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Stimate domnule Ministru László Borbély,

La intervenţia mai multor membri ai Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România – A.P.P.R. facem următorul:

APEL
pentru necesitatea aplicării legislaţiei în vigoare 

pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România

S tructura fondului forestier al ţării, după 1990, pe 
categorii de proprietate, s-a schimbat, renunţându-se 
la monopolul integral al statului asupra pădurilor,  prin 

retrocedarea către foştii proprietari a terenurilor forestiere.

Situaţia economică precară a multora dintre proprietarii par-
ticulari de păduri a condus la înfiinţarea în 1998 a Asociaţiei 
Proprietarilor de Păduri din România, persoană juridică de 
utilitate publică, pentru a reprezenta interesele proprietari-
lor de păduri în relaţiile cu Guvernul României.

Pentru ca proprietarii de păduri să poată deveni un partener 
real în susţinerea politicilor şi programelor naţionale pentru 
dezvoltare durabilă a pădurilor,  în concordanţă cu priorită-
ţile României şi ale UE,  prin Legea 46/2008 s-au  stabilit 
măsuri de sprijin al acestora.

Astfel Legea 46/2008,  art. 97, al. 1, lit. a  obligă mi-
nisterul de resort să acopere integral  de  la bugetul de stat 
costurile administrării şi serviciilor silvice pentru fondul fo-
restier  proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, în 
suprafaţă mai mică sau egală cu 30 ha. Scopul subvenţiilor 
acordate este salvarea acestor categorii de păduri, cele mai 
ameninţate, de la distrugere.

Prin aceeaşi lege la art. 97, lit. b se prevede acordarea de 
compensaţii proprietarilor pentru restricţiile de recoltare a 
masei lemnoase impuse de  funcţiile de protecţie stabilite 
prin amenajamentele silvice, sau cum se specifică  în Codul 
silvic „compensaţii reprezentând contravaloarea produselor 
pe care proprietarii nu le recoltează.”

Prin art. 21, al. 4 se stabileşte că pentru suprafeţele de 
maximum 100 ha, cheltuielile privind elaborarea amenaja-
mentelor silvice se suportă din bugetul de stat, prin bugetul 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Formele legale de sprijin de mai sus au avut raţiuni bine sta-
bilite, ţinând seama de privaţiunile, restricţiile de exploata-
re şi resursele financiare reduse ale majorităţii proprietarilor 
de păduri.

Cu toate acestea, prin HG 861/2009 art. 6, al. 2, se aduc 
noi condiţionări fiind făcută precizarea că „formele de 
sprijin se vor continua după 1 ianuarie 2010, numai 
după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene 
privind ajutoarele de stat” (adresa Ministerului Mediului 
şi Pădurilor nr.10129/CA/21.04.2010), fără să se indice o dis-
poziţie pertinentă din legislaţia europeană pe seama căreia 
să se justifice motivul tergiversării.

Mai mult decât atât, în adresa Ministerului Mediului şi Pă-
durilor nr. 10129/CA/2010, cabinetul ministrului,  prin se-
cretarul său de stat, menţionează că „Regia Naţională a Pă-
durilor nu are resurse alocate prin buget şi nici cadrul legal 
pentru a efectua gratuit paza, serviciile silvice sau adminis-
traţia pădurilor private indiferent de suprafaţă şi proprietar”. 
În aceste condiţii se indică încheierea imediată a con-
tractelor pentru servicii silvice sau de administrare şi 
pentru  suprafeţele de pădure sub 30 ha. Constatăm, însă, 
că acest cadru există, fiind statuat prin Legea 46/2008, la 
art. 97, al. 1. În plus, la art. 98, din aceeaşi lege, se stabileşte 
şi modul de atribuire: prin ocoalele silvice, pentru serviciile 
prevăzute la art. 97, al. 1, lit. a, la dispoziţia proprietarului 
pentru compensaţiile prevăzute de art. 97, al. 1, lit. b, iar cele 
prevăzute la art. 21, al. 4 se pun la dispoziţia structurilor 
teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.

La art. 99, al. 1 din Legea 46/2008 se stabileşte că sumele 
de mai sus, prevăzute la art. 98, se aprobă prin hotărâre a gu-
vernului la propunerea autorităţii centrale care răspunde de 
silvicultură, care în termen de 90 de zile de la intrarea în vi-
goare a prezentei legi trebuie să elaboreze „Normele metodo-
logice de acordare, utilizare şi control al sumelor respective”.

O serie de precizări se impun aici:

Guvernul României nu are abilitatea de a aduce prin hotărâri 
de guvern, completări şi modificări legilor care se bucură, de 
o forţă juridică superioară (este vorba de art. 97-99 din Co-
dul silvic adoptat prin Legea 46/2008). Legea impune Gu-
vernului să aloce prin buget sumele de bani necesare 
îndeplinirii obligaţiilor legale  mai sus menţionate şi să ela-
boreze normele  metodologice de acordare a acestora. 

O altă problemă o reprezintă modificarea prin HG 
861/2009, art. 2, al. 2, lit. f, din anexa 2, a coeficientul 
k, de la 0,8(0,7) la 0,3, acesta fiind utilizat la calculul com-
pensaţiilor pentru restricţiile de masă lemnoasă impuse de 
funcţiile de protecţie prevăzute de amenajamentele silvice. 
Micşorarea de 2,3 ori a acestui coeficient este motivată 
prin depăşirea vârstei exploatabilităţii tehnice a arboretelor. 
Ori, se ştie că pentru pădurile cu funcţii speciale de protecţie, 
încadrate în SUP M, nu se calculează vârsta exploatabilităţii 
tehnice, ci numai pentru arboretele în care procesul de pro-
ducţie este reglementat. Se pare că cei care au redactat  hotă-
rârea de guvern nu vor să cunoască acest lucru, intenţia fiind 
numai diminuarea sumelor alocate, fără justificare tehnică.

SCRISOARE DESCHISĂ  
C ĂTRE MINISTRUL MEDIULUI
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Conform raportului privind starea pădurilor pe anul 2007, 
elaborat de Ministerul Agriculturii, pentru sprijinirea pro-
prietarilor de păduri a fost alocată suma de 11,06 mili-
oane lei, din care au fost utilizaţi numai 3,46 milioane 
lei, şi din aceştia pentru plata compensaţiilor datorate 
restricţiilor de tăiere doar 1,15 milioane lei. Cu toate că 
suma alocată de minister a fost derizorie, în raport cu 
suprafaţa pădurilor şi numărul proprietarilor privaţi, 
care puteau beneficia de aceste fonduri, numărul mic de 
documentaţii depuse arată lipsa de informare a proprieta-
rilor privaţi. Considerăm că atât informarea proprietarilor 
cât şi întocmirea documentaţiilor aferente şi înaintarea spre 
aprobare trebuia făcută şi urmărită prin intermediul ocoa-
lelor silvice, pentru aceste păduri. Birocraţia fiind o regulă a 
jocului, proprietarii au fost descurajaţi de unele ITRSV-uri 
prin solicitarea a numeroase acte şi copii legalizate, în conţi-
nutul documentaţiilor, care nu au fost în concordanţă cu pre-
vederile publicate de minister pe pagina web al acestuia. Un 
alt blocaj birocratic a fost ridicat de unele ITRSV-uri în luna 
noiembrie 2010 când se comunică unor proprietari ale că-
ror documentaţii au fost verificate, găsite complete, avizate 
chiar de DGFP, că acestea nu vor fi înaintate ministerului de-
cât după primirea avizului favorabil al Comisiei Europene, iar 
dacă acesta nu se primeşte până la 31.12.2010, documenta-
ţia va fi returnată proprietarului, intrând sub incidenţa art. 
61 din Legea 500/2002 a Finanţelor Publice. Însă nici în 
această lege nu se prevede returnarea şi anularea plăţilor, ci, 
dimpotrivă în art. 61, al. 2 se precizează posibilitatea plăţii 
lor din bugetul anului următor. Dar, cum mai poate deveni 
acest lucru posibil dacă dosarul este returnat?

Compensaţiile au fost acordate în anul 2008 şi în 2009 cu 
mari întârzieri, dar pentru 2010 se invocă necesitatea 

„primirii deciziei favorabile a Comisiei Europene”, fără 
a se indica, aşa cum am mai arătat, o dispoziţie pertinentă 
din legislaţia europeană. Această tergiversare şi  „vigilenţă”, 
în realitate, nu se verifică având în vedere că pe site-ul Comi-
siei Europene nu figurează în anul 2010 nici o cerere de aviz 
de acest fel, care să provină din partea Guvernului Român.

Ceea ce este cu adevărat de neînţeles este faptul că nici Gu-
vernul şi  nici ministerul de resort nu au reuşit să facă o 
distincţie clară între diferitele forme de ajutor de stat care 
sunt  permise la nivel european şi cele care reprezintă încăl-
cări ale normelor europene. Tratatul privind funcţiona-
rea Uniunii Europene în art. 39 şi Regulamentul CE nr. 
1698/20.09.2005 al Consiliului, descriu principalele 
tipuri de ajutor pe care le poate accepta. La Titlul IV 

„Ajutor pentru dezvoltare rurală”, Secţiunea 2, art. 36, sunt 
descrise măsurile de sprijin, iar la subsecţiunea 2 „Condiţii 
aplicabile măsurilor privind utilizarea durabilă a terenurilor 
forestiere” sunt reglementate în mod explicit plăţile Natura 
2000 (art. 46) şi plăţi silvo-mediu (art. 47) – o dovadă în plus 
că asemenea fonduri de ajutor de stat nu contravin legislaţiei 
europene, ţinând de fapt de politica europeană de încuraja-
re a protecţiei pădurilor, datorită funcţiilor speciale pe care 
acestea le îndeplinesc.

În motivarea problemelor ridicate privind acordarea 
compensaţiilor puse de numeroşi  proprietari privaţi, unele 
ITRSV-uri comunică răspunsul Direcţiei Generale a Pă-
durilor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor 

nr. 196312/20.12.2010, prin care se precizează că la 
„data intrării în UE (01.01.2010) s-a acceptat ca fondul 
de sprijin să poată fi acordat doar pe o durată de 3 ani, 
urmând ca până la 31.12.2010 legislaţia României să 
fie armonizată cu cea a UE, privind  acordarea ajutoa-
relor de stat”.

Faţă de aceasta nu putem afirma decât că  reprezentanţii 
acestui Minister fie sunt în eroare – necunoscând că 
dispoziţiile Regulamentelor Europene fac deja parte 
din corpusul normativ naţional, deci, problema re-
glementării s-au transpunerii lor a fost făcută deja, şi, 
prin urmare se persistă în amânarea acordării plăţilor 
pe anul 2010, prin tergiversare şi abuz.

Pe de altă parte, în menţionata adresă se mai precizează 
că „acordarea tuturor formelor de sprijin în sectorul 
forestier, prevăzută în legislaţia naţională, se poate 
face după 01.01.2010 doar după notificarea schemelor 
de ajutor de stat”, arătându-se că Ministerul  Mediului şi 
Pădurilor, a solicitat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, notificarea schemelor de ajutor de stat în domeniul 
forestier. Urmarea acestor solicitări, MADR s-a exprimat în 
sensul iniţierii de acte normative noi ...”.

Legat de cele menţionate mai sus, ţinem să precizăm că acor-
darea acestor forme de ajutor nu sunt supuse monitorizării şi 
acceptării prealabile din partea organismelor UE, ci acestea 
sunt în mod explicit permise până la 100% din valoare. Li-
niile Directoare Comunitare privind ajutoarele de stat 
din sectorul agricol şi forestier pe 2007-2013, publicate 
în jurnalul Oficial al UE  nr. 319/21.12.2006, se referă pe larg 
la acest subiect în capitolul  7 Ajutoare pentru sectorul 
forestier.  Se prevede clar în acestea  că „reprezintă o 
practică a Comisiei să acorde ajutoare de stat pentru 
conservarea, îmbunătăţirea, dezvoltarea şi întreţi-
nerea pădurilor ...” (art. 173). In art. 174  se specifi-
că: „Comisia a acceptat în mod tradiţional un ajutor de 
până la 100% din costurile eligibile … pentru măsuri 
care contribuie la îmbunătăţirea pe termen lung a aco-
peririi cu păduri ... menţinerea sau restabilirea biodi-
versităţii ... precum şi a funcţiei pădurilor.”

În subcapitolul  7 C  Politici pentru Silvicultură se men-
ţionează la art. 175 „Pentru menţinerea şi ameliora-
rea pădurilor...Comisia va declara ajutoarele de stat 
de până la 100% compatibile cu art. 87, al. 3 lit. c din 
TRATAT pentru următoarele costuri eligibile ... dacă acele 
măsuri contribuie la menţinerea sau refacerea funcţiilor eco-
logice, de protecţie şi recreere a pădurilor, a biodiversităţii şi 
a unui ecosistem sănătos”, adică pentru gestionarea durabilă 
a pădurilor.

Prin urmare, nu suntem în prezenţa unei simple Direc-
tive Europene – care să necesite acte normative inter-
ne de transpunere, ci, dimpotrivă, suntem în prezenţa 
unor Reglementări  Europene, care se bucură de efect 
executoriu direct şi în România. Este şi motivul pen-
tru care singura obligaţie care revine autorităţilor de 
specialitate rămâne aceea de notificare („notificarea 
schemelor de ajutor de stat”), ceea ce nu înseamnă 

„aprobare”, ci doar aducere la cunoştinţă (încunoştin-
ţare) a Comisiei Europene. 
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Trebuie subliniat că Autoritatea publică centrală care răs-
punde de silvicultură nu şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând 
din Legea 46/2008 nici în ce priveşte evaluarea funcţiilor 
speciale de protecţie.

Acordarea compensaţiilor prevăzute la art. 97 b din Legea 
46/2008, se referă numai la contravaloarea produselor lem-
noase pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcţii-
lor de protecţie stabilite prin  amenajamentele silvice  şi nu 
la contravaloarea funcţiilor de protecţie pe care pădurea o 
exercită asupra mediului, aşa cum ar trebui precizat pe site-
ul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Pentru contravaloarea 
funcţiilor de protecţie a pădurilor tarifele trebuiau stabilite 
în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii 26/1996, 
dar nici până la abrogarea acestui Cod silvic, odată cu apari-
ţia noului Cod (Legea 46/2008), tarifele nu au fost înaintate 
spre aprobare Guvernului de către Autoritatea centrală care 
răspunde de silvicultură. Cu toate că în noul Cod silvic se 
precizează că valoarea funcţiilor de protecţie a pădurilor 
reprezintă o sursă de venituri pentru Regia Naţională a 
Pădurilor (art. 11, al. 7, lit. e), aceste venituri nu pot fi accesa-
te în lipsa unor norme privind modul de evaluare şi transfer, 
norme pe care autoritatea publică centrală care răspunde de 
silvicultură trebuiau să le aprobe, în baza unor studii efectu-
ate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.

O omisiune gravă în Codul silvic, cu privire la contra-
valoarea efectelor funcţiilor de  protecţie a pădurilor, 
o reprezintă neacordarea acestor fonduri proprietari-
lor de păduri, ci numai  ocoalelor silvice. Ori aceste fonduri 
trebuie  acordate proprietarilor de drept a terenurilor cu ve-
getaţie forestieră care produc efecte benefice mediului încon-
jurător. De asemenea, Codul silvic în vigoare obligă prin 
prevederile art. 6, al. 4, pe beneficiarii funcţiilor de 
protecţie, persoane juridice sau instituţii publice, la 
plata contravalorii acestor funcţii. Însă, nici în acest 
caz nu există reglementări privind cuantificarea tari-
felor aferente.  Mai mult, Fondul de conservare şi rege-
nerare a pădurilor, prevăzut în art. 33, al. 1, are ca sursă 
de constituire sumele reprezentând contravaloarea 
funcţiilor de protecţie, ecologice şi sociale ale  pădurilor.

Se observă că Guvernul şi ministerul de resort tergiver-
sează reglementarea funcţiilor de protecţie a păduri-
lor, fapt ce va avea efecte nedorite, conducând implicit la re-
ducerea suprafeţelor deţinute de pădurile cu funcţii speciale 
de protecţie.

