pătura vie, cu animalele, inclusiv cu 
microorganismele din sol şi de deasupra solului, 
formând o comunitate de viaţă (o biocenoză) şi 
care ocupă o suprafaţă corespunzătoare”(Vlad, I., 
ş.a., 1997);

•	 G. Morozov în 1952 arăta că o pădure este “o  
totalitate de plante şi animale în acţiune reciprocă 
între ele cât şi cu mediul înconjurător”, înţelegând 
pădurea ca biocenoza definită de Moebius în 1877 
(Popescu Gh., ş.a., 2004);

•	 H. Mayer în 1977 aprecia că  pădurea este “o 
comunitate de viaţă în care componentele biotice 
între ele, împreună cu condiţiile de mediu, se găsesc 
într-o reţea complexă de relaţii reciproce.  Acest 
ecosistem se găseşte într-un echilibru dinamic a 
cărui amplitudine variază cu modificările condiţiilor 
de mediu şi cu evoluţia organismelor vegetale 
şi animale, cu acţiunile unor factori din afară, cu 
ritmurile de dezvoltare  a plantelor şi animalelor, 
precum şi cu efectul concurenţei  şi ajutorului 
reciproc dintre acestea”(Vlad T., ş.a., 1997).

De altfel, potrivit STAS 4579/1-90 pădurea este 
considerată „un sistem biologic deschis, unitate 
a ecosferei, în care rolul principal este deţinut de 
biocenoze forestiere, cu deosebire de populaţiile de 
arbori, destul de deasă şi întinsă pentru ca în interiorul 
ei să se formeze un mediu specific, distinct de cel 
al suprafeţelor învecinate, realizând o comunitate 
complexă de viaţă capabilă să îndeplinească funcţii 
multiple social-economice şi ecologice”(Norme tehnice 
pentru amenajarea pădurilor).
Din această perspectivă şi reliefând legătura care 
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există între arbore şi gruparea vegetală a arborilor 
pe o anumită suprafaţă, respectiv desimea arborilor 
şi alcătuirea unei păduri este important să precizăm 
că «arboretul»(Neacşu P., ş.a., 1982), în sensul cel mai 
comun, defineşte însă gruparea vegetală de arbori ce 
aparţin aceleaşi specii şi sunt aproximativ de aceeaşi 
vârstă. Literatura de specialitate (Amenajarea pădurilor) 
defineşte însă «arboretul»(Popovici T., 1978), după caz, 
astfel: porţiune de pădure cu aspect unitar, având 
aceleaşi proprietăţi pe toată întinderea ei şi o suprafaţă 
destul de mare pentru a se bucura de independenţă 
din punct de vedere ecologic. Practic, suprafaţa minimă 
este de 0,5 ha; etajul de arbori dintr-un arboret definit 
ca în sensul de mai sus; (Dendrometrie) ansamblul 
de arbori, calitativ omogen, care posedă una sau mai 
multe caracteristici comune şi vegetează pe o suprafaţă 
de teren specificată (min. 0,5 ha).
Din perspectiva analizată trebuie să facem cunoscut 
publicului de specialitate (cu deosebire celui juridic) 
următorii termeni:
•	 «arboretul brăcuit» (Popovici T., 19778) (Amenajarea 

pădurilor) este arboretul de valoare economică 
redusă, datorită atât consistenţei lui scăzute (0,6-
0,4), cât şi calităţii inferioare a arborilor componenţi, 
oglindind fie sărăcirea lui în arbori de valoare prin 
«extracţii abuzive», fie împiedicarea dezvoltării lui 
normale, prin «păşunat» sau alt mod de folosinţă;

•	 «realizarea stării de masiv»(Popovici T., 1978) – 
(Împăduriri) – reprezintă închiderea masivului, 
etapă de creştere şi de dezvoltare a puieţilor dintr-o 
cultură forestieră, pusă în evidenţă prin apropierea 
şi atingerea reciprocă a coroanelor, formarea unui 
acoperiş continuu şi constituirea unui microclimat 
specific pădurii.

Din analiza acestor termeni consacraţi de ştiinţele 
silvice se desprinde concluzia clară, logică şi concisă că 
nu se poate accepta definirea pădurii având în vedere 
o consistenţă a ei de 0,4, adică un indice de acoperire 
a suprafeţei afectate de cel puţin 40%, chiar şi în cazul 
păşunilor împădurite.
Din punctul de vedere al desimii arborilor ce alcătuiesc 
pădurea este deosebit de important de subliniat faptul 
că prin constituirea stării de masiv se întemeiază de fapt 
pădurea. Ca atare, există pădure doar dacă este realizată 
în fapt constituirea stării de masiv şi este menţinută în 
fapt continuitatea stării de masiv. În absenţa acestei 
condiţii silvice - care corespunde teoretic şi practic 
ştiinţelor silvice şi dreptului silvic - nu există pădure. 
Pentru înţelegerea corectă şi exactă a termenului de 
pădure considerăm necesar să reamintim celor în 
drept ce se înţelege prin expresia «constituirea şi/sau 
continuitatea stării de masiv». 
“Constituirea stării de masiv este procesul bioecologic 
de apropiere a coroanelor puieţilor şi de realizare 
a coronamentului unui arboret nou întemeiat. La 
realizarea acestui proces contribuie şi participă, ca faze 
preliminare ale întemeierii unei noi păduri, fructificarea, 

diseminarea, răsărirea, creşterea şi dezvoltarea 
puieţilor. Constituirea stării de masiv se realizează 
abia după ce masa puieţilor ajunge la independenţă 
biologică, trecând de la existenţa izolată la traiul în 
comun, formând un coronament continuu, şi odată cu 
aceasta un nou mediu propriu, (...) o pădure capabilă 
să ia în stăpânire un teritoriu şi să imprime o dinamică 
adecvată proceselor individuale şi colective specifice 
ecosistemului forestier”(Florescu I. I., ş.a., 1996).
“Constituirea şi menţinerea (continuitatea) stării de 
masiv reprezintă condiţia de bază şi calea indispensabilă 
pentru punerea în valoare, în grad cât mai înalt şi cu 
continuitate, a funcţiilor productive şi protectoare ale 
fondului forestier”(Florescu I. I., ş.a., 1996).
“În viziune sistemică, arboretul constituie o unitate 
bioecologică de nivel superior de integrare, cu însuşiri 
structurale şi funcţionale noi care apar şi se manifestă 
ca rezultat al interacţiunilor dintre arbori în arboret. Ca 
unitate bioecologică distinctă, arboretul se întemeiază 
numai din momentul când masa exemplarelor 
componente realizează o desime la care acestea 
se condiţionează reciproc în creştere şi dezvoltare, 
constituind aşa-numita stare de masiv şi se menţine 
până când această stare se destramă, se întrerupe 
dacă arboretul este exploatat sau distrus de vreo cauză 
oarecare. Arboretul, datorită spaţiului ocupat ca şi marii 
sale stabilităţi bioecologice şi longevităţi fiziologice, 
este acela care dă nota predominantă configuraţiei, 
fizionomiei şi dinamicii pădurii în ansamblu”(Florescu 
I. I., ş.a., 1996).
În acelaşi sens aducem şi următorul argument doctrinar: 
“Pădurea, fiind vecinic tânără, are în sine ceva din 
nemurire. Căci ea se întreţine prin sine însăşi; atât de 
bine rânduită este comunitatea de viaţă sau biocoenoza 
pădurii. Dar numai pădurea naturală, în întinderi mari 
numită codru, este aşa o societate bine întemeiată şi 
armonizată, o formă de stat democratic, în care trăiesc 
împreună arbori şi tufe şi arbuşti cu ierburi, muşchi, 
ciuperci, bacterii şi tot felul de animale, începând cu 
amoebele solului, de la rădăcinile arborilor şi continuând 
cu viermi, moluşte, reptile, paseri şi mamifere, mici şi mari 
de tot felul trăgând cu toţii folos din pădure, iar pădurea 
de la toate aceste, precum şi toate între olaltă, unul de la 
celălalt; o adevărată organizaţiune democratică.
Pădurea este cea mai înaltă formă de biocoenoză 
[biocenoză, n.n.] în genere şi în deosebi cea mai înaltă 
formă de biocoenoză vegetală, cel mai înalt grad de 
viaţă socială din împărăţia plantelor”(Botezat E., 1935).
Şi chiar în limbajul comun, (subliniem faptul că nu 
în limbajul juridic sau silvic) pădurea reprezintă o 
“mulţime densă de copaci crescuţi în stare sălbatică, în 
care predomină una sau mai multe specii, pe lângă care 
se mai află arbuşti, plante erbacee, muşchi, etc. precum 
şi diferite specii de animale”(DEX).
Este de observat faptul că noua definiţie a pădurii 
creează controverse nu numai pentru silvicultori sau 
jurişti, ci chiar pentru omul simplu, care are clar definită 
din bătrâni, noţiunea de pădure.
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2. 3. Folosinţa potrivit cadastrului forestier
Fondul forestier naţional este o componentă a fondului 
funciar şi cuprinde terenurile cu destinaţie forestieră 
(TDF) incluse în amenajamentele silvice. 
Potrivit definiţiei actuale a termenului pădure aceasta 
include şi: 
a. pădurile cuprinse în amenajamentele silvice la data 

de 1 ianuarie 1990, precum şi cele incluse ulterior în 
acestea, în condiţiile legii;

b. perdelele forestiere de protecţie;
c. jnepenişurile;
d. păşunile împădurite cu consistenţa mai mare sau 

egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa 
ocupată efectiv de vegetaţia forestieră”

Cu privire la evidenţa terenurilor în amenajament se 
foloseşte clasificarea utilizată în evidenţele silvice, 
caracterizate prin categorii de folosinţă. Acestea 
sunt: A - păduri şi terenuri destinate împăduririi 
sau reîmpăduririi; B - terenuri afectate gospodăririi 
pădurilor; C - terenuri neproductive; D - terenuri 
transmise temporar prin acte normative; F - terenuri 
din fondul forestier deţinute de persoane fizice sau 
juridice fără aprobările legale necesare.
De asemenea, pentru poienile şi alte goluri din pădure 
în noul context social-economic de constituire şi 
reconstituire a proprietăţii trebuie foarte clar stabilit 
criteriul de folosinţă al acestor terenuri, care fie rămân a 
fi folosite ca surse de furaje, fie urmează a fi împădurite, 
în funcţie de amenajamentul propus.
Subliniem faptul că toate cele trei atribute ale dreptului 
de proprietate: folosinţa, posesia şi dispoziţia trebuie 
să-şi producă efectul specific şi în cadrul terenurilor din 
“zona forestieră” sau cu “atribute forestiere”.

3. Analiza critică a includerii în definiţia 
juridică a pădurii şi a altor termeni
După cum am reliefat sunt de criticat atât criteriile 
după care este definită actual pădurea cât şi includerea 
altor noţiuni în termenul de pădure. La acest subpunct 
vom demonstra lipsa de temei ştiinţific a includerii 
în termenul de pădure şi a următoarelor noţiuni: a) 
perdelele forestiere de protecţie; b) jnepenişurile din 
zona alpină; c) păşunile împădurite cu consistenţa mai 
mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa 
ocupată efectiv de vegetaţia forestieră.
Este evident faptul că pepiniere forestiere şi/sau 
plantaje se pot constitui atât pe terenuri cu destinaţie 
forestieră: în păduri, în poieni sau alte goluri din pădure, 
pe terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi 
şi terenuri neproductive incluse în perimetre de 
ameliorare silvică pentru că nu mai pot fi afectate unei 
alte folosinţe, cât şi pe alte terenuri, potrivit voinţei 
proprietarului lor
Prin Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie s-a stabilit clar rolul pe care acestea îl au în 
cadrul ecosistemelor forestiere şi indiferent de natura 

lor şi de efectele pozitive pe care le au asupra mediului, 
din punct de vedere strict silvic, de regulă, în proporţie 
covârşitoare ele nu pot fi considerate păduri; excepţiile 
nu fac decât să întărească regula.
Se creează astfel noi controverse pe plan silvic dar mai 
ales pe plan juridic având în vedere suprapunerea a 
numeroase acte normative pe acelaşi domeniu de 
reglementare.
Jnepenişurile reprezintă de asemenea formaţiuni 
vegetale cu un rol bine definit în protecţia solului în 
zonele subalpină şi alpină. Jneapănul “este specie 
arbustivă care alcătuieşte tufe compacte, greu de 
străbătut; are tulpini culcate şi ascendente”(Stănescu 
V., ş.a., 1997).
Ţinând cont de acestea vom observa imediat că potrivit 
definiţiei actuale a pădurii, jnepenişurile din zona 
alpină fac parte din pădure, dar nu ştim dacă cele din 
zona subalpină fac sau nu fac parte din pădure, pentru 
că unde nici legea nu distinge, nici noi nu trebuie să 
distingem. Dar aceasta nu este singura controversă 
legată de jnepeniş. Cu privire însă la problema 
enunţată mai sus, în opinia noastră, jnepenişul nu se 
poate confunda cu pădurea, indiferent de locul unde 
vegetează.
Detaliind aspectele prezentate mai sus, dincolo de 
posibilitatea reliefării existenţei unor noi controverse 
în domeniul silvic – cu privire la considerarea drept 
sinonime a expresiilor: «perdele forestiere» de 
protecţie cu diversele categorii de «plantaţii forestiere» 
de protecţie (din zonele de protecţie a lucrărilor 
hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare, de-a lungul 
cursurilor de apă şi canalelor de irigaţie, de-a lungul 
căilor de comunicaţie din extravilan) vom preciza că 
definirea acestor termeni este realizată în literatura 
de specialitate şi se impune realizarea distincţiei între 
următoarele noţiuni: «pădure», «perdea forestieră», 
«pepinieră forestieră» şi «plantaje». Această distincţie 
este detaliată în literatura de specialitate, atât cea 
juridică cât şi cea silvică. Vom observa că fiecare dintre 
acestea au o definiţie specifică.
Astfel, «perdea forestieră» (Popovici T., 1978 – 
Ameliorări silvice) – este fâşia de teren acoperită cu 
vegetaţie lemnoasă, de lăţime variabilă, instalată lângă 
un obiectiv cu scopul de a-l proteja sau de a-i ameliora 
starea. Potrivit art. 1 din Legea nr. 289/2002, „perdelele 
forestiere sunt formaţiuni cu vegetaţie forestieră, 
înfiinţate prin plantare, cu lungimi diferite şi lăţimi 
relativ înguste, amplasate la o anumită distanţă unele 
faţă de altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l 
proteja împotriva efectelor unor factori dăunători”.
Perimetru de ameliorare (Popovici T., 1978) –
(Amelioraţii silvice) – reprezintă suprafaţa de teren, 
delimitată ca atare, care face obiectul proiectării 
şi executării complexului de măsuri şi lucrări de 
combatere a degradării. În acest sens este şi definiţia 
legală prevăzută în art. 4 din O.G. nr. 81/1998 aprobată 
prin Legea nr. 107/1999. Definirea perimetrelor de 
ameliorare şi modul de constituire al acestora precum şi 
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corelaţiile care există între noţiunile de pădure, perdea 
forestieră, plantaţie silvică şi plantaţie din perimetru de 
ameliorare silvică sunt prezentate detaliat în literatura 
de specialitate (Ene C., ş.a., 2006). 
«Plantaţia forestieră» reprezintă orice reuşită în domeniul 
instalării vegetaţiei forestiere pe terenul în cauză. 
Din analiza categoriilor de vegetaţie forestieră descrise mai 
sus se desprind următoarele concluzii (Ene C., ş.a., 2006):
a. atât «perdelele forestiere», cât şi «plantaţiile silvice 

înfiinţate în perimetrele de ameliorare» sunt 
«plantaţii forestiere»;

b. plantaţii forestiere se pot realiza şi în alte perimetre 
decât cele afectate constituirii de perdele forestiere 
sau decât cele din perimetrele de ameliorare;

c. scopul sau rolul specific pentru care fiecare dintre 
ele au fost create este diferit;

d. existenţa în timp a fiecărei dintre aceste categorii 
de plantaţii silvice este diferită;

e. structura din punct de vedere al speciilor este distinctă;
f. există şi alte diferenţe: din punct de vedere 

al consistenţei, al mediului de viaţă pe care îl 
formează, al efectelor climatice pe care le generează 
sau le ameliorează, al formei geometrice (lungimi, 
grosimi, poziţionare) pe care o au de regulă, al 
categoriei de terenuri, locului şi altitudinii la care 
sunt constituite etc.

Nu considerăm necesar  a intra în detalii privind 
definirea termenului «jnepenişuri» şi în legătură 
directă cu acesta şi definirea termenilor de «gol de 
munte»: locul în spaţiu în care, de regulă, găsim această 
categorie distinctă de vegetaţie, cu alte cuvinte: 
porţiunea de munte spre vârful lui, superioară limitei 
de vegetaţie forestieră, deasupra cărora nu mai creşte 
pădure sau arbori de pădure (Harnagea V., I., ş.a., 
1933) şi – «ienupăr»: arbustul cu care, din nefericire, 
se confundă jneapănul în doctrina (Ungureanu ş.a.; 
Machedon ş.a.) şi practica juridică. Subliniem doar că 
jnepenii sau jepii formează o categorie distinctă de 
vegetaţie numită generic «jnepeniş» care acoperă, de 
regulă, zona alpină şi subalpină – zona golurilor de 
munte. Potrivit ştiinţelor silvice (Dendrologie) - Pinus 
mugo Turra; Pinus montana Mill; Pinus mugo var. mughus 
- jep, jneapăn, pin de munte, arbust din grupa pinilor 
cu două ace. Prezintă mai multe tulpini ascendente-
târâtoare; vegetează deasupra limitei pădurilor în zona 
alpină inferioară (Popovici T., 1978). Reliefăm şi faptul 
că numai jneapănul dă naştere unui covor vegetal 
specific, care contribuie la consolidarea solurilor alpine 
ferindu-le de eroziune şi degradare.
Tocmai ca urmare a rolului specific, distinct pe care îl 
are jnepenişul, această categorie de vegetaţie este 
special protejată, printr-o normă juridică distinctă din 
Codul silvic. Este deci absolut necesar a nu se confunda 
cele două specii, respectiv jneapănul şi ienupărul.
Observăm însă că potrivit noii definiţii juridice a pădurii 
confuzia dintre ienupăr şi jneapăn este accentuată 

şi mai mult se creează noi controverse, dintre care 
exemplificativ enumerăm: jneapănul ar face parte din 
categoria arborilor - atâta timp cât potrivit ştiinţelor 
silvice doar desimea arborilor pe o suprafaţă suficient 
de mare dă naştere pădurii; şi golul de munte (spaţiul 
acoperit de jnepeniş - la limita superioară a vegetaţiei 
forestiere, acolo unde nu mai creşte pădure şi nici nu 
cresc arbori de pădure) face totuşi parte din pădure.
În opinia noastră, considerăm că, din punct de vedere 
ştiinţific, în definiţia termenului de pădure nu trebuie 
incluse şi jnepenişurile din zona alpină. După atâtea 
controverse (cum că jneapănul este ienupăr sau 
că jneapănul este arbore şi respectiv că jnepenişul 
formează o pădure) mai trebuie să acredităm ideile 
că golul de munte este pădure şi că tot pădure sunt şi 
poienile şi golurile din pădure. În acest fel vom descrie şi 
vom justifica juridic realitatea tristă a “pădurilor” alcătuite 
numai din goluri de pădure. 

4. Concluzii
Noua definiţie juridică a pădurii, datorită numeroaselor 
şi serioaselor lacune de ordin ştiinţific nu face decât să 
creeze noi şi grave controverse din punct de vedere 
teoretic şi practic atât cu privire la ştiinţele silvice cât şi 
privind legislaţia silvică.
Exemplificativ, din punct de vedere strict silvic se 
creează controverse privind semnificaţia următorilor 
termeni: arbore şi arbust; pădure şi alte categorii de 
terenuri pe care fiinţează vegetaţie forestieră, suprafaţă 
de pădure, suprafaţă întinsă de pădure, împădurire, 
stare de masiv, realizarea stării de masiv, conversiune; 
amenajament silvic - specific pădurilor şi amenajament 
silvo-pastoral specific păşunilor împădurite
În directă legătură cu aceşti termeni, în contextul 
aplicării actualei definiţii a pădurii se creează 
controverse şi privind conţinutul logic al următoarelor 
noţiuni: «păduri de pe suprafeţe întinse de terenuri» 
şi «distrugerea pădurii» prin diverse metode. Nu ne 
putem hazarda să precizăm ce exprimă aceşti termeni, 
din punct de vedere silvic, în actualul context dar 
constatăm numeroasele consecinţe negative pe plan 
juridic, privind încadrarea faptelor silvice ilicite în 
cadrul sancţionator legal. Exemplificativ, precizăm că 
nu se mai poate face distincţia  între infracţiunile de 
distrugere silvică, nu se poate afirma cert ce prevederi 
legale se vor aplica cu privire la perdelele forestiere şi 
jnepeniş şi nu vedem cum se mai poate face practic 
distincţia dintre furtul silvic (art. 110 din Legea nr. 
46/2008) şi furtul comun (art. 208 şi art. 209 C. pen.).
Vom observa deci că şi din punct de vedere juridic 
noua definiţie a pădurii nu aduce clarificările necesare, 
dimpotrivă creează haos. În acest context suprapunerea 
a numeroase acte normative pe acelaşi domeniu de 
reglementare dă naştere la confuzii şi controverse care 
nu pot avea ca rezultat apărarea fondului forestier şi 
a vegetaţiei forestiere din afara acestuia. Suntem de 
acord că legea trebuie respectată, pentru că “unde-i 
lege nu-i tocmeală”, dar cum să mai respecţi o lege care 
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devine neclară nu numai pentru omul simplu, dar chiar 
pentru specialiştii din silvicultură şi justiţie?
Credem că nu se poate renunţa la principiile şcolii 
silvice româneşti şi europene, pentru slugărnicia, sau 
interesul, sau incompetenţa unor persoane care duc 
în derizoriu inclusiv ştiinţa silvică şi legislaţia silvică, 
înmulţind practic cu zero anii de studii, muncă şi 
sacrificii ai celor ce cu seriozitate şi dăruire au muncit şi 
muncesc pentru permanenţa pădurii româneşti. 
Avându-se în vedere starea actuală a pădurilor 
româneşti şi cu deosebire realitatea tristă dar adevărată 
a scăderii suprafeţelor acoperite cu pădure de la 
6,7 milioane ha în 1990 la 6,218 milioane ha în 2006 
apreciem că “sporirea” în mod artificial a suprafeţelor de 
teren acoperite cu păduri prin stabilirea consistenţei de 
40% drept criteriu obiectiv al existenţei pădurii pentru 
păşunile împădurite, nu reprezintă soluţia care rezolvă 
deficitul suprafeţei forestiere a României.
Pentru definiţia generală din art. 2 alin. (1) nici măcar 
nu mai este luată  în considerare consistenţa.
Efectele imediate se vor reflecta în creşterea cotei de 
tăiere, ceea ce va conduce la reducerea accentuată 
a suprafeţelor acoperite efectiv de păduri cu funcţie 
forestieră, pentru că lemnul de calitate nu se extrage 
de pe păşunile împădurite. 
Iar efectele tăierii pădurilor (secete, inundaţii şi 
alunecări de teren) cu implicaţiile sociale şi economice 
pe termen scurt, mediu şi lung nu vor mai fi cronice ci 
permanente.