Proprietarii care deţin astfel de suprafeţe vor fi nevoiţi să 
obţină alte venituri pentru a-şi acoperi cheltuielile curente 
impuse de regimul silvic, respectiv plata serviciilor de pază, 
întocmirea amenajamentelor silvice, efectuarea lucrărilor de 
cultură şi refacerea pădurilor. Ei vor trebui să recurgă la tă-
ieri în aceste suprafeţe, de regulă în afara reglementărilor re-
gimului silvic, încercând astfel să beneficieze de posibilitatea 
de a recolta cel puţin o parte din masa lemnoasă care să-i aco-
pere cheltuielile. Dar, cu ce efecte şi consecinţe? Este lesne 
de înţeles! - dispariţia parţială sau totală din anumite zone a 
pădurilor cu funcţii speciale de protecţie, cu repercusiuni de 
multe ori iremediabile asupra stabilităţii ecosistemelor.

Este regretabil că prin prevederile OUG. 196/2005 au fost 
excluşi de la plata taxelor operatorii economici care 

emit gaze cu efect de seră, deşi iniţial prin Legea 73/2000 
ei plăteau această taxă şi este necesar ca în viitor să se revină 
asupra ei, după principiul „poluatorul plăteşte”.

Trebuie subliniat că, după zeci de ani de gospodărire raţiona-
lă a pădurilor, în România s-a ajuns la o balanţă favorabilă, 
emisiile de bioxid de carbon fiind cu 40% sub nivelul cotelor 
admise europene şi mondiale. Mai mult, statul român înca-
sează sau poate încasa, prin valorificarea drepturilor de emi-
sie din surplusul de cantitate atribuită în numele şi pe seama 
României, conform protocolului de la Kyoto circa 2 miliarde 
de euro. Din încasarea acestor fonduri o bună parte ar trebui 
atribuită necondiţionat proprietarilor de drept a pădurilor, 
de stat sau persoane fizice, care prin însăşi existenţa acestor 
păduri contribuie nemijlocit la diminuarea efectelor nocive 
ale noxelor.

Se pune întrebarea, firească, dacă acest Guvern doreşte cu 
adevărat refacerea economică şi productivă a ţării şi pădu-
rilor de vreme ce nu îşi susţine nici propriul program guver-
namental, întocmit pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor 
pe anii 2009-2012, îngrădind obţinerea fondurilor necesare, 
chiar şi pe cele stabilite prin legi, atât pentru administraţia 
silvică de stat cât şi pentru proprietarii privaţi. 

Acest Guvern recunoaşte că:

•	 distrugerea accelerată a condiţiilor naturale, a solului, 
pădurilor şi peisajului românesc, după 1990, a fost influ-
enţată negativ de restructurarea economică;

•	 prin „extensie, impact socio-economic şi lipsă de conşti-
inţă civică la nivelul populaţiei” terenurile agricole au fost 
afectate de degradare şi împreună cu alunecările de teren 
acestea depăşesc în prezent 7 milioane de hectare (adresa 
8270/LB/10.11.2010) a Ministerului Mediului şi Pădurilor;

•	 îndreptarea cauzelor dezastrelor care au condus la pier-
deri de vieţi omeneşti, gospodării, drumuri, poduri, cu 
pagube de miliarde de euro, se poate realiza prin crearea 
de noi păduri, aceasta fiind caracterizată „ ca o activitate 
importantă de mediu în condiţiile climatice extreme ce 
se manifestă în prezent”.

Acelaşi sistem de îngrădiri l-a cunoscut şi Asociaţia Pro-
prietarilor de Păduri din România, care nu a beneficiat 
de fondurile ce trebuiau alocate, pentru a-şi putea realiza 
obligaţiile ce-i reveneau din „Proiectul de Dezvoltare Fores-
tieră privind îmbunătăţirea gestionării durabile a pădurilor”, 
aprobate prin Legea 400/2003, Componenta 16 „Stabilirea 
sistemelor care să asigure gestionarea durabilă a terenurilor 
aflate în proprietate privată”. Astfel, degradarea pădurilor a 
continuat prin neglijenţa statului.

În fapt, distrugerea se datorează restructurării economice 
defectuoase cauzată de lipsa de viziune, moralitate, compe-
tenţă şi civism al celor care au condus vremelnic statul. Po-
litizarea excesivă a instituţiilor statului a creat un adevărat 
haos, a făcut ca retrocedările să dureze prea mult, să se facă 
defectuos şi de multe ori abuziv, în dauna adevăraţilor pro-
prietari.

Ignorând interesele naţionale, pădurea a fost folosi-
tă drept capital politic pentru campaniile electorale şi 
multe altele. Acesta a fost punctul de plecare ce a condus 
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rapid la dezgolirea munţilor, la defrişări masive şi evo-
luţia spre deşertificare în zonele de şes şi chiar în păduri 
ocrotite prin legi speciale. Se apreciază că în ultimii 10–15 
ani s-au defrişat şi brăcuit sute de mii de hectare de pădure. 

Până şi în activitatea de economia vânatului Guvernul 
comite o gravă eroare modificând Legea  407/2006 prin or-
donanţa de urgenţă nr. 102/2010, privind modalităţile de re-
partizare a fondurilor de vânătoare, având ca principal scop 
atribuirea directă a unor fonduri de vânătoare către foştii 

„gestionari consacraţi”. Ulterior, prin O.M. 1221/2010 se sta-
bilesc normele  metodologice de aplicare în favoarea  „gestio-
narilor consacraţi”, fără licitaţie, aceştia având posibilitatea 
de a alege anticipat 5 fonduri plus jumătate din cele avute 
anterior. După această alegere preferenţială, fondurile răma-
se, în general de bonitate inferioară, se vor licita de celelalte 
asociaţii. Mai mult, trebuie spus că Ministerul Mediului şi 
Pădurilor nu deţine o evidenţă corectă a structurii proprie-
tăţii în cadrul fondurilor de vânătoare şi, prin urmare, gesti-
onarii fondurilor refuză să plătească proprietarilor de drept 
ai terenurilor valorile stabilite în contractele de gestionare.

Factorul politic a fost catastrofal pentru păduri, de 
aceea scoaterea politicii din administraţia silvică ră-
mâne un deziderat de mare actualitate. Conducătorii sil-
viculturii trebuie aleşi şi numiţi astfel încât să nu fie angajaţi 
faţă de nici o formaţie politică. Este nedemn acel silvicultor 
care se foloseşte de pădure în scopuri politice. De aceea con-
siderăm că la ocoale, direcţii silvice, I.T.R.S.V.-uri şi Regia 
Naţională a Pădurilor, menţinerea şi promovarea perso-
nalului nu trebuie să se facă pe criterii politice sau „ro-
tiri” pe bază de algoritm, singurele argumente ce trebuie 
avute în vedere sunt competenţa profesională, cinstea, 
demnitatea, conştiinciozitatea şi ataşamentul faţă de 
profesie, dovedită prin activitatea desfăşurată. 

Solicităm Guvernului şi ministerului de resort să ia 
deciziile importante privitoare la prezentul şi viitorul 
pădurilor din România numai cu consultarea, instituţi-
ilor de  cercetare, asociaţiilor profesionale şi a propri-

etarilor de păduri. Menţionăm că şi în UE funcţionează un 
Comitet consultativ pentru păduri, iar în perioada interbelică 
şi în România a funcţionat Consiliul Superior al Pădurilor.

Pe baza analizei critice a priorităţilor şi eficien-
ţei economice şi sociale a programelor finanţate în  
anul 2010 din Fondul de mediu, se constată că numai aproxi-
mativ 10% au fost repartizate pentru investiţii în împăduriri.

Din comunicatul de presă al Ministerului Mediului şi Pădu-
rilor din 16.01.2011 rezultă că, la aceeaşi dată, Guvernul Ro-
mâniei a aprobat Administraţiei Fondului de Mediu, proiec-
tele şi programele pe anul 2011 pentru care s-a alocat din 
Bugetul de stat suma de 2401,7 milioane lei.

Deşi defrişările masive şi degradarea pădurilor a constituit 
cauza principală a dezastrelor ce au condus la distrugerea lu-
crărilor de gospodărire a apelor, a drumurilor, podurilor sau 
căilor ferate în urma ploilor torenţiale şi a fenomenelor me-
teorologice extreme manifestate tot mai des în ultima vreme, 
în contradicţie totală cu necesitatea împăduririi urgente a 
terenurilor şi refacerea ecosistemelor forestiere, care con-
stituie o prioritate naţională, europeană şi mondială pentru 
protecţia mediului, se continuă o alocare disproporţionată a 
fondurilor. Astfel, pentru programul RABLA se alocă 14 %, 
pentru CASA VERDE 18%, SPAŢII VERZI şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului 13,8%, iar pentru împăduriri numai 3,1%. 
Adresăm un nou apel puterii politice, instituţiilor de stat - Pa 
rlament, Guvern, Preşedinţie, partidelor politice, presei şi 
televiziunii, corpului silvic, organizaţiilor nonguvernamen-
tale să ia atitudine pentru ca fondurile de mediu să fie folo-
site cu prioritate în investiţii, pentru ca pădurile să îndepli-
nească funcţiile de protecţie a mediului şi producţie de masă 
lemnoasă, contribuind la ieşirea din actuala criză economică, 
financiară şi socială. •

Cu stimă,

Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România 
Dr. ing. Mihai Ionescu
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EDITORIAL

Valorificarea lucrărilor publicate  
în Revista de Silvicultură şi Cinegetică (I)

Valentin Bolea

D upă 16 ani de apariţie (1996-2011), Revista de Sil-
vicultură şi Cinegetică acumulează 1600 de pagini, 
constituind o „carte” de experienţe practice, idei pro-

fesionale, concepte ştiinţifice, rezultate ale cercetării şi în-
drumări tehnice. Această „enciclopedie” a progresului silvic 
şi cinegetic, pentru a fi mai accesibilă corpului silvic se poate 
structura pe 10 domenii. În editorialul din acest număr pre-
zentăm articolele din primele trei domenii.

1. Conservarea biodiversităţii

1.1. Concepte, semnificaţii, clasificări, conexiuni, 
criterii şi indicatori

•	 Structuri protejate din fondul forestier al ţării (Stănescu 
V., 2/1996);

•	 Biodiversitate şi stabilitate (Stănescu V., 3/1996);

•	 Conservarea biodiversităţii şi a resurselor genetice fo-
restiere (Enescu V., 2,(6)/1997);

•	 Pădurea urbană (Bolea V., Vasile D., 23/2007) (fig.1);

 

Fig. 1. Pădurea urbană din Toronto – Canada (foto Leandru V.) 
Urban forest from Toronto – Canada

•	 Clasificarea vegetaţiei forestiere în funcţie de intensita-
tea influenţei omului (Leandru V., 25/2009);

•	 Abordări noi privind criteriile şi indicatorii folosiţi la 
evaluarea ecologică a pădurilor virgine (Radu S., Coandă 
C., Biriş I.A., 28/2011).

1.2. Protejarea biodiversităţii

•	 Zestrea genetică la OS Avrig (Velea D., 2/1996);

•	 Parcul Naţional Călimani între „a fi sau a nu fi” (Mihăilă 
D., 1 (5)/1997);

•	 Structuri protejate din fondul forestier al DS Mureş (Şte-
fanelli L.I., 2 (6)/1997);

•	 Arboretumul Simeria (Popescu F., Radu S., 9-10/2000);

•	 Bălţile Mici ale Brăilei (Stoiculescu C. D., 11-12/2000);

•	 Unele aspecte privind biodiversitatea forestieră a Repu-
blicii Moldova (Boaghie D., 13-14/ 2001);

•	 Parcul Naţional Bucegi în derivă? (Stoiculescu C.D., 17-
18/2003);

•	 Importanţa vegetaţiei lemnoase a marilor înălţimi din 
Munţii Rodnei şi ai Maramureşului (Pânzariu G., 17-
18/2003);

•	 Începutul conservării biodiversităţii din arii protejate în 
zona de est a României (Stoiculescu C.D., 19-20/2004);

•	 Restauration Forest habitats from the Pietrosul Rodnei 
Biosphere Reserve – Part I (Blada I., 22/2006);

•	 Contribuţia ICAS la conservarea biodiversităţii prin 
mari arii naturale protejate în perioada 1993-2006 (Sto-
iculescu C.D. ş.a., 22/2006);

•	 Reintroduction of Pinus cembra and restoration of Pinus 
cembra/Pinus mugo/Picea abies habitat by planting in the 
Zănoaga holow from the Pietrosul Rodnei Biosphere Re-
serve (Blada I., 23/2007);

•	 Studii de fundamentare pentru constituirea Parcului 
Natural Codru Moma (Merce O., Oarcea Z., Sinitean A., 
23/2007);

•	 Costa Rica – punte de la biodiversidad de America (Mo-
rales F.R.A., 24/2008);

•	 Variaţia conţinutului de fier, zinc şi cupru în frunzele 
de Fagus sylvatica din Fundata, în intervalul 1996-2007 
(Vasile D., Bolea V., 24/2008);

•	 Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina (Io-
nescu M., 24/2008);

•	 Resurse genetice forestiere din judeţul Mureş (Budeanu 
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M., 25/2005);

•	 Compararea calităţii aerului din Parcul Naţional Piatra 
Craiului cu alte parcuri naturale şi naţionale din ţară 
(Vasile D., Bolea V., 25/2009);

•	 Bogăţia, compoziţia şi diversitatea floristică – in-
dicatori calitativi în ecosistemele forestiere des-
tinate creşterii controlate a vânatului (BoleaV. ş.a. 
25/2009);

•	 Tezaurul de floră din Parcul Naţional Piatra Craiu-
lui în comparaţie cu cea din Parcul Natural Porţile 
de Fier şi Parcul Naţional Munţii Rodnei (Vasile D., 
Negruţiu F., Bîlea I., 27/2010) (fig. 2)

Fig. 2. Parcul Naţional Piatra Craiului (foto Bîlea I) 
Piatra Craiului National Park

•	 Aspecte ale calităţii aerului din Parcul Naţional Piatra 
Craiului în anul 2009 (Vasile D., Bolea V., Sârbu G., Bo-
ieru L., 28/2011);

 

Fig. 3. Exemplar secular de brad în Rezervaţia 
„Gemenele”Parcul Naţional Retezat 

Specimen of secular fir tree in Reserve „Gemenele” Retezat National Park

1.3. Ocrotirea speciilor de plante

•	 Vegetaţia lemnoasă azonală din judeţul Braşov (Şofletea 
N., 2/1996);

•	 Genista germanica – răspândire şi fitocenologie (Danciu 
M., Parascan D., 11-12/2000);

•	 Să salvăm arborii remarcabili – adevărate comori vii pe 
cale de dispariţie (Radu S., Coandă C., 21/2005) (fig. 3.);

•	 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului (Vasile D., 
Bolea V., 21/2005);

•	 Bradul alb – mai mult decât o specie silvică ? (Teuşan A., 
28/2011).

1.4. Variabilitatea inter şi intraspecifică a arborilor

•	 Biodiversitatea nutriţională la molid (Bolea V., Popescu 
N.E., Surdu A., Mandai M., 3/1996; 5 (1)/1997);

•	 Variaţia genetică a conurilor de larice (Man G., 8/1998);

•	 Diversitatea genetică la ADN-ul stejarului (Popescu F., 
9-10/1999);

•	 Provenienţe de brad la Săcele (Dinulică F., Petriţan C., 
Pană A.M., 15-16/2002);

•	 Testări de provenienţe de stejar pedunculat (Chira F., 
Chira D., Dănescu F., Chirodea I., 19-20/2004);

•	 Promovarea frasinilor Fraxigen (Popescu F., 19-
20/2004) (fig. 4.).

 

Fig. 4. Fraxinus excelsior şi F. angustifolia

1.5. Conservarea faunei

•	 Der Braunbär: Wildtier des Jahres 2005 Wappentier der 
Hauptstadt Berlin (Teuşan A., 21/2005);

•	 Ursul brun: „de la Ursus arctos la Ursus problematicus„ 
(Teuşan A., 21/2005);

•	 Ecologia şi managementul ursului brun (Micu I., 
21/2005);

•	 Relaţia omului contemporan cu ecosistemul (Micu I., 
22/2006);

•	 Modificări cauzate de castor în structura malurilor şi a 
energiei de relief (Ionescu G. ş.a., 22/2006);

•	 Gripa aviară şi avifauna forestieră (Micu I., 23/2007);

•	 Metode moderne de monitorizare a castorilor în Româ-
nia (Ionescu G. ş.a., 23/2007);

•	 Aspecte ale imobilizării ursului pe cale chimică (Sârbu G. 
ş.a., 23/2007) (fig.5);
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Fig. 5. Imobilizarea ursului pe cale chimică 
Chemical immobilization of bear

•	 Metode de capturare, sedare şi montare a transmiţătoa-
relor în scopul monitorizării castorilor de pe Valea Oltu-
lui (Ionescu G. ş.a., 24/2008);

•	 Utilizarea sistemelor GPS, GSM şi radio în monitoriza-
rea activităţii ursului brun (Sârbu G. ş.a., 24/2008);

•	 Răpitoarele mari din România, între pasiune şi realitate 
(Micu I., 26/2010);

•	 Interacţiunea castorului cu alte specii din macrofauna 
râurilor (Ionescu G., 26/2010);

•	 Managementul ursului brun în România după 1989 
(Micu I., Predoiu G., Stăncioiu T., 27/2010);

•	 Rumänien braunbären, ein beachtliches Naturkapital 
in europäischer Konstellation (Teuşan A., Teuşan Ş., 
28/2011);

•	 Protejarea pădurilor şi a faunei cinegetice în conrtextul 
integrării în comunitatea europeană (Micu I., 28/2011);

•	 Ein Siebenbürger Jagd und Forstsachverständiger des 
Europarats. Über den Karpatischen Braunbären (Sie-
benbürgische Zeitung, 28/2011);

2. Starea fitosanitară şi stabilitatea 
ecosistemelor forestiere

2.1. Adaptarea pădurilor la schimbările climatice

•	 Adapting Existing Forests to Climate Change (Papado-
pol C., 21/2005);

Fig. 6. Concentraţia atmosferică globală de CO2 după http/
www.unep.org 

Global atmospheric CO2 concentration

•	 Adoptarea silvotehnicii la impactul schimbărilor clima-
tice în pădurile din OS Buzău (Cârstian D., 21/2005);

•	 Strategii de precauţie ale silviculturii în perspectiva 
schimbărilor climatice (Cârstian D., 23/2007) (fig. 6.);

•	 Stations forestiere et changement climatique (Bonneau 
M., 27/2010);

•	 Făgetele României în context european sub influenţa 
schimbărilor climatice (I) (Stoiculescu C.D., 27/2010).

2.2. Doborâturi de vânt

•	 Doborâturile de vânt din pădurile judeţului Covasna 
(Stănescu V., 2/1996) (fig. 7.).

Fig.7. Rupturile de vânt din 5-6 noiembrie 1995 din UP IV Covasna 
Wind breaks from 5-6 November 1995, in UPIV Covasna

•	 Sistemul silvicultural cu specific local pentru mărirea 
rezistenţei la vânt a pădurilor din Covasna şi Harghita 
(Bolea V., Mihalciuc V., Chira D., Man G., Cioloca N., Pan-
dele D., 2/1996);

•	 Starea sanitară a arboretelor de răşinoase doborâte de 
vânt în Covasna, Harghita, Mureş şi Bistriţa (Mihalciuc 
V., Simionescu A., Mircioiu L., 8/1998).

2.3. Uscarea prematură a pădurilor

•	 Implicaţii genetice în declinul pădurilor (Stănescu V., 
4/1996);

•	 Homeostazia genetică în populaţii forestiere (Şofletea 
N., 9-10/1999);

•	 Estimarea indirectă a adaptării medii în arboretele cu 
fenomene de uscare (Şofletea N., 4/19996);

•	 Polivalenţa ecologico-adaptativă a speciilor lemnoase 
indigene edificatoare de ecosisteme forestiere (Şofletea 
N., Curtu L., 11-12/2000);

•	 Simptome morfologice şi anatomice ale uscării bradului 
din Bucovina (Şofletea N., Stănescu V., Popescu O., Dea-
conu V., 6 (2)/1997);

2.4. Factori antropici

•	 Unele aspecte negative ale presiunii antropice asupra 
pădurilor încadrate în grupa I funcţională din Moldova 
(Boaghie D., Hadârcă V., Paladiciuc A., 1 (7)/1998);

•	 Efectele păşunatului montan asupra ecosistemelor fo-
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restiere (Ioraş F., Render M., Voiculeţ M., Vergheleţ M., 
9-10/1999);

•	 Reducerea efectivelor de oi din păşunile şi arboretele 
Pietrei Craiului (Ioraş F., Render M., Voiculeţ M., Ver-
gheleţ M., 11-12/2000;

•	 Efecte al poluării industriale petroliere asupra solurilor 
forestiere (Roşu C., Popovici L., 11-12/2000).

•	 Văduva verde (Micu I., 22/2006);

•	 Metoda bioindicatorilor şi bioacumulatorilor în detecta-
rea, evaluarea şi supravegherea poluării (Bolea V., Chira 
D., 23/2007) (fig. 8.);
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Fig. 8. Betula pendula poluat moderat şi puternic cu clor 
Betula pendula moderately and heavily polluted with chlorine

•	 Model al evoluţiei speciilor incluzând acţiunea factorilor 
de presiune. Partea I: Model matematic (Constantin M. 
ş.a., 24/2008);

•	 Degradarea mediului şi violenţa fenomenelor meteoro-
logice la Braşov (Marcu M., Marcu V., 26/2010);

•	 Model al evoluţiei speciilor incluzând acţiunea factori-
lor de presiune. Partea II: Model numeric (Constantin M. 
ş.a., 26/2010).

2.5. Vătămări cauzate de vânat

•	 Pădurea, bradul şi cervidele în Germania şi ţările înveci-
nate (Teuşan A., 28/2011).

2.6. Insecte

•	 Dăunătorii de scoarţă şi lemn ai răşinoaselor afectate 
de doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă (Mihalciuc V., 
Danci A., Lupu D., Olenici N., 13-14/2001);

•	 Dăunători de tulpină ai arborilor pe picior (Mihalciuc V., 
Mircioiu L., Bujilă M., Lucaci D., 8/1998);

•	 Ernoporus sau Cryphalopstiliae (Marcu O., 7/1998);

•	 Infestarea cu Semasia rufimitrana la brădetele din Tuş-
nad – Băi (Mihalciuc V., 1/1996);

•	 Protejarea puieţilor de răşinoase împotriva atacului de 
Hylobius abietis cu ajutorul piretroizilor de sinteză (Ure-
che M., 24/2008);

•	 Evaluarea riscului de atac de Hylobius abietis în plantaţi-
ile tinere de răşinoase din Munţii Cibinului (Ureche M., 
26/2010);

•	 Cărăbuşii – dăunători problemă pentru sectorul silvic 

(Nemţeanu P., Chira F., Chira D., 6 (2)/1997);

•	 Parthenolecanium corni la stejar şi salcâm (Goanţă I., 
8/1998; Goanţă I., Sugoniaev E., 17-18/2003);

•	 Aceria nervisequa Nal. un dăunător nou al fagului (Marcu 
O., Simon D., 11-12/2000) (fig. 9.);

 

Fig.9. Aceria nervisequa faginea (Nal.) un dăunător nou al fa-
gului în ţara noastră (FotoD. Simon) 

Aceria nervisequa faginea (Nal.) a new damaging of beech in our country

•	 Tortrrix viridana la cvercinee (Neţoiu C., 15-16/2002).

2.7. Agenţi criptogamici

•	 Cancerul fagului (Chira F., Chira D., Nemţeanu P., Vlă-
duţi S., 1/1996);

•	 Două specii noi de ciuperci în pădurile Braşovului (Mar-
cu O., Simon D., Marcu V., 5 (1)/1997);

•	 Câteva boli foliare la speciile de pin (Tamaş G., Chira D., 
11-12/2000);

•	 Noile specii de Armillaria (Chira D., Chira F., 2/1996 şi 
13-14/2001);

•	 Testări privind rezistenţa la rugini foliare a speciilor şi 
clonelor de plop (Chira D., Filat M., Chira F., Colin J., 
Mantale C., 19-20/2004);

•	 Agenţii criptogamici ai castanului comestibil (Mariş V., 
21/2005).

2.8. Echilibrul dinamic nutritiv

•	 Nutriţia minerală globală şi echilibrul nutritiv la fag 
(Bolea V., Popescu E.N., Vlonga Ş., Mandai M., Surdu A., 
8/1998) (fig. 10).

Fig. 10. Echilibrul nutritiv în 1996 la 7 populaţii de fag din România, 
comparativ cu nivelul optim stabilit de Bonneau, Solberg (1993) 
Nutritional balance in 1996 by 7 populations of beech from Romania, 

compared with the optimal level determined by Bonneau, Solberg (1993)
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2.9. Soluţii pentru menţinerea stării de sănătate

•	 Soluţii speciale de conducere a arboretelor bolnave (Chi-
ra D., Chira F., 9-10/1999);

•	 Combaterea biologică a ciupercii Cryphonectria parasitica 
(Chira D., Bolea V., Chira F., 17-19/2003);

•	 Combaterea integrată a defoliatorilor forestieri (Mihala-
che G., Voicescu I., Ciornei C., 13-14/2001);

•	 Combaterea ipidelor cu substanţe netoxice (Reddemann 
J., 17-18/2003);

•	 Infecţii produse de VNP la Lymantria dispar (Voicescu I., 
17-18/2003);

•	 Adaptarea răriturilor la particularităţile pădurii de cas-
tan de la Limpedea – Baia Sprie (Bolea V., Chira D., Leşan 
M., 21/2005);

•	 Criterii de selecţie în combaterea integrată a Cryphonec-
triei parasitica (Bolea V., Chira D., Chira F., Mantale C., 
Vasile D., 22/2006);

•	 Considerente genetice şi biologice ale combaterii cance-
rului castanului (Mariş V., 22/2006).

2.10. Urmărirea stării fitosanitare

•	 Testarea feromonilor sintetici pentru controlul popula-
ţiilor de Pytyogenes chalcographus (Mihalciuc V., Mircioiu 
L., Mihalciuc A.,Oprean I., 11-12/2000);

•	 Controlul cuiburilor artificiale de păsări (Simon D., 13-
14/2001);

•	 Monitoringul compoziţiei floristice în ecosisteme fo-
restiere poluate (Bolea V., Săsăran M., Leşan M., 15-
16/2002);

•	 Biosupravegherea calităţii aerului în ecosistemele fores-
tiere (Bolea V., Chira D., 19-20/2004) (fig. 11).

Fig. 11. Variaţia anuală a conţinutului de zinc în acele molidu-
lui din 11 ecosisteme forestiere, în raport cu nivelul inferior şi 

superior european 
Annual variation of zinc content in Norway spruce needles from 11 fo-

rest ecositems, compared with the European lower and upper level

•	 Domenii de aplicare a metodei arborilor bioindicatori şi 
bioacumulatori (Bolea V., Chira D., 22/2006);

•	 Diagnozele foliare de la Copşa Mică (Bolea V., Vasile D., 
Ionescu M., 26/2010).

2.11. Micorize

Dezvoltarea rădăcinilor micorizate la puieţii de răşinoase 
(Chira F., 5 (1)/1997; 13-14/2001; 15-16/2002) (fig. 12.);

Fig.12. Radiculă de molid micorizată 
Spruce mycorrhizal rootlet

•	 Ciupercile micoritice din pădurea de răşinoase (Chira F., 
7 (1)/1998);

•	 Caracteristicile rădăcinilor micorizate la puieţii de 
molid şi brad afectaţi de uscare (Chira F., Chira D., 13-
14/2001).

3. Gestionarea durabilă şi 
ecocertificarea pădurilor

3.1. Gestionarea durabilă a ecosistemelor 
forestiere

•	 Gospodărirea durabilă a pădurilor din OS Avrig (Bucşa 
C.D., 13-14/2001);

•	 Strategia de dezvoltare a silviculturii sibiene (Cotârlea 
I., Cimpoca I., Avrigean I., 15-16/2002 şi 17-18/2003);

•	 Îmbunătăţirea managementului pădurilor din DS Mara-
mureş (Filip A., 17-18/2009);

•	 Les analyses de sol et le diagnostic foliare comme indica-
teurs de gestion durable (Bonneau M., 26/2010);

•	 Gestionarea durabilă a pădurilor în condiţii de criză (Te-
rea I., 26/2010);

•	 O privire actuală asupra punerii în valoare a pădurii. 
Partea I. Despre gestiunea forestieră şi planificarea ei 
(Bradosche P., 28/2011) (fig.13);

Fig.13. Adăpost pentru pik-nik în pădurea comunală Bains les Bains  

Shelter for pik-nik in communal forest Bains les Bains
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•	 Fundamente ştiinţifice de gestionare durabilă a păduri-
lor (Stănescu V., /1998);

3.2. Ecocertificarea lemnului

•	 Ecocertificarea durabilă a pădurilor şi ecocertificarea 
lemnului (Beldeanu E., 9-10/1999);

•	 Sisteme de certificare a pădurilor (Nicolescu N.V., 15-
16/2002);

•	 Certificarea pădurilor: pe trei cărări spre acelaşi obiectiv 
(Teuşan A., Teuşan Ş., 27/2010).

3.3. Valorificarea experimentelor de lungă durată

•	 Arboretele experimentale de la Mintia – Deva au împli-
nit 40 de ani (Popescu E.N., Bolea V., 25/2009) (fig. 14.);

Fig. 14. Castanea sativa şi Pinus strobus în blocul experimen-
tal Mintia – Deva 

Castanea sativa and Pinus strobus in the experimental block Mintia – Deva

•	 Experimente silvice de succes realizate de ICAS şi D.S. 
Sibiu în ultimele trei decenii (Cotârlea I., 28/2011).

3.4. Istoricul gospodăririi pădurilor

•	 Managementul pădurilor în Republica Moldova (Vdovai 
Gh., Galupa D., Predoiu Gh., 7/1998);

•	 Scurt istoric privind gospodărirea pădurilor la OS Vişeu 
(Iuga M., Lazu E., 19-20/2004);

•	 Compiegne – pădurea cu o istorie de 15 secole, unică în 
lume (Radu S., 22/2006).
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SILVICULTUR Ă

Quelles forêts fertiliser? Quels moyens?

Maurice Bonneau

D ans un précédent article (Bonneau, 2009), nous avons 
discuté de l’intérêt de l’analyse du sol et de l’analyse 
de feuilles ou d’aiguilles comme moyen de diagnostic 

du niveau d’alimentation minérale des peuplements foresti-
ers. Le résultat de ces analyses, s’il montre une insuffisance, 
amène à se poser la question de savoir s’il faut ou non fertili-
ser ces peuplements et comment.

1. Quelles forêts fertiliser ?

1.1. Plantations, semis naturels, à la création ou 
quelques années après

La fertilisation peut se pratiquer dès la plantation ou peu de 
temps après l’installation de semis naturels. Elle doit appor-
ter en priorité l’élément le plus déficient auquel on ajoute 
éventuellement un second dont l’insuffisance est moins fla-
grante. On ne doit apporter au début que des doses modérées 
pour que l’effet sel ne compromette pas le développement 
des jeunes racines. Quelques années après, on pourra pra-
tiquer un second apport, mais aucun par la suite afin d’éviter 
une croissance excessive des branches ou une élongation 
trop forte de la flèche terminale qui doit rester bien verticale 
et robuste. Une fertilisation initiale réussie économise des 
dégagements.

Une fertilisation peut également être appliquée à une plan-
tation ou à un semis naturel âgés de quelques années. Les 
racines étant déjà bien développées, on pourra adopter des 
doses plus fortes.