5. Soluţii. Propuneri legislative
Având în vedere cele de mai sus credem că se impune 
abrogarea de urgenţă a prevederilor art. 2 din Legea nr. 
46/2008 - Codul silvic. Odată cu aceasta este necesară 
corelarea şi sistematizarea  întregii legislaţii silvice şi 
definirea “pădurilor de pe suprafeţe întinse de terenuri” 
ca şi consacrarea juridică a termenilor specifici silvici 
cu privire la toate terenurile din afara fondului forestier 
naţional care trebuie să se afle sub protecţia Codului silvic.
Astfel cum se arată în literatura de specialitate vegeta-
ţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului fo-
restier naţional şi care trebuie să se afle sub protecţia 
juridică a Codului silvic este constituită din:
a. vegetaţia forestieră de pe păşunile împădurite, inclusiv 

arborii izolaţi sau pâlcurile de arbori de pe pajişti;
b. perdelele forestiere de protecţie şi cordoanele 

forestiere;
c. plantaţiile forestiere - care nu sunt perdele 

forestiere de protecţie;
d. parcurile dendrologice, altele decât cele cuprinse 

în fondul forestier naţional;
e. parcurile din intravilan cu specii forestiere exotice;
f. jnepenişurile din zona subalpină şi alpină;
g. vegetaţia forestieră având o suprafaţă mai mică de 

0,25 ha, chiar pâlcuri şi arbori izolaţi în cazul situării 

acestora: pe terenuri cu pante foarte mari; la limita 
superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere; pe 
terenurile din zona costieră.

În opinia noastră, considerăm că pot fi supuse regimului 
silvic şi terenurile acoperite cu vegetaţie constituite din 
subarbuşti, dacă aceste suprafeţe au rol de refacere a 
solului, de protecţie antierozională, etc.
Detaliind cele de mai sus, vom observa că: 
I. Perdele forestiere de protecţie, potrivit ştiinţelor 
silvice sunt de următoarele tipuri:
a. pentru protecţia terenurilor agricole contra 

factorilor climatici dăunători şi pentru ameliorarea 
condiţiilor climatice din perimetrul apărat;

b. antierozionale, de protejare a solului supus 
fenomenelor de eroziune;

c. pentru protecţia căilor de comunicaţie şi de 
transport, în special împotriva înzăpezirilor;

d. pentru protecţia digurilor şi a malurilor contra 
curenţilor, viiturilor, gheţii şi altele;

e. pentru protecţia localităţilor şi a diverselor 
obiective economice şi sociale;

f. cordoanele forestiere. Acestea sunt constituite 
din plantaţii de arbori şi arbuşti forestieri, care 
unesc trupuri de pădure sau reţele de perdele 
forestiere de protecţie, aflate la distanţe de până la 
10 km unele de altele; ele pot avea lăţimi de până 
la 30 m şi se amplasează la marginea tarlalelor 
cultivate agricol, de-a lungul drumurilor existente, 
al digurilor şi malurilor sau în jurul localităţilor. În 
aceste cazuri cordoanele forestiere constituie ele 
însele perdele forestiere de protecţie şi preiau 
funcţiile de protecţie ale acestora.

II. Plantaţiile forestiere – în cazul în care nu sunt perdele 
forestiere de protecţie - sunt de următoarele tipuri:
a. plantaţiile forestiere de pe terenurile degradate;
b. plantaţiile forestiere şi arborii din zonele de 

protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi cei situaţi de-a lungul cursurilor 
de apă şi al canalelor de irigaţie;

c. arborii situaţi de-a lungul căilor de comunicaţie şi/sau 
transport, în şir, pâlcuri sau izolaţi - care nu formează 
perdele forestiere de protecţie şi care nu sunt situaţi 
pe terenuri incluse în fondul forestier naţional;

d. zonele verzi din jurul oraşelor şi comunelor sau a 
diverselor obiective economice şi sociale, altele 
decât cele cuprinse în fondul forestier naţional.

Având în vedere realitatea obiectivă reliefată de faptul 
că pădurea este un “izvor al vieţii”(Roşca N., 1979) 
şi existenţa ei constituie o condiţie indispensabilă 
pentru viaţa comunităţilor umane şi pentru însăşi 
viaţa Terrei, apreciem că se impune cu necesitate şi de 
urgenţă sistematizarea legislativă în domeniul silvic, 
asigurându-se astfel un cadru legislativ unitar, clar şi 
concis care să facă posibilă aplicarea corectă şi promptă 
a legii, conform principiilor constituţionale.
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Abstract
Given the reality that the forest is a „source of life” (Roşca,N.,1979) and its existence is a prerequisite for the life 
of human communities and the Earth, we  believe that is urgent to have a systematic legislative  forestry thus 
ensuring a legislative framework uniform, clear and concise to enable proper and timely application of the law 
as constitutional principles.
Keywords: legislative, the law, constitutional principles.

Grolleau G., 2008:  Kingdom of birds, Ed. Ouest-France (Regatul Păsărilor). Ce plăcere să vezi  zborul  unui 
vultur bărbos, în cel mai înalt munte, sclipirea galbenă a unui grangur de aur, în pădure, dansul de curte al 
unei dropii mici, în zonele de câmpie, activitatea plină de viaţă a flamingilor roz, în colonia lor din Camargue! 
Ce bucurie să auzi trilul unei cinteze, în grădină ! Fiecare specie are propriile ei surprize.
Oricum, trebuie să nu uităm, că suntem destul de norocoşi, că putem vedea astăzi aceste specii, deoarece 
mediul, de bună calitate,  le permite să aibe cuiburi şi hrană. Munţii sălbatici – refugiul pentru multe păsări de 
pradă – şi pădurile, care îi acoperă, sunt casă pentru diferite specii de păsări, adaptate la aceste condiţii dure.
Zonele de coastă sunt din ce în ce mai deranjate de turism, dar anumite zone îndepărtate sunt protejate şi 
încă atrag păsări numeroase şi diferite.
Pădurile din zona de câmpie sunt de asemenea bogate în biodiversitate, dar această diversitate este într-un 
serios pericol, datorită managementului modern şi a numărului mare de vizitatori.
Mlaştinile sunt de asemenea bogate în păsări, dar fermele piscicole sunt deranjate de prezenţa lor, mai ales 
de prezenţa păsărilor care se hrănesc cu peşte.
Culturile unice, cu creştere intensivă, din zonele de câmpie, au dus la cel mai rău declin al biodiversităţii.  
Deşi, în anumite circumstanţe, anumite păsări se pot adapta la biotopuri diferite, altele sunt strâns legate de 
un singur tip de ecosistem şi prin urmare sunt tot mai vulnerabile.
Intenţia cărţii este de a oferii o gamă diferită de observaţii posibile şi de a încuraja oamenii să meargă şi să 
surprindă – cu condiţia  în care acest lucru se face discret – păsările în sălbăticie. Să sperăm că toţi vom deveni 
iubitori de păsări, că o să fim mai conştienţi de nevoile lor urgente,  că o  să le protejăm şi o să protejăm 
habitatele lor, care sunt castelele şi regatele lor.

Diana Vasile

Recenzie
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Legislaţie

Observaţii şi propuneri de modificare a Codului Silvic 
- Legea nr. 46/2008

Alexandrina Ilica

„Dacă nu se va schimba ceva profund şi urgent în atitudinea noastră, în atitudinea generaţiei de azi şi de mâine faţă 
de pădure şi faţă de economia forestieră, o mare primejdie ameninţă economia noastră naţională şi viaţa poporului” 
(Marin Drăcea)

Legea 46 / 2008 – Codul Silvic, precum şi reglementările 
adiacente au fost construite în ideea protejării şi 
dezvoltării fondului forestier naţional, având ca 
fundament legile şi reglementările care au funcţionat 
atunci când acesta era un monolit aparţinând în 
exclusivitate statului. Atunci a funcţionat perfect 
administrarea pe principiul teritorialităţii, fiind operate 
constituirea de ocoale silvice pe bazine hidrografice 
mari, amenajarea pădurilor pe U.P.- uri, etc. Cu eforturi 
financiare relativ mici se administrau de către o singură 
Direcţie silvică sute de mii de hectare, iar un ocol silvic 
administra între 5 şi 35 mii hectare.
Urmare a aplicării legilor retrocedării, dar şi a sărăciei 
cronice a bugetului ţării, pachetul legislativ silvic 
construit pe baza unor bune intenţii de consolidare 
a fondului forestier a devenit distonant cu realităţile 
actuale din teren, constatându-se:
•	 Administratorii pădurilor, neavând calitate 

procesuală, deşi sunt cei mai implicaţi, mai informaţi 
si mai interesaţi în buna gestionare a fondului 
forestier, au fost excluşi de la deciziile importante 
în procesul de retrocedare a pădurilor. S-au comis 
nenumărate abuzuri în instanţele de judecată la 
care aceştia au asistat neputincioşi. Deşi foarte 
târziu, acest lucru trebuie reglementat printr-un 
nou Cod Silvic care să prevadă în mod expres că 
administratorii pădurilor au calitate procesuală. In 
fond, de ce un avocat străin de problemele de fond 
ale cauzelor poate reprezenta în instanţă, iar un 
administrator de păduri , care adeseori are şi jurist 
angajat, nu poate?!

•	 Fărâmiţarea excesivă a fondului forestier din punct 
de vedere al proprietăţii atrage după sine scumpirea 
costurilor de administrare, atât în domeniul de stat, 
cât şi în cel privat. Sistemul a ajuns să fie profund 
subfinanţat, cu repercusiuni atât asupra pădurii, 

pe de o parte, cât şi asupra proprietarilor, dar şi a 
lucrătorilor din sistem, pe de altă parte. Faptul că 
într-un singur bazinet forestier activează acum 3-5 
ocoale silvice vorbeşte de la sine despre costurile 
de administrare, comparativ cu situaţia când un 
singur ocol administra acea suprafaţă. Era de 
aşteptat ca retrocedarea şi administrarea în noile 
formule organizatorice să conducă la costuri 
bugetare consistente. Este de aşteptat ca lipsa 
acestor finanţări să se răsfrângă asupra pădurii şi a 
celor care o deservesc într-un mod din ce în ce mai 
grav.

•	 Prevederile Codului Silvic privind acordarea de 
fonduri bugetare pentru silvicultură nu s-au 
respectat. Astfel, nu s-au acordat deloc sau în 
cuantum nesemnificativ fonduri pentru asigurarea 
serviciilor de pază pentru pădurile private cu 
suprafaţa mai mică de 30 hectare, pentru acordarea 
de compensaţii pentru pădurile private cu rol de 
protecţie din care nu se recoltează masa lemnoasă, 
pentru amenajarea pădurilor până la 100 hectare 
pe proprietar, pentru perdele de protecţie, 
pentru împăduriri în terenuri degradate, pentru 
cumpărarea de păduri de către stat, etc.

Acest fapt conduce la dezechilibre majore în 
construirea şi respectarea bugetelor unităţilor silvice, 
la subfinanţarea cronică a sistemului, atât de stat, cât 
şi privat. Din acest punct de vedere ar fi de preferat ca 
ceea ce nu poate fi si susţinut financiar să nu mai fie 
trecut în noua Lege.
Aplicarea Codului Silvic şi a celorlalte reglementări lega-
le, în special a celor referitoare la evaluarea şi recoltarea 
masei lemnoase în actuala structură a proprietăţii este 
de natură să scoată în evidenţă anumite disproporţii în-
tre cerinţele impuse de legislaţie şi utilitatea acestora în 
actuala conjunctură economică. Ne referim la faptul că, 
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marea majoritate a proprietarilor privaţi (sute de mii) 
sunt persoane fizice care deţin în medie sub un hectar 
de pădure şi au posibilităţi de recoltare anuală de masă 
lemnoasă foarte mici. Majoritatea covârşitoare a aces-
tora nu introduc în circuitul economic lemn, ci îl utili-
zează pentru încălzirea propriei locuinţe. Totuşi, pentru 
fiecare din aceşti proprietari, pentru maximum 5 mc la 
care ar avea dreptul pe an, ocolul silvic trebuie să le în-
tocmească acelaşi set de lucrări ca şi la proprietarii cu 
partizi cu volume substanţiale: marcare, întocmirea ac-
tului de punere în valoare, autorizarea partizii, contro-
lul exploatării, reprimirea parchetului. Este un volum de 
lucru foarte mare, dar preţul care poate fi cerut pentru 
aceste servicii este, evident, unul modest. De fapt, pen-
tru proprietar, ca şi plătitor de servicii nici nu prezintă 
interes multitudinea de date care se înscriu în a.p.v. (ex. 
sortarea dimensională) Aici se impune revizuirea regle-
mentărilor, în sensul simplificării cerinţelor. 
Pentru cei care introduc lemn în circuitul economic, 
evident lucrurile stau diferit şi acolo trebuie parcurşi 
toţi paşii prevăzuţi de legislaţia actuală. Prezentăm 
mai jos câteva propuneri punctuale de modificare a 
actualului Cod Silvic:
Art. 21 (4) - referitor la elaborarea amenajamentelor 
silvice pentru suprafeţe sub 100 hectare
Legea 46 / 2008 prevede finanţarea elaborării acestor 
amenajamente de la bugetul de stat. Nu au fost fonduri 
şi ne exprimăm rezerva că în următorii ani vor fi pentru 
aceste lucrări. Considerăm că amenajamentele trebuie 
întocmite pe U.P.- uri, iar ocolul silvic administrator 
să aibă latitudinea ca, pe baza prevederilor din acest 
amenajament să întocmească o fişa cu date de bază 
care i-ar fi de folos proprietarului, precum si ocolului 
silvic (suprafaţa, compoziţia, vârsta, volumul de tăiat pe 
ani, în cadrul unui deceniu).
Considerăm că variantei de a legifera obligativitatea 
întocmirii de amenajamente foarte elaborate, dar care 
prin nefinanţare vor lipsi cu desăvârşire, este de preferat 
o soluţie mai simplă, mai economică şi posibil de pus în 
practică la nivelul ocoalelor silvice care administrează 
acele suprafeţe. Deci propunem ca statul să finanţeze 
de la buget cota parte ce revine din U.P. persoanelor 
fizice si juridice cu suprafaţa sub 100 hectare, care 
oricum ar fi mai ieftină decât finanţarea a sute de mii 
de amenajamente pentru fiecare mic proprietar.
Art. 32 – referitor la reîmpădurirea suprafeţelor din 
domeniul privat 
Considerăm că modul de abordare actual al problemei 
este greşit, pentru că:
•	 proprietarii care şi-au tăiat pădurea şi nu au 

reîmpădurit nu mai au posibilităţile materiale sau 
nu vor să facă această lucrare,

•	 ocoalele silvice – de stat sau private nu au 
posibilitatea să aloce fonduri pentru suprafeţe care 
nu le aparţin,

•	 prevederile acestui articol generează o suită de 

procese în instanţă, procese în care ocoalele silvice 
care ar planta proprietăţi private fără acceptul 
proprietarilor, nu au nici o şansă de câştig în 
recuperarea banilor cheltuiţi.

Propunem ca această problemă să fie rezolvată astfel:
•	 să se acorde tuturor proprietarilor care nu au 

suprafeţele regenerate o perioadă de graţie de 3 
ani de la apariţia legii în care să poată lua măsurile 
de reîmpădurire care se impun, prin forţe financiare 
proprii,

•	 în situaţia în care acest lucru nu se întâmplă, 
suprafaţa respectivă să fie trecută în fond forestier 
de stat fără drept de apel.

Menţionăm că valoarea unui teren despădurit, în pantă, 
aflat la distanţă faţă de zonele locuite valorează extrem 
de puţin (sub 500 euro / ha), în timp ce împădurirea 
unui hectar în aceste condiţii costă cca. 10000 lei / ha 
(2400 euro / ha ); deci proprietarului i s-ar lua, de fapt, 
o valoare foarte mică prin comparaţie cu valoarea pe 
care el a realizat-o din valorificarea masei lemnoase şi 
cu costurile de reîmpădurire şi îngrijire pe care statul 
trebuie să le facă până la realizarea stării de masiv.
Art. 33f - referitor la fondul de conservare si 
regenerare
Cuantumul fondului de conservare şi regenerare care 
se constituie în conformitate cu actualul Cod Silvic 
este disproporţionat de mare faţă de valoarea care 
se încasează efectiv din vânzări. La acest moment se 
aplică 15 % la valoarea aprobată la nivel de Romsilva 
de 86 lei / mc, când preţul real de valorificare este mult 
mai mic (cca. 50 lei / mc). Se propune aplicarea unui 
procent de cel mult 10 % din valoarea efectiv facturată 
pentru produsele principale si accidentale I pe picior.
Art. 41a - referitor la destinaţia taxei pentru 
scoaterea definitivă a terenurilor din fondul 
forestier
Actualul Cod Silvic prevede ca întreaga taxă pentru 
scoaterea definitivă din fond forestier să se verse 
în fondul de ameliorare a fondului funciar aflat la 
dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, iar unităţii teritoriale care întocmeşte 
documentaţia nu-i rămâne nimic, nici măcar costul 
pe care îl presupune întocmirea acesteia. Se propune 
ca 50% din valoare să-i revină unităţii silvice care a 
întocmit documentaţia, iar 50% sa fie vărsat în fondul 
de ameliorare a fondului funciar.
Art. 88 – referitor la Programul naţional de 
împădurire
Considerăm că doar prevederile art. 88 în care se face 
referire la Programul naţional de împădurire, prin 
care se urmăreşte “ împădurirea unor terenuri cu altă 
destinaţie decât cea silvică în suprafaţă de 2 milioane 
ha până în anul 2035 “ nu este suficient pentru ca legea 
să producă efecte.
O lege nu trebuie să conţină deziderate, ci prevederi 
obligatorii si fezabile. De aceea, considerăm că trebuie 
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identificate şi mijloacele concrete prin care se poate 
ajunge la realizarea efectivă a acestor prevederi.
Extinderea suprafeţei împădurite se poate face doar pe 
seama terenurilor agricole care nu sunt nici în evidenţa 
şi nici sub jurisdicţia sectorului silvic. De aceea nu i se 
poate atribui rolul de “locomotivă “ acestui sector în 
preluarea şi împădurirea acestora.
În consecinţă, propunem ca noul Cod silvic, care este 
prin excelenţă legea silviculturii, să nu precizeze 
suprafaţa propusa a se împăduri până în 2035, înainte 
de a fi parcurşi paşii necesari în resortul agriculturii.
Având în vedere că Legea 46 / 2008 a abrogat legislaţia 
aferentă împăduririi terenurilor degradate, considerăm 
că trebuie elaborată o lege specială pe acest domeniu, 
dedicată în primul rând administraţiilor publice locale 
şi în subsidiar sectorului silvic.
 Din punctul nostru de vedere, o astfel de lege, ar trebui 
să prevadă: 
•	 obligativitatea deţinătorilor de terenuri publice 

private (primării) de a analiza periodic situaţia 
suprafeţelor pe care le gestionează din punct 
de vedere al gradului de utilizare, în general, şi al 
gradului de împădurire, în special.

•	 instituirea unui procent minimal de împădurire 

pentru fiecare unitate teritorial administrativă, 
invers proporţional cu suprafaţa acoperită cu 
păduri de la data actuală. 

Vor fi avute în vedere:
•	 terenurile degradate definite prin O.G. 786 / 1993, 
•	 terenurile agricole neutilizate, în special cele în 

pantă.
Fiecare primărie să aibă creată o bază de date cu 
suprafeţele degradate şi nedegradate, dar părăsite, care 
pot fi destinate împăduririi. La fiecare 4 ani Consiliile 
locale să emită o Hotărâre prin care să se actualizeze 
această bază de date.
Plecând de la această bază de date, specialiştii 
din comisiile pentru identificarea şi constituirea 
perimetrelor de ameliorare, desemnate prin decizie la 
nivelul fiecărui judeţ îşi vor intra în atribuţii.
Anvergura programului naţional de împădurire 
trebuie stabilită si în corelaţie cu posibilităţile anuale 
de finanţare de la buget. Programul nu trebuie să fie 
supradimensionat, ci unul realist, corelat cu oferta de 
terenuri şi cu prevederile bugetare, pentru că în caz 
contrar există pericolul căderii în derizoriu, aspect 
confirmat de realităţile ultimilor ani.

Abstract
Comments and proposals to amend the Forestry Code – Law 46/2008
Since the restitution laws were applied, but also because the country’s poor budget, laws of the Forest Code 
made based on good intentions to strengthen forest, became inconsistent with the current realities of land. 
This, leads to major imbalances in the composition and compliance of forests units budget, to the poor 
financing state system and private system.
From this point of view, would be preferable that what can not not be financially supported should not passed 
in the new law.
Applying the Forest Code and other legal regulations, especially those concerning the evaluation and timber 
harvesting in the current structure of ownership, highlights some disparities, between what the law requires 
and their usefulness in the current economic conjuncture.
Keywords: Forest Code, laws, regulations, ownership.
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Bradosche P., 2010: CAROMBOIS. Aventura unei întreprinderi forestiere în Africa Centrală. Editura AGIR, 
Bucureşti, 160 pag., 5 tabele, 46 figuri, din care 35 fotografii color, 8 hărţi, 2 scheme, 1 grafic.
Domnul Petre Bradosche este un prestigios inginer proiectant, absolvent cu diplomă de merit a Institutului 
de Exploatare şi Industrializarea lemnului, din Bucureşti, director al Institutului de Studii şi Proiectări Silvice 
din Bucureşti, director în Ministerul Economiei Forestiere pentru construcţia drumurilor forestiere şi ulterior 
pentru construcţia combinatelor de industrializarea lemnului şi autorul a mai multor manuale şi îndrumare 
tehnice şi a numeroase studii, articole şi comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale.
După foarte insstructiva carte, intitulată: „Contribuţia şcolii franceze la formarea silviculturii româneşti”, auto-
rul elaborează cu multă competenţă şi deosebită originalitate o monografie a uneia din cele patru societăţi 
forestiere de economie mixtă, create în Africa de Republica Socialistă România: CAROMBOIS, a cărei director 
general a fost în perioada 1979-1982.
„CAROMBOIS  Aventura unei întreprinderi forestiere în Africa Centrală” este o carte captivantă, care ne intro-
duce în lumea exotică a unei enclave din Africa, cu resurse greu de valorificat în cuprinsul a 6 capitole bine 
conturate, proporţionate şi redate ştiinţific: 1. Aşezarea geografică; 2. Condiţiile fizico-geografice; 3. Reparti-
zarea vegetaţiei în Republica Centrafricană; 4. Populaţia; 5. Trista istorie a populaţiei Centrafricane şi 6. Activi-
tatea economică – Economia forestieră.
În alte 6 capitole din Partea a II - a  a cărţii cititorul va afla, în termeni concreţi profesionişti, despre dificultăţile 
de instalare a unei întreprinderi forestiere în zona tropicală din Africa.
Esenţa lucrării este prezentată în 9 capitole din Partea a III-a, foarte bine documentată, privind organizarea 
activităţii societăţii CAROMBOIS şi munca plină de abnegaţie şi profesionalism a celor care, în condiţii deo-
sebit de grele din Africa Centrală, sub conducerea directorului general Petre Bradosche au reuşit realizarea 
integrală a obiectivelor urmărite de statul român: aprovizionarea cu lemn exotic a industriei ei de mobilă şi 
rambursarea integrală a creditelor.
Izvorâtă dintr-o experienţă unicat de mare valoare în domeniul: inventarierii fondului forestier, exploatării 
lemnului, recoltării şi deplasării lemnului în pădurea tropicală, proiectării şi construcţiei drumurilor forestiere, 
tramsportul lemnului de la pădure, inclusiv transportul fluvial, prelucrarea în cherestea şi semiprefabricate, 
lucrarea primeşte strălucirea unei cărţi de referinţă, utilizabilă de inginerii proiectanţi din producţie, ori mar-
keting, naţional ori internaţional.
Recomandăm cu căldură această carte pentru caracterul său enciclopedic, pentru puţin obişnuitele evoluţii 
(„aventuri”) ale unei întreprinderi forestiere în Africa şi mai ales pentru frumuseţea spirituală a personajelor, 
de înalt profesionalism, pline de abnegaţie, curaj, dârzenie şi probitate morală. Într-o lume umbrită de corup-
ţie şi slugărnicie, modelul unui inginer competent, cu verticalitate şi capabil să reprezinte cu succes ţara este 
tonic şi binevenit.