1.2. Peuplements au stade gaulis ou perchis

Le nombre de tiges par hectare encore élevé induit une for-
te concurrence entre arbres. Le bois produit est riche en 
éléments minéraux; ceux-ci, accumulés dans les tiges et les 
appareils racinaires, constituent des réserves qui seront uti-
lisées plus tard. Il ne faut donc pas hésiter, à ce stade, à cor-
riger énergiquement l’alimentation minérale si elle est défi-
ciente. La difficulté réside dans la forte densité de tiges qui 
oblige à avoir recours à des moyens aériens pour épandre les 
engrais ou amendements.

1.3. Futaies

A ce stade le bois jeune produit dans les années précédentes 
commence à évoluer en bois de cœur par migration centrifu-
ge des éléments, au profit des nouveaux cernes. L’élaboration 

du bois se fait donc avec une moindre dépense en éléments 
nutritifs. La fertilisation devra être plus modérée et viser 
surtout à maintenir le potentiel nutritif du sol. Il convient 
d’apporter tous les éléments, sauf ceux qui seraient à un ni-
veau pléthorique, en mettant au contraire l’accent sur ceux 
dont la disponibilité est limitée.

Cependant il faut tenir compte du fait qu’à ce stade on doit 
privilégier la qualité technologique du bois, obtenir des cer-
nes étroits pour le chêne (élaborer un bois tendre propre au 
tranchage et à l’ébénisterie) et pour les résineux (production 
de bois à forte résistance mécanique).

Il y a cependant une exception importante, notamment pour 
les forêts de Roumanie, c’est celle du hêtre. Cette essence, 
contrairement au chêne, voit sa qualité technologique améli-
orée par de forts accroissements donnant du bois tendre fa-
cile à dérouler. Dans les hêtraies on pourra donc pratiquer 
des fertilisations copieuses dont le niveau doit être calculé de 
façon à ce que le coût de l’intervention n’excède pas la valeur 
du supplément de récolte espéré.

D’autres exceptions peuvent concerner les futaies résineuses 
dédiées uniquement à la production de bois de défibrage (pâte 
à papier, panneaux) et les taillis producteurs de bois de feu. 
Dans ces cas, seul compte le tonnage produit, même si c’est 
aux dépens de la densité du bois et on peut donc, en théorie, 
apporter des doses élevées de fertilisants ou d’amendements, 
mais la rentabilité ne sera en aucun cas au rendez-vous. C’est 
alors affaire de politique générale de décider si l’économie 
de rejet de CO2 justifie des subventions à la production d’un 
tonnage ligneux supplémentaire.

Par ailleurs, il est important de souligner qu’on doit s’abstenir 
totalement de fertiliser les vieilles futaies proches de la mise 
en régénération pour éviter lors des coupes finales une ex-
plosion des herbacés et des morts bois concurrents des semis.

2. Quels moyens employer?

2.1. Nature des amendements ou engrais

En général il n’existe pas de produits spécifiquement fores-
tiers. Il faut donc choisir parmi les fertilisants ou amende-
ments à usage agricole ceux qui conviennent le mieux. Au be-
soin faire réaliser par le fournisseur un mélange de plusieurs 
produits.

En ce qui concerne les amendements calciques ou magnési-
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ens, les produits crus, carbonate de chaux ou dolomie, sont 
les plus convenables pour des épandages en surface, ce qui 
est le plus souvent le cas. Les chaux vives ou éteintes ne con-
viennent que si l’on adopte une technique permettant de les 
enfouir (voir plus loin). La finesse des produits crus est une 
condition primordiale de leur efficacité ; il est donc indiqué de 
choisir les produits pulvérisés, c’est-à-dire de granulométrie 
inférieure à 300 microns. Certains amendements calciques 
vont même jusqu’à 80 microns.

Les engrais d’usage agricole sont en général des engrais com-
posés. Le plus souvent c’est une association P2O5 + K2O 
qui convient le mieux, plus rarement un engrais ternaire N 
+ P2O5 + K2O (notamment pour les jeunes feuillus). Les do-
ses usuelles sont de 80 kg de P2O5 et de 50 kg de K2O ou, à 
l’inverse 50 kg de P2O5 et 100 kg de K2O. Si l’on a à apporter 
un engrais azoté seul, ce qui est rare, ou en mélange ternaire, 
veiller à ce que l’azote soit en majorité sous forme ammoni-
acale car les nitrates sont trop facilement entraînés par la 
pluie dans les eaux de drainage.

Dans de rares cas, on doit avoir recours à des produits solu-
bles à utiliser de préférence en pulvérisation foliaire, surtout 
si l’on a à appliquer des oligo-éléments.

2.2. Moyens d’épandage

Comme indiqué plus haut, l’épandage superficiel est la plu-
part du temps le seul utilisable.

Épandage superficiel. Convient pour la fertilisation des plan-
tations qui viennent d’être effectuées ou âgées de quelques 
années. A pratiquer manuellement sur 40 cm de rayon autour 
de la jeune tige dans les semaines qui suivent la plantation et 
à une dose n’excédant pas 100 grammes d’engrais soluble par 
pied, sur un rayon un peu plus grand et en quantité un peu 
plus élevée pour celles qui ont déjà quelques années. Convi-
ent également pour les plantations plus âgées aussi longtem-
ps qu’on peut circuler entre les lignes, pour les semis natu-
rels, éventuellement en ouvrant au préalable des lignes de 
circulation, ainsi que dans les jeunes futaies suffisamment 
éclaircies pour que les ouvriers puissent circuler librement.

Préférer des produits granulés, plus faciles à utiliser et, pour 
les amendements calciques ou magnésiens, les produits crus 
car les chaux vives ou éteintes sont dangereuses pour les 
personnes qui épandent (inhalation, brûlure des yeux, de la 
peau des mains)

Épandage par épandeur rotatif ou alternatif sur tracteur agri-
cole. A utiliser sur des plantations ou des semis naturels 
(après ouverture de lignes de circulation) dont la hauteur ne 
dépasse pas 1 mètre. La portée n’est que de 3 m environ.

Épandage par soufflerie portée sur unimog. La portée peut at-
teindre 40 à 50 m sur des plantations dont la hauteur ne 
dépasse pas 1m 50. Ce procédé est également utilisable dans 
de jeunes futaies, mais la portée est réduite à 25 m à cause 
de l’obstacle constitué par les troncs. Dans les deux cas, il 
faut ouvrir au préalable des lignes de circulation. Ne peut pas 
convenir sur des reliefs trop marqués où l’épandage manuel 
ou aérien s’imposent.

Épandage aérien par hélicoptère ou par avion. Les deux sont 
utilisables pour tous les peuplements depuis les jeunes 

régénérations naturelles ou plantations jusqu’aux futaies. 
Dans les forêts au relief très accusé, c’est le seul moyen possi-
ble. L’hélicoptère convient bien si un lieu de stockage et une 
aire d’atterrissage sont disponibles à 2 ou 3 km maximum. 
L’avion doit remplacer l’hélicoptère si stockage et atterrissa-
ge sont plus éloignés, jusqu’à 10 ou 15 km.

Épandage avec enfouissement par travail du sol. Peut s’effectuer 
dans des plantations de tous âges dans des interlignes suf-
fisamment larges, par rotavator ou charrue. Dans le cas 
d’emploi d’une charrue, il faut reboucher ensuite les dérayu-
res pour que les racines puissent coloniser toute la largeur de 
l’interligne.

3. Conclusion
Pour décider si l’on va fertiliser un peuplement forestier, il 
faut tenir compte successivement des trois critères suivants :

1. Les analyses de sol ou de feuillages montrent-elles une 
insuffisance nutritive?

2. Les objectifs de production, la sylviculture, l’essence cul-
tivée et l’âge du peuplement justifient-ils et permettent-
ils d’envisager une intervention?

3. Compte tenu de l’âge et de la structure du peuplement, 
du relief, des possibilités d’approvisionnement, quels 
moyens sont possibles et lequel est le plus économique?

Encadré: quelques exemples français.

1. Peuplements de pin maritime des Landes de Gascogne

Ces peuplement sont artificiels, obtenus par semis, plus ré-
cemment par plantation à l’exception de  quelques semis 
naturels. Les sols sont des podzols très pauvres en phospho-
re. Depuis 1962, tous les semis ou plantations sont réalisés 
après apport de 80 kg/ha environ de P2O5, généralement en-
fouis par travail du sol. Des peuplements anciens, non fer-
tilisés lors de leur création, ont été « regonflés » par apport 
d’engrais phosphatés enfouis par labour entre les lignes 
(Bonneau et al., 1973). La production moyenne du massif 
landais est passée de 4,5 m3/ha/an à 9 m3. 

2. Plantations de pin sylvestre en forêt de Moulière

Dans cette forêt un premier dispositif expérimental avait 
établi une forte carence des sols en phosphore. Aujourd’hui 
on plante de jeunes pins sylvestres après désherbage chi-
mique et, après plantation,  on épand en surface autour de 
chaque plant 30 grammes d’un mélange de superphosphate 
triple (15 g) et de sulfate de potassium (15 g) préparé à la 
demande par le fournisseur. Le couvert se ferme sans qu’on 
ait à pratiquer de dégagements. 

3. Sapinières et pessières des Basses-Vosges

Le dépérissement des années 1980 a été particulièrement 
sensible dans les Vosges, sur les grés du trias et sur cer-
tains granites pauvres, se traduisant par de fortes chutes 
d’aiguilles et de sévères jaunissements. 

L’essai de Grendelbruch: sur une sapinière de 100 ans envi-
ron, on a épandu ma-nuellement 2.000 kg d’un mélange de 
calcaire broyé et chaux vive magnésienne. 90 % des arbres 
ont reverdi et 50 % ont vu leur déficit foliaire revenir de 28 % 
en 1986 à 8 % en 1992 alors que les parcelles témoins avaient 
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encore 15 % de perte d’aiguilles. Le taux de calcium des aigu-
illes d’un an est passé de 0,28 % à 0,53 et celui de magnésium 
de 0,06 à 0,13 (Bonneau et al., 1992; Lebourgeois et al., 1993, 
Bonneau, 1993)). 

Des opérations pilotes ont été menées en 1991 sur des sur-
faces plus importantes de sapinières ou de pessières, sur une 
surface totale de 200 ha. Sur l’une d’elles, aux environs de 
Remiremont, a été épandue par hélicoptère de la dolomie 
broyée à 80 microns, à raison de 1.500 kg/ha. Le reverdisse-
ment et la persistance des aiguilles ont été générales, ces 
peuplements recouvrant une parfaite santé. De plus des 
hêtraies incluses dans les surfaces traitées ont échappé à la 
défoliation qui a atteint, quelques années après, l’ensemble 
des peuplements de hêtre dans les Vosges. Plus tard une nou-
velle opération sur 200 ha visait à réduire l’acidité des eaux 
des petits cours d’eau et à y réactiver la vie biologique. Le 
succès a été rapide dans les bassins granitiques mais il n’y 
a pas eu d’amélioration dans les bassins sur grès, les eaux 
rechargées en calcium et magnésium s’étant infiltrée très 
profondément dans des fissures. 

Plusieurs milliers d’hectares de sapinières et de hêtraies sont 
encore aujourd’hui justiciables de tels traitements, mais les 
gestionnaires, occupés à remédier aux  conséquences des 
tempêtes de 1999, n’ont pas programmé de nouveaux épan-
dages d’amendements calcaro-magnésiens. Cependant des 
épandages ont été faits avec succès en Ardenne primaire où 
les peuplements d’épicéa souffraient aussi de défoliation et 
de jaunissement.  
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Rezumat

Ce fel de păduri necesită fertilizări ? Prin ce mijloace ?

Fertilizările sunt necesare în anumite păduri, în care analizele de sol şi cele foliare (Bonneau, 2009), indică un nivel insu-
ficient al alimentaţiei minerale.

La plantare şi la puţin timp după instalarea regenerării, se practică fertilizări, cu doze moderate, cu elementul cel mai 
deficitar (la care se poate adăuga al doilea element deficitar). După câţiva ani, se aplică încă un aport de îngrăşământ, cu 
condiţia să se evite o creştere excesivă a ramurilor sau o alungire prea mare a creşterii terminale, care trebuie să rămână 
vertical şi robust. O asemenea fertilizare iniţială aduce economii la degajări. Fertilizările se pot practica şi în plantaţiile 
sau seminţişurile naturale în vârstă de câţiva ani, unde dozele pot fi mărite, căci rădăcinile sunt mai bine dezvoltate.

Corectarea energică a deficitului în nutriţia minerală este utilă în nuielişuri şi prăjinişuri, deoarece elementele minerale acu-
mulate în tulpini şi rădăcini constituie rezerve care vor fi folosite mai târziu. Dar, pentru metabolizarea îngrăşămintelor 
sau amendamentelor aplicate este necesară îmbunătăţirea mediului aerian, prin reducerea numărului de tulpini la hectar.

În stadiul de codru, fertilizările se fac mai moderat, vizând menţinerea potenţialului nutritiv al solului, pentru că elabo-
rarea lemnului se face cu un consum mai mic de elemente nutritive (lemnul produs în anii precedenţi începe să evolueze 
în duramen, prin migrarea centrifugă a elementelor, în beneficiul noilor inele anuale). Se recomandă adăugarea tuturor 
elementelor nutritive, cu excepţia celor în exces, punându-se accentul pe cele cu disponibilitate limitată. În acest stadiu, 
se urmăreşte ameliorarea calităţii tehnologice a lemnului, prin obţinerea unui lemn cu următoarele caracteristici:

•	 cu inele anuale strânse, bun de gater sau pentru mobilă, în cazul stejarilor, sau cu rezistenţă mecanică ridicată, în 
cazul răşinoaselor;

•	 cu inele mari şi regulate, uşor de derulat, în cazul fagului (în România se pot aplica fertilizări în doze mari, cu condi-
ţia ca, costul intervenţiei să nu depăşească valoarea suplimentului de recoltă sperată);

•	 pentru celuloză, fabricarea hârtiei şi panourilor sau pentru foc, în crânguri, unde contează masa produsă; în acest caz, 
doza de fertilizant şi amendament nu depinde de rentabilitate, ci de politica generală, care decide dacă economia în 
sechestrarea carbonului justifică subvenţia pentru producţia de biomasă suplimentară.

În codri, din perioada în rând de regenerare, nu se recomandă fertilizări pentru a se evita, după tăierea definitivă, o inva-
dare a speciilor ierboase, care concurează seminţişul.
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Ca amendamente se folosesc carbonatul de calciu sau de magneziu (dolomitul), a căror eficacitate depinde de fineţea gra-
nulelor. Sunt indicate produsele pulverizate, cu granulometrie de 80-300 µm.

Dozele uzuale de îngrăşământ sunt: 80:50 sau 50:80 P2O5 / K2O. Îngrăşămintele azotate se utilizează, de regulă, în fer-
tilizanţi complecşi NPK. În majoritatea cazurilor, se foloseşte azotul sub formă amoniacală, căci nitraţii sunt antrenaţi 
uşor de ploaie în pânza de apă freatică.

Când se aplică oligoelemente, se recurge la produse solubile şi se utilizează, de preferinţă, prin pulverizare foliară.

Fertilizarea prin împrăştiere superficială se practică manual, pe o rază de 40 cm în jurul puietului plantat, în săptămâna 
care urmează plantarea şi într-o doză care nu depăşeşte 100 g de îngrăşământ solubil pe exemplar. În plantaţiile de câţiva 
ani se măreşte doza de îngrăşământ şi raza de aplicare. Se practică şi în plantaţiile mai în vârstă, atâta timp cât se poate 
circula între liniile de puieţi; în seminţişul natural prin deschiderea de linii pentru circulaţie, ca şi în arboretele tinere sufi-
cient de rărite pentru ca muncitorii să poată circula liber. Se preferă produsele granulate, mai uşor de utilizat, iar pentru 
amendamente calcice sau magneziene, se utilizează produse brute, piatra de var ars sau stins, care sunt periculoase pen-
tru persoanele care le împrăştie (prin inhalare, inflamarea ochilor sau iritarea pielii de pe mâini).

Împrăştierea îngrăşămintelor cu ajutorul distribuitorului rotativ ori alternativ, tractat de un tractor agricol, se utilizează 
în plantaţii sau seminţişuri naturale (după deschiderea liniilor de circulaţie), a căror înălţime nu depăşeşte 1 m. Raza de 
împrăştiere este de aproximativ 3 m.

Răspândirea prin ventilator autotractat, cu raza de împrăştiere de până la 40-50 m, se foloseşte în plantaţii cu înălţimi de 
până la 1,5 m. În arboretele tinere, raza de distribuire se reduce la 25 m, din cauza obstacolelor constituite de tulpini. În 
ambele cazuri, se deschid linii de circulaţie. Metoda nu poate fi aplicată pe terenuri accidentate.

Distribuirea aeriană a fertilizanţilor, din elicopter sau avion se poate utiliza, de la plantaţii şi regenerări naturale până la 
arborete mature, mai ales pe terenuri accidentate, unde este singura modalitate fezabilă. În funcţie de distanţa până la 
locul de depozitare a îngrăşămintelor şi de aterizare, se foloseşte elicopterul (2-3 km) sau avionul (10-15 km).

Fertilizarea şi îngroparea prin prelucrarea solului se foloseşte în plantaţii de toate vârstele, cu distanţele dintre rândurile 
de puieţi suficient de largi pentru rotativă sau plug.

În concluzie, pentru a decide dacă trebuie fertilizată o plantaţie ori un arboret, se iau în consideraţie următoarele trei condiţii:

1. analizele de sol sau cele foliare să arate o insuficienţă nutritivă;

2. obiectivul producţiei, silvotehnica speciei cultivate şi vârsta culturii să justifice intervenţia prin fertilizare;

3. să se aleagă modalitatea cea mai economică de aplicare a îngrăşămintelor, în funcţie de vârsta şi structura plantaţiei 
sau arboretului, de forma de relief şi de posibilităţile de aprovizionare cu fertilizanţi.

Articolul este însoţit de trei exemple concrete de aplicare a fertilizanţilor în Franţa:

•	 un arboret de pin maritim din Landes de Gascogne;

•	 o plantaţie de pin silvestru din pădurea Mouliere;

•	 arborete de brad de 100 ani şi prăjinişurile din regiunea Basses – Vosges.

Traducere Valentin Bolea
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Particularităţi privind aplicarea 
tratamentelor în pădurile din Câmpia Vlăsiei1

Ion I. Florescu, Gheorghe Craiciu, Alexandru Roşu, Gheorghe Gavrilescu

1. Consideraţii generale

1.1. Scurt istoric

E ste cunoscut că intervenţiile antropice asupra pădurii 
sunt la fel de vechi ca şi existenţa social-umană, iar 
efectele acestui impact continuu au fost în cea mai 

mare măsură păguboase pentru întinderea, fizionomia, 
structura şi funcţionalitatea pădurii, dar şi pentru dezvol-
tarea şi securitatea social-umană în general (Giurescu, 1973, 
Negulescu, Ciumac, 1959, Florescu, 1991 etc.)

Aplicarea tratamentelor în Câmpia Vlăsiei şi nu numai, este 
legată de aplicarea, mai întâi în Moldova şi apoi în Muntenia, 
a „Pravilei pentru cruţarea pădurilor mânăstireşti şi alte-
le” din 1843 (M. D. Drăcea, 1942), urmată în continuare de 
schimbări dese privind modul de gospodărire şi de aplicare 
a regimelor şi tratamentelor, fără o motivare judicioasă a 
schimbărilor şi fără o analiză profitabilă a efectelor pozitive 
sau negative ale tratamentelor aplicate anterior.

Considerăm că, în pădurile din Câmpia Vlăsiei s-au făcut 
eforturi, adeseori benefice, de instaurare a unui mod de gos-
podărire mai eficient şi de aplicare a unor tratamente concor-
dante cerinţelor ecologice ale pădurilor amestecate şi pure de 
cvercinee, fapt ce a contribuit la realizarea unei experienţe 
locale care, din păcate, nu a fost suficient valorificată pe plan 
teoretic şi aplicativ (Vlad, 1948).

Autorii apreciază că această dezbatere poate fi considerată 
şi un omagiu adus silviculturii şi silvicultorilor locali şi nu 
numai, care au acţionat pe parcurs cu vrednicie, cu dăruire şi 
cu multă trudă, de cele mai multe ori anonime, contribuind 
de-a lungul timpului la făurirea silviculturii autohtone. Pe 
baza experienţei acumulate silvicultorii practicieni au do-
bândit o bogată experienţă în a utiliza, cu profesionalism, cu 
pasiune şi responsabilitate ştiinţa, tehnica şi arta de a acţio-
na în aplicarea tratamentelor, în fiecare loc şi moment, prin 
acele masuri tehnice care, pe plan local, s-au dovedit a da roa-
de pozitive cu eforturi minime posibile.

În aplicarea tratamentelor intensive de codru în arboretele 
de stejar şi şleauri de câmpie şi de luncă din Câmpia Vlăsiei 
şi nu numai, trebuie să pornim de la adevărul că stejarii sunt 
specii longevive, cu înrădăcinare puternică şi profundă, foar-
te pretenţioşi faţă de lumină, având o periodicitate a fructifi-

caţiei mare, ce poate depăşi uneori 8-10 ani. Ghinda produsă 
se diseminează de regulă sub coroana arborilor şi are mulţi 
vătămători, iar puieţii apăruţi cresc mai încet, sunt preten-
ţioşi la lumina de sus, dar au nevoie în primii ani de o acti-
vă protecţie laterală, se recepează uşor, dar pot fi afectaţi în 
creştere de puieţii celorlalte foioase însoţitoare, de ierburile 
înalte, de uscăciunea excesivă sau înmlăştinarea solului etc.

În gospodărirea durabilă a şleaurilor de stejar, trebuie să 
avem în vedere faptul că în pădurea seculară de stejerete 
amestecate, această specie, cu avantajele şi dezavantajele 
sale de ordin ecologic s-a menţinut cu continuitate, fapt ce 
obligă silvicultura şi silvicultorii să găsească soluţii tehnice 
care, fără să ridice exagerat costurile de producţie, să asigure 
instalarea şi menţinerea în populaţiile juvenile a stejarului 
în proporţii de cel puţin 30%, de regulă provenit din sămân-
ţă şi capabil să facă faţă concurenţilor şi vătămătorilor abio-
tici şi biotici, în vederea realizării în pădurea cultivată a unor 
arborete cu structuri stabile şi eficiente polifuncţional.

Imperative de ordin economic, dar mai ales ecologic locale 
obligă în prezent şi în perspectivă să promovăm până la gene-
ralizare regimul codrului şi întemeierea de arborete ameste-
cate de tipul şleaurilor, precum şi conservarea sau ameliora-
rea arboretelor încadrate în tipul II de categorie funcţională.

1. 2. Factori care au influenţat şi pot favoriza 
aplicarea în practică a unei concepţii complexe, dar 
unitare, cu caracter sistemic, a tratamentelor

În pădurile de amestec din Câmpia Vlăsiei şi nu numai se 
consideră că tratamentele au început a fi aplicate încă de la 
sfârşitul secolului al XIX (Vlad, 1948) dar rezultate mai încu-
rajatoare s-au obţinut mai ales după naţionalizarea pădurilor 
(1948) şi sunt legate de o serie de factori favorizanţi dintre 
care considerăm că sunt de menţionat următorii:

•	 Existenţa îndelungată în Bucureşti sau în apropiere a 
învăţământului silvic, iar în perioada interbelică, a Fa-
cultăţii de Silvicultură de la Politehnica bucureşteană. 
Profesorii au contribuit cu succes la formarea cadrelor 
de specialitate, precum şi la realizarea multor lucrări ex-
perimentale în pădurile din jurul Bucureştiului;

•	 Amenajarea integrală a fondului nostru forestier după 
1948 şi revizuirea decenală a aplicării amenajamente-

CONSERVARE A NATURII
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lor până în prezent. La fiecare reamenajare s-a determi-
nat posibilitatea de produse principale şi s-au întocmit 
planuri decenale de recoltare, alegând, după o anumită 
ordine de urgenţă, arboretele devenite exploatabile în 
cursul deceniului (Rucăreanu,1962). S-a lăsat însă liber-
tatea de acţiune silvicultorilor practicieni să decidă, în 
baza unei atente analize de teren în arboretele exploa-
tabile, realizarea obiectivelor de gospodărire fixate, in-
clusiv recoltarea posibilităţii şi dinamica de producere şi 
conducere a regenerării;

•	 Obligaţia efectuării punerii în valoare cu anticipaţie de 
2-3 ani a constituit însă un handicap în procesul diri-
jării regenerării. De aceea, este imperativ necesar ca în 
anii de fructificaţie ai stejarului şi chiar în anul urmă-
tor, recoltarea posibilităţii să se facă numai prin tăieri 
de provocare a instalării seminţişului, chiar dacă în anii 
respectivi trebuie procedat la reeşalonarea punerii în 
valoare. Concomitent, tot în anii de fructificaţie, tre-
buie recoltată ghinda produsă şi de arboretele care nu 
se parcurg cu tăieri de însămânţare pentru a fi utilizată 
la semănături directe în ochiuri neregenerate şi pentru 
producerea de puieţi necesari în lucrări de completare. 
Pentru recoltarea posibilităţii în anii în care nu poate fi 
provocată instalarea de noi seminţişuri pe cale naturală 
sau artificială se poate recurge la celelalte feluri de tăieri 
specifice tratamentului adoptat. De aici rezultă că atât 
numărul de intervenţii cât şi caracteristicile tăierilor şi 
perioada specială de regenerare pot varia de la un loc la 
altul în cadrul arboretelor exploatabile în curs şi se decid 
numai în baza unor amănunţite observaţii de teren;

•	 Formarea, după 1948, a unui corp silvic numeros şi com-
petent, capabil de performanţe în aplicarea tratamente-
lor, ca urmare a dezvoltării învăţământului silvic post-
belic la nivel universitar şi preuniversitar, care a militat 
consecvent pentru instaurarea unei silvotehnici moder-
ne, adaptată ţelurilor de gospodărire adoptate, dar şi re-
alităţilor forestiere asupra cărora se acţiona în fiecare loc 
şi moment. Profesioniştii de nivel universitar şi mediu 
din silvicultura românească s-au dovedit în multe cazuri 
capabili să adapteze soluţiile tehnice recomandate la re-
alităţile forestiere asupra cărora acţionau, chiar dacă 
prin aceasta nu urmau riguros prevederile unor politici 
forestiere conjuncturale ci doar realizarea unor arborete 
cât mai stabile şi eficiente polifuncţional în concordan-
ţă cu caracteristicile fizico-geografice şi fito-geografice 
locale;

•	 Constituirea şi activitatea susţinută a laboratorului 
ICAS de silvotehnică unde au activat şi au elaborat am-
ple lucrări de cercetare privind regimele şi tratamentele 
specialişti cunoscuţi şi recunoscuţi dintre care am pu-
tea aminti spre exemplificare pe dr. ing. I.Vlad, ing. N. 
Constantinescu, dr. ing. Şt. Purcelean, ş.a. Prin lucrările 
elaborate toţi au contribuit efectiv la formarea şi con-
solidarea unei şcoli autohtone promovând regimele şi 
tratamentele de care se poate face uz în silvotehnica ro-
mânească;

•	 Elaborarea unor lucrări de amplă sinteză privind tipo-
logia staţională, tipologia pădurilor, tipologia exploa-

tărilor forestiere, tipologia şi punerea în valoare a te-
renurilor degradate, amenajarea complexă a bazinelor 
hidrografice, tipologia ecosistemelor forestiere etc., ca şi 
legiferarea şi revizuirea periodică a zonării funcţionale 
a pădurilor şi regândirea organizării gospodăririi pădu-
rii cultivate în spaţiu şi timp;

•	 Elaborarea şi aplicarea consecventă a normelor tehnice 
privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, începând cu 
unele reguli de tăieri elaborate în 1951 şi continuând cu 
normele tehnice de alegere şi aplicare a tratamentelor 
din anii 1966, 1986 şi 1988 (avându-l ca principal ar-
tizan pe dr. ing. F. Carcea) şi care, păstrând cu consec-
venţă cuceririle ştiinţifice şi tehnice ale silviculturii, au 
lăsat suficientă libertate de acţiune silvotehnicienilor 
în adaptarea soluţiilor tehnice la realităţile forestiere şi 
obiectivele de gospodărire. În practică, normele tehni-
ce elaborate au fost în mare măsură respectate, iar cele 
elaborate în anul 2000, prin conţinutul lor, validează 
valoarea celor anterioare şi efectul lor asupra aplicării 
tratamentelor în fondul nostru forestier.

2. Obiective de realizat prin aplicarea 
regimelor şi tratamentelor
 Prin aplicarea judicioasă a tratamentelor trebuie să se urmă-
rească cu profesionalism şi cu consecvenţă „aducerea şi apoi 
menţinerea pădurii cultivate într-o stare structurală şi func-
ţională optime, în vederea producerii, tot cu continuitate, a 
unor efecte utile maxime şi constante, de producţie şi de pro-
tecţie, fără a fi diminuată sau ameninţată integritatea şi sta-
bilitatea sa ecosistemică” (Florescu, 1991). De aici, concep-
tul simplist care reduce şi restrânge aplicarea tratamentelor 
doar la amplasarea şi punerea în valoare a masei lemnoase de 
produse principale şi, eventual, la unele măsuri sporadice de 
asigurarea regenerării, trebuie părăsit şi înlocuit cu concep-
tul sistemic de mare complexitate că aplicarea tratamentelor 
se constituie ca un mijloc decisiv care trebuie să soluţioneze 
un ansamblu de obiective, dintre care mai importante sunt:

•	 punerea în valoare a masei lemnoase an de an la nive-
lul posibilităţii fixate, evitând exploatările excedentare, 
oricât s-ar încerca să fie motivate;

•	 dirijarea judicioasă şi eficientă a procesului de regene-
rare şi de reînfiinţare a unor noi arborete tinere cât mai 
valoroase şi mai stabile în condiţii cât mai sigure, cât 
mai neîntârziate, cât mai eficiente ecologic şi economic;

•	 evitarea (prevenirea) dezgolirii solurilor şi împiedicarea 
pe cât posibil a oricăror dereglări în continuitatea pădu-
rii şi a eficacităţii sale multifuncţionale;

•	 realizarea treptată a structurilor optime de atins la ni-
velul arboretelor şi al ansamblului de arborete, care să 
conducă la optimizarea mărimii şi structurii fondului de 
producţie, al creşterilor şi al recoltelor de masă lemnoa-
să concomitent cu optimizarea ecostabilităţii structuri-
lor realizate;

•	 extinderea arboretelor amestecate, cu structuri cât mai 
diversificate şi mai rezistente la acţiunea factorilor per-
turbanţi care acţionează în zonă;

•	 dirijarea convenabilă, prin regenerare, a producerii unor 



Anul XVI | Nr. 28 | 2011

21

succesiuni dorite şi înlocuirea unor provenienţe care 
s-au dovedit mai sensibile la acţiunea factorilor pertur-
banţi locali sau la realizarea ţelurilor de gospodărire fi-
xate etc.

În silvotehnica tratamentelor, experienţa a dovedit că atunci 
când se acţionează asupra unor arborete situate în optimul 
biocenotic şi staţional – aşa numitele tipuri axiale de pădure 
(de ecosisteme) – intervenţiile pot fi mai intense, mai puţine 
la număr, mai des repetate, cu eforturi materiale mai reduse, 
fără a le fi periclitată continuitatea funcţiilor şi ecostabili-
tatea. Când însă se intervine în formaţii şi tipuri de pădure 
situate spre extremele lor ecologice, mai puţin productive şi 
mai vulnerabile, este necesar să se recurgă la măsuri silvoteh-
nice mai intensive, iar intervenţiile trebuie să fie mai slabe, 
rărirea arboretelor parentale mai lentă, numărul intervenţi-
ilor va fi chiar sporit, iar perioada de exploatare-regenerare 
va fi mai lungă şi eforturile materiale mai mari. Deşi aparent 
mai nerentabile, intervenţiile prin aplicarea tratamentelor, a 
lucrărilor de reconstrucţie şi/sau speciale de conservare sunt 
de neevitat şi reclamă un efort suplimentar în proiectare şi 
execuţie.