Dr. ing. Valentin Bolea

Recenzie
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Din activitatea societăţii  
„Progresul Silvic”

Raportul de activitate al Societăţii „Progresul Silvic”  
pe perioada iulie–decembrie 2009  

şi Programul de activitate pentru 2010

Gheorghe Gavrilescu, Ion Florescu

„O societate tare! Aceasta este lozinca de azi şi de  mâine a noastră. Va veni curând o vreme, când se va înţelege şi mai 
bine şi mai general ca azi acest imperativ. 
Va veni curând timpul, când  toţi, dar absolut toţi adevăraţii membri ai acestei societăţi, până în cele mai îndepărtate 
şi mai înfundate colţuri ale ţării, vor înţelege în sfârşit că societatea „Progresul silvic”nu este o întocmire oarecare, ci că 
este aleasă şi chemată de bunul destin al acestui pământ şi al acestui neam, spre a ocroti şi pădurile şi ideea forestieră 
şi pe bunii soldaţi ai acestei idei” (Marin Drăcea)

1. Introducere
În ziua de 10-03-2010 a avut loc şedinţa consiliului de 
conducere a Societăţii „Progresul Silvic”, care a dezbătut 
şi a adoptat decizii privind:
a. Raportul de activitate al Societăţii pe perioada iulie 

– decembrie 2009;
b. Programul de activitate al Societăţii „Progresul Sil-

vic” pentru anul 2010;
c. Activităţi curente şi discuţii privind publicaţia silvi-

că, buna administrare a imobilului „Palatul ingine-
rilor silvici” (B-dul Magheru nr. 31, Bucureşti), orga-
nizarea unor dezbateri, activitatea Filialelor terito-
riale, etc.

Consiliul de conducere al Societăţii „Progresul Silvic”  a 
luat decizia ca Raportul de activitate şi Programul de 
măsuri să fie publicate în „Revista de Silvicultură şi Ci-
negetică” editată de Filiala Braşov – Covasna a Societăţii 
„Progresul Silvic”, urmând ca în viitor să fie publicate şi 
alte materiale prin care să se facă mai bine cunoscute 
eforturile şi realizările Filialelor teritoriale şi ale Societă-
ţii „Progresul Silvic” de către membrii acestei prestigioa-
se instituţii şi de toţi cei interesaţi.
În acest sens „Revista de Silvicultură şi Cinegetică” iniţi-
ază o rubrică intitulată: „Din activitatea Societăţii „Pro-
gresul Silvic”,, la care sunt invitaţi să trimită materiale 
spre publicare, Filialele teritoriale, dar şi membrii socie-
tăţii sau alte organisme şi organizaţii cu care Societatea 
„Progresul Silvic” cooperează. Comitetul de redacţie al 
Revistei mulţumeşte tuturor celor care vor  contribui la 
susţinerea şi dezvoltarea acestei rubrici şi oferă întregul 
sprijin necesar publicării materialelor care vor veni la 
redacţie.

2. Sinteză la Raportul de Conducere pri-
vind activitatea desfăşurată pe perioa-
da iulie – decembrie 2009
Societatea „Progresul Silvic” este asociaţie neguvernamen-

tală, înfiinţată în 1886, care îşi desfăşoară activitatea cu prio-
ritatea în slujba rosturilor pădurii şi silviculturii, cu angajarea 
întregului corp silvic, fără condiţionări politice sau legate 
de modul de proprietate, este o societate tehnico – pro-
fesională care se implică direct şi prin membrii săi în toate 
acţiunile desfăşurate în gestionarea durabilă a silviculturii 
din România şi în organizarea cât mai bună a administraţiei 
silvice, atât pentru pădurile de interes public cât şi pentru 
cele de interes privat.
Totodată în conformitate cu prevederile statutare, aso-
ciaţia noastră are preocupă ştiinţifice, susţinând pro-
gresul în silvicultură şi valorificarea raţională a rezulta-
telor cercetărilor ştiinţifice în forturile legislative şi de 
gospodărire durabilă a fondului forestier şi a vegetaţiei 
forestiere din afara fondului forestier.
Asociaţia, din punct de vedere organizatoric, este con-
dusă de Consiliul de Conducere format din 17 membri, 
care se întrunesc semestrial sau când este necesar, de 
un comitet director constituit din 5 membri care se 
întrunesc de regula odată pe trimestru, iar în teritoriu 
sunt în prezent 9 filiale active, restul urmând a fi reorga-
nizate sau reînfiinţate. Filialele Societăţii beneficiază de 
autonomie în organizarea şi funcţionarea lor.
Filialele desfăşoară activităţi susţinute atât în interesul 
general al silviculturii, dar şi în interesul membrilor săi. 
Unele filiale au deja personalitate juridică, desfăşoară o 
activitate susţinută şi pot constitui un stimulent şi pen-
tru cele care încă nu şi-au realizat acest statut.
Asociaţia a desfăşurat atât la nivel central cât şi prin 
filiale, o serie de acţiuni cu teme tehnico-ştiinţifice, a 
participat la conferinţe de presă privind starea şi evo-
luţia pădurilor, înfiinţarea, întreţinerea şi dezvoltarea 
parcurilor naturale şi naţionale, a militat permanent 
pentru refacerea unităţii corpului silvic şi promovarea 
specialiştilor în raport cu calităţile şi experienţa lor pro-
fesională.
De asemenea Societatea „Progresul Silvic”, a acţionat 
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împreună cu Federaţia pentru Apărarea Pădurilor în ve-
derea întocmirii noului proiect de Cod Silvic, care nu a 
fost luat în dezbatere de Parlament şi altor prevederi 
legislative benefice administrării şi gestionării durabile 
a pădurilor ţării indiferent de natura proprietăţii.
În noul proiect de Cod Silvic s-au impus o serie de 
amendamente care să ducă la o mai bună administrare 
a pădurilor private prin stabilirea posibilităţilor reale în 
raport cu starea arboretelor, a limitării defrişărilor, pen-
tru construirea de obiective imobiliare, instalarea per-
delelor forestiere de protecţie etc.
Din punct de vedere organizatoric Consiliul Societăţii apre-
ciază că este necesară înfiinţarea de noi filiale sau reconstru-
irea celor inactive, astfel încât Asociaţia să se poată sprijini 
pe o reţea teritorială puternică în care să activeze ingineri 
silvici ataşaţi profesiunii şi organizaţiei noastre.
Societatea „Progresul Silvic”, s-a înscris şi este membră 
AGIR cu cotizaţia achitată la zi. 
Societatea „Progresul Silvic”, a urmărit cu atenţie activi-
tatea din silvicultură şi s-a implicat permanent pentru 
apărarea integrităţii pădurilor, atât de interes public cât 
şi privat pentru modernizarea silviculturii, a cercetării 
ştiinţifice şi proiectării şi învăţământului silvic de toate 
gradele, a activităţii unităţilor productive din Romsilva 
şi din afara sa. Va fi necesar să ne implicăm mai activ 
în apărarea corpului silvic de orice presiuni venite din 
afara sistemului sau chiar din interiorul său.
Societatea „Progresul Silvic”, a intervenit la conducerea 
şi la consiliul de administraţie al RNP Romsilva pentru 
oprirea vânzării de fonduri fixe. În special cantoane sil-
vice şi cabane de vânătoare, acţiune comandată poli-
tic ce ar aduce importante pagube activităţilor care se 
desfăşoară la pădure, îndeosebi în această perioadă de 
criză imobiliară, când preţurile au înregistrat o impor-
tantă scădere. În fond sunt obiective construite de-a 
lungul a zeci de ani de eforturi ale silvicultorilor şi care 
nu produc greutăţi financiare curente Regiei.
În prima fază, acţiunea a fost stopată, însă presiunile 
politice sunt mari şi periodic se revine cu măsuri de în-
străinarea a construcţiilor din patrimoniul RNP Romsil-
va.
Societatea „Progresul Silvic”, trebuie să îşi sporească 
acţiunile de sprijinire a administraţiilor silvice, urmă-
rind obligativitatea respectării regimului silvic în toate 
pădurile ţării, îndeosebi în această perioadă, când din 
zona politică se fac presiuni mari asupra personalului 
silvic pentru alinierea politică şi înstrăinarea patrimo-
niului public al pădurii româneşti.
Numai activând împreună cu organizaţiile sindicale din 
silvicultură şi alte organizaţii civice care sunt ataşate de 
pădure, s-a reuşit să se impună o serie de corecturi şi 
amendamente legislative benefice pentru viitorul pă-
durii.
Asociaţia a transmis, de câte ori a fost necesar, comuni-
cate de presă, memorii şi scrisori către MAPDR. Guvern, 
Senat, Camera deputaţilor ş.a. prin care s-a semnalat 

necesitatea protejării şi apărării pădurilor, cel mai im-
portant factor de protecţie al mediului înconjurător, 
precum şi a atenţionat asupra unor abateri de la preve-
derile legale prin care diferite grupuri de interese urmă-
reau prejudicierea gravă a integrităţii pădurilor. În fapt 
apreciem că în etapa actuală prin continuarea aplicării 
prevederilor legii nr. 247/2002, nu se mai retrocedea-
ză proprietăţile forestiere confiscate de stat în 1948, ci 
sunt împroprietăriţi unii care beneficiază de protecţie şi 
sprijin politic şi judiciar.
Considerăm că Societatea „Progresul Silvic” trebuie să 
încerce să convingă administraţia silvică de stat despre 
necesitatea participării societăţii civile la elaborarea ac-
telor normative, a legilor, etc., pentru a se diminua în 
prima fază, imixtiunea factorului politic, în activităţile 
desfăşurate la păduri şi oprirea agresiunii făţişe asupra 
resurselor forestiere sau a slujitorilor săi care calcă în pi-
cioare demnitatea noastră. De asemenea, trebuie apă-
rat personalul silvic care îşi face datoria corect şi cinstit, 
asigurându-i stabilitatea la locul de muncă şi promo-
varea pe criterii profesionale şi nu după apartenenţa 
politică sau contribuţia adusă în diferite campanii elec-
torale.
Trebuie să luăm atitudine şi să cerem excluderea din 
corpul silvic a specialiştilor care încalcă grav normele 
regimului silvic şi aduc prejudicii irecuperabile păduri-
lor (pagube de miliarde de lei vechi prin tăierea selecti-
vă a arborilor, aplicarea incorectă a mărcilor, a prevede-
rilor amenajamentelor, a tratamentelor, etc.).
În perioada analizată s-a urmărit atragerea silvicultori-
lor care acţionează în domeniul privat pentru cunoaş-
terea problemelor cu care se confruntă, însă rezultatele 
sunt modeste, ceea ce impune acordarea unei atenţii 
deosebite acestui proiect şi alocarea în viitor a unor re-
surse importante, atât umane cât şi  materiale.
În ceea ce priveşte „Revista Pădurilor”, la solicitarea RNP 
Romsilva, în luna octombrie s-a purtat o discuţie pri-
vind trecerea revistei în patrimoniul Societăţii „Progre-
sul Silvic”. În acest sens am solicitat ca RNP Romsilva să 
prezinte o situaţie financiară privind cheltuielile, pre-
cum şi propunerile de editare a revistei în viitor. Până în 
prezent nu s-au primit precizări de la conducerea RNP 
Romsilva.
În luna septembrie 2009 s-a înaintat acţiunea judiciară 
pentru recuperarea de către Societatea „Progresul Sil-
vic” a spaţiului ocupat de S.C. Cominco, etajele V şi VI 
din imobilul situat în b-dul Magheru 31.
Administrativ s-a trecut la realizarea curăţeniei la etajul 
VII (mansarda) care este într-o stare de depreciere avan-
sată, acoperişul este deteriorat pe unele porţiuni pe 
unde curge apa de ploaie, instalaţia electrică nu funcţi-
onează şi trebuie refăcută complet, spaţiul fiind în fapt 
pentru depozitarea de materiale, birouri degradate, ma-
culatură, etc. Prin urmare se va trece la curăţirea podului 
care a fost folosit atât de RNP Romsilva şi de Cominco  
pentru depozitarea materialelor vechi, degradate.
A fost necesară realizarea de reparaţii la jgheaburi şi 
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burlane, în mare parte degradate, apa din ploi scurgân-
du-se pe pereţii exteriori, care prezintă porţiuni de ten-
cuială căzută şi igrasie. În viitor, va fi necesară repararea 
unor părţi importante de pereţi şi glafuri. Este necesară 
înscrierea imobilului la Oficiul de cadastru unde trebu-
ie achitată o taxă de cca. 35000 lei (350 mil. lei vechi). 
Devine astfel necesar ca la Sediul Filialei să fie creat un 
post şi să fie încadrat un specialist cu experienţă care să 
se ocupe de administrarea Palatului în continuare.
Consiliul de conducere al Societăţii „Progresul Silvic” îşi 
propune să antreneze mai activ organizaţiile teritoriale 
şi membrii societăţii, în realizarea obiectivelor de etapă 
şi de durată pe care s-a angajat să le antameze.

3. Program de acţiuni pentru anul 2010
Pentru anul 2010 Consiliul Societăţii îşi propune să an-
treneze în mai mare măsură Filialele Societăţii în des-
făşurarea activităţilor specifice (evidenţa membrilor 
societăţii, încasarea cotizaţiilor, organizarea de activi-
tăţi specifice zonale, schimburi de experienţă sesiuni şi 
dezbateri tehnico-ştiinţifice, implicarea în respectarea 
legislaţiei privind gospodărirea pădurilor dar şi a res-
pectării drepturilor corpului silvic, etc.).
Filialele teritoriale ale Societăţii se vor implica în mo-
nitorizarea societăţilor comerciale care operează în 
silvicultura noastră pentru ca acestea să respecte pre-
vederile legale şi reglementările privind gospodărirea 
durabilă a fondului forestier, reducând efectele crizei 
economice care se adânceşte şi afectează întreaga acti-
vitate de administrare şi gospodărire a pădurilor.
În conjunctura actuală a sectorului silvic, obiectivele 
societăţii vor viza cu precădere creşterea standardelor 
tehnico – ştiinţifice de conservare şi gospodărire dura-
bilă şi de eficienţă polifuncţională a fondului forestier 
din sectorul public şi privat şi respectarea legislaţiei sil-
vice şi a normelor legale privind întreaga activitate din 
sectorul silvic (producţie, proiectare, cercetare-dezvol-
tare, învăţământ, etc.). În acest context Societatea „Pro-
gresul Silvic”se angajează să fie un partener eficient de 
dialog şi de activitate cu toate organismele centrale şi 
teritoriale ale sectorului Silviculturii de stat şi privat, dar 
va monitoriza cu consecvenţă şi va acorda tot sprijinul 
posibil, instaurării în silvicultură a unui climat de muncă 
sănătos, de mare stabilitate şi transparenţă în relaţiile 
de muncă din corpul silvic din toate sferele de activita-
te, precum şi în combaterea oricăror forme de abuzuri 
la orice nivel şi de încălcări ale prevederilor legale de 
funcţionare a sectorului silvic.
1. Societatea „Progresul Silvic” va înfiinţa mai în-
tâi la sediul central din Palatul Societăţii un centru de 
documentare, de conferinţe şi de consultanţă, care să 
funcţioneze prin aportul membrilor Societăţii, în spriji-
nul membrilor Societăţii, dar şi al susţinerii judicioase a 
rosturilor actuale şi de perspectivă ale silviculturii.
a. Astfel, prin contribuţia voluntară (donaţii) a mem-

brilor Societăţii „Progresul Silvic”se va organiza şi 
funcţiona o bibliotecă având un fond de carte şi de 
informaţii de ordin legislativ, ştiinţific şi tehnic, pre-

cum şi un sistem informatic modern care să fie pus 
la dispoziţia celor interesaţi;

b. În centrala Societăţii se va înfiinţa şi va funcţiona un 
centru de conferinţă şi consultanţă ştiinţifică, teh-
nică şi legislativă care să funcţioneze în baza unor 
calendare lunare, cu aportul specialiştilor din sec-
torul silvic, membri ai Societăţii „Progresul Silvic”, al 
unor organizaţii academice şi universitare, etc., fără 
investiţii financiare.

c. Centrul de documentare va prelua şi coordona, 
prin specialişti cu bogată experienţă, membri ai 
Societăţii „Progresul Silvic”, activitatea de publicis-
tică prin mijloace actuale (presă, pliante, revistă 
de specialitate, lucrări de documentare ştiinţifică 
şi tehnică etc.), valorificând, în noile condiţii, acti-
vitatea eficientă pentru sector a fostului Centru de 
Documentare Forestieră. Înfiinţarea şi funcţionarea 
acestui centru este obiectiv necesară şi benefică, 
dar va fi condiţionată de eforturile financiare ce se 
vor putea atribui în acest scop.

2. Societatea „Progresul Silvic” va institui şi acorda 
Premiile anuale ale Societăţii pentru realizări de presti-
giu în cercetarea ştiinţifică, tehnologică şi de inovare în 
Silvicultură. În acest sens Consiliul de conducere va face 
propuneri de amendare a Statutului Societăţii „Progre-
sul Silvic” (cu privire la înfiinţarea de premii anuale pen-
tru realizări deosebite sau pentru întreaga  activitate de 
excepţie a unor personalităţi din Silvicultura româneas-
că şi nu numai), va constitui un juriu din 5-7 membrii 
care să analizeze şi să facă propuneri de premiere, va 
elabora un regulament de desfăşurare transparentă şi 
echidistantă a activităţilor colectivului de premiere şi 
va stabili mijloacele de premiere în raport de posibilită-
ţile actuale şi viitoare ale Societăţii.
3. Societatea „Progresul Silvic” va înfiinţa titlul de mem-
bru de onoare al Societăţii, care se va acorda membrilor cu 
activitate îndelungată şi prestigioasă în slujba progresului 
societăţii şi a silviculturii sau unor personalităţi de mare 
prestigiu din ţară şi din străinătate care sprijină statutul şi 
activitatea Societăţii „Progresul Silvic”.
4. Consiliul Societăţii va face demersurile necesare 
pentru constituirea unui centru de cercetare care să ela-
boreze şi să conducă proiecte de cercetare-dezvoltare 
şi asistenţă de specialitate în silvicultură, prin accesarea 
de fonduri europene. În acest sens recomandă specia-
liştilor din comunitatea silvicultorilor să facă propuneri 
de elaborare de contracte de cercetare şi/sau asistenţă 
de specialitate şi care să fie apoi executate cu sprijinul 
membrilor societăţii şi cu dublă finanţare (a Societăţii 
„Progresul Silvic” şi a unor organisme finanţatoare in-
terne şi externe).
5. După 20 de ani de la actualizarea Statutului Societă-
ţii „Progresul Silvic”, noutăţile ştiinţifice, criza mondială 
şi schimbările climatice prognozate fac necesare urmă-
toarele completări:
•	 promovarea unor noi căi de valorificare a lemnului 

ca biomasă, în scop energetic, înlocuindu-se com-
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bustibili tradiţionali al căror preţ este în creştere, 
urmărindu-se şi diminuarea emisiilor poluante din 
atmosferă,

•	 se vor face periodic comunicări în Revista Pădurilor”, 
informând specialiştii asupra progreselor realizate 
prin introducerea tehnologiilor noi care utilizează 
lemn în special în sectorul energetic şi al construcţi-
ilor.

6. Consiliul Societăţii „Progresul Silvic”va fi receptiv 
şi la alte propuneri venite din partea Filialelor teritoriale 
şi ale membrilor Societăţii care privesc îmbunătăţirea 
activităţii Societăţii.
7. Consiliul Societăţii optează pentru implicarea în 
întocmirea unor legi, acte normative privind aplicarea 
regimului silvic, amendamente la Codul Silvic etc., care 
să corespundă realităţilor din silvicultura românească, 
apelând la sprijinul specialiştilor silvici membrii în Par-
lamentul României.

8. Societatea „Progresul Silvic” şi Filialele teritoriale 
vor sprijini dezvoltarea unor parteneriate între unităţile 
care administrează păduri din domeniul public şi uni-
tăţi care administrează păduri private.
9. Consiliul Societăţii va elabora un program de reno-
vare şi întreţinere a imobilului, cu alocarea unui buget 
corespunzător, necesar pentru conservarea construcţi-
ei şi va continua demersurile juridice pentru preluarea 
de la Cominco a etajelor 5 şi 6 ale clădirii.
10. Consiliul Societăţii „Progresul Silvic” se anga-
jează să fie un partener activ şi să sprijine desfăşurarea 
unor programe şi acţiuni puse în slujba gospodăririi 
durabile a pădurii, a valorificării durabile a resurselor 
forestiere şi a vegetaţiei din afara fondului forestier, a 
refacerii climatului de muncă şi de solidaritate a între-
gului corp silvic din interiorul şi din afara sectorului fo-
restier.

Bolea V., Florescu I., I., Gavrilescu G., 2010: Societatea „Progresul Silvic”- Revigorare, eficientizare şi adaptare la 
noile probleme ale silviculturii şi pădurilor, Ed. Teocora, 95 p.
Ţara noastră are relieful echilibrat, fiecare formă de pământ reprezentând circa o treime din suprafaţa ei: câmpie, 
dealuri, munţi. La origini , acestea erau acoperite de păduri, în afară de o parte din câmpie, ocupată de stepă şi 
silvostepă. Acţiunea omului de când a ocupat acest teritoriu, a fost constantă în a reduce  suprafaţa pădurilor 
pentru aşezări, terenuri de cultură, pajişti, etc. Reducerea constantă a suprafeţei pădurilor, a făcut ca pe teritoriile 
în care necesitatea lor era mai mare: câmpie, versanţi cu pante mari, să fie distruse în cea mai mare parte. Astfel 
s-a ajuns ca în prezent, câmpia ocupată anterior de silvostepă (stepă cu păduri), şi de păduri de câmpie, să devină 
aproape lipsită de păduri.
Rolul pădurii în aceste regiuni este foarte important în a reduce efectul secetei asupra culturilor şi protejarea 
cursurilor de apă. În acelaşi timp are un efect favorabil asupra aşezărilor omeneşti, protejându-le de vânturile uscate, 
adesea aducătoare de praf şi uscăciune. În regiunile accidentate, pădurea acoperă solul şi-l fereşte de eroziune şi 
alunecări de teren, în cazul ploilor torenţiale. Protejează căile de comunicaţii şi aşezările omeneşti. Toate fenomenele 
dăunătoare ale climei (ploi torenţiale, furtuni) s-au manifestat insistent în ultimii ani şi au provocat multe pagube 
materiale şi au curmat numeroase vieţi. Noi toţi, le-am simţit, şi din păcate, schimbările climatice nefavorabile, se 
agravează pe an ce trece. Acum, când inundaţiile s-au abătut din nou asupra bazinelor hidrografice ale Prutului, 
Siretului, Bistriţei, Mureşului, Târnavelor, Oltului, sau asupra Luncii inferioare a Dunării, se demonstrează că nota 
de plată a acţiunilor nesăbuite legate de despădurirea şi degradarea pădurilor montane şi a vegetaţiei subalpine 
este plătită cu pagube irecuperabile şi cu pierderi de vieţi omeneşti, mai ales în luncile inferioare şi mijlocii ale 
râurilor, deci de către populaţia cantonată în zonele de câmpie. În această situaţie, este imperios necesar să se 
ia măsuri urgente de conservare a pădurilor, de exploatare raţională a lemnului, de reîmpădurirea urgentă a 
suprafeţelor exploatate, de împădurire a terenurilor degradate, de crearea perdelelor de protecţie a aşezărilor 
omeneşti, de îmbogăţire a parcurilor cu arbori, obligarea deţinătorilor de curţi, cu introducerea arborilor, atât 
pentru protejarea solului (pe versanţi) cât şi de realizarea umbrei în perioadele caniculare. Ţara noastră şi-a redus 
catastrofal suprafaţa pădurilor în ultimele secole, ceea ce face ca poporul român să fie expus, în viitorul foarte 
apropiat, la numeroase calamităţi care îi vor îngreuna condiţiile de trai. De aceea, existenţa unei societăţi „vocale”, 
care să semnaleze autorităţilor, deficienţele apărute şi să apere bunul trai al poporului român, este cu atât mai 
necesară, iar revigorarea activităţii ei este o necesitate de ultimă oră pentru ţara noastră. Revigorarea Societăţii 
„Progresul Silvic” este prezentată într-o manieră originală şi irezistibilă, prin exemplificări concrete pe Filiale, ale 
unor acţiuni model, uşor de preluat şi aplicat în toate Filialele Societăţii „Progresul Silvic”.
Eficientizarea Societăţii „Progresul Silvic”, bazată pe recuperarea proprietăţilor, dar şi pe generalizarea donaţiilor de 
2% din veniturile membrilor, deschide noi orizonturi în regenerarea publicaţiilor, stimularea creativităţii tehnice 
şi ştiinţifice, sprijinirea studenţilor neajutoraţi şi a perfecţionărilor peste hotare. Armonizarea vechilor tradiţii ale 
Societăţii „Progresul Silvic”, cu mijloacele moderne de comunicare, din zilele noastre şi actualizarea problemelor 
silviculturii şi ale pădurilor, în raport cu schimbările climatice, dar şi cele sociale în România, fac din această lucrare 
un îndrumar binevenit pentru inginerii silvici şi un ghid util pentru toţi iubitorii naturii.

Dr. ing. Vadim Leandru 
Laureat al Premiului Academiei Române.

Recenzie



Anul XV  | Nr. 27 | 2010

83

Născut la 14 decembrie 1934 la Sângeorzul Nou (jud. 
Bistriţa Năsăud), într-o familie de învăţători din Bistriţa, 
a urmat primele trei clase la şcoala germană din Bistri-
ţa, unde tatăl său a fost directorul şcolii. În septembrie 
1944, etnicii germani din Transilvania de Nord cedată, 
sunt evacuaţi de trupele germane pe teritoriul Reichu-
lui (în Munţii Metaliferi ai Saxoniei). Familia se reîntoar-
ce după război, în 1945 în patrie, unde tânărul urmează 
liceul românesc (pe atunci „Alexandru Odobescu”) din 
Bistriţa. După bacalaureat (1953), urmează la Braşov 
Facultatea de Silvicultură (1953-1958), fiind membru 
activ al cercurilor de studii studenţeşti  de vânătoare 
(Conf. dr. ing. Witting O. şi conf. dr. ing. Cotta V.), botani-
că (Prof. dr. ing. Morariu I.) şi zone verzi (Prof. dr. ing. Ca-
ramazinu-Cocovschi); cu aceste personalităţi ale ştiinţei 
româneşti va rămâne în permanentă corespondenţă, 
până la decesul acestora.
După examenul de stat (1958) lucrează la Institutul de 
Studii şi Proiectări Forestiere Braşov ( amenajări, pre-
cum şi fototriangulaţie şi reperaj) la Ocoalele Silvice 
Tulgheş şi Vidra (1958), Tălmaciu, Zetea (1959), Zărneşti, 
Nehoiaşu (1960) şi Covasna (1961).
În noiembrie 1961, se transferă la Întreprinderea Fores-
tieră Bistriţa. În perioada 1964-1968, este şef serviciu 
producţie, apoi inginer şef al Întreprinderii de Industrie 
Locală a Raionului Bistriţa. După înfiinţarea Inspectora-
tului Silvic al Judeţului Bistriţa – Năsăud, preia în august 
1968 vânătoarea, piscicultura în apele de munte şi pro-
dusele accesorii la instituţia nou înfiinţată. Ca membru 
activ al Societăţii de Ştiinţe Naturale din R.S. România, 
şi al Consiliului Naţional al inginerilor şi tehnicienilor 
din R.S. România, a publicat din 1962 până în 1976 în 
revistele de resort şi în presă, 66 de lucrări (botanică fo-
restieră, vânătoare, ornitologie, istoria silviculturii, etc.). 
Până la plecarea legală din ţară (august 1976) în Ger-
mania, a fost membru în conducerea Comitetului Ju-
deţean AGVPS Bistriţa – Năsăud şi membru supleant al 
Consiliului AGVPS din România (Bucureşti); a fost mem-
bru fondator şi membru activ al conducerii Comisiei de 
Ocrotire a Monumentelor Naturii din jud. Bistriţa – Nă-
săud (1970). Pentru meritele sale (silvicultură, vânătoa-
re şi protecţia naturii) i s-au conferit mai multe medalii, 
precum şi ordinul muncii clasa a III – a.

De amintit este faptul că în anul 1959, Prof. dr. Mora-
riu I., îl cheamă la catedra de botanică a Facultăţii de 
Silvicultură. Deşi a obţinut locul întâi la examenul de 
concurs, a fost angajată o colegă de-a lui, care deşi nu 
a luat parte la concurs, a avut pondere politică pe acele 
vremuri.
Prof. dr. ing. Morariu I., l-a informat ulterior pe tânărul 
inginer, că nu a fost acceptat din punct de vedere poli-
tic, ştiut fiind faptul că în 1958, a avut loc procesul poli-
tic cunoscut ca „Biserica Neagră”, la care mai mulţi stu-
denţi de etnie germană au fost condamnaţi la moarte.
După plecarea în Germania (în oraşul Landshut din Ba-
varia), se ocupă 1976-1978 cu amenajarea zonelor verzi 
ale oraşului. În aprilie 1978, trece la Direcţia Superioară 
Silvică, a Oberpfalz –ului şi a Bavariei de Jos din Regens-
burg – Serviciul Silvicultură şi Amenajări (750.000 ha de 
pădure), unde lucrează până la pensionare în 1996. În 
această perioadă continuă lucrările de cercetare, fiind 
membru activ al mai multor societăţi ştiinţifice ca: So-
cietatea Botanică din Regensburg (cea mai veche din 
lume), Asociaţia Internaţională de Cercetări şi Manage-
ment al ursului din USA, I.U.C.N. – Species Survival Co-
mission Chicago USA, membru fondator al Cercului de 
Cercetări al Istoriei Forestiere Bavareze a Universităţii 
München, International Union of Forest Research Orga-
nisation (I.U.F.R.O.) – Group Forest History, etc., precum 
şi expert al Consiliului European (Strasbourg) în proble-
me de protecţia naturii şi vânătoare pentru sud-estul şi 
estul Europei ( mai multe publicaţii pe aceste teme în 
franceză, engleză, spaniolă).
În perioada 1977 – 2010 , a publicat în mai multe limbi 
(germană, română, franceză, engleză, spaniolă, finlan-
deză) 302 lucrări, acordând un accent deosebit cunoaş-
terii realizărilor silviculturii, cinegeticienilor şi botanişti-
lor din România. La mai multe Congrese Internaţionale 
şi Mondiale (Salzburg, 1979; München, 1985; Covadog-
na – Spania, 1988; Strasbourg – Franţa, 1990; Kyoto – 
Japonia, 1992; Tampere -  finlanda, 1995; Kuala Lumpur 
– Malaisia, 2000; Naini Tal/Himalaia – India, 2001, etc.) a 
prezentat cu predilecţie teme din ţara de origine – Ro-
mânia. În anuarul „Forstliche Umschau” („Orizonturi fo-
restiere” – dedicate cunoaşterii realizărilor din ţările de 
după „cortina de fier”), a publicat până la sistarea apa-

Biografii exemplare

Rudolf Röesler - biografie
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riţiei în 1993, recenziile unor cărţi de specialitate româ-
neşti, ca: Giurescu C.C. – Istoria pădurii româneşti; Cotta 
V. – Vânatul; Nesterov V., - Bolile vânatului; Doniţă N., et 
al . – Tipuri de ecosisteme forestiere din România; Geor-
gescu M., - Mamifere sălbatice din România şi altele. 
Ca membru al „Societăţii de Cercetări Cinegetice” din Ger-
mania („Gesellschaft für Wildtier – und Jagdforschung”), 
a prezentat la simpozioanele internaţionale de vânătoa-
re ani de-a rândul, teme legate de fauna cinegetică şi is-
toria vânătorii din România, continuând astfel în publica-
ţiile societăţii, drumul înaintaşilor săi pentru cunoaşterea 
pe plan internaţional a succeselor româneşti dobândite 
de-a lungul anilor, ca: Witting O., 1944, Rudescu L., 1974, 
Cotta V., 1980, Cristescu P., Neacşu A., şi Dănescu I., 1982, 
Micu I., 2005 şi Stelcov A., 2006. 
În „Lexiconul saşilor din Transilvania” (Austria, 1993), 
publică istoria silviculturii şi a vânătoarei din provincia 
centrală a României, iar la solicitarea I.U.F.R.O., a scris şi 
publicat la Viena în nr. 28/1999 al „News of Forest Histo-
ry”, lucrarea „Istoria silviculturii din România”.
Actualmente, se bucură ca pensionar de creativitate şi 
putere de muncă, pe care le dedică prelucrării multitu-
dinii de date culese de-a lungul vieţii de silvicultor. Pe 
lângă cercetările făcute în meseria de silvicultor, a cules 
şi publicat basme şi legende din Carpaţi, care editate în 
Germania se bucură de o primire deosebită.
În continuare publicăm lista cu cele 168 de articole din 
cele 374 publicate până în prezent: Lista publicaţiilor 
ordonate cronologic:

1962
1. Despre variabilitatea speciei Erytronium dens-canis 
L.(Über der Variabilität der Art Erytronium dens-canis), 
Natura – Seria Biologie nr. 2, Bucureşti;

1963
2. Un interesant caz de concreştere la fag – Fagus sylva-
tica (Ein unteressanter Fall von Konkreszens bei Buche 
- Fagus sylvatica), Revista pădurilor nr.1, Bucureşti;
3. Contribuţii la cunoaşterea răspândirii berzei negre 
(Ciconia  nigra L.) în RPR (Beitrage zur Kenntnis der Ver-
breitung des Schwarzstorches - Ciconia  nigra) , Natura 
– Seria Biologie nr.4 Bucureşti;
4. Contribuţii la cunoaşterea răspândirii speciei Emys 
orbicularis L., în RPR(Beitrage zur Kenntnis der Verbre-
itung der Art Emys orbicularis), Natura – Seria Biologie 
nr.5,  Bucureşti;
5. Molidul candelabru de la Tihuţa (Der Kandelaberfich-
te von Tihutza), Revista pădurilor nr.11, Bucureşti;

1964
6. Guguştiucul (Die Türkentaube), (Streptopelia decca-
octo), Avântul nr.691, Bistriţa;
7. Linnaea borealis – un subarbust rar pentru flora RP 
Române (Linnaea borealis –eine seltene Art in der Flora 
Rumäniens), Revista pădurilor nr.10, Bucureşti;

8. Broasca ţestoasă de apă prezentă în fauna raionului 
(Die Sumpfschildkröte in der Fauna unseres Kreises),  
Avântul nr. 696, Bistriţa;
9. Câteva plante carnivore dăunătoare albinelor (Einige 
Würgepflanzen als Schädlinge der Imkerei), Apicultura 
nr.11, Bucureşti;
10. Regenerarea artificială a pădurilor (Wälder künstli-
ch eneuert), Neuer Weg nr. 4669, Bucureşti;
11. Molidul candelabru (Der Kandelaberfichte), Avântul 
nr. 726, Bistriţa:
12. Ghidul nostru turistic: Călimanul (Unser touristicher 
Ratgeber: Der Căliman), Neuer Weg nr. 4723, Bucureşti;
13. Molidul candelabru de la Tihuţa (Der Kandelaberfi-
chte von Tihutza) , Neuer Weg nr. 4799, Bucureşti;
14. Planul pe 1965 este asigurat. Întreprinderea Fores-
tieră Bistriţa a fost modernizată (Planstart 1965 gesi-
chert. Bistritzer Forstbetrieb wurde modernisiert), Ne-
uer Weg nr.4840, Bucureşti;

1965
15. Despre posibilitatea valorificării lărgite a unor specii 
din genul Gentiana L. (Über die Möglichkeit der vielse-
itigen Verwertung einiger Arten der Gattung Gentiana 
L), Revista pădurilornr.4, Bucureşti;
16. Animale rare: Barza neagră (Seltene Tiere: Der 
Schwarzstorch), Neuer Weg nr. 4973, Bucureşti;
17. Parcul dendrologic Arcalia (Der dendrologishe Park 
von Kallesdorf ), Revista pădurilornr.8, Bucureşti;
18. O poiană cu narcise la Bistriţa (Narzissenwiese auch 
bei Bistriz), Neuer Weg nr.5011, Bucureşti;
19. Din istoricul apiculturii Ţării Bârsei, Apicultura nr. 9, 
Bucureşti;
20. Despre apicultură şi miere (Über Bienenzucht und 
Honig), Neuer Weg nr.5014, Bucureşti;

1966
21. Vânat şi vânătoare în judeţul Bistriţa Năsăud (Wild 
und Jagd im Nösnerland), Neuer Weg – Calendar 1966, 
Bucureşti;
22. Poteci turistice prin Călimani (Bergpfade durch den 
Kelemen), Neuer Weg – Calendar 1966, Bucureşti;
23. Plante melifere timpurii (Bienenweide des 
Vorfrühlings), Apicultura nr.3, Bucureşti;
24. Ai ştiut? (Wustest du?) Neuer Weg nr. 5246, Bucureşti;
25. Răşinoasele cultivate în parcurile şi grădinile din Bis-
triţa (Die Nadelhölzer derParkanlagen und Gärten der 
Stadt Bistritz), Revista pădurilor nr.7, Bucureşti;
26. Ai ştiut? (Wustest du?)  Neuer Weg nr. 5317, Bucureşti;
27. Plante toxice dăunătoare albinelor (Giftpflanzen als 
Schädlinge der Imkerei), Apicultura nr.11, Bucureşti;
28. Care este originea animalelor noastre domestice? 
(Woher stammen unsere Haustiere?), Neuer Weg nr. 
5436, Bucureşti;
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29. Contribuţii la cunoaşterea florei dendrologice a 
oraşului Bistriţa (Beiträge zur Kenntnis der dendrolo-
gischen Flora der Stadt Bistritz), Revista pădurilor nr.11, 
Bucureşti;

1967
30. Ai ştiut? (Wustest du?),  Neuer Weg, Bucureşti;
31. Cazuri teratologice observate la lemnul câinesc, li-
liac şi smirdar (Beobachtung teratologischer Fälle bei 
Gemeninem Liguster, Flieder und Alpenrose), Revista 
pădurilor nr.1, Bucureşti;
32. Laleaua pestriţă - plantă meliferă (Die Schachblume 
als Bieneweide), Apicultura nr.8, Bucureşti;

1968
33. De la fântâna mânăstirii la Dealul Trandafirilor. Din 
istoria asigurării cu apă potabilă a Bistriţei (Vom Kloster-
brunnen zur Rosenburg. Aus der Geschichte der Bistrit-
zer Wasserversorgung), Neuer Weg nr. 5914, Bucureşti;
34. Răspândirea smirdarului (Rhododendron kotschyi 
Simk.) în Carpaţii României (Die Verbreitung der Si-
ebenbürgischen Alpenrose - Rhododendron kotschyi 
Simk. – in den Karpaten Rumäniens), Revista pădurilor 
nr.3, Bucureşti;
35. Oameni de seamă: Florian Porcius (Bedeutende Per-
sonlichkeiten: Florian Porcius ), (1816-1906), Ecoul nr. 
13, Bistriţa;
36. Actinidia kolomikta Max., o speciei nouă pentru flora 
dendrologică a României (Actinidia kolomikta Max.,eine 
neue Art in der dendrologischen Flora Rumäniens), Re-
vista pădurilor nr.4, Bucureşti;
37. Genul Soldanella L. din Carpaţii R.S.R. (Die Gatung 
Soldanella L in den Karpaten Rumäniens), Comunicări 
de botanică, VII, Bucureşti;
38. Din trecutul pisciculturii Văii Bistriţei (Aus der 
Geschichte der Fischerei des Bistritztales), Ecoul nr.26, 
Bistriţa;

1969
39. Poteci turistice prin Munţii Rodnei (Bergpfade dur-
ch die Rodnaer Alpen), Neuer Weg – Calendar 1969, 
Bucureşti;

1970
40. Specii rare în fauna cinegetică a judeţului Bistriţa – 
Năsăud (Seltene Arten in der Jagdfauna des Kreises – 
Nassod, Ecoul nr. 107, Bistriţa;
41. Din istoria asigurării cu apă potabilă (Aus de Geschi-
chte der Trinkwasserversongung), Nöser Heimatbuch, 
Bad Kissingen;
42. Bizamul în fauna judeţului (Die Bisamratte in der  
Fauna unseres Kreises), Ecoul nr.111, Bistriţa;
43. Regele neîncoronat al lumii animalelor nordice: ela-
nul, un nou oaspete în fauna României (Ungekrönter 
König der nördlichen Tierwelt. Der Elch, ein neuer Gast 
der rumänischen Fauna, Karpaten-Rundschau), Karpa-

ten-Rundschau nr. 107, Braşov;
44. România- un El Dorado al animalelor sălbatice (Tier-
dorado Rumänien, Drum Nou nr. 5488, Bucureşti;

1971
45. O staţiune nouă de Pinus cembra în Munţii Rodnei 
(Ein neuer Fundort der Arve- Pinus cembra in der Rodn-
aer Alpen), Revista pădurilor nr.4, Bucureşti;
46. Pregătiri pentru expoziţia de vânătoare Budapes-
ta 1971 (Vorbereitungen für die Welt-Jagdausstellung 
1971 in Budapest), Ecoul nr.170, Bistriţa;
47. Contribuţii la cunoaşterea răspândirii speciei Sisy-
rinchium angustifolium Mill. în România (Beiträge zur 
Kenntnis der Verbreitung der Art Sisyrinchium angusti-
folium Mill. in Rumänien), Comunicări de botanică, XII, 
Bucureşti;
48. Contribuţii la cunoaşterea speciei Erytronium dens-
canis L. (măseaua ciutei) din judeţul Bistriţa-Năsăud 
(Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Art Erytro-
nium dens-canis L. in Rumänien), File de istorie, I Bistriţa;

1972
49. Un melc rar (Eine seltene Schnecke), Ecoul nr.378, 
Bistriţa;
50. Un taxon rar pentru flora dendrologică a României 
– Fagus sylvatica L. f. grandidentata (Kirchn.) (Ein neues 
Taxon in der dendrologischer Flora Rumäniens Fagus 
sylvatica L. f. grandidentata (Kirchn.), Revista pădurilor 
nr.2, Bucureşti;
51. Vulcan cu umor (Vulkan mit umor), Neuer Weg nr. 
7084, Bucureşti;
52. Melc rar în lume Eine seltene Schnecke),, Scânteia 
nr. 9062, Bucureşti;
53. Consideraţii asupra unor cranii de urs (Ursus arctos 
L.) recoltate în Judeţul Bistriţa – Năsăud (Betrachtun-
gen zu einigen im Groβkreis Bistritz Nassod erbeuteten 
Bärenschädel - Ursus arctos L.), Revista pădurilor nr.5, 
Bucureşti;
54. Mistreţul alb (Weiβes Schwarzwild), Ecoul nr.414, 
Bistriţa;
55. Variabilitatea coloritului la veveriţă (Farbverände-
rung bei Eichhörnchen), Wild und Hund nr.19, Ham-
burg;
56. Un fluture rar (Ein seltener Falter), Ecoul nr.426, Bis-
triţa;
57. Genetta genetta L.(Genetkaze im Wildbestand) Neu-
er Weg nr. 7342, Bucureşti;
58. Ţara Bistriţei-ţara urşilor (Nösnerland – Bärenland), 
Ecoul – Ediţie specială, Bistriţa;
59. Din păduri şi câmpii (Aus Wald und Flur), Ecoul – 
Ediţie specială, Bistriţa;

1973
60. O sută de urşi într-o goană (Hundert Bären bei einer 
Treibjagd), Neuer Weg nr. 7364, Bucureşti;
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61. Prima vânătoare de mufloni (Erstmals Jagd auf 
Muffloms), Neuer Weg nr. 7382, Bucureşti;
62. Dracula - pe cărările legendei (Dracula- auf den Pfa-
den der Legende), Ecoul nr.716, Bistriţa;
63. Vânătoare în Carpaţi (Halali in den Karpaten), Komm 
mit – Reisenfürer 1973, Bucureşti;

1974
64. Din istoria pescuitului şi a pisciculturii în judeţul Bis-
triţa – Năsăud, File de istorie (Aus der Geschichte der 
Fischerei und der Fischzucht im Kreis Bistritz – Nassod), 
III, Bistriţa;
65.Însemnări despre comete în cronicile transilvănene 
(Aufzeichnungen über Kometen in den Chroniken Sie-
benbürgens), Ecoul nr.995, Bistriţa;
66. Şi a plouat sulf şi sânge (Und es regnete Schwefel 
und Blut), Ecoul nr.1049, Bistriţa;

1977
67. Lupul – legendă şi adevăr (Der Wolf – Märchen und 
Wahrheit), Wild und Hund nr. 17, Hamburg;
68. Pescuitul (DIe Fischerei) – Studii şi cercetări etno-
grafice – Bistriţa- Năsăud;

1978
69. Lupul (Der Wolf ), Wild und Hund nr. 21, Hamburg;
70. Trichineloza la urs (Trichinose bei Bärwild), Wild und 
Hund nr. 23, Hamburg;
71. Turbarea la urs (Tollwut bei Bärwild), Wild und Hund 
nr. 26, Hamburg;
72. Din nou marmote în Carpaţi (Wieder Mumeltiere in 
den Karpaten), Wild und Hund nr. 5, Hamburg;

1979
73. Iepure- record mondial (Weltrekordhase), Wild und 
Hund nr. 25, Hamburg;
74. Codalbul în România (Der Seeadler in Rumänien), 
Wild und Hund nr. 7, Hamburg;
75. Contribuţii la cunoaşterea florei în judeţul Bistriţa 
– Năsăud I (Beiträge zur Flora des Nösnerlandes in Si-
ebenbürgen I), Naturwissenschaftliche Forschungen 
über Siebenbürgen Bd.1, Köln-Wien;
76. Contribuţii la cunoaşterea florei în judeţul Bistriţa 
– Năsăud II (Beiträge zur Flora des Nösnerlandes in Sie-
benbürgen II), Naturwissenschaftliche 
Forschungen über Siebenbürgen Bd.2, Köln-Wien;
77. Contribuţii la cunoaşterea ursului brun (Ursus 
arctos) din Carpaţii României (Beiträge zur Kenntnis 
des Braunbären der Rumänischen Karpaten), Natur-
wissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen 
Bd.2, Köln-Wien;
78. Tipurile naturale de pădure din jud. Bistriţa – Năsă-
ud/Transilvania(România) (Das natürliche Waldbild des 
Nösnerlandes in Siebenbürgen), Naturwissenschaftli-
che Forschungen über 

Siebenbürgen Bd.3, Köln-Wien;
79. Zonele de vegetaţia din Transilvania (Die Vegetati-
onsräumliche Gliederung Siebenbürgens), Zeitschr. für 
Siebenb. Landeskunde nr.10, Köln-Wien;

1988
80. Dezvoltarea efectivelor şi vânarea ursului brun în 
Europa de est şi sud-est (Entwiklumg und Bejagung 
des Braunbären in Ost- Südosteuropa), Wild und Hund 
nr. 4, Hamburg;
81. Prima monografie a ursului brun din Transilvania, 
Siebenbürgische Zeitung nr.12, München;
82. Istoria legislaţiei silvice în Transilvania (Die erste 
Bärenmonographie Siebenbürgens) Zeitschr. für Sie-
benb. Landeskunde nr.11, Köln-Wien;
83. The brown bear in Central and Eastern Europe, 
Council of Europ, T-PVS 26, Strasbourg;