3. Perioada specială de exploatare-
regenerare
Perioada de exploatare-regenerare are, în silvicultura româ-
nească, mai multe sensuri (Vlad, 1954; Negulescu, Ciumac, 
1959 etc.).

Amenajamentul a utilizat, în cazul tratamentelor cu exploa-
tare şi regenerare sub masiv într-o anumită perioadă, terme-
nii de perioadă generală de exploatare-regenerare care, pe 
parcurs, au căpătat denumiri şi sensuri după cum urmează:

•	 Perioadă normală de exploatare-regenerare, pentru 
pădurile de codru, echivalentă ca mărime cu o clasă de 
vârstă (20 ani pentru codru şi 5-10 ani pentru crâng) 
(Giurgiu, 1988);

•	 Perioadă lungă de exploatare-regenerare, cu mărimea de 
21-30 de ani;

•	 Perioadă foarte lungă de exploatare-regenerare care este 
utilizată în cadrul cvasigrădinăritului şi a cărei mărime 
variază între 31 şi 60 de ani;

•	 Exploatare – regenerare cu caracter continuu, ca în cazul 
codrului grădinărit.

Actualmente, amenajamentul nu mai constituie suprafeţe 
periodice în rând de exploatare-regenerare, dar la fiecare re-
vizuire decenală alege arboretele exploatabile după anumite 
criterii de urgenţă (Rucăreanu, 1962; Giurgiu, 1988 ş.a.). Se 
determină totodată posibilitatea decenală şi anuală de recol-
tare a produselor lemnoase principale care trebuie respecta-
tă la toate nivelurile administraţiei;

Agentul silvic de teren, operează cu ceea ce se denumeşte pe-
rioada specială de exploatare-regenerare (Vlad, 1954; Negu-
lescu, Ciumac, 1959; Negulescu ş.a., 1973; Florescu, 1991, ***, 
1988, ***, 2000).

Silvotehnica a operat în trecut şi cu perioade speciale de ex-
ploatare-regenerare care aveau în vedere fiecare porţiune de 
arboret în care se declanşează extragerea arborilor deveniţi 

exploatabili (punct, ochi sau suprafaţă periodică specială) şi 
care, în mod obiectiv se încheie cu instalarea unei noi generaţii 
juvenile, arboret tânăr, capabil să preia funcţiile vechii păduri 
exploatate din respectiva suprafaţă specială de regenerare.

Pentru aceasta silvotehnicianul trebuie să analizeze, să cu-
noască şi să opereze (acţioneze) având în vedere:

•	 caracteristicile pădurii şi arboretului în care urmează să 
intervină an de an;

•	 obiectivele şi sarcinile gospodăririi pădurii în ansamblu 
şi în fiecare suprafaţă specială de exploatare-regenerare;

•	 tehnica tratamentului adoptat prin amenajament şi 
maniera în care aplicarea sa urmează a se adapta stării, 
structurii, funcţionalităţii arboretului (pădurii) în fieca-
re loc şi moment;

•	 armonizările exploatării masei lemnoase cu întemeierea 
de noi arborete mai sigure, mai stabile şi mai eficiente 
ecologic, economic şi social;

•	 alegerea şi aplicarea în fiecare loc şi moment a acelor 
măsuri prin care recoltarea masei lemnoase fixată ca po-
sibilitate (şi care nu trebuie în nici un caz depăşită), să 
conducă neîntârziat la dirijarea procesului de regenerare 
şi întemeiere a unui nou arboret eficient polifuncţional, 
cu cât mai puţine eforturi şi cheltuieli şi cu mult profesi-
onalism, inteligenţă şi experienţă.

În acest context, silvotehnicianul, însărcinat cu aplicarea 
tratamentului (în cazul celor cu regenerare sub adăpost şi nu 
numai), se recomandă să fie un inginer silvic bun profesio-
nist, pasionat şi cu experienţă câştigată în materie de aplica-
re a tratamentului, cu stabilitate la locul de muncă şi care are 
următoarele îndatoriri mai importante:

a. Să aleagă an de an, arboretele de parcurs cu lucrări de ex-
ploatare şi regenerare (sau numai una dintre operaţiuni), 
să elaboreze borderourile de amplasare; în anii de fructi-
ficaţie ai speciei de bază borderourile se vor reconsidera 
pentru a da prioritate instalării seminţişului speciilor 
principale;

b. Să evalueze, prin analize de teren minuţioase, mersul pro-
cesului de fructificaţie şi dinamica instalării şi dezvoltă-
rii seminţişului, adaptând eficient tehnica tratamentului;

c. Să stabilească an de an şi în fiecare loc, natura, caracterul, 
intensitatea şi modul de punere în valoare, fără să supu-
nă la eforturi exagerate partenerul care are în sarcină ex-
ploatarea masei lemnoase, dar să dirijeze procesul de re-
generare cât mai judicios, cu cât mai puţine completări şi 
vătămări provocate prin doborârea şi colectarea arborilor.

Având în vedere că speciile lemnoase principale dispun de 
fructificaţie periodică (variabilă cu natura speciei, a condi-
ţiilor staţionale, dar şi cu mersul vremii din anul de fructifi-
caţie) este imperios necesar ca, în anii de fructificaţie abun-
dentă şi chiar şi în anul următor să se execute acele tăieri 
specifice tehnicii tratamentului adoptat care să asigure o cât 
mai bună instalare a seminţişului viabil şi valoros în fiecare 
punct, iar dacă prin punerea în valoare executată cu antici-
paţie, erau urmărite alte obiective ale procesului de regenera-
re, acestea se vor amâna şi se va proceda la o nouă punere în 
valoare în limitele posibilităţii adoptate. În anumite puncte 
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de regenerare, dacă starea terenului o impune se poate recur-
ge şi la executarea unor lucrări suplimentare de favorizare a 
instalării seminţişului conform normelor tehnice în vigoare.

d. La nevoie, obligaţi de mărimea posibilităţii adoptate şi de 
lipsa fructificaţiei, se poate recurge şi la tăieri de instala-
re a seminţişului în puncte, ochiuri, benzi etc. cu condiţia 
ca în astfel de cazuri, peste tot unde se acţionează, să se 
recurgă obligatoriu la însămânţarea artificială, prin se-
mănături directe cu ghindă, sau plantarea cu puieţi după 
o tehnică specifică lucrărilor de împădurire, aşa cum s-a 
procedat cu succes în pădurile din Câmpia Vlăsiei.

Producerea şi dirijarea regenerării pădurii implică o mare 
responsabilitate a silvotehnicianului, care trebuie să alea-
gă, numai prin observaţii minuţioase de teren, momentul 
declanşării instalării seminţişului în fiecare punct şi în an-
samblul arboretelor exploatabile fixate prin amenajament. 
Pentru aceasta, silvotehnicianul trebuie să urmărească atent 
şi responsabil mersul fructificaţiei speciilor principale , con-
diţiile staţionale în care urmează să se producă însămânţa-
rea, intensitatea concurenţei provocate de starea arboretului, 
seminţişul preexistent neutilizabil, a subarboretului şi a pă-
turii vii, grosimea şi gradul de tasare a litierei, acţiunea unor 
factori perturbatori care pot consuma sămânţa căzută sau o 
pot vătăma, starea hidrică a solului etc.

De asemenea, silvotehnicianul responsabil cu aplicarea tra-
tamentului va trebui să execute controale anuale minuţioase 
privind instalarea, ritmul de creştere al puieţilor din speciile 
principale, desimea puieţilor din seminţişul preexistent uti-
lizabil, dar şi vegetaţia concurentă, din puieţi ai speciei (spe-
ciilor) invadante, subarboret, pătură vie, factori perturbatori 
de natură biotică (animale domestice sau sălbatice) sau abio-
tică (înmlăştinare, eroziune, secete accentuate etc.). Pe baza 
observaţiilor de teren, silvotehnicianul va adopta şi va aplica 
de fiecare dată şi în fiecare loc acele măsuri silvotehnice de 
dirijare a dezvoltării normale a seminţişului utilizabil şi de 
prevenire sau la nevoie de combatere a factorilor perturbanţi, 
fără a scumpii nejustificat lucrările de ajutorare a regenerării, 
dar mai ales fără a neglija executarea unor lucrări care se im-
pun cu necesitate, chiar dacă aceste măsuri implică costuri 
suplimentare. Costurile suplimentare rămân oricum inferi-
oare unor lucrări de împăduriri integrale în anumite porţi-
uni unde regenerarea naturală eşuează.

Succesul efortului agentului silvic de teren nu constă în res-
pectarea fără discernământ a prevederilor exprese rezultate 
din tehnica tratamentului sau reglementările din normele 
de aplicare, ci în maniera cu care, adecvând prevederile şi 
reglementările tehnico-administrative, conduce procesul de 
exploatare-regenerare în mod diferenţiat dar cât mai judici-
os şi adecvat naturii, stării pădurii şi obiectivelor de gospo-
dărire fixate.

4. Aplicarea tratamentelor în pădurile 
din Câmpia Vlăsiei

4.1. Consideraţii generale

Din investigaţiile făcute de silvicultorii locali se constată că 
primele date despre existenţa acestor păduri provin de la 

proconsulul Macedoniei, Scribonius, care prin anii 74-75 nu 
a avut curajul să treacă cu armata sa la nord de Dunăre, în 
Câmpia Română, din cauza „întunecimii codrilor” care ocu-
pau cea mai mare parte a Câmpiei, inclusiv în zona Bucureşti 
al cărui teritoriu a fost cu siguranţă acoperit de păduri de 
foioase chiar şi în timpul războiului dintre armatele romane 
şi cele ale lui Decebal.

Numele de Codrii Vlăsiei se pare că are legătură cu numele 
locuitorilor din zonă, denumită de populaţiile migratoare 
Vlaşca sau ţara Vlahilor. Practic Codrii Vlăsiei ocupau în tre-
cut zona de Nord a Bucureştiului, între Câmpia Bărăganului 
şi a Burnazului, care acoperea pădurile străbătute de apele 
Colentina, Dâmboviţa, Argeşul, Cilniştea etc. În antichitate 
locuitorii acestei zone se ocupau cu agricultura, creşterea 
animalelor, pescuitul şi vânătoarea. De atunci a început im-
pactul omului asupra întinderii Codrilor Vlăsiei şi a conti-
nuat cu intensităţi diferite până în zilele noastre. Totuşi, pă-
durile continuau să ocupe o mare întindere şi să reprezinte 
un adăpost foarte eficace pentru populaţia autohtonă în faţa 
migratorilor.

Demn de remarcat că şi în timpul fanarioţilor (1716-1821), 
Codrii Vlăsiei şi în general pădurile închise de la nord de Du-
năre, reprezentau loc de adăpost pentru haiduci şi hoţi, care 
erau foarte temuţi. Pădurile impunătoare, cu stejari falnici, 
mai dăinuiau încă şi în sec. XVII şi XVIII, când Şerban Canta-
cuzino a construit mânăstirea Cotroceni. Tăierile mai inten-
se se pare că au început după 1835, când lemnul era prelucrat 
de ferăstraie mişcate de apă şi care transformau buştenii în 
scândură, podină, şipci sau lemn pentru pavarea unor străzi 
din Bucureşti până la Istambul (Giurescu, 1975).

4.2. Intervenţiile antropice în Codrii Vlăsiei

Puţinele date care s-au păstrat, evidenţiază existenţa unui 
impact antropic continuu asupra pădurii cu efecte asupra 
întinderii, organizării structurale, funcţionalităţii, a ecosta-
bilităţii, a conservării biodiversităţii etc. Aşa s-a ajuns de la 
pădurile închise şi compacte de odinioară, la cele fărâmiţate 
şi modificate fizionomic, structural şi funcţional actuale.

Documentele vremii atestă că defrişarea mai intensă a Co-
drilor Vlăsiei a început după Pacea de la Adrianopol (1829) 
ca urmare a celor două mari împroprietăriri, dar a continuat 
până în prezent, cu o dinamică variabilă şi cu consecinţe din-
tre care merită a fi amintite:

•	 reducerea foarte semnificativă a suprafeţei ocupate de 
păduri;

•	 creşterea cerinţelor populaţiei locale faţă de resursele 
forestiere din zonă care se diminuau într-un ritm alert;

•	 modificarea compoziţiei arboretelor, transformarea in-
tegrală a pădurii virgine în pădure cultivată, mai întâi 
de codru, apoi de crâng şi codru, iar după naţionalizarea 
fondului forestier şi de conversiune de la crâng la codru;

•	 exploatarea abuzivă şi neraţională a lemnului între cele 
două războaie, ca şi în timpul celui de-al doilea război de 
către unele societăţi particulare;

•	 introducerea şi extinderea în zonă a unor monoculturi 
(salcâm, plopi), a unor specii alohtone, a nucului negru, a 
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stejarului roşu, a salcâmului, a plopilor euramericani ş.a.;

•	 creşterea vulnerabilităţii arboretelor existente la acţiu-
nea unor factori perturbanţi, de natura abiotică şi bioti-
că, fapt ce a făcut necesară aplicarea lucrărilor de comba-
tere a dăunătorilor;

•	 dirijarea necorespunzătoare a seminţişurilor instalate, 
a arboretelor tinere, precum şi aplicarea cu unele greşeli 
a tratamentelor prevăzute de amenajamentele silvice;

•	 fluctuaţia mare a cadrelor silvice, mai ales în ultima 
perioadă şi alocarea de fonduri şi mijloace insuficiente 
pentru o gospodărire durabilă şi eficace polifuncţional a 
arboretelor din zonă;

•	 reducerea semnificativă a ponderii unor specii arbores-
cente din arboretele de crâng şi/sau de codru ca: stejarul 
pedunculat, ulmii, frasinul pufos şi mojdreanul, cireşul 
de pădure şi sorbul, alunul turcesc şi aninul negru pe 
malul râurilor ce străbat Câmpia Vlăsiei etc.

La Ocolul Silvic Bolintin, există date că primul amenajament 
silvic s-a elaborat în anul 1891, fapt ce face să consemnăm 
că aplicarea unor măsuri silvotehnice în zonă are o istorie 
de peste un secol. La această primă amenajere s-a prevăzut 
şi constituit 8 serii de crâng compus cu ciclul de 36 de ani, 
precum şi 3 serii de codru cu ciclul de 144 de ani. În practică 
însă nu s-au respectat prevederile amenajamentului. Există, 
de asemenea documente că în anul 1932 s-a elaborat un nou 
amenajament prin care s-au menţinut seriile de crâng, dar 
s-a redus la 100-120 de ani ciclul de producţie la codru. După 
naţionalizarea pădurilor (1948), o mare parte din pădurile 
de crâng au fost convertite la codru prin îmbătrânire sau 
prin lucrări de refacere şi substituire, astfel că, la amenajarea 
din 1990, pădurile de codru ocupau circa 90%. În perioada 
1966 – 1986 s-a recomandat şi aplicarea tratamentului tăie-
rilor combinate (succesive şi progresive) dar acestea nu au dat 
rezultate promiţătoare, fapt pentru care au şi fost părăsite, 
fiind eliminate şi din normele tehnice din 1986. În pădurile 
de codru, preponderent s-a adoptat şi aplicat tratamentul tă-
ierilor progresive în pădurile de şleau cu stejar, gârniţă şi cer. 
În arboretele de plopi indigeni şi de salcie s-au aplicat şi tăieri 
rase pe parchete mici. Prin aplicarea tratamentului tăierilor 
progresive în pădurile de stejari s-a urmărit în principal va-
lorificarea optimă a potenţialului de regenerare naturală şi 
menţinerea unei proporţii însemnate a stejarului peduncu-
lat mai ales în şleauri. Acolo unde nu s-a putut sconta pe rege-
nerarea naturală s-a recurs la semănături directe cu ghindă 
în ochiurile deschise şi neregenerate, valorificându-se proce-
deul de aplicare a progresivelor propus de prof. M. D. Drăcea 
chiar în pădurile din Câmpia Vlăsiei după 1919. Instalarea 
pe cale artificială a stejarului s-a practicat în zonă şi în cazul 
unor lucrări de conversiune la codru prin îmbătrânire, sau în 
cazul aplicării lucrărilor de refacere . După anul 1986 această 
metodă s – a extins şi în cazul aplicării lucrărilor speciale de 
conservare în pădurile încadrate în tipul II de categorie func-
ţională. S-a menţinut aplicarea crângului pentru arboretele 
de salcâm (ciclu de 20 de ani) şi unele de plopi indigeni (ciclu 
de 30 de ani), precum şi a tăierilor de refacere şi substituire 
pentru unele arborete degradate sau derivate, inclusiv unele 
crânguri supuse la conversiune spre codru.