1989
84. L’Ours brun en Europe Centrale et Orientale, Collec-
tion Recontres environnement, 6 Conseil de l’Europe, 
Strasbourg;
85. The brown bear in Central and Eastern Europe, 
Workshop on the situation and protection of the brown 
bear in Europe, Environmental encounters series, 6, 
Strasbourg;
86. Câinele enot şi şacalul auriu în fauna Transilvaniei 
şi în regiunile adiacente (Marderund und Goldschakal 
in der Fauna Siebenbürgens und der agrenzenden Ge-
biete), Zeitschr. für Siebenb. Landeskunde nr.12, Köln-
Wien;
87. Ursul brun carpatin (Der Braunbär der Karpaten), 
Folge 2, München;

1990
88. Status Conservation Needs and Re-introduction of 
the Lynx (Lynx lynx) in Europe: Romania, Council of Eu-
rop, T-PVS 2, Strasbourg;
89. Prea mulţi urşi carpatini! Paradisul cinegetic al Ro-
mâniei – încotro? (Zu viele Karpaten-Bären! Jagdpa-
radies Rumänien – quo vadis?), Wild und Hund nr. 6, 
Hamburg;
90. Recorduri regretabile (Bedauerliche „Rekorde”), 
Wild und Hund nr. 12, Hamburg;
91. România – o ţară care aşteaptă vânători oaspeţi 
(Rumänien – ein Land wirbt um Jägdgaste), Wild und 
Hund nr.13, Hamburg;
92. Din istoria secţiilor de turism carpatin Bistriţa şi 
Reghin (Zur Gesichte der Sektionen des Siebenbür-
gischen Karpatenvereins im Nösnergau und im Re-
ener Ländchen), Wort und Welt Verlag, Thaur bei In-
sbruck;
93. România: un paradis cinegetic încă prea puţin cu-
noscut (Rumanien: Bisher fast unbekanntes Jagdpara-
dis), Wild und Hund nr.15, Hamburg;
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94. Ursul şi omul în Carpaţii Meridionali odinioară şi as-
tăzi (Braunbären und Mensch in den Sükarpaten einst 
und jetzt), Zeitschr. für Siebenb. Landeskunde nr.1, 
Köln-Wien;
95. Rezervaţia naturală „Ludwigshain” din ocolul silvic 
bavarez Kelheim (Das Naturschutzgebiet „Ludwigsha-
in” im Nayerischen Forstamt Kelheim), Natur und Lan-
dschaft nr.11, Bonn;
96.  Status of the lynx in European countries: Romania, 
Nature and Environment Series 45, Coucil of Europe, 
Strasbourg;
97. L’Ours brun dans les Alpes Francaises. Faisabilite de 
sa reintroduction, Vineui;

1991
98. Şacalul în fauna sălbatică a Europei (Der Schakal in 
der Wildfauna Europas), Wild und Hund nr.1, Hamburg;
99. Date oficiale cinegetice din era ceauşistă (Offiziel-
les zur Jagd in der Ceuşescu-Ära), Wild und Hund nr.7, 
Hamburg;
100. România: prea mulţi urşi (Rumänien: Zu viele 
Bären), Wild und Hund nr. 9, Hamburg;
101. Pentru ocrotirea parţială a ursului în Carpaţi (Für 
den Teilschutz des Bärens in den Karpaten), Wild und 
Hund nr.9, Hamburg;
102. România: Vânătorii străină sunt „concurenţi” 
(Rumänien: Gastjäger sind „Konkurrenten”), Wild und 
Hund nr.10, Hamburg;
103. România: Planul de recoltare la urs: 1230 exempla-
re (Rumänien: Geplante Bärenstrecke; 1230 Stuck), Wild 
und Hund nr.15, Hamburg;
104. România: Efectivele de vânat odinioară şi astăzi 
(Rumänien: Wildstand einst und jetzt), Wild und Hund 
nr.25, Hamburg;
105. Report of Group experts on Mustela lutreola (Ro-
mania), Doc. T-PVS, 16, Strasbourg;
106. Wild mink (Mustela lutreola) in Romania, Concil of 
Europe, Nature and Environment Series, 54, Strasbourg;
107. Capra neagră carpatică (Die Karpaten-Gams), Sek-
tion Karpaten des Deutschen Alpenvereins, München;
108. M. Herzog (1826-1891), naturalist din ţara Bistri-
ţei şi autorul primei flore a oraşului Bistriţa (M. Herzog 
ein nösnerländischer Naturforscher und Verfasser der 
erste Flora von Bistritz), Naturw. Forschungen über Sie-
benbürger, Bd. 4, Köln-Weimar-Wien;
109. Ursul brun (Ursus arctos) în limbajul vânătoresc al 
Transilvaniei (Der Braunbär in der Siebenbürgischen 
Weidmannssprache), Naturw. Forschungen über Sie-
benbürger, Bd. 4, Köln-Weimar-Wien;

1992
110. Rezervaţii naturale în Oberpfalz (Naturreservate in 
der Oberpfalz), Oberpfälzer Heimat, Bd.36, Weiden;
111. Analysis of Proposals to Amend the CITES Appen-
dices, IUCIN – the World Conservation Union, Gland 

(England);
112. Şacali în Dobrogea (Schakale in der Dobrudscha), 
Wild und Hund nr.8, Hamburg;
113. Ceauşescu şi caprele negre albinoase ( Ceauşescu 
und das weiβe Gamswild), Wild und Hund nr.9, Ham-
burg;
114. Îmbogăţirea faunei cinegetice bavareze datorită 
migrărilor din estul Europei (Bereicherung der baye-
rischen Fauna durch Zuwnderungen aus dem Osten), 
Wild und Hund nr.10, Hamburg;
115. Câinii de vânătore ardeleni odinioară şi astăzi (Si-
ebenbürgische Jagdhunde einst und Jetzt), Wild und 
Hund nr.21, Hamburg;
116. Vânătoare nobiliară (voevodală), fără cerbi? (Für-
stenjagd ohne Rotwild?), Wild und Hund nr.23, Ham-
burg;
117. Situaţia şi ocrotirea râsului (Lynx lynx) în România 
cu deosebite consideraţii asupra Transilvaniei (Status 
und schutz des Luchses in Rumänien, mit besonderer 
Berücksichtigung Siebenbürgens), Zeitschr. für Sie-
benb. Landeskunde nr.1, Köln-Wien;
118. Carl Simon Lang (1892-1971). Un vânător şi folclo-
rist transilvănean (Carl Simon Lang. Ein siebenbürgis-
cher Lehrer und Volkskundler), Zeitschr. für Siebenb. 
Landeskunde nr.1, Köln-Wien;

1993
119. Prof. dr. Karl Escherich. Un entomolog din 
Oberpflaz cu renume mondial (Prof. dr. Karl Escheri-
ch. Ein Oberpfälzer Forstentomologe von Weltruf ), 
Oberpfälzer Heimat, Bd.37, Weiden;
120. Ghid turistic al zonei Năsăud şi Bistriţa ( Reisege-
bit Nassod und Reisegebit Bistritz) În : Ghidul turistic 
al Transilvaniei), Risenhandbuch Siebenbürgen, Verlag 
Kraft, Würzburg;
121. O familie de nurci călătoare (Reiselustige Nerzfa-
milie), Wild und Hund nr.8, Hamburg;
122. România: o nouă lege a vânătorii? (Rumänien: Ne-
ues Jagdgesetz?) , Wild und Hund nr.9, Hamburg;
123. „Vânătoare şi vânat în Transilvania” şi „Silvicultura 
Transilvaniei” („Jagd und Wild in Siebenbürgen” sowie 
„Forstwesen Sibenbürgens”). În: Lexiconul saşilor din 
Transilvania”, Verlagkraft, Würzburg;
124. Organizarea administraţiei silvice din Grecia cu 
ajutorul silvicultorilor bavarezi (Die Organisation der 
griechischen Forstverwaltung durch bayerische Forst-
leute), Verlag Biering & Brinkmann, München;
125. Marmota în Carpaţii României (Das Marmeltier in 
den Karpaten Rumäniens), Sektion Karpaten, 4 Jahrg., 
München;
126. Raport asupra excursiei în rezervaţia pădurii natu-
rale „Teufelsgesperr” din nord-vestul localităţii Hirshling 
(Exkursionbericht. Naturwaldreservat „Teufelsgesperr” 
noedwestlich Hirschling), Der Bayerische Wald nr.2, 
Grafenau;
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1994
127. România: capra neagră odinioară şi astăzi (Rumäni-
en: Gamswild einst und heute), Wild und Hund nr.1, 
Hamburg;
128. Arboretul de Pinus mugo ssp. rotundata în rezer-
vaţia forestieră „Gscheibteloh” din Oberpfalz (Der Spir-
kenbestand des Naturwaldreservates „Gscheibteloh” in 
der  Oberpfalz), Forst und Holz nr.2, Alfeld-Hannover;
129. Contribuţiile pionierilor silvici germani în Europa 
de est (Beitrage zur Kenntnis der Pionierarbeiten deuts-
cher Forstleute in Osteuropa), Landesanstalt für Wald 
und Fortstwissenschaftichen  nr. 137;
130. Binder Josef (1838-1918), Böhm August (1845-
1916) und Brandsch Gottlieb (1865-1926), Österreichis-
ches Forstbiographisches Lexikon, Bd.5 Wien;
131. Flora şi vegetaţia satului Cuşma (Flora und Vegta-
tion von Kuschma), Heimatbuch Auen-Kuschma, Wels;
132. Despre economia forestieră. Pădurea şi omul, odi-
nioară şi astăzi (Über die Forstwirtschaft), Heimatbuch 
Auen-Kuschma, Wels;
133. Ursul la recrutare. O poveste de la Cuşma (Der Bär 
bei der Assentierung. Ein Kuschmaner Märchen), Hei-
matbuch Auen-Kuschma, Wels;
134. La comemorarea prof. dr. Anton K. Röhrl (Zum Ge-
denken an Professsor Röhrl), Forst und Holz nr.21, Al-
feld-Hannover;
135. La comemorarea prof. dr. Anton K. Röhrl (Zum Ge-
denken an Professsor Röhrl), Information nr.13, Bayer;
136. Contribuţii fitoteratologice la cunoaşterea florei 
Transilvaniei (Phytoteratologischer Beiträge zur Flora 
Siebenbürgens), Forchung über Siebenbürgen, Bd. 5, 
Köln-Weimar-Wien;
137. Silvicultura şi protecţia naturii în Bavaria cu deo-
sebite consideraţii asupra tisei (Forstwessen und Na-
turschutz in Bayern unterbesonderer Berücksichtigung 
der Eibe), Türingforst, Erfurt;

1995
138. Simon Schmidscneider. De la brigadierul silvic 
regal la inspectorul tuturor pădurilor regatului Gre-
cia (Simon Schmidscneider. Vom königlich-bayeris-
chen Revirbeamte zum Inspekteur sämtlicher Forsten 
des Königreiches Griechenland), Oberpfälzer Heimat, 
Bd.39, Weiden;
139. Cocoşul de mesteacăn în Carpaţii României odini-
oară şi astăzi (Das Birkwild in den Karpaten Rumäniens 
einst und heute), Deutschen Alpevereins, Sektion Kar-
paten nr.5, München;
140. Despre pionieratul unor silvicultori germani în Eu-
ropa de est (Über die Pionierarbeit deutscher Forstleu-
te in Osteuropa), Forst und Holz nr.7, Alfeld-Hannover;
141. Organizarea administraţiei silvice greceşti sub 
regele Otto de către silvicultori bavarezi (Die Organi-
sation der griechischen  Forstverwaltung durch ba-
yersche Forstleute unter König Otto und die spatere 

Entwiaklung des Forstwessen in Griecheland), Forst 
und Jagdzeitung nr.4, Frankfurt a. M.;
142. Economia forestieră şi protecţia naturii în Bavaria – 
deosebite consideraţii asupra tisei (Forstwirtschaft und 
Naturschutz. Forstwessen und naturschutz in Bayern 
unter besonderer Berücksichtigung der Eibe), Der Wald 
nr.6, Berlin;
143. Adolf von Berenger (1815-1895). În amintirea în-
noitorului silviculturii italiene în secolul al XIX – lea 
(Adolf von Berenger. Zum Gedenken an den Erneuerer 
der Forstwirtschaft Italiens des 19 Jahrhunderts), Forst-
info nr.13, München;
144. Vânători şi cunoştinţe: Şacalii aurii în Europa (Jäger 
und Wissen: Goldschakale in Europa), Die Pirsch nr.15, 
München;
145. Georg Freiherr von Aretin (1771-1845). Comemo-
rarea unui pionier al corectării torenţilor (Georg Frei-
herr von Aretin. Zum Gedenken am einen Pionier der 
Wildbachverbauung), Tiroler Forstdienst nr.2, Innsbruk;
146. 150 de ani de la moartea lui Georg Freiherr von 
Aretin, pionier al corectării torenţilor (Zum 150. To-
destag: Georg Freiherr von Aretin. Pionier der Wild-
bachverbauung), Forstinfo nr.18, München;
147. România ridică măsurile de apărare contra concu-
renţei străine la produsele apicole (Rumänien erhöht 
Auβeschutz für Agragprodukte), Siebenburgische Zei-
tung nr.17, München;
148. Cel mai însemnat inginer silvic italian al secolului 
al XIX – lea (Der bedeutendse itaienische Forstmann 
des 19 Jahrhunderts), Österreichisches Forstzeitung, 
nr.11, Wien;
149. Adolf von Berenger ( 1815-1895). În amintirea în-
temeietorului învăţământului silvic al Italiei (Adolf von 
Berenger. Zum Gedenken an den Begrunder der ersten 
Forstschule Italiens), Wald und Forstw. 152, München;

1996
150. Nestorul economiei forestiere germane. Rudolf 
Müller (1898-1995) – fostul ataşat silvic în Româia a mu-
rit anul trecut în Bad Heilbrunn (Nestor der deutschen 
Forstwissenschaft. Rudolf Müller (1898-1995) – ehema-
liger Forstattache in Rumänien – verstarb voriges Jahr 
in Bad Heilbrunn), Siebenburgische Zeitung nr.1, Mün-
chen;
151. Lupii în Carpaţi. Legendă şi adevăr (Wölfe in den 
Karpaten. Märchen und Wahrheit), Deutschen Alpeve-
reins, Sektion Karpaten nr.6, München;
152. Să nu-i uităm: silvicultori de origine germană din 
sud-estul Europei. Date pentru un lexicon biografic al 
Transilvaniei şi regiunilor adiacente (Dem Vergessen 
entreißen: südostdeutsche Forstleute. Für ein Forstbi-
ographisches Lexikon Siebenbürgens und der an-
grenzenden Gebiete), Südostdeutsche
Vierteljahresblätter nr.1, München;
153. Tisa în Carpaţii României (Die Eibe in den Karpaten 
Rumäniens), Der Eibenfreund nr. 2, Fürstenfeldbruk;
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154. Dropia (Otis tarda) – în lanţul regiunii SE Carpa-
tice în trecut şi astăzi (Die Großtrappe Otis tarda im 
SO – Karpatenraum einst und jetzt), Ornithologhische 
Mitteilungen nr.4, Schlangenbad;
155. Michael Albert, onorat în galeria germană din Est – 
Regensburg (Michael Albert in der Ostdeutschen Gale-
rie Regensburg geehrt),  Siebenburgische Zeitung nr.8, 
München;
156. Casa comemorativă şi muzeul sticlei din Ulrichs-
berg / Pădurea Boemiei (Kulturhaus und Glasmuseum 
Ulrichsberg am Böhmerwald / Mühlviertel. Auf den 
Spuren Adalbert Stifters), Forstinfo nr.8, München;
157. Din istoria cercetărilor forestiere bavareze, cu de-
osebite consideraţii asupra regiunii Bavariei de Est (Zur 
Geschichte des forstlichen Versuchswesens in Bayern, 
unter besonderer Berücksichtigung des Ostbayeris-
chen Raumes, News of Forest History, Sondernummer), 
Berichte des IUFRO – XX Word Congress 1995 Tampere, 
Finnland. Wien;
158. Vulpea o face pe moarta (Fuchs stellt sich tot), Wild 
und Hund nr.13, Hamburg;
159. Theodor Siebenlist (1878 bis 1945). Autor al uneia 
din cele dintâi cărţi de silvicultură sin Africa (Theodor 
Siebenlist (1878 bis 1945). Verfasser eines der ersten 
Forstbücher Afrikas), Forstinfo nr.14, München;
160. Contribuţii fitoteratologice la cunoaşterea florei 
Transilvaniei (,Phytoteratologische Beiträge zur Flora 
Siebenbürgens) Stapfia nr.45, Linz;
161. Tisa (Taxus baccata L.) în Bavaria de Est. Răspân-
dire, protecţie, promovare (Die Eibe (Taxus baccata L.) 
in Ostbayern. Verbreitung, Schutz, Förderung. Berichte 
aus der Bayer), LWF 10, Freising;
162. Urşi ucigaşi în Carpaţi: Cazul „Ioşca” (Mörderbären 
in den Karpaten. Der Fall „Joschka“), Siebenburgische 
Zeitung nr.20, München;

163. Dincolo de pădurile Transilvaniei. De ce nu mai are 
coadă ursul şi iepurele. Iar vulpea o floare albă la vârful 
cozii şi lupul „dantură însângerată” (Hinter den Wäldern 
Transilvaniens. Warum Bär und Hase keinen Schwanz 
mehr hat, der Fuchs eine weiße Luntenspitze und der 
Wolf einen „blutigen Fang“), Wild und Hund nr.26, Ham-
burg;
164. O specie în expansiune. Şacalul în Europa (Eine Art 
in Erweiterung ihres Areals. Der Schakal in Europa), Vâ-
nătorul şi pescarul român nr.6, Bucureşti;

1997
165. Theodor Siebenlist (1878-1945). În  Bodenwöhr a 
fost scrisă una din primele cărţi de silvicultură ale Afri-
cii (Theodor  Siebenlist (1878-1945). In Bodenwöhr 
entstand eines der ersten Forstbücher Afrikas), 
Oberpfälzer Heimat, Bd.41, Weiden;
166. Theodor Siebenlist autorul uneia din primele cărţi 
de silvicultură din Africa. Inginer şef de ocol la Kusel 
(Theodor Siebenlist (1878 bis 1945). Verfasser eines 
der ersten Forstbücher Afrikas. Forstmeister in Kusel.), 
Westrichkalender Kusel;
167. Cu ovaţii frenetice aplaudat. Un concert de mare 
succes al orchestrei simfonice de fanfare sub baghe-
ta fondatorului şi dirijorului ei Wolfgang Graef (Mit 
tosendem Beifall bedacht. Erfolgreiches Konzert des 
symphonischen Blasorchesters Regensburg unter der 
Leitung seines Gründers und Dirigenten Wolfgang 
Graef ), Siebenburgische Zeitung nr.1, München;
168. Sandor Vegh a decedat. Dirijorul şi violonistul vir-
tuos clujean a fost unul din marii interpreţi bătrâni ai 
muzicii Europene (Sandor Vegh gestorben. Der aus 
Klausenburg stammende Dirigent und Geigenvirtuose 
war einer der großen alten Musikinterpreten Europas), 
Siebenburgische Zeitung nr.1, München;
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Aniversare

Împreună, în băncile studenţiei
La aniversarea profesorului octogenar Nicolae Doniţă

Marin Marcu

„Nu există legătură mai trainică decât aceea care leagă puiul de mama lui şi decât ceea care ne leagă pe fiecare dintre 
noi de Alma Mater, de şcoala unde s-au pus temeliile sufletului nostru de silvicultori. Ne-am simţit, ne simţim şi ne vom 
simţi întotdeauna solidari cu acest învăţământ, a cărui propăşire şi a cărui susţinere este una dintre permanentele 
noastre îndatoriri” (Drăcea M.)

Stimate coleg Nicolae Doniţă,
Stimată doamnă Doina Ivan - Doniţă,
Doamnelor şi domnilor,
Când am devenit studenţi ai Facultăţii de silvicultură 
din Braşov, cred că nici colegul nostru Nicolae Doniţă 
nu ştia mai mult despre pădure, despre silvicultură, de-
cât ştiam şi noi, colegii săi, adică cele învăţate în liceu, 
la Geografia României. Eu, când am venit la Braşov, în 
toamna anului 1950, nu cunoşteam despre păduri de-
cât ceea ce ne povesteau bunicii despre un trup de pă-
dure din apropierea satului natal, din sudul Bărăganu-
lui, despre care se spunea că reprezintă un “martor” al 
vechilor Codri ai Vlăsiei care coborau, pe valea Mostiş-
tei, până la Dunăre. Si iată-l astăzi, la 80 de ani, în plină 
vigoare fizică şi intelectuală: un reputat om de ştiinţă, 
recunoscut în toată ţara, un profesor-cercetător de sta-
tură internaţională.
Cum ne explicăm o asemenea carieră excepţională?
Şi, pentru că totul a pornit de acolo, din băncile stu-
denţiei, din Oraşul-Cetate, de la poale de Munte, vă rog 
să-mi permiteţi a-mi deschide sufletul şi a vă mărturisi, 
cu sinceritate, ce cunoaştem noi, colegii lui de an şi de 
cămin, despre fostul student Nicolae Doniţă: cum s-a 
lansat pe o asemenea traiectorie şi, “parcursul” a fost li-
niar (?); a fost un răsfăţat al soartei, al epocii (?); dacă nu 
a fost, cum a reuşit, atât în studenţie, cât şi în cei aproa-
pe 55 de ani care au urmat, să fie mereu pe locul întâi, 
mereu pe podium?
Nu voi încerca a face o prezentare biografică exhausti-
vă! Mi-ar fi plăcut, dar timpul nu ne permite.
De aceea, vorbind despre colegul de studenţie Nico-
lae Doniţă, încercăm să facem o evocare omagială, mai 
ales pilduitoare pentru generaţiile tinere, despre ce 
a însemnat pentru noi, colegii de an, pentru întreaga 

breaslă a inginerilor silvici, dar, în fond, pentru ştiinţele 
silvice şi învăţământul superior forestier, sărbătoritul de 
astăzi, profesorul octogenar Nicolae Doniţă?
Se ştie că studenţia reprezintă o etapă hotărâtoare a 
vieţii unui intelectual, a devenirii inginereşti (în cazul 
de faţă). Privind retrospectiv acei ani ne este foarte 
uşor să relevăm cât de izbitoare erau acele trăsături 
morale fundamentale şi preocupări studenţeşti care îi 
prefigurau personalitatea, confirmate în toţi anii care 
au urmat: pasiunea pentru studiu, munca neobosită, 
profunzimea şi seriozitatea, devenite mai târziu rigoare 
şi competenţă ştiinţifică.
Colegul Nicolae Doniţă făcea parte din acea categorie 
de studenţi pe care îi “prindea” noaptea în bibliotecă şi 
răsăritul soarelui cu cartea în mână.
Seriozitatea colegului Doniţă nu însemna însă o per-
soană posacă, lipsită de farmec, dar nici acel student 
care să se grozăvească, prin teribilismele vârstei tine-
re. Nu era un tânăr grăbit, ca noi ceilalţi, care ne bem 
cafeaua cu ochii la ceas. Lăsa impresia că timpul este 
răbdător cu el.
Într-o vreme când “se purta” tonul răstit şi limbajul ca 
“din topor”, câţi dintre noi şi-au păstrat delicateţea, re-
verenţa, tonul blând, precum colegul nostru Doniţă?
Niciodată, noi, colegii lui, nu l-am văzut gesticulând. 
Toţi l-am remarcat prin calmul său intelectual, prin stă-
pânirea bărbătească a stărilor vibrante. Îşi găsea timp 
şi răbdare să-i răspundă fiecărui coleg care-i cerea o lă-
murire, o explicaţie asupra unor probleme, la care nu 
găsea singur răspunsul.
Oricare dintre colegii noştri de an aprecia încă din stu-
denţie că eminentul nostru coleg poseda un cuantum 
de cunoştinţe şi o capacitate de înţelegere a lucrurilor 
cu mult peste nivelul general studenţesc.
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În dezbateri ştiinţifice, profesionale, nu folosea opinii 
excesive, dar nici din cele dulcege.
Nu manifesta orgolii nejustificate dar îi simţia-i ambiţia, 
dorinţa de a fi util prin ceea ce făcea, de a se impune ca 
un adevărat scorpion!
Fără exagerare, cu maximă sinceritate, insist să eviden-
ţiez că prin întregul său comportament, prin distincţia 
sa intelectuală şi erudiţia sa, studentul N. Doniţă se bu-
cura din partea colegilor săi de un respect asemănător 
cu cel pe care îl manifestau faţă de profesorii noştri. 
Respect, de care, amplificat, se bucură şi astăzi.
Permanent în bibliotecă, părea un tânăr singuratic, nu mer-
gea cu noi la fotbal, dar în realitate, în viaţa curentă, de că-
min studenţesc, era un coleg comunicativ, foarte sociabil.
Nu era deci un solitar, ci un tânăr foarte apropiat de noi 
toţi, solidar cu colegii săi.
În anii studenţiei noastre nu existau în Braşov baruri, 
cafenele, cluburi şi nici alte locuri pentru distracţie. Sin-
gura noastră distracţie erau “reuniunile studenţeşti” din 
sala cantinei căminului studnţesc.
Iertată să-mi fie întrebarea: dacă existau, atunci, disco-
tecile şi barurile de astăzi, ar fi renunţat studentul Doni-
ţă, la bibliotecă?
Când mergeam în excursii pe munte, duminica, venea 
şi colegul Doniţă, dar mai ales atunci când venea cu noi 
şi tânărul asistent de la botanică Dumitriu Tătăranu cu 
care învăţam pe teren plantele indicatoare.
Aşa-numitei probleme a contradicţiilor dintre generaţii 
(de fapt o falsă problemă), colegul nostru Nicolae Doni-
ţă i-a răspuns cu atitudini de aleasă reverenţă şi gratitu-
dine faţă de înaintaşi.
Nicolae Doniţă este cel mai convingător exemplu de 
liant între generaţia marilor silvicultori, reputaţii săi 
magiştri şi – în acelaşi timp – colaboratori: academicie-
nii C.C. Georgescu, I.P. Zeletin, C. Chiriţă, Gr. Eliescu, re-
putaţii cercetători N. Beldie, N. Constantinescu, Sergiu 
Paşcovschi, Ion Vlad, apoi generaţia iluştrilor săi colegi 
de generaţie şi colaboratori: C. Bândiu, St. Purcelean, 
Vadim Leandru, Sorin Armăşescu, Marian Ianculescu, 
Constantin Roşu, Mihaela Paucă-Comănescu, Doina 
Ivan, Gh. Coldea, V. Mocanu, N. Boşcaiu şi multe cadre 
didactice de la facultatea noastră, precum şi cu tânăra 
generaţie (de după 1980) pe care a atras-o şi îndrumat-
o în munca de echipă, sprijinindu-i în ucenicia lor ştiin-
ţifică, în calitate de colaboratori sau doctoranzi (dr. Iovu 
Biriş, conf. dr. Dan Gafta ş.a.).
O simplă privire asupra listei de colaboratori, cu care 
a realizat zeci de lucrări ştiinţifice fundamentale, ne 
relevă că prof. Doniţă este într-adevăr un om de echi-
pă, un suflet mare şi generos, un model de solidarita-
te de breaslă. Nu aş vrea să greşesc, dar sunt convins 
că nimeni, în cercetarea silvică românească, nu a atras 
în colectivele de cercetare pe care le-a coordonat, ca 
autor principal, un număr mai mare de colaboratori de-
cât prof. N. Doniţă. Consultând lista zecilor (sutelor) de 
coautori şi colaboratori în elaborarea lucrărilor condu-

se de domnia sa, şi publicate, ne putem convinge că nu 
există un cercetator de prestigiu din ICAS (centrală şi 
filiale), din Facultatea de silvicultură şi din alte instituţii 
de învăţământ superior sau de cercetare de profil, prac-
tic din întreaga ţară, care să nu fi fost antrenat în cer-
cetarea ştiinţifică, condusă direct de profesorul Doniţă.
După virtuţile formative ale studenţiei, tânărul cercetă-
tor Nicolae Doniţă a urcat rapid la nivelul marilor perso-
nalităţi ale ştiinţelor silvice româneşti şi ale recunoaşte-
rii internaţionale.
Pregătirea temeinică de pe bancile studenţiei i-a permis 
ca după numai 4-5 ani de la absolvirea facultăţii să pu-
blice în Editura Academiei Române lucrări fundamen-
tale pentru fitogeografia României: Vegetaţia României 
(Monografia Geografică, 1960!), Harta geobotanică a 
României (în anul 1961!), iar după alţi doi ani (1963) lu-
crarea “Elemente pentru interpretarea zonalităţii vege-
taţiei în România”, apoi, în1966 “Harta geobotanică, pe 
etaje geomorfofitoclimatice”. Tot în anii ’60 colaborează 
cu academicianul C.C. Georgescu la lucrarea “Raionarea 
floristică a Carpaţilor” (1965), şi cu Sergiu Pascovschi la 
o altă lucrare fundamentală “Vegetaţia lemnoasă din 
silvostepa României (Ed.Academiei, 1967).
Prin aceste lucrări, şi multe altele, prezentate deja de 
antevorbitori, colegul meu de studenţie s-a impus defi-
nitiv ca prim-nume în fitogeografia, ecologia forestieră 
şi alte domenii ale silviculturii din România, ca specia-
list recunoscut în lumea ştiinţifică europeană şi inter-
naţională.
Cercetător ştiinţific cu majuscule, autor al unor lucrări 
majore, care au şansa posterităţii (durabilităţii) cel puţin 
aşa cum a avut-o Harta lui P.Enculescu, de la începutul 
secolului trecut, prof.N.Doniţă are şi şansa să fie apreci-
at drept unul dintre câştigătorii pariului cu timpul.
Doamnelor şi domnilor,
Din cele relatate mai sus s-ar putea deduce că în cele 
opt decenii de viaţă ale sărbătoritului – prof. N.Doniţă – 
totul a fost luminos, că viaţa sa a fost liniară...
Nu! Nici viaţa colegului nostru nu a fost ca o curgere 
laminară peste vâltori.
Colegul nostru a parcurs anii studenţiei şi ai debutului 
în cercetare într-o perioadă în care, fără voia noastră, 
raporturile omului cu timpul s-au desfăşurat sub pre-
siunea unor evenimente necruţătoare: războiul, refu-
giul din faţa trupelor sovietice, cumplita secetă a anilor 
1946-1947, apoi anii dezmoştenirii ţăranilor de pămân-
tul lor, ai naţionalizării şi alte evenimente dureroase, 
evenimente ale unei adânci zguduiri a istoriei.
Anii studenţiei noastre au fost anii profesorilor de mar-
xism, ai şefilor de cadre şi informatorilor securităţii, iar 
colegul N.Doniţă a fost lovit succesiv de nelegiuirile co-
mise de asemenea satrapi: a fost exclus din organizaţia 
de tineret, i s-a redus nota (10) de la un examen de şti-
inţe sociale până aproape de corigenţă pentru simpla 
“vină” că era refugiat basarabean, iar la absolvirea facul-
tăţii nu a fost repartizat în învăţământul superior, deşi 
era şeful promoţiei.
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Or mai fi fost şi alte nedreptăţi, dar colegul nostru a 
mers pe drumul său, şi-a urmat crezul său profesional, 
s-a “refugiat” în muncă, a continuat să studieze, înar-
mându-se cu instrumentele imbatabile ale profesiunii 
alese: lectura perseverentă, ambiţioasă, documentarea 
ştiinţifică largă, poliglotă.
In încheiere, subliniem că prof.N.Doniţă a urmat în viaţă 
un singur drum: drumul drept, fără ocolişuri, fără com-
promisuri.
Toată viaţa distinsului nostru coleg octogenar a însem-
nat: munca temeinică, modestia demnă, creaţia ştiinţi-
fică utilă şi demnitatea autentică a omului de ştiinţă.
Opera sa a izvorât dintr-un solid piedestal de cultură şi 
ştiinţă, de documentare poliglotă realizată la timp, din 
fragedă tinereţe, din anii studenţiei.
Pentru colegul N.Doniţă, studentia a însemnat, în po-
fida multor necazuri, o etapă de maximă asimilare, de 
pregătire de specialitate şi de afirmare a vocaţiei şi as-
piraţiilor spre ştiinţa înaltă.
Profesorul N.Doniţă, fostul student al anilor 1950-1955 
a rămas fidel Almei Mater:

•	 a făcut doctoratul la facultatea braşoveană şi este 
conducător de doctorat la facultatea noastră;

•	 a cooptat în colectivele sale de cercetare majorita-
tea cadrelor didactice ale facultăţii şi, la rândul său, 
le-a fost colaborator la temele acestora;

•	 a participat la viaţa facultăţii prin prezenţa sa la 
evenimentele importante ale acesteia

•	 a onorat, prin prezenţa şi cuvântul său, toate întâl-
nirile periodice ale promoţiei noastre.

Acum o pregătim pe cea din anul viitor, când vom ani-
versa împlinirea a 55 de ani de la absolvirea facultăţii.
Te invităm dragă Colea, din nou, în băncile stu-
denţiei noastre, prin duioasele versuri eminesciene 
 

„Când amintirile-n trecut 
Încearcă să mă cheme, 
Pe drumul lung şi cunoscut 
Mai trec, din vreme-n vreme”

eminentului meu coleg şi distinsei sale soţii, 
dumneavoastră tuturor 

La mulţi ani, cu sănătate!
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Aniversare

Domnul doctor inginer Vadim Leandru la 85 de ani

Valentin Bolea

„Meseria noastră are atâtea privaţiuni şi greutăţi încât numai cei buni şi animaţi de cel mai desăvârşit spirit de sacrifi-
ciu se pot lega de frumuseţile scump plătite ale unei nobile cariere” (Drăcea M.)

Autorul şi coautorul a numeroase studii tipologice, in-
clusiv a lucrării de referinţă; „Tipuri de pădure din Re-
publica Populară Română” (1958), a hărţii geobotanice 
a RPR (1961), pentru care a primit distincţia „Laureat al 
Premiului Emil Racoviţă” al Academiei Române (1963), 
fondator al combaterii integrate a vegetaţiei dăunătoa-
re din pepiniere şi răchitării (1992), un cercetător bine-
cunoscut şi apreciat în toată ţara, un erudit om de ştiin-
ţă, participant la simpozioanele şi congresele internaţi-
onale de la Helsinki, Brighton, Zagreb şi Sofia, domnul 
doctor inginer Vadim Leandru, a împlinit la 20 februarie 
2010, frumoasa vârstă de 85 de ani.
Comitetul de redacţie al „Revistei de Silvicultură şi Ci-
negetică”, al cărui colaborator de onoare este, îi doreşte 
cu acest prilej sănătate deplină, mulţi ani de viaţă şi îm-
plinirea tuturor viselor, inclusiv tipărirea tezei de docto-
rat cu sprijinul financiar al „Societăţii Progresul Silvic”!.
Interesant este că această teză de doctorat, deşi a fost 
elaborată în 1976, prin studiul auxologic şi prin evi-
denţierea particularităţilor fitocenologice, ecologice şi 
silviculturale ale şleaurilor, în comparaţie cu arboretele 
din alte formaţii, ori cu unităţile similare din alte regi-
uni ale Europei, relevă posibilitatea ca prin modificarea 
structurii să se majoreze productivitatea arboretelor şi 
respectiv rezistenţa lor la schimbările climatice, schim-
bări care pun în primejdie, în primul rând, pădurile din 
regiunea de câmpie.
Acum la cea de-a 85 – a aniversare a domnului dr. ing. 
Vadim Leandru avem ocazia să prezentăm, cititorilor 
„Revistei de Silvicultură şi Cinegetică”, crâmpeie din 
viaţa şi activitatea unui senior al cercetării silvice româ-
neşti, care onorează corpul silvic, constituind un model 
de patriotism, de profesionalism, de stil ecologic de via-
ţă, de bonomie, de deschidere faţă de oamenii din jurul 
său, de dăruire profesională şi de muncă neobosită.

S-a născut la 20 februarie 1925, la Tighina, unde a ur-
mat între 1935-1940 Liceul Teoretic Ştefan cel Mare,.
Aici s-au născut şi înfiripat primele sentimente de patri-
otism, desăvârşite apoi la Liceul Alecu Russo din Chişi-
nău, sentimente profunde, aşa cum numai basarabenii 
pot simţii cu adevărat.
Refugiat în România, a frecventat între 1944-1948, la 
Facultatea de Silvicultură a Politehnicii Bucureşti, cur-
surile magistrale ale profesorilor: Marin Drăcea, Vintilă 
Stinghe, Dumitru Sburlan, Dumitru Drâmbă, C.C. Geor-
gescu, Nicolae Rucăreanu, Alexandru Beldie, Constan-
tin Chiriţă, etc. care i-au transmis, pe lângă tainele sil-
viculturii şi o nesecată pasiune faţă de meseria de silvi-
cultor şi o arzătoare dragoste faţă de pădure.
Şi-a început cariera în 1949 la ICAS Bucureşti, ca inter-
pret traducător, cunoscând bine limbile engleză, fran-
ceză şi rusă, cunoştinţe care l-au ajutat în prodigioasa 
carieră de cercetător să participe la: Simpozionul Inter-
naţional CIBA – GEIGY din Praga (1978), Simpozionul 
Internaţional Monsonto din Helsinki (1981), Congresul 
Internaţional de Protecţia Plantelor din Brighton (1982), 
Simpozionul DOW din Zagreb (1982), Congresul CAER 
din Sofia (1984).
În decursul activităţii sale de cercetător, a beneficiat 
de trei privilegii deosebite: a fost asistentul omului de 
ştiinţă Sergiu Paşcovschi, sub îndrumarea căruia a pă-
truns în lumea plantelor şi păsărilor; a colaborat cu prof. 
dr. Const. Chiriţă, membru corespondent al Academiei 
şi a avut ca îndrumător de doctorat pe prof. dr. docent 
Emil Negulescu, membru al Academiei. Toate aceste 
mari personalităţi au contribuit la formarea sa ştiinţifică 
de înaltă calitate.
Timp de 45 de ani a muncit la acelaşi institut de cerce-
tare silvică din Bucureşti, cutreierând toată ţara, rezol-
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vând nenumărate teme de cercetare, cu aceeaşi com-
petenţă ştiinţifică. A petrecut mult timp pe teren, cu-
noscând ca nimeni altul ecosistemele forestiere în cele 
mai mici detalii. Este un adevărat privilegiu să mergi cu 
dumnealui pe teren pentru că poţi afla cele mai mari 
taine ale pădurii: cum se numesc păsările care cântă 
în jurul tău, care sunt speciile forestiere tipice şi atipi-
ce, cum se numesc speciile ierboase ori briofitele din 
mlaştini, sau din insulele silvostepice ale Lempeşului, 
de exemplu.
Deşi este o personalitate de prestigiu a silviculturii ro-
mâneşti, este de o mare onestitate, foarte sociabil, gata 
oricând să intervină cu un sfat bun sau să împrumute 
o carte.
La 85 de ani, domnul doctor ing. Vadim Leandru parti-
cipă cu entuziasm tineresc la acţiunile de ocrotirea pă-
durilor şi a arborilor, susţine cu convingere necesitatea 
transformării zonelor verzi în păduri urbane, participă 
la protestele „Revistei de Silvicultură şi Cinegetică”, îm-
potriva agresării arborilor din parcuri, aliniamente şi 
squaruri şi la acţiunile Societăţii „Progresul Silvic” pen-
tru apărarea fondului forestier.

Plin de energie şi cu o condiţie fizică foarte bună, după 
45 de ani de muncă neîntreruptă la ICAS Bucureşti, 
domnul dr. ing. Vadim Leandru, ne vizitează mereu la 
Staţiunea Braşov, gata oricând să urce Postăvarul, Dea-
lul Cetăţii - Lempeş, să se plimbe în pădurea Prejmer ori 
să participe la întocmirea unui Proiect Life +.
Secretul acestei „tinereţi fără bătrâneţe”, pe care dorim 
să îl dezvăluim pentru cititorii noştri, este stilul său de 
viaţă consecvent, pe care l-am remarcat încă din prime-
le noastre întâlniri din pădurile de la Baia Mare: mersul 
neobosit pe jos, optimismul, dragostea faţă de pădure 
şi faţă de profesiunea de silvicultor, documentarea con-
tinuă nu numai despre viaţa pădurii ci şi despre factorii 
de sănătate ai omului şi nu în ultimul rând, viaţa exem-
plară de familie, alături de distinsa doamnă inginer Lia 
Leandru, cercetătoare tot la ICAS Bucureşti în genetica 
şi ameliorarea arborilor.
Şi cum să nu trăieşti încă mulţi ani înainte, când cei doi 
băieţi: unul informatician în Toronto – Canada şi altul 
inginer TCM în Braşov, au la rândul lor familii frumoase, 
cu copii, dintre care unul a ajuns medic stomatolog. 
La mulţi ani fericiţi – domnule dr. ing. Vadim Leandru!
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Comemorare

La 125 de ani de la naşterea marelui silvicultor Marin Drăcea. 
Ziceri pentru neaşternerea uitării

Mihai Daia

Preambul
La 14.10. 2010 membrii Societăţii „Progresul Silvic” – Fi-
liala Giurgiu „Marin Drăcea”, împreună cu reprezentanţii 
Ocolului Silvic Giurgiu, ai Direcţiei Silvice Giurgiu şi ai 
RNP-ului, cu participarea preşedintelui Societăţii „Pro-
gresul Silvic” ing. Gheorghe Gavrilescu, au comemorat 
125 ani de la naşterea renumitului silvicultor Marin Dră-
cea, preşedintele Societăţii „Progresul Silvic” între anii 
1934-1946.
De asemenea, la ASAS s-a organizat sub îndrumarea aca-
demicianului Prof. dr. ing. Victor Giurgiu: Simpozionul „125 
de ani de la naşterea lui  Marin D. Drăcea” (Nota redacţiei)

Se împlinesc astăzi 125 de ani de la naşterea marelui 
silvicultor Marin Drăcea…
Despre viaţa şi opera ilustrului silvicultor, doctrinar, lup-
tător pentru formarea conştiinţei forestiere la români, 
misionar, eminent profesor universitar, au scris, cu 
respect si admiraţie, nume de referinţă ale silviculturii 
noastre : V.N. Stinghe, Constantin Chiriţă, Victor Giurgiu.
Demersul meu de astăzi se înscrie în şirul încercărilor 
de a întreţine flacăra aprinsă odată cu apariţia pe bolta 
silviculturii româneşti a marelui Drăcea, flacără greu în-
cercată. Mi-am sprijinit toate încercările mele pe două 
argumente : primul este acela că m-am zămislit în praful 
aceloraşi uliţe, pe care le străbătuse Marin cu 50-60 de 
ani înainte, atunci când a pornit din câmpia Burnasului, 
să deschidă larg porţile ştiinţei silviculturii. A doua mo-
tivaţie o constituie promisiunea ce-am făcut-o domnu-

lui învăţător Stancu Nedea, că nu voi avea linişte până 
când numele lui Drăcea nu va fi cunoscut şi şoptit nu 
numai pe văile copilăriei sale, ci şi sub foşnetul pădurii 
de salcâm, pădure pe care nu a avut parte să o vadă pe 
meleagurile natale.
Intuind că geniul lui Marin Drăcea, susţinut de caracte-
rul său ales, îl vor propulsa la vârful piramidei silvicul-
turii, domnul învăţător Stancu Nedea a dorit din toata 
fiinţa sa să nu se aşeze uitarea peste amintirea vieţii şi 
creaţiei marelui silvicultor. Mi-a povestit şi mi-a transmis 
date despre copilul venit pe lume la 14 octombrie 1885, 
de ziua Sfintei Cuvioase Parascheeva. Prima mea încer-
care de a scoate la lumină clipe din copilăria lui Marin, 
clipe peste care se aşternuse praful, nu a reuşit. În anul 
1978, student fiind, am încercat să public, fără succes, 
pentru studenţii silvicultori, amintiri aşternute cu har şi 
cu mult suflet de către domnul învăţător. Abia după mai 
mulţi ani, când funcţionam ca director în Regia Păduri-
lor, am reuşit împreună cu colegii silvicultori giurgiuveni 
să realizăm, cu greutăţi, cu eforturi, paşi pentru ca ma-
rele Drăcea, să fie readus în actualitatea locurilor natale, 
pentru ca numele lui, figura lui, meritele lui să fie cunos-
cute şi să nu se uite. Aşa a apărut pădurea de salcâm din 
satul său natal, aşa a fost sfinţită Troiţa lui Marin Drăcea, 
copiii, câţi mai sunt în satul său, au început să înveţe în 
Şcoala ,,Marin Drăcea ‘’, aşa în Societatea Progresul Silvic 
a crescut o filială care îi poartă numele…
În patru rânduri, la tot atâtea ocazii festive, am prezen-
tat elemente inedite, de la domnul învăţător aflate, des-
pre copilăria lui Marin. Astăzi nu voi mai insista asupra 
acestei perioade, care se împleteşte cel mai strâns cu 
ţinuturile comune nouă şi dragi, foarte dragi lui, nu nu-
mai în timpul copilăriei…
Tânărul asistent universitar Marin Drăcea, însetat de 
cunoaştere, captivat de activitatea ştiinţifică, şi-a ales 
drept temă pentru teza de doctorat o problemă de 
mare importanţă pentru silvicultura zonelor despădu-
rite ale României : ,,Contribuţii la cunoaşterea salcâmu-
lui din România, cu privire speciala asupra culturii sale 
pe nisipurile din Oltenia ‘’. Dar primul război mondial îl 
obligă să întrerupă lucrarea, îşi continuă cercetările în 
perioada 1915-1916, aşteaptă liniştirea vremurilor şi îşi 
susţine teza de doctorat abia în 1923: ,, Summa cum 
laude’’- cel mai înalt calificativ, pentru lucrarea de 112 
pagini, care va fi publicată în limba germană, la Bucu-
reşti, în 1923. 
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În 1927, la patru ani după susţinerea tezei de doctorat, 
pleacă în Statele Unite ale Americii cu o bursă Rocke-
feler, timp de un an. Aici îşi întăreşte convingerea că 
,,simţul şi înţelegerea poporului pentru cele silvice şi, 
drept consecinţă respectul, chiar iubirea de arbore şi 
de pădure, hotărăsc în ultimă analiză soarta pădurilor 
unei ţări, într-o anumită epocă’’. Vizita lui Marin Drăcea 
în America reprezintă primul şi cel mai important con-
tact al silviculturii româneşti cu silvicultura americană.
După primul război mondial, când întregirea ţării şi a do-
meniului forestier naţional au coincis cu lipsa persona-
lului de specialitate, Marin Drăcea a fost solicitat la con-
ducerea Ocolului Silvic Mănăstirea Ţigăneşti. Acceptând 
funcţia oferită, nu a renunţat la activitatea didactică la 
Şcoala Superioară de Silvicultură redeschisă la Bucureşti.
Experienţa dobândită în producţie i-a folosit marelui 
silvicultor pentru îndeplinirea în mod strălucit a obliga-
ţiilor pe care le-au implicat funcţiile ulterioare: 
•	 inspector de control la Regionala Silvică Bucureşti 

(1921-1922);
•	 şef al Serviciului Plantaţiilor din Casa Pădurilor 

(1923-1926) ;
•	 membru în Consiliul Tehnic al Pădurilor (1925-1930);
•	 director general (primul director general) al Casei 

Autonome a Pădurilor Statului (1930-1933);
•	 director al Institutului de Cercetări şi Experimenta-

ţie Forestieră (1933-1946);
•	 secretar general în Ministerul Agriculturii şi Dome-

niilor (1939);
•	 senator (1939).
Marin Drăcea a onorat şi alte funcţii şi demnităţi:
•	 preşedinte al Societăţii inginerilor silvici ,,Progresul 

Silvic’’ (1934-1946);
•	 delegat la Centrul Internaţional de Silvicultură;
•	 membru în comisia tehnică pentru silvicultură a In-

stitutului internaţional de agricultură din Roma;
•	 membru corespondent al Societăţii forestiere ame-

ricane;
•	 delegat la Congresul internaţional al staţiunilor de 

experimentaţie forestieră de la Stockholm (1929);
•	 delegat la Conferinţa lemnului de la Viena (1932), 

unde a fost ales vicepreşedinte al Comitetului per-
manent al producţiei, industriei şi comerţului cu 
lemn pentru cinci ţări sud-europene (Austria, Ce-
hoslovacia, Iugoslavia, Polonia, România);

•	 membru corespondent al Societăţii forestiere fin-
landeze (1934);

•	 delegat la lucrările Comisiei privitoare la analiza şi 
controlul seminţelor forestiere (1937). 