4.3. Regenerarea arboretelor

Din păcate, datele privind istoricul modului de gospodărire 
şi mai ales durata şi eficienţa unor măsuri silvotehnice apli-
cate sunt cu totul sumare şi incomplete pentru pădurile din 
Câmpia Vlăsiei ca şi în fondul forestier naţional.

Dacă ne referim la începuturile aplicării unor tratamente 
prin care să se îmbine obiectivele exploatării lemnului cu 
cele legate de întemeierea unor noi arborete tinere şi cât mai 
valoroase, acestea sunt legate de extinderea şi în Muntenia 
a prevederilor „Pravilei pentru cruţarea pădurilor Mănăsti-
reşti” ş.a., apărută în Moldova în anul 1843 şi de care ilustrul 
silvicultor, prof. dr. ing. M.D. Drăcea leagă începuturile silvo-
tehnicii în Principatele Române.

Din aceste tăieri cu lăsare de rezerve s-au constituit crângu-
rile compuse care au reprezentat un compromis de cultură şi 
care, ca şi arboretele de crâng simplu au condus la reducerea 
capacităţii productive, protectoare şi de regenerare a arbore-
telor din Câmpia Vlăsiei. Nereuşitele constatate l-au deter-
minat pe M.D. Drăcea să recomande discipolilor săi (dr. ing. 
Marin Rădulescu) să experimenteze la fostul O.S. Ţigăneşti 
aplicarea de tăieri în ochiuri, cu însămânţarea artificială cu 
ghindă a ochiurilor deschise. Această acţiune s-a desfăşurat 
în perioada 1919-1924 dar, din păcate, experimentul nu a 
fost urmărit cu consecvenţă şi este greu de apreciat acum 
care au fost rezultatele pozitive şi negative. Câteva consta-
tări sunt însă certe şi de mare importanţă:

a. experimentul tăierilor în ochiuri din această zonă s-a 
extins în mai multe ocoale de câmpie, iar ideea execută-
rii de însămânţări artificiale acolo şi atunci când nu se 
poate asigura însămânţarea naturală a ochiurilor conti-
nuă şi în prezent;

b. experimentul făcut la iniţiativa prof. M.D. Drăcea a 
contribuit la fundamentarea tehnică şi metodologică a 
tratamentului tăierilor în ochiuri (progresive) şi aplica-
rea sa în pădurile de amestec din fondul nostru forestier 
(Negulescu, 1959, 1966, 1973; Purcelean, 1962; Con-
stantinescu, 1973; Florescu, 1991 ş.a.);

c. experienţa locală privind aplicarea progresivelor a fost 
extinsă treptat şi adeseori cu rezultate bune în lucrările 
de conversiune, de refacere, iar mai recent şi în lucrările 
speciale de conservare.

În perioada interbelică există mai multe menţiuni, mai ales 
în lucrările de subinspector silvic ale unor ingineri care au 
activat în Ocoalele Silvice Ţigăneşti, Gruiu, Bolintin etc., că 
s-au adoptat şi aplicat în pădurile de codru mai ales trata-
mentul tăierilor progresive, beneficiindu-se de rezultatele 
experimentărilor iniţiate de prof. M. D. Drăcea şi puse în 
operă de către M. Rădulescu (Vlad, 1954).

Astfel, la ocolul silvic Ţigăneşti, ing. V. Petrescu aprecia că 
starea pădurilor de şleau s-a degradat mai ales ca urmare 
a exploatărilor practicate, precum şi ca urmare a adoptării 
şi aplicării crângului simplu şi a celui cu rezerve, fără preo-
cupări pentru dirijarea regenerării. În pădurile Tâncăbeşti-
Ciolpani – Hereasca s-au aplicat şi succesivele, dar prin mo-
dul cum au fost aplicate tăierile rezultatele au fost negative. 
Ca urmare, după 1921, sub coordonarea ing. M. Rădulescu 
s-au aplicat tăieri în ochiuri de formă circulară sau eliptică, 
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de forma unor taieri rase în ochiuri cu diametre variind între 
15 şi 30 m., urmate de însămânţări artificiale cu ghindă, pe 
sol mobilizat la 7-8 cm. adâncime, în rânduri distanţate la 
0,75 – 1,00 m. între ele. După un an ochiurile au fost lărgite 
cu cel puţin un metru pentru ca puieţii de stejar să primească 
mai multă lumină. Concomitent, preexistenţii au fost înlătu-
raţi, iar stejarului i s-a asigurat un avans de creştere necesar 
(Vlad, 1954). Durata tăierilor în ochiurile deschise a fost de 
3-4 ani, dar seminţişul a ajuns să constituie starea de masiv 
după 7-8 ani de la semănare.

Actualmente se apreciază că în Câmpia Vlăsiei pădurile mai 
ocupă doar cca.11% din suprafaţa totală a fondului funciar.

Amenajamentele elaborate şi revizuite decenal au adoptat 
pentru cea mai mare parte a pădurilor regimul codrului (in-
clusiv prin ample lucrări de conversiune) (cca. 19%), iar re-
gimul crângului s-a redus în aplicare la cca. 5-10%. Pe încă 
5% din suprafaţa fondului forestier s-au aplicat tăieri rase de 
refacere şi/sau substituire în arborete degradate sau derivate 
din cauza unori intervenţii anterioare nedibace.

După 1984 s-a sistat aplicarea tratamentelor şi exploatarea 
de produse lemnoase principale până în 1990, iar după 1986 
s-a trecut şi la aplicarea lucrărilor speciale de conservare 
pentru arboretele incluse în tipul II de categorie funcţiona-
lă. Ele continuă să se aplice şi în prezent, conform normelor 
tehnice în vigoare.

În adoptarea şi aplicarea tratamentelor s-a avut în vedere:

a. starea de moment a arboretelor exploatabile;

b. faptul că, fiind situate în apropierea Capitalei ţării au de 
îndeplinit în principal funcţii sociale (de agrement, de 
interes turistic, sanogen ş.a.), fiind încadrate numai în 
grupa I funcţională, tipul de categorie funcţională II, III, 
şi IV;

c. compoziţia şi structura actuală a arboretelor din Câmpia 
Vlăsiei reclamă aplicarea tratamentelor mai intensive, 
cu regenerare sub adăpost, pentru arboretele încadrate 
în tipurile III şi IV de categorie funcţională, precum şi 
lucrările speciale de conservare pentru cele din tipul II 
de categorie funcţională;

d. concomitent, s-au continuat lucrările de conversiune în-
cepute, adoptându-se conversiunea prin îmbătrânire în 
cele mai multe cazuri, precum şi crângul simplu în salcâ-
mete şi plopişuri.

În arboretele exploatabile în care s-a menţinut stejarul, ac-
centul principal s-a pus pe regenerarea naturală a acestei 
valoroase specii. În cazurile în care regenerarea naturală nu 
a fost satisfăcătoare, organele locale au procedat şi la execu-
tarea de semănături directe cu ghindă în ochiurile deschise 
şi neregenerate, şi, mai rar, la plantaţii cu puieţi de stejar. Se-
mănăturile cu ghindă s-au făcut de regulă în rigole sau în cui-
buri şi mai rar prin împrăştiere. S-a utilizat ghinda recoltată 
pe plan local în anii de fructificaţie, dar şi din ani de stropeli.

În şleaurile de luncă, silvicultorii din zonă au aplicat tăieri 
în ochiuri de 2.500-3500m2, de formă ovală. În ochiurile 
deschise s-a procedat cel mai adesea la tăierea rasă a arbo-
retului, lăsând seminţişului instalat natural sau prin semă-
nături doar protecţia laterală a arboretului din afara ochiu-

lui. În anul al II-lea s-a procedat la tăierea a 50% din arborii 
existenţi între ochiuri, extrăgându-se cu prioritate, arborii 
mai groşi, cu coroane mai mari. În al treilea an s-a executat 
extragerea integrală a arborilor rămaşi şi eliberarea totală a 
seminţişului instalat, în care s-au prevăzut, în continuare lu-
crări de ajutorare, dar care nu s-au executat cu consecvenţă, 
fapt ce a grevat asupra regenerării şi a condus la întârzierea 
constituirii stării de masiv sau la creşterea volumului com-
pletărilor.

În felul acesta, extragerea arboretului parental din arborete-
le parcurse a durat 3-4 ani, dar durata perioadei speciale de 
exploatare-regenerare a fost cu ceva mai mare. S-au executat 
în unele cazuri şi câte 4-5 tăieri la nivelul unor parcele, fapt 
ce a condus la trecerea a 3-6 ani de la prima la ultima inter-
venţie într-un arboret exploatabil, dar perioada speciala de 
regenerare s-a majorat în anumite cazuri deoarece nu s-a in-
temeiat, concomitent, un nou arboret tânăr şi corespunzător 
obiectivelor de gospodărire fixate.

În alegerea arboretelor de parcurs, an de an, s-a urmărit ca 
în anii de fructificaţie abundentă (eventual şi în anul urmă-
tor dacă s-au menţinut puieţi viabili) să se execute numai 
tăieri şi lucrări de favorizare a instalării seminţişului de ste-
jar. Amplasarea ochiurilor a constituit o obligaţie de mare 
responsabilitate profesională a silvotehnicianului. De regulă 
s-a acordat prioritate arboretelor cu consistenţă plină (0,8-
0,9), dar nu au fost neglijate nici cele cu consistenţă aproape 
plină (0,6-0,7) în care s-au executat obligatoriu şi lucrări de 
înlăturare a seminţişului neutilizabil, a păturii vii, inclusiv 
prelucrarea parţială a solului înainte de diseminarea sau de 
semănarea ghindei în vetre sau în rânduri în ochiurile exis-
tente sau deschise.Respectarea acestor reguli de intervenţie 
obligă la reamplasarea punerii în valoare a masei lemnoase 
ori de câte ori şi ori unde devine necesară spre a valorifica 
optim potenţialul de regenerare naturală a stejarului în anii 
de fructificaţie.

În anii fără fructificaţie accentul s-a pus pe executarea, după 
caz, a tăierilor de lărgire şi luminare, de racordare, sau în 
anumite porţiuni cu arboret excesiv de des a unor tăieri pre-
paratorii, urmate de completări cu puieţi de stejar sau de alte 
specii principale care să conducă la creşterea valorii viitoru-
lui arboret (cireş, frasin etc).

În şleaurile normale de câmpie s-a urmărit ca, la instalarea 
seminţişului speciei de bază, să se execute, în limita posibili-
tăţii fixate, deschideri de ochiuri de 2.500-3.500 m2 din care 
s-a extras integral masa lemnoasă. Distanţa dintre ochiuri 
a variat între70-100 m, dar a scăzut şi la o înălţime medie 
de arboret în cazul executării tăierilor de lărgire şi luminare. 
Arboretul rămas între ochiuri a fost extras integral printr-o 
singură tăiere după 2 ani de la deschidere, când seminţişul 
instalat avea trei ani, dar şi prin 2 sau mai multe intervenţii. 
Regenerarea s-a asigurat în stejar şi în specii însoţitoare atât 
din însămânţări naturale, (dar, la stejar s-a apelat frecvent 
şi la semănături directe sub masiv executate în anul anterior 
tăierilor, sau în ochiurile deschise şi neregenerate), precum 
şi prin lucrări de completări ulterioare şi prin lucrări de in-
grijire a seminţişurilor, în limita mijloacelor de care s-a dis-
pus şi mai puţin a necesarului estimat în fiecare caz.

În alte păduri de şleau s-au amânat tăierile între ochiuri, aş-
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teptându-se o nouă fructificaţie, dar s-a dovedit a fi o greşea-
lă de cultură la care s-a renunţat de mult. Arboretul parental 
a fost extras, de regulă, prin două tăieri, prima cu caracter 
de tăiere de deschidere prin care s-a extras între 15-60% din 
masa lemnoasă, iar la ultima, cu caracter de racordare, prin 
care s-a extras şi restul de arboret rămas între ochiuri.

Considerăm că numărul mic de tăieri în arboretele exploata-
bile (2-3), mărimea ochiurilor (de regulă de 2 H sau mai mult 
la axa mare) şi mai ales necorelarea tăierilor de deschidere cu 
mersul fructificaţiei la stejar în toate cazurile au fost factori 
principali care au grevat buna reuşită a regenerării natura-
le, obligând la întârzierea întemeierii noilor arborete tinere 
şi la sporirea măsurilor tehnice vizând dirijarea dezvoltării 
seminţişului.

În arboretele încadrate la lucrări de conversiune s-a folosit 
conversiunea directă prin semănături sub masiv în ochiuri 
de 2.500-3.500 m2 executate toamna în rigole sau cuiburi, 
utilizând, în medie, 300-400 kg ghindă la ha. Anterior sau 
concomitent cu executarea semănăturilor s-a procedat şi la 
extragerea subarboretului şi a unor eventuale seminţişuri 
preexistente neutilizabile.

În ochiurile însămânţate arboretul a fost extras în două re-
prize: prima la instalarea seminţişului când s-a extras până 
la 60% din volum, iar următoarea la 1 sau 2 ani de la prima 
tăiere. Cu alte cuvinte şi în cazul conversiunii prin îmbătrâ-
nire, perioada de exploatare a fost tot de 3-4 ani.

În conducerea tăierilor şi a regenerării, personalul silvic de 
teren a avut în vedere reducerea pierderilor de ghindă provo-
cate de şoareci şi mistreţi, ca şi evitarea tendinţelor de accen-
tuare a fenomenului de uscare a arborilor, de înmlăştinare 
sau uscare excesivă a ochiurilor însămânţate şi de înlăturare 
a păşunatului.

La scară mai mică s-a practicat şi crângul simplu cu tăieri 
rase pe parchete, precum şi tăierile rase de refacere şi/sau 
substituire în arboretele derivate din zonă.

Din experienţa organelor silvice locale se pot desprinde câte-
va constatări de fond şi anume:

•	 în dirijarea procesului de regenerare este suficient ca se-
minţişul de stejar să ocupe în compoziţia de regenerare 
până la 0,4-0,6 pentru a spera la amestecuri viitoare efi-
ciente polifuncţional şi stabile ecosistemic;

•	 în arboretele parcurse cu tăieri de deschidere, lucrările 
de exploatare se pot încheia în cca. 3-4 ani, lăsând liber-
tate deplină de dezvoltare seminţişurilor instalate;

•	 tăierile de racordare se pot executa după 3-4 ani de la 
tăierea de deschidere, dar trebuie să se coreleze şi cu 
ponderea suprafeţei regenerate, de minimum 60%–70%, 
reducând astfel volumul împăduririlor ulterioare, întâr-
zierea intemeierii noului arboret în locul celui exploatat 
şi, deci, preluarea de către noul arboret constituit a func-
ţiilor şi a continuităţii pădurii în timp şi spaţiu.