De la Marin Drăcea ne-au rămas drept moştenire trata-
te, tomuri de învăţături, de ştiinţa aplicată şi de ştiinţă 
de aplicat, ne-au rămas pilde, definiţii, reflecţii, cuge-
tări, gânduri şi îndemnuri.

Voi încerca în cele ce urmează să probez cele afirmate cu 
câteva numai, dintre zicerile şi scrierile marelui silvicultor.
,,A împăduri nu înseamnă numai a semăna, numai a 
planta, a arunca sămânţa, numai a vârî puieţii în pă-
mânt. A împăduri înseamnă a crea din fiinţe vii, un nou 
organism viu, trainic, capabil a se dezvolta armonic şi 
de a se reproduce – târziu – prin propriile sale forţe. 
Pentru un profan, nimic mai simplu decât a face o plan-
taţie. Pentru inginerul silvic, nimic mai greu şi mai plin 
de răspundere, decât o lucrare de împădurire.’’(1934). 
,,Pădurea îşi are clima sa proprie, tonalitatea sa pro-
prie, diferenţiată de a mediului ambiant. Îşi are suflul 
său propriu, pe care îl simţim aşa de bine, cei ce ne îm-
părţim viaţa între pădure si ţinuturile lipsite de această 
măreaţă podoabă a naturii şi care se resimte puternic 
în sufletul şi întocmirile omului de munte şi de pădu-
re’’(1937).
,,Evoluţia economiei forestiere este atât de înceată - nu 
mă sfiiesc să o spun - aşa de greoaie, încât schimbări-
le de front sunt grele şi foarte periculoase. În acest caz 
mă întreb, unde se vor găsi oare, în viforul vieţii noastre 
publice, limanul, locul liniştii de gândire, locul de ela-
borare calmă a acestor linii mari şi masive ale politicii 
forestiere, decât în sânul societăţii noastre?
Aceasta strânge într-un singur mănunchi pe toţi prota-
goniştii gândirii forestiere, pe foştii, prezenţii şi viitorii 
îndrumători ai economiei şi pe toţi ostaşii ideii silvice.
De pe băncile şcolii, din practica vastă şi uneori amară a 
vieţii, din tradiţia de corp, noi, de o jumătate de secol cel 
puţin, din experienţa seculară just interpretată a altor po-
poare, noi, mai bine ca oricine, putem să ştim care sunt 
în primul rând interesele permanente ale poporului, în-
trucât acestea vin în atingere cu economia forestieră Să 
năzuim deci a elabora noi, într-un consens unanim, acel 
plan general al politicii noastre forestiere, pentru a-l ţine 
leal la dispoziţia tuturor guvernelor, care să poată găsi în 
programul forestier schiţat de noi, tot ceea ce îi trebuie 
cu adevărat ţării a cărei fericire şi îndrumare o doresc.’’
Încă din 1919, Marin Drăcea atrăgea atenţia că ,,…pro-
blema forestieră ocupă, în adevăr, primul plan în viaţa 
unui popor, ca o problemă de cultură generală, de apă-
rare naţională în cel mai larg înţeles al cuvântului, de 
bună stare în toate privinţele, de viaţă sau de moarte, 
de a fi sau a nu fi pentru un popor.’’
Vă rog să reflectaţi dacă ideile exprimate încă din 1937 
de către Marin Drăcea şi-au pierdut din valoare, dacă 
mai sunt sau nu de actualitate:
,,…Pulverizarea domeniului forestier devine azi cu atât 
mai gravă, cu cât începe să cuprindă în sine şi patrimo-
niul silvic al statului. Acest fenomen este concomitent, 
se susţine, se complică cu o altă mişcare, cu care de 
altfel numai în parte se poate confunda: tendinţa de 
evaziune a unor porţiuni din patrimoniul nostru fores-
tier de sub scutul legiuirii silvice. Atunci când în alte ţări 
şi chiar la noi, ramuri ale economiei naţionale se înca-
drează din ce în ce mai strict în mâna specialistului şi 
sub scutul legiuirii, la noi, în ceea ce priveşte pădurile, 
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se manifestă crescând tendinţa precisă de a înlătura pe 
silvicultor de la conducerea trebilor silvice şi de a da 
cuvânt hotărâtor, în asemenea treburi, altor forţe, care 
prin tradiţie, sunt şi rămân străine de preocupările fun-
damentale ale economiei forestiere.’’
Profund nemulţumit de starea de lucruri din ţară, în 
comparaţie cu situaţia din alte ţări, profesorul Drăcea 
devine tot mai stăruitor în încercarea de a trezi interesul 
larg pentru păduri, evidenţiind rolul pe care acestea îl 
joacă în viaţa cetăţenilor ţării.
,,Renaşterea forestieră a lumii, nu ne poate lăsa indife-
renţi faţă de soarta propriilor noastre păduri. Şi aceasta 
cu atât mai mult cu cât democraţia de azi (n.n. este vor-
ba de perioada dintre cele doua războaie mondiale) şi 
teroarea votului exagerează, pe de o parte, puterea celor 
tentaţi să abuzeze de un bun de interes comun - pădurea 
şi pe de altă parte, măreşte răspunderea pe care noi toţi, 
cei conştienţi de nevoile de azi şi de mâine ale neamului, 
trebuie să o luăm asupra noastră, dacă, într-adevăr avem 
simţul răspunderii faţă de viitor, sau dacă vrem să dăm 
copiilor liniştea şi siguranţa unei dezvoltări fireşti.
Ni se fac prea multe semne, ni se dau prea multe şi pu-
ternice avertismente, care trebuie până la urmă să ne 
aducă la simţul realităţii, ca popor conştient de propriul 
său viitor. Pădurile se pustiesc. Pădurile sunt un imens 
câmp de bătaie. Pământul ne fuge de sub picioare. Ţi-
nuturi întregi sunt pustiite în faţa duşmanului ce pân-
deşte, iar pământul care se surpă justifică adeseori dis-
creditul nostru în faţa lumii civilizate.’’
Pădurile sunt – spunea profesorul, citându-l pe Simion 
Mehedinţi, ,,obrazul unui popor. Starea lor nu se poate 
improviza de azi pe mâine, ca o inspecţie sumar pregă-
tită, pentru a face impresie. Ele vorbesc precis un sin-
gur limbaj, care spune lămurit, cât de conştient este un 
popor de rosturile sale, cât crede un popor în propriul 
său viitor. De aceea, generaţiei noastre de azi şi mai cu 
seamă generaţiei de mâine, îi sunt imperios necesare 
alte întocmiri forestiere şi ca atare alt suflet forestier.’’ 
Cu ocazia Conferinţei din 14 februarie 1937 ,,Conside-
raţiuni asupra domeniului forestier al României’’ profe-
sorul atrăgea atenţia: ,,Intervenţia nesocotită a omului 
în viaţa intimă a pădurii îi poate tulbura normala ei 
funcţionare şi-i poate primejdui existenţa, deşi, după 
ce pădurea, în urma unei lupte îndelungate, a câştigat 
terenul şi a liniştit pământul, îşi păstrează dârz poziţia 
cucerită. Ca urmare a unei astfel de intervenţii, se dez-
lănţuie un nou război între pământ şi forţele eroziunii, 
omul dărâmându-şi astfel temelia propriei sale existen-
ţe. Despădurirea este sărăcie, nesiguranţă şi discredit 
moral şi material. Despădurirea este expresia cea mai 
clară a lipsei de perseverenţă a fiinţei omeneşti. Popoa-
rele se judecă între ele şi după respectul pe care îl au 
faţă de propriul lor pământ şi, ca atare, faţă de pavăza 
cea mai sigură a acesteia - pădurile. Nu-şi apără pădu-
rea şi pământul decât poporul ce se simte solidar cu 
propriul său viitor şi care vrea să trăiască. Despădurirea 
este decadenţă: iată adevărul, pentru cei ce vor să îl 
audă şi să-l înţeleagă.’’

Toată viaţa, Marin Drăcea a militat pentru făurirea conşti-
inţei forestiere la români. El definea conştiinţa forestieră 
a unui popor, drept ,,totalitatea cunoştinţelor acestuia 
despre rostul arborelui şi pădurilor în economia naturii 
şi în economia naţională, cum, şi măsura în care aceste 
cunoştinţe şi cele de bună gospodărire a pădurii sunt 
difuzate în masele adânci ale poporului, sau, cel puţin în 
masa cetăţenilor chemaţi a lucra conştient şi a îndruma 
treburile ţării respective. Simţul şi înţelegerea poporului 
pentru cele silvice şi, drept consecinţă, respectul, chiar 
iubirea de arbore şi pădure, hotărăsc în ultimă analiză 
soarta pădurilor unei ţări într-o anumită epocă.’’
Ideea conştiinţei forestiere, lansată încă din 1919, defi-
nită şi prezentată drept ,,cea mai sigură pavăză a soar-
tei pădurilor” a fost nu numai o teză, a fost mult mai 
mult : a fost un crez pentru Profesor. A fost ,,un program 
care a prilejuit o întreagă revărsare de gânduri şi simţă-
minte nu numai în rândul corpului silvic, ci şi în rândul 
altor profesii…’’Drăcea însuşi a constatat că ,,termenul 
a fost fericit ales, a prins, fiindcă desemna o realitate 
puternică…’’
Doamnelor si domnilor,
Ore în şir aş putea continua să vă prezint idei, ziceri, scli-
piri geniale ale marelui nostru înaintaş. Nu le-aş putea 
epuiza. Mă mai opresc numai la una, căci numai unul 
a mai rămas între vestigiile vechilor Codri ai Vlăsiei pe 
drumul dintre Cacaleţi (Izvorul) şi Giurgiu pe calea prin 
Drăghiceanu:
,,Un copac bătrân, uitat undeva în câmp, la o margine 
de drum, este cea mai vie legătură a noastră cu vremu-
rile şi cu oamenii de altă dată. Cine nu-l iubeşte nu are 
nimic sfânt pe aici: este un venetic adus şi mânat de 
vânturi, ca ciurlanul pe câmpurile pustii ; cine-l taie, îşi 
curmă toate legăturile cu trecutul celor de un sânge cu 
el şi vrea să se usuce ca şi arborele pe care îl desprinde 
de pământul de care a fost legat sute de ani’’
Dragi colegi silvicultori,
Marin Drăcea este părintele nostru spiritual şi de profe-
sie. Cu lumina învăţăturii sale ne limpezim soluţiile teh-
nice şi ne definim ca profesie. Multor generaţii de speci-
alişti învăţăturile sale le vor putea fi sistem de referinţă. 
Noi, specialiştii de azi, îi datorăm nespus de mult mare-
lui nostru Apostol.
Din păcate, noi, urmaşii lui de azi, nu putem prezenta 
dovezi temeinice că ne situăm la înălţimea tezelor sale. 
Profeţiile sale s-au adeverit, temerile sale s-au dovedit 
a fi întemeiate. A intuit devenirea forestieră întocmai. 
Opera sa este azi la fel de actuală, teoriile sale nu au 
pierdut nimic în valoarea lor de adevăr.
Generaţiile de specialişti ce i-au urmat, i-au rămas şi îi 
sunt în continuare datoare.
Dacă ipotetic, Marin Drăcea ar reveni printre noi şi ne-
ar cere să abordăm cu cifre şi exemple o singură temă, 
de pildă, conştiinţa forestieră, apreciaţi că l-am putea 
convinge ? Răspunsul…haideţi să îl formulăm lăuntric.
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Comemorare

Dr. ing. N. Pătrăşcoiu,  
personalitate emblematică a silviculturii române

Cristian D. Stoiculescu

„Arhitectul pădurii este inginerul silvic. Prin sufletul, prin munca şi prin personalitatea sa se transpune pe cuprinsul ţării, 
pentru un secol şi mai bine, arhitectura păduri, pe care o impun împrejurările şi pe care el - totuşi -  poate şi trebuie să o 
stilizeze. De aici şi nobleţea carierei sal,e, dar şi marea răspundere faţă de viitor a inginerului silvic” (Drăcea M.)

În Vinerea Mare din 2 aprilie 2010, colegii şi reprezen-
tanţii unităţilor de cercetare, proiectare şi învăţământ 
silvic din Bucureşti, alături de membri familiei şi prie-
teni, s-au adunat în Biserica „Oborul Nou” pentru a par-
ticipa la oficierea serviciului religios şi a-l conduce la 
cimitirul Mănăstirii Cernica, pe cel care a fost şi rămâne 
mult veneratul şi virtuosul cercetător ştiinţific, Dr. ing. 
Nicolae Gh. Pătrăşcoiu.

Fig. 1. Dr. ing. N. Pătrăşcoiu, 12 iunie 2006, la Academia 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice. (Foto Neagu Ş.) 

D.r eng. N. Pătrăşcoiu, June 12, 2006, to Academy of 
Agricultural and Forestry Sciences

Dr. ing. Nicolae Pătrăşcoiu, descendent al unei familii de 
ţărani atestată documentar din Sec. al XIV-lea, extrem 
de cinstiţi şi de corecţi, s-a născut din părinţii Gheorghe 
şi Ioana Pătrăşcoiu, în satul Arsuri, comuna Schela din 
Nordul Gorjului, la 25 noiembrie 1926, în epoca de glo-
rie a României Mari „făcută prin sabia Regelui Ferdinand, 
cu ajutorul întregii naţiuni şi gândul Reginei Maria”[1]. A 
copilărit şi urmat studiile primare în satul natal, în cul-
tul pentru eroii şi valorile naţionale, acolo unde unchiul 
său, viitorul general Nicolae V. Pătrăşcoiu, aşa cum a 
consemnat istoriografia, „ca sublocotenent în Reg. 18 

Gorj, în timpul Primului Război Mondial, s-a distins în lup-
tele din Valea Jiului. Aici, în noaptea de 14 Oct. 1916 se 
strecoară cu 30 oameni, străpunge şi cade în spatele fron-
tului german la Arsuri, produce panică în trupe, pătrunde 
până la artileria inamică şi capturează două baterii de 
obuziere pe care le întoarce contra inamicului în derută” 
[2], [3]. Căzut „…prizonier, pentru fapta de arme descrisă, 
a fost onorat de inamic. Era singurul ofiţer din lagărul ger-
man de prizonieri, căruia i s-a acordat privilegiul de a-şi 
purta spada pe care jurase credinţă Patriei şi Regelui său 
şi s-a bucurat de drepturile şi onorurile cuvenite ofiţerului 
activ de acelaşi grad. După război, revenit în ţară, a fost 
decorat cu Ordinele „Mihai Viteazul” suprema distincţie 
militară română de război şi cu”Legiunea de Onoare”a 
Guvernului francez” [6]. Avansat şi reţinut în anturajul 
regal, şi-a găsit sfârşitul la ieşirea din  lagărul de exter-
minare comunistă de la Aiud, unde fusese deţinut poli-
tic timp de 12 ani de puterea instaurată forţat după 23 
August 1944.   
Ca elev, a  urmat studiile medii la prestigiosul Liceu 
Tudor Vladimirescu din Tg. Jiu. Aici a vibrat puternic în 
momentele emoţionante ocazionate de amintirea fap-
telor vitejeşti ale eroinei naţionale Ecaterina Teodoroiu, 
din comuna vecină Preajba; de solemnitatea reînhumă-
rii osemintelor eroinei în sarcofagul din faţa prefecturii 
gorjeene; de manifestările dedicate luptelor de la Podul 
Jiului organizate de aceiaşi Fecioară de la Jiu soldate cu 
stăvilirea armatelor invadatoare până la sosirea ajutoa-
relor; de comemorarea Generalului Ion Dragalina, co-
mandantul Armatei I-a Române, rănit mortal în prima 
linie în Defileul Jiului la 11 Oct. 1916, de jubileul con-
sacrat conferirii Ordinului francez „Legiunea de Onoare” 
învăţătorului căpitan din Nereazu, pentru actele de bra-
vură din timpul „Marelul Război”, de momentele legate 
de aniversarea Revoltei lui Tudor Vladimirescu etc. Ne-
uitate i-au rămas şi şantierele din Tg. Jiu unde, un alt 
fiu de ţăran din Peştişanii Gorjului, Constantin Brâncuşi, 
dăltuia în piatră spre nemurire expresia artistică a gra-
titudinii românilor pentru eroii lor căzuţi pentru unifi-
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carea Ţării în timpul aceluiaşi Prim Război Mondial, prin 
edificarea operelor sale ajunse de notorietate universa-
lă: - Coloana sacrificiului infinit, - Iisus şi masa apostolilor 
neamului, - Monumentul Întregirii Neamului, scăpate de 
elanul distructiv comunist sub o denumire alterată [4]. 
A trăit drama sfâşierii, ocupării şi comunizării ţării.
In perioada 1947-1952 a urmat cursurile universitare 
la Facultatea de Silvicultură din Politehnica Bucureşti 
şi din Institutul de Silvicultură din „Oraşul Stalin”, denu-
mirea sovietizată a Braşovului, unde a obţinut titlul de 
inginer silvic. În anul 1978 şi-a susţinut teza de docto-
rat cu tema “Cercetări privind organizarea funcţională pe 
baze naturalistice”. 
Tânărul inginer N. Pătrăşcoiu a fost angajat în anul 1951 
în Institutul de Proiectări Silvice Bucureşti, unde a func-
ţionat ca inginer proiectant şi proiectant principal şi şef 
de proiect în Divizia de Amenajarea Pădurilor până în 
anul 1961, când a devenit cercetător ştiinţific principal 
în Institutul de Cercetări Forestiere, absorbit apoi în In-
stitutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, unde a funcţio-
nat până în anul 1992 când s-a pensionat. După această 
dată a lucrat în continuare în acest institut ca pensionar 
angajat cu contract până în anul 2000. In activitatea sa 
de patru ori decenală desfăşurată cu exces de zel şi per-
severenţă, în spaţiul predominant silvestru, a finalizat 
un mare număr  de teme, cele mai multe nominalizate 
în planul de stat şi în planurile departamentale şi a adus 
contribuţii remarcabile în domeniul tehnicii şi discipli-
nei de amenajare a pădurilor şi în protecţia mediului 
forestier din ţara noastră. Astfel [5]:
•	 În proiectarea tehnologică a realizat: amenajamen-

te pentru 16 unităţi de producţie (60 mii ha pădu-
re), coordonare tehnologică pentru 50 mii ha pădu-
re amenajată şi 40 mii ha studii de împădurire; car-
tări staţionale pe 20 mii ha; îndrumarea amenajişti-
lor pentru efectuarea de cercetări staţionale (1956) 
etc. În primii trei ani s-a remarcat profesional, motiv 
pentru care a fost selectat între specialiştii care au 
efectuat lucrări experimentale privind aplicarea ti-
pologiei forestiere în cadrul revizuirii amenajamen-
tului Ocolului Silvic Stulpicani (1955/1956).

•	 În cercetarea silvică, în calitate de autor, coautor şi 
colaborator, a realizat: un număr de peste 200 de 
lucrări ştiinţifice şi tehnice, dintre care peste 140 
publicate în ţară şi în străinătate, conţinând rezulta-
te ale temelor de cercetare în responsabilitate (22), 
şi în coresponsabilitate sau colaborare (37), mono-
grafii (5), articole în reviste din ţară şi din străinătate 
(21), comunicări la simpozioane şi reuniuni ştiinţifi-
ce (35), rapoarte ştiinţifice privind starea pădurilor 
din România la ICP-Forests Hamburg / CEE şi altele 
(15), instrucţiuni, norme tehnice pentru aplicarea 
rezultatelor, asistenţe tehnice etc., însumând mii 
de pagini publicate.

Rezultatele cercetărilor sale, se pot grupa în 12 domenii 
unitare. Dintre acestea se amintesc:
(1) Perfecţionarea studiilor naturalistice pe baze tipologi-
ce, domeniu în care se înscriu:

•	 identificarea a 12 tipuri noi de pădure, diferenţierea 
bazelor de amenajare în raport cu tipurile de staţi-
uni şi cu destinaţia funcţională; contribuţia adusă 
la redactarea primelor studii generale de amenaja-
ment pe baze tipologice.

•	 elaborarea, între anii 1956-1966, unui proiect de 
sistematică tipologică forestieră. Pe baza acestuia, 
prin conlucrare cu Acad. C. D. Chiriţă, au fost elabo-
rate: Nomenclatura, clasificarea şi cheile de determi-
nare a tipurilor de staţiuni forestiere (1962); Sistema-
tica unităţilor de bază ale tipologiei forestiere (1970); 
Staţiuni forestiere (1977), prin care a devenit posibi-
lă relevarea impresionantei diversităţi bioclimatice 
şi edafice româneşti [7]. Ultimele două lucrări se 
aplică şi astăzi. În anul 1962 a organizat în ocolul 
Silvic Mihăeşti primul studiu naturalistic complex la 
scară mare, anticipat lucrărilor de revizuire a ame-
najamentului, prin specialişti de profil. A participat 
la extinderea şi perfecţionarea acestor studii pen-
tru Ocolul Silvic Niculiţel, Ocolul Silvic Jiblea, atin-
gând apoi un nivel calitativ performant.

Totuşi, după anul 1983 şi până în prezent, aceste studii 
nefiind finanţate s-au restrâns, colectivul de specialişti 
s-a desfiinţat. În locul calităţii s-a instalat stagnarea şi 
declinul, tocmai când schimbările climatice au devenit 
îngrijorătoare.
Pentru redresarea urgentă a stărilor negative din pă-
durile noastre, a publicat în anii 2004, 2005, 2006, pro-
puneri de relansarea studiilor naturalistice complexe, 
susmenţionate.
(2) Organizarea funcţională a pădurii pe baze  naturalisti-
ce,  domeniu de sinteză dezvoltat şi în teza sa de docto-
rat, care a necesitat  elaborarea în prealabil a unui con-
cept experimental complex şi de lungă durată; punerea 
lui în aplicare în cadrul ocolului Silvic Mihăeşti (1962 - 
1965); înregistrarea datelor rezultate din experimentări 
după primul şi mai multe decenii de aplicare şi elabora-
rea de tehnologii perfecţionate pe baza datelor experi-
mentale. A rezultat un nou sistem de amenajare bazat 
pe serii de gospodărire omogene ecologic şi unitare 
funcţional, formate în cuprinsul sectoarelor (unităţilor 
de producţie) optimizate administrativ şi gospodăresc. 
Acest sistem prezintă, comparativ cu amenajamentul 
pe unităţi şi subunităţi de producţie, un plan semnifi-
cativ de avantajos, dispunând de posibilităţi mai largi 
pentru o gestiune raţională a pădurilor pe baze ecolo-
gice şi gospodăreşti. Cercetările continuă încă. 
(3) Amenajarea pădurilor cu funcţii speciale de protecţie 
a însumat cercetările privind amenajarea pădurilor de 
interes social (1971), ceea ce a impus elaborarea de teh-
nologii, inclusiv baze de amenajare diferenţiate în ra-
port cu specificul categoriei funcţionale proprii fiecărei 
păduri. Se amintesc: amenajarea pădurilor de interes 
climato-terapeutic, sau pădurile de agrement etc., ba-
zate pe determinarea parametrilor climato-terapeutici 
ai aerului, parametri organismului uman, aero-ioniza-
rea în arborete, absorbţia sonoră a pădurii, vătămările 
produse de vizitatori în păduri etc. Chintesenţa aces-
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tor cercetări interdisciplinare a asigurat, în anul 1978, 
finalizarea temei privind sistematizarea şi amenajarea 
peisagistică a pădurilor de interes social, unde a pus 
accentul pe problemele peisagiului. Fiecare temă s-a 
sprijinit pe aplicaţii experimentale. A stabilit premisele 
şi principii în amenajarea pădurilor de interes ştiinţific 
(1978) etc. A elaborat îndrumări tehnice oficiale privind 
gospodărirea şi ocrotirea parcurilor naţionale, rezerva-
ţiilor naturale, monumentelor şi pădurilor cu funcţii de 
recreare din Fondul forestier (1990).
(4) Extinderea răşinoaselor cuprinde cercetările referi-
toare la: vârste optime de tăieri pentru arboretele de 
pin negru şi pin silvestru cultivat în afara arealului natu-
ral (1968); Bazele de amenajare ale culturilor de molid 
(1967) şi brad (1970) din afara arealului de vegetaţie; 
Proporţia optimă de extindere a speciilor de răşinoase 
(1982) unde a prezentat primele modele de compoziţii 
ţel pe etaje bioclimatice, precum şi un model complex 
de optimizare a compoziţiei ţel pe unitate de gospo-
dărire bazat pe programare matematică şi asociat cu 
un program de simulare a procesului de producţie pe 
durata ciclului (în colaborare cu  Dr. ing. I. Seceleanu şi 
Prof. mat. J. Armeanu, 1982); Organizarea procesului de 
producţie în unităţile de gospodărire în care se extinde 
cultura răşinoaselor (1977) şi măsuri amenajistice de 
mare prudenţă şi stabilitate.
(5) Alegerea tratamentelor grupează investigaţiile pe 
baza cărora a propus extinderea tratamentelor intensi-
ve, diferenţiate în raport cu condiţiile staţionale şi func-
ţiile pădurilor şi elaborarea normelor în 1963, 1980. Prin 
conlucrarea cu Acad. V. Giurgiu au elaborat un concept 
inedit privind alegerea tratamentelor care apoi a fost 
generalizat prin normele din anii 1986, 1988, 2000. A 
întreprins cercetări care au contribuit la constituirea 
prin amenajament a unor unităţi de gospodărire expe-
rimentale de lungă durată destinate aplicării codrului 
grădinărit, codrului cvasigrădinărit, codrului cu perioa-
dă lungă de regenerare. Astfel de unităţi au fost ampla-
sate în pădurile ocoalelor silvice Mihăeşti, Săcele, Vidra, 
Caransebeş etc.
(6) Reconstrucţia ecologică a pădurilor include cercetă-
rile privind: Aspecte amenajistice ale refacerii şi amelio-
rării arboretelor necorespunzătoare din pădurile de fag 
(1976); Refacerea arboretelor de agrement (1976); Măsuri 
silviculturale de reconstrucţie ecologică a pădurilor dete-
riorate (1994).
(7) Zonarea funcţională a pădurilor, declanşate după 
sintetizarea cercetărilor Prof. I. Popescu-Zeletin (1952) 
şi oficializarea acestora prin H.C.M. Nr. 114/1954  privind 
zonarea funcţională a pădurilor, menită a evita spolie-
rea pădurii româneşti de ocupantul sovietic - cuprinde: 
Studiu privind îmbunătăţirea zonării funcţionale a pădu-
rilor (1963); Criteriile de clasificare a pădurilor de interes 
social-recreativ în scopul amenajării lor polifuncţionale 
(1968); Relaţii şi funcţii ale componentelor ecosistemelor 
forestiere (1974); Instrucţiuni privind încadrarea păduri-
lor pe grupe şi categorii funcţionale (1974); continuate 
prin alte reactualizări la care a participat în anii: 1972, 

1973, 1976, 1999.
(8) Monitoringul şi inventarul fondului forestier, domeniu 
nou în România, în care a întreprins  ample investigaţii 
pe baza cărora a elaborat conceptul tehnico-organi-
zatoric al sistemului care apoi a fost perfecţionat prin 
aplicaţii experimentale. În anul 1990, din acest concept 
a fost preluat subsistemul de supraveghere al vegetaţi-
ei forestiere (Nivel 1), corelat cu prevederile Manualului 
ICP-Forest şi implementat în pădurile României. Astfel, 
România a putut adera la programul de Cooperare In-
ternaţională şi semna rezoluţiile de la Helsinki 1973 şi 
de la Strasbourg 1990.
(9) Tehnica de revizuire a amenajamentului i-a solicitat 
implicarea radicală cu ocazia amenajării Ocolului Silvic 
Mihăeşti (1978) şi la redactarea ediţiilor normelor tehni-
ce pentru amenajarea pădurilor între anii 1959 şi 2000.
(10) Alte contribuţii deosebite constau în participările 
reuşite la: elaborarea tabelelor de sortare pentru fagul 
din nordul Olteniei; determinarea creşterii producţiei 
şi calităţii arboretelor de molid, brad şi fag; evaluarea 
efectelor de protecţie şi evaluarea complexă a fondului 
forestier (1971), (1986), (1990); evaluarea daunelor din 
păduri provocate de factori naturali şi antropici (1989); 
stabilirea indicatorilor de supraveghere a factorilor de 
mediu din fondul forestier eficient de determinat prin 
teledetecţie (1990); delimitarea stratelor de ecosisteme 
în raport cu specia, consistenţa, vârsta, volumul etc. în 
România.
(11) Alte teme finalizate se referă la: Investigaţii prospec-
tive şi de prognoză pentru serviciile aduse de păduri altor 
activităţi sociale (1995); Cercetări privind impactul modi-
ficărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere din Ro-
mânia, cu sprijin din SUA (2004). A colaborat la primele 
două zonări economice şi sociale (1962, 1982), precum 
şi la elaborarea volumelor: “Mica enciclopedie a păduri-
lor” (1982, 1996); “Pădurile României” (1982); “Pădurea şi 
Omul” (2004) etc.
(12) Activitatea de asistenţă tehnică cerută de beneficiari 
s-a concretizat într-un număr mare de acţiuni precum: 
avizarea în comisii a soluţiilor de principiu în amena-
jamentele în curs de revizuire; întocmirea de studii de 
sistematizare şi amenajare peisagistică pentru păduri 
intens solicitate de vizitatori; stabilirea cauzelor uscării 
anormale a arborilor şi măsuri de redresare; controlul 
circulaţiei masei lemnoase; evaluarea pagubelor pro-
duse de vânt şi zăpadă şi măsuri de reconstrucţie; im-
plicaţiile extinderii tratamentelor intensive etc.
In afara acestor domenii, a elaborat şi publicat nume-
roase comunicări ştiinţifice în ţară şi în străinătate la 
manifestări organizate sub egida Uniunii Internaţionale 
a Institutelor de Cercetări Forestiere - I.U.F.R.O., a „Socie-
tăţii Române de Ecologie” a  Societăţii “Progresul Silvic”. 
Dar, cele mai multe comunicări ştiinţifice le-a susţinut 
în cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi al 
Academiei Române – Secţia de ştiinţe silvice.
Pentru activitatea profesională i-au fost conferite dis-
tincţiile jubiliare: „Diploma de onoare pentru activitate 
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profesională în domeniul cercetării, dezvoltării şi proiec-
tării în silvicultură” 30 octombrie 2003, Bucureşti; „Diplo-
ma de onoare acordată cu prilejul împlinirii a 50 de ani  
de la prima Conferinţă Naţională de Amenajare Pădurilor 
pentru activitate desfăşurată în domeniul amenajării pă-
durilor României”, Bucureşti 24 mai 2005.
După o activitate semicentenară  în serviciul pădurii şi 
la despărţirea lumească, Dr. ing. Nicolae Pătrăşcoiu lasă 
urmaşilor crezul şi testamentul său, potrivit căruia „Ar-
gumente incontestabile, relevate prin cercetări efectuate 
de-a lungul unei vieţi întregi, obligă gestiunea silvică să 
treacă urgent la redresarea stărilor negative cumulate în 
păduri în ultimele două decenii. Pentru atingerea acestui 
obiectiv este necesar ca în strategia dezvoltării silviculturii 
să fie inclusă şi urmărită prevederea  privind: „Elabora-
rea şi oficializarea unui program concret de perspectivă 
privind extinderea treptată a studiilor naturalistice com-
plexe, cu cartări la scară mare, efectuate de specialişti, 
anticipat lucrărilor de revizuire, pentru asigurarea fun-
damentării ecologice a amenajamentului şi a proiectelor 
speciale de reconstrucţie ecologică”. Aceasta va include: 
acţiunile prioritare necesare pentru relansarea acestor 
studii; cuantumul investiţiilor financiare; personalul cu 
înaltă specializare şi cel de coordonare etc. In condiţiile 
provocate de accentuarea schimbărilor climatice, ofici-
alizarea şi relansarea acestor studii în pădurile ţării va 
asigura nivelul calitativ performant în fundamentarea 
ecologică a amenajamentului şi în gestionarea durabilă 
a pădurilor.
Prin conduita sa elevată, datorată educaţiei exempla-
re primite în familie şi în şcoală, Dr. ing. N. Pătraşcoiu 
lasă amintirea unei personalităţi ireproşabile definită 
prin corectitudine, integritate, onestitate, dârzenie, 
modestie, devotament pentru familie, patrie şi profesi-
une. Prin felul său reţinut, emana austeritate şi încrede-
re. Era drept şi exigent mai ales cu el însuşi. Întruchipa 
virtuţile antice şi un caracter puternic. Nu a dezamăgit 
niciodată. Emitea neînfricat aprecieri corecte. De neui-
tat rămân aprecierile sale politice critice din perioada 
dictaturii comunicate neutru colegilor, deşi unii din-
tre ei deţineau importante funcţii politice şi sindicale. 
Alintat în familia paralelă de colegii mai tineri cu ape-
lativul „Nea Nae”, cercetătorul N. Pătrăşcoiu rămâne o 
personalitate de excepţie a Corpului Silvic, un exemplu 
de demnitate şi competenţă profesională, un nucleu 
de românism care, prin consecvenţa atitudinii sale, în 
ciuda vicisitudinilor, a supravieţuit deznaţionalizării, 
sovietizării şi comunizării Ţării. A contribuit direct la 
lărgirea orizontului ştiinţelor silvice, la conservarea şi 
redresarea morală a comunităţii silvice. A înnobilat şi 
onorat renăscuta Societate „Progresul Silvic”, la al cărei 
prestigiu a contribuit dezinteresat prin comunicările 
prezentate, parte publicate de acest for. Prin vasta sa 

cultură expusă fluid şi în franceză, a fost apreciat, dorit 
şi căutat de reprezentanţii forestieri francofoni cu care 
venea  în contact. S-a bucurat de afecţiunea constantă 
a distinsei sale soţii Marieta, a fiului său Florin Silviu - 
inginer de aeronave, a nurorii sale Simina – economis-
tă, a nepoţilor Andreea, economistă relaţii internaţio-
nale care, prin câştigarea râvnitei burse „Mumer” este 
masterand în Germania şi a micuţului Vlad, a colegilor 
şi şefilor săi. De neuitat sunt atât generozitatea sa şi a 
Doamnei sale, care îi serba creştineşte aniversările zile-
lor onomastice şi de naştere la institut, cât şi nelipsitele 
sale participări la festivităţile anuale ale „Fiilor Gorjului” 
derulate în Capitală. Semenilor le-a dat totul, oricând. 
Nu a cerut şi nu a beneficiat de favoruri şi de funcţii. 
Deşi contemporan cu noi, a fost şi rămâne un produs al 
României de ieri pentru România de mâine, adică pen-
tru România eternă. Meritele şi realizările sale impresi-
onante n-au corespuns nici criteriilor şi nici mentalităţii 
selecţionerilor pentru promovarea elitelor autentice  în 
structurile academice postuniversitare contemporane. 
Dar, prin opera, faptele şi complexitatea sa spirituală 
locul rămăşiţelor pământeşti ale cercetătorului silvic Dr. 
ing. Nicolae Pătrăşcoiu este în Panteonul naţional.
Iată de ce despărţirea de Dr. ing. Nicolae Pătrăşcoiu  
este nevralgică şi, la fel de îndureraţi ca proorocul şi 
împăratul David la aflarea ştirii morţii prietenului său 
Ionatan, putem replica  „Ne doare de tine, frate Nicolae! 
Dragostea ta către noi era uimitoare!”. Dumnezeu să-l 
ierte şi să-l odihnească în pace in împărăţia Sa, iar pe 
dragii săi, greu încercaţi, să-i întărească! 
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PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Deşi în toate oraşele lumii se extind parcurile şi scuarurile şi se îndesesc 
arborii din aliniamente pentru transformarea zonelor verzi în păduri ur-
bane, la Braşov continuă agresiunile împotriva arborilor şi pădurilor!

Castanul maltratat, absorbea zilnic 12 kg CO2 din atmosfera poluată a bulevardului Griviţei şi con-
tribuia zilnic la purificarea aerului cu 6 kg oxigen. Prin tăierea vârfului şi crengilor, odată cu redu-
cerea coroanei cu 75% s-a micşorat şi cantitatea de CO2 absorbită la 3 kg şi cantitatea de oxigen 
eliberată la 1,5 kg/zi.
Prin tăierea vârfului şi reducerea coroanei, în timpul sezonului de vegetaţie, castanul de pe bu-
levardul Griviţei: se poate usca din cauza unor perturbări ale fotosintezei, respiraţiei şi transpira-
ţiei şi a dezechilibrelor între absorbţia substanţelor minerale şi fotosinteză; se debilitează şi nu 
poate lupta contra infecţiilor cu viruşi şi ciuperci parazite, care se instalează pe secţiunile de pe 
ramuri şi tulpină; va fi infestat de Cameraria ohridella, care deşi este numai o larvă minieră se în-
mulţeşte în masă şi provoacă uscarea castanului; va face putregai pe tulpină, deoarece secţiunile 
cu diametre mai mari de 5 cm nu se cicatrizează!
La aniversarea a 125 de ani de la naşterea marelui silvicultor Marin Drăcea, se constată cât de 
actuale sunt încă observaţiile sale:
„Istoria silvică ne învaţă limpede, că în evoluţia pădurilor şi economia forestieră a unei ţări vine o 
epocă, mai mult sau mai puţin lungă, în care poporul respectiv, cu o furie şi cu o inconştienţă, uneori 
de proporţii uriaşe, îşi jefuieşte şi îşi mutilează singur patrimoniul său forestier, moştenit de la gene-
raţiile anterioare”. (Drăcea M., 1938)

Maltratarea arborilor de pe bulevardul Griviţei



PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Arborii cu coroana largă reţin 1,4 kg/an poluanţi din aer. Pe bulevardul 
Griviţei, frunzele arborilor conţin: 937 ppm S; 8,9 ppm F; 860 ppm Cl; 
448,3 ppm Na; 8,2 ppm Pb; 17,05 ppm Cu; 20,03 ppm Zn; 452,3 ppm Fe şi 
2.407 ppm Mg. Un arbore cu coroana largă poate reţine 1,4 kg/an polu-
anţi din aer.
Prin maltratarea castanilor capacitatea coroanelor de a reţine poluanţi 
scade de câteva ori.

„Toate bunele intenţii ale unor conducători şi sforţările corpului silvic de specialişti se pierd în vidul 
sufletului forestier al poporului românesc”. (Drăcea M.)



PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Pădurea defrişată de pe Dealul Cetăţii degaja 120-220 kg oxigen /zi/ha 
şi absorbea 220-290 kg CO2/zi/ha, contribuind la diminuarea efectului de 
seră al Terrei.

„Despădurirea este decadentă. Lumea noastră sub biciul păcatelor din ultimele decenii începe a price-
pe acest mare adevăr. Iar cel ce a întârziat, acela să privească coastele surpătoare, cursul neregulat al 
apelor, puhoaiele, secetele, pustiirile lor sau - şi mai convingător – să se documenteze în Balcani sau 
în ţările sudice”. (Drăcea M.)
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PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

În locul zonei verzi din jurul cetăţii din Braşov a rămas un peisaj dezolant 
de cioate înalte de 1-1,5 m!
Turismul istoric (vizitarea Cetăţii) nu poate fi despărţit de turismul este-
tic, a peisajului, al zonei verzi, al frumosului ambiental!

„Ca urmare a unei astfel de intervenţii, se dezlănţuie  un nou război între pământ şi forţele erozi-
unii, omul dărâmându-şi astfel temelia propriei sale existenţe. Despădurirea este expresia cea mai 
clară a lipsei de perseverenţă a fiinţei omeneşti. Popoarele se judecă între ele şi după respectul pe 
care îl au faţă de propriul lor pământ, şi ca atare, faţă de pavăza cea mai sigură a acesteia – pădurile.  
Nu-şi apără pădurea şi pământul decât poporul ce se simte solidar cu propriul său viitor şi care vrea 
să trăiască. Despădurirea este decadenţă: iată adevărul, pentru cei ce vor să-l audă şi să-l înţeleagă.” 
(Drăcea M.)
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PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Arborii, tăiaţi din aliniamente, contribuiau la purificarea aerului prin 
acumularea ori metabolizarea până la: 905 ppm plumb, 60 ppm cadmiu, 
20 ppm fluor, 31.320 ppm clor, 1.869 ppm natriu, 100 ppm cupru, 816 
ppm zinc, 1044 ppm fier, 13.200 ppm sulf, 31.120 ppm calciu (Bolea, Chi-
ra, 2008).

„Un copac bătrân, uitat undeva în câmp, la o margine de drum, este cea mai vie legătură a noastră cu 
vremurile şi cu oamenii de altădată. Cine nu-l iubeşte nu are nimic sfânt pe aici: este un venetic adus 
şi mânat de vânturi, ca ciurlanul pe câmpurile pustii; cine-l taie, îşi curmă toate legăturile cu trecutul 
celor de un sânge cu el şi vrea să se usuce ca şi arborele pe care îl desprinde de pământul de care a fost 
legat sute de ani.” ( Drăcea M.)
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PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Prin defrişarea pantelor de 45 grade, eroziunea va creşte, de la 0,1–2,5 
m3/an/ha, cât era sub pădurea netăiată, la 140–750 m3/an/ha.

„Pădurea nu este o improvizaţie de moment, ci rezultatul unor grele şi îndelungi lupte între forţele 
oarbe ale naturii, care rod neîncetat coaja pământului până la vegetaţia lemnoasă, care cu o îndelun-
gată răbdare şi cu o admirabilă tactică, pune stăpânire pe sol, potoleşte puterea destructivă a acestor 
forţe oarbe şi dă omului liniştea, siguranţa zilei de mâine şi deci putinţa de a trăi.” (Drăcea M.)



PROTESTUL SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Înainte de tăierea celor 395 arbori, coroana acestora intercepta şi înceti-
nea căderea precipitaţiilor la sol, iar sistemul radicelar, reţinea apa din 
sol, reducând coeficientul de scurgere al apelor pe versanţi la 0,24. După 
tăiere coeficientul de scurgere va creşte peste 0,67%.

„Pădurea nu trăieşte numai cu căldura soarelui, cu ploaia cerului, ci trăieşte, mai cu seamă astăzi, cu 
roua inimii omeneşti, care poate face şi păstra pădurea în piatră seacă şi care, atunci când lipseşte, 
usucă cele mai frumoase păduri pe care ni le-ar fi dăruit un Dumnezeu iubitor al pământului româ-
nesc.” (Drăcea M.)
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După topirea zăpezilor în primăvara 2011 şi după primele ploi torenţiale, 
Spitalul de pe str. Mihai Eminescu, Biserica Buna Vestire şi imobilele din 
avalul defrişărilor vor avea nevoie de cleonaje şi gabioane pentru a reţi-
ne aluviunile ce se vor scurge din amonte.

„Un minimum de cunoştinţe despre păduri trebuie neapărat să facă parte integrantă din cultura gene-
rală a fiecărui fiu al acestui neam, trecând organic în programul de învăţământ de toate gradele, unde 
elevul învaţă despre geizerele din Islanda, despre paralaxe, despre civilizaţia chinezească, despre câte 
şi mai câte, încât până într-atât se îmbată, se orbeşte şi se ameţeşte de ştiinţa sa universală, încât până 
la urmă nu mai vede că îi curge pământul de sub picioare şi se prăvale peste el!” (Drăcea M.)
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Pădurea de pe Dealul Cetăţii nu mai este „Casa apelor”, deşi adăposteşte 
sediul unei instituţii specializate în: „Sisteme de gospodărire a apelor”!
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După defrişarea pădurilor de pe culmile muntelui Warte, pentru amplasa-
rea ne-ecologică a unor hoteluri supradimensionate, după defrişarea pădu-
rii de pe vârful Cetăţuia, pentru construirea de vile mai înalte decât Cetatea 
Braşovului, a venit şi rândul vegetaţiei lemnoase de pe Colina Universităţii.
Această Colină, numită şi „Colina Verde”, pentru că pădurea îmbracă ar-
monios clădirile şi corpurile Universităţii, a devenit „Colina Galbenă” a 
noroaielor şi a şiroirilor de apă, unde studenţii vor putea studia, de la 
geamurile Facultăţii de Silvicultură, formarea ravenelor şi a viroagelor, 
în lipsa vegetaţiei lemnoase.
Pădurea defrişată din spatele Pieţei Chilipir, făcea parte din peisajul tra-
diţional al Braşovului şi participa la diminuarea efectului de seră al Ter-
rei, prin absorbţia a 220-290 kg CO2/zi/ha şi contribuia la îmbunătăţirea 
calităţii aeului, prin degajarea a 120-220 kg oxigen/zi/ha şi prin reţine-
rea anuală a 65 t/ha pulberi!
În locul arborilor de pe Colina Universităţii din Braşov a rămas un versant 
expus puhoaielor de apă!
După topirea zăpezilor şi căderea unor ploi torenţiale, „Piaţa Chilipir” din Bra-
şov şi clădirile de pe strada Mihai Viteazu, de la poalele defrişate ale Colinei 
Universităţii, riscă împotmolirea cu aluviunile ce se vor scurge de pe versant!

„Simţul şi înţelegerea poporului respectiv pentru cele silvice şi drept consecinţă, respectul, chiar iubi-
rea de arbori şi pădure, hotărăsc în ultimă analiză soarta pădurilor unei ţări, într-o anumită epocă.” 
(Drăcea M.)
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Crearea în mijlocul Braşovului, a unui derdeluş supradimensionat, fără 
nici o utilizare în timpul verii, prin dezafectarea zonei verzi şi defrişarea 
treimii inferioare a Colinei Universităţii, maschează nevoia de lemn, sau 
de teren, pentru amplasarea imobilelor?

„Poporul nostru şi mai cu seamă conducătorii lui trebuie să ajungă cât mai urgent să înţeleagă rostu-
rile pădurii în economia naturii şi în economia naţională” (Drăcea M., 1938).