•	 mărimea ochiurilor deschise poate varia între 2.500-
3.500 m2, fiind preferate ochiurile eliptice având dia-
metre variabile, până la 45-55 m, dar şi mai mici acolo şi 
atunci când starea arboretelor şi condiţiile staţionale o 
impun şi cu distanţe între ochiuri de 70-100 m;

•	 organele silvice de teren sunt responsabile de respecta-
rea regulilor silvice în procesul de exploatare şi de pre-
venire (înlăturare) a pagubelor produse prin exploatare 
seminţişului, solului şi eventual arborilor rămaşi, pre-
cum şi de extragerea integrală a arborilor cu valoare de 
utilizare redusă sau a preexistenţilor;

•	 în timpul procesului de exploatare-regenerare, păşuna-
tul trebuie interzis, iar efectivele de vânat erbivor aduse 
la limite rezonabile;

•	 de câte ori apare necesar se vor executa lucrări de com-
batere a unor dăunători dacă aceştia pot pune în pericol 
reuşita regenerării;

•	 în ochiurile complet regenerate şi în care s-a încheiat 
parţial starea de masiv este oportun să se intervină cu 
prima degajare parţială în vederea reglării raporturilor 
intra şi interspecifice în populaţia juvenilă existentă:â

•	 practica a demonstrat că reuşita aplicării tratamente-
lor reclamă asigurarea stabilităţii personalului de teren, 
precum şi asigurarea materială a executării lucrărilor 
necesare de dirijare a dezvoltării seminţişului.

5. Aplicarea în continuare a tratamen-
telor în arboretele din Câmpia Vlăsiei
Având în vedere sarcinile gospodăririi durabile a pădurilor 
din această zonă, precumpănitor încadrate în grupa I funcţi-
onală, subgrupa a IV a, de protecţie socială, precum şi expe-
rienţa locală dobândită în aproape un secol de aplicare a unor 
variate tratamente, considerăm oportună orientarea actuală 
vizând alegerea, adoptarea şi aplicarea unor tratamente mai 
intensive, chiar dacă reclamă eforturi şi costuri sporite în 
comparaţie cu alte tratamente extensive.

Fără a insista asupra acestui subiect de reală importanţă teo-
retică şi practic-aplicativă, ne rezumăm doar la câteva opinii 
privind orientarea în continuare privind adoptarea şi aplica-
rea tratamentelor în arboretele din Câmpia Vlăsiei dintre care:

•	 o sarcină de primă importanţă, valabilă pentru păduri-
le de stat, dar şi private, pentru fondul forestier, dar şi 
pentru vegetaţia din afara fondului forestier este legată 
de păstrarea integrităţii structurale şi funcţionale a ar-
boretelor şi a vegetaţiei forestiere şi ameliorarea în con-
tinuare, inclusiv creşterea ponderii acestora în viitor la 
procente mai mari de 15% prin întemeierea de arborete 
noi în terenuri care au devenit inapte altor moduri de 
utilizare eficientă.

•	 conservarea şi apărarea covorului verde din zona intra-
vilană şi mai ales periferică a Bucureştiului, precum şi 
ameliorarea structurală şi funcţională a fondului fores-
tier din zona periferică a municipiului extins dar şi po-
luat în prezent;

•	 adoptarea de către proprietarii de păduri şi realizarea de 
către corpul silvic din zonă a unor lucrări de reconstruc-
ţie ecologică, atât în zona intravilană, cât şi în fondul 
forestier din apropierea Bucureştiului, prin mobilizarea 
fondurilor şi mijloacelor necesare realizării acestor lu-
crări de mare utilitate şi eficienţă viitoare;

•	 analiza responsabilă de către corpul silvic a experienţei 
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locale dobândite în aplicarea tratamentelor, a reuşitelor, 
dar şi a cauzelor care au generat nereuşite şi greşeli în 
aplicare şi, pe această bază, ameliorarea măsurilor teh-
nice vizând amplasarea şi punerea în valoare a masei 
lemnoase, dirijarea procesului de regenerare şi preveni-
rea vătămărilor provocate seminţişului prin exploatare 
şi /sau prin acţiunea unor factori vătămători care acţio-
nează în zonă;

•	 creşterea în continuare a ponderii codrului şi a tratamen-
telor cu tăieri neuniforme şi regenerarea periodică sub 
masiv în pădurile pure şi amestecate de stejari, evitând 
tăierile rase (dar nu şi tăierile rase în ochiurile mici des-
chise); considerăm că dorinţa unor specialişti locali de 
a experimenta aplicarea codrului grădinărit în şleaurile 
din Câmpia Vlăsiei nu este oportună, date fiind cerinţele 
ecologice ale speciei (speciilor) arborescente din şleauri;

•	 aplicarea în continuare a lucrărilor speciale de conserva-
re, precum şi a celor de igienă în arboretele încadrate în 
tipul II de categorie funcţională şi executarea concomi-
tentă a unor lucrări experimentale în arboretele parcur-
se prin care să se obţină o experienţă locală de natură să 
conducă la ameliorarea modului de aplicare (intensitate 
de tăieri, alte lucrări însoţitoare vizând dirijarea dezvol-
tării populaţiilor juvenile, a populaţiilor tinere din arbo-
retele existente prin lucrări de îngrijire, a unor măsuri 
silvotehnice speciale în staţiuni extreme etc);

•	 îmbunătăţirea normelor de timp şi de producţie cu care 
se operează actualmente în lucrările silvotehnice care 
nu favorizează realizarea unor lucrări de calitate cel pu-
ţin satisfăcătoare;

•	 experimentarea, controlul anual al regenerărilor, dar şi 
controlul dinamicii şi a reuşitei aplicării tratamentelor, 
aşa cum este recomandat în cazul codrului grădinărit, 
dar adaptat specificului codrului regulat;

•	 continuarea, până la finalizare a lucrărilor de conversi-
une şi/sau refacere şi substituire începute şi extinderea 
acestora în cazul în care silvicultorii practicieni le consi-
deră necesare şi posibile;

•	 în sfârşit, dar nu în ultimul rând, este imperios necesar 
ca organele silvice locale să acorde şi în continuare o ma-
ximă atenţie şi să valorifice optim anii de fructificaţie 
abundentă şi chiar medie la stejar, având în vedere pe-
riodicitatea mare a fructificaţiei şi capacitatea actuală 
limitată de regenerare naturală a stejarului peduncu-
lat a cărui valoare economică, ecologică şi socială este 
incontestabilă, în zonă şi în toate pădurile din câmpia 
forestieră.
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Abstract
Particularities of treatmens in the forests of the Vlăsiei Plain

In its first part, the article presents some theoretical aspects regarding the factors which influence silvicultural treat-
ments, the objectives to be solved and the dynamics of the special regeneration period in the studied area. The second 
part represents a synthesis of the evolution of applying diverse silvicultural treatments along a century of forest mana-
gement in the forests from Vlasiei Plain. Based on available data, an analysis is carried out on the local experience gained 
by applying diverse silvicultural treatments or by using the ageing conversion works, restoration works and recently by 
special conservation works. The fact that the forestland from Vlasiei Plain is included under the Functional Category 1 
requires in the future the application of intensive treatments under high forest regime aiming at the continuous impro-
vement of the management. The coppice regime will be maintained only in poplar and black locust dominated stands.

Keywords: forests from Vlasiei Plain, silvicultural treatment application, group shelterwood, special conservation 
works, ecological restoration works
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Caracteristicile ramurilor  
în arborete tinere de plopi negri hibrizi  
din O.S. Lacul Sărat

Ionuţ Buţia

1. Introducere

Calitatea lemnului industrializat este puternic influen-
ţată de practicile silviculturale (Florescu, 1981). Tren-
dul recent de înfiinţare şi conducere a unor arborete cu 

densitate redusă (sub 1000 arbori/ha), generat de presiunea 
costurilor economice de gospodărire şi necesitatea îmbună-
tăţirii ratei de creştere a arborilor individuali, a găsit apli-
cabilitate mai ales în culturile de plopi şi sălcii selecţionate 
(Balandier, 1997). Complementar cu sporurile de creştere în 
volum şi reducerea vârstei exploatabilităţii, aceste culturi la 
scheme largi conduc la o scădere semnificativă a competiţi-
ei, cu efecte directe asupra calităţii trunchiurilor (Filat et al, 
2009).

În condiţii naturale, căderea ramurilor uscate la plop, respec-
tiv elagajul natural, se produce, de cele mai multe ori, foarte 
greu, ele menţinându-se aderente la trunchi perioade destul 
de lungi (Nicolescu, 1999). Aceste ramuri uscate (cioturi) 
sunt înglobate în masa trunchiului în mod treptat, pe mă-
sura creşterii în diametru. Însă această înglobare nu se reali-
zează prin concreştere ca în cazul ramurilor vii, ea efectuân-
du-se sub forma unor entităţi distincte, generând cu ocazia 
debitării noduri căzătoare.

Cunoaşterea caracteristicilor dendrometrice ale ramurilor, 
diferenţiat pe categorii de înălţime şi stare de vegetaţie, este 
esenţială în înţelegerea ritmului de elagaj natural şi a nece-
sităţilor de aplicare a elagajului artificial. Particularităţile de 
creştere specifice, generate mai ales de schemele foarte largi 
de plantare, induc un ritm ridicat de dezvoltare laterală a co-
roanei şi, implicit, a unor structuri dimensionale a ramurilor 
specifice (Popovici et al., 1996, Nicolescu, 1999).

Cercetări privind structura dimensională a ramurilor au fost 
realizate în România la cireş (Nicolescu şi Kruch, 2009), fra-
sin (Nicolescu et al., 2008, 2010), nuc (Nicolescu et al., 2003) 
şi plopi negri hibrizi (Popovici et al, 1996).

Analiza cercetărilor derulate până în prezent evidenţiază 
necesitatea aprofundării studiilor în direcţia cunoaşterii 
structurii dimensionale a ramurilor, mai ales în arboretele 
de plopi negri hibrizi aflate în primele stadii de dezvoltare. 
Informaţiile obţinute din astfel de studii şi cercetări consti-

tuie fundamente ştiinţifice pentru stabilirea momentelor 
optime de intervenţie cu primele lucrări de elagaj artificial.

2. Material şi metodă
Zona de studiu este reprezentată de arborete de plopi negri 
hibrizi din Lunca brăileană a Dunării, respectiv din raza O.S. 
Lacu Sărat, D.S. Brăila. După o analiză detaliată a structurii 
fondului forestier cu plop negru hibrid din O.S. Lacu Sărat, 
coroborată cu observaţii pe teren, s-a ales un arboret repre-
zentativ pentru zona de studiu, respectiv u.a 24 B din U.P. III 
Cravia. Schema iniţială de plantare a fost de 5x5 m. Vârsta 
arboretului, la data inventarierii era de 3 ani, nefiind parcurs 
cu lucrări de elagaj artificial, toţi arborii fiind din clona I.214.

În acest arboret s-au amplasat un număr de 5 suprafeţe de 
probă de 10x15 m, cu o suprafaţă individuală de 150 m2. În 
fiecare suprafaţă de probă s-a inventariat, la toţi arborii, di-
ametrul fiecărei ramuri, la punctul de inserţie, pe primii 2 
m ai trunchiului. Măsurătorile s-au efectuat diferenţiat pe 
categorii de vitalitate (ramuri verzi şi uscate) şi pe segmente 
de trunchi cu lungime de 0.5 m. Precizia de măsurare a fost 
de 1 mm, utilizându-se în acest scop un şubler.

În fiecare suprafaţă de probă s-au inventariat dimensiunile 
ramurilor de la 9-11 arbori astfel: P1 – 9 arbori cu 154 ra-
muri, P2 – 10 arbori cu 234 ramuri inventariate, P3 – 11 ar-
bori cu 176 ramuri, P4 – 10 arbori cu 156 ramuri şi P5 – 11 
arbori cu 254 ramuri.

3. Rezultate şi discuţii
Analizele statistice efectuate relevă uşoare diferenţe între 
suprafeţele experimentale atât referitor la densitatea ramu-
rilor pe unitate de lungime cât şi structura dimensională a 
acestora. Astfel în cazul P1 numărul de ramuri verzi pe uni-
tate de lungime este de 29 ramuri/m pentru tronsonul 0-1,0 
m şi de 98 ramuri/m în cazul tronsonului 1,0-2,0 m. Ramu-
rile uscate sunt distribuite cu preponderenţă pe tronsonul 
1,5-2,0 m, cu o densitate de 36 ramuri/m, respectiv 66,6% 
din numărul total inventariat.

În cazul P2 numărul mediu de ramuri pe arbore este de 
19,5 ramuri/arbore fiind mai mare decât în cazul P1 (17,1 
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ramuri/arbore). Densitatea pe tronsoane de lungime creşte 
semnificativ de la 55 ramuri/m (23,5%) pe lungimea 0-1,0 
m la 179 ramuri/m (76,5% din numărul total) în cazul tron-
sonului 1,0-2,0 m, majoritatea fiind ramuri verzi. Repartiţia 
pe tronsoane de 50 cm lungime a ramurilor, în suprafaţa de 
probă P4, reflectă o creştere progresivă a densităţii astfel: 66 
ramuri/m în cazul segmentului 0-0,5 m, 52 ramuri/m în seg-
mentul 0,5-1,0 m, 104 ramuri/m pentru tronsonul 1,0-1,5 m, 
respectiv 84 ramuri/m la înălţimi de 1,5-2,0 m.

Sintetizând distribuţia procentuală a numărului de ramuri 
(verzi sau uscate) pe tronsoane de 50 cm lungime pe trunchi, 

se observă o repartiţiei relativ omogenă între suprafeţele ex-
perimentale (tab. 1). Din analiza datelor se observă creşterea 
progresivă a densităţii ramurilor pe unitate de lungime de la 
bază spre vârf, respectiv de la 14,5% în segmentul 0-0,5 m 
la 32,1% pe tronsonul 1,5-2,0 m. Referitor la crăcile uscate, 
proporţia acestora rămâne relativ constantă indiferent de 
segment în jurul valorilor de 1,8-2,3%. Raportul dintre ra-
murile verzi şi cele uscate variază în raport cu suprafaţa ex-
perimentală, cu valori pentru cele uscate între 1,9% şi 17,5% 
(P1), cu o medie de 8,0% ramuri uscate. Procentajul cel mai 
mare de ramuri verzi se înregistrează în tronsonul 1,0-1,5 m, 
respectiv de 33% din numărul total de ramuri inventariate.

Tab. 1.Distribuţia numărului de crăci uscate şi verzi pe tronsoane de 50 cm lungime în blocul experimental u.a. 24B 
Distribution of number of dead and live branches by 50 cm length segments in u.a. 24B

SP
Număr de ramuri pe segmentul de … m (%)

0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 Total
Uscate Verzi Total Uscate Verzi Total Uscate Verzi Total Uscate Verzi Total Uscate Verzi Total

P1 1,9 3,9 5,8 0,6 14,9 15,6 3,2 32,5 35,7 11,7 31,2 42,9 17,5 82,5 100
P2 - 11,1 11,1 2,1 10,3 12,4 2,1 35,9 38,0 - 38,5 38,5 4,3 95,7 100
P3 3,4 8,0 11,4 2,3 19,3 21,6 1,7 39,2 40,9 - 26,1 26,1 7,4 92,6 100
P4 0,6 21,2 21,8 - 16,7 16,7 1,3 33,3 34,6 - 26,9 26,9 1,9 98,1 100
P5 4,7 15,7 20,5 3,1 22,0 25,2 1,2 26,0 27,2 0,8 26,4 27,2 9,8 90,2 100

24B 2,3 12,2 14,5 1,8 16,7 18,6 1,8 33,0 34,8 2,1 30,1 32,1 8,0 92,0 100

 
u.a. 24B - ramuri uscate 
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Fig. 1. Distribuţia numărului de ramuri pe categorii de gro-
simi şi suprafeţe experimentale în u.a. 24B 

Distribution of number of branches by thickness classes and experi-
mental plots in u.a. 24B 

Aceste date statistice reflectă un elagaj natural foarte redus, 
necesitatea intervenţiei cu lucrări de elagaj artificial mai ales 
în primii 2 m impunându-se drept o condiţie obligatorie, dacă 
se doreşte asigurarea unei calităţii superioare a masei lem-
noase la exploatabilitate. În acest prim stadiu de 1-3 ani se 
va proceda la elagarea tuturor arborilor, excluzându-se arbori 
care prezintă defecte evidente sau o stare de vegetaţie slabă.

Referitor la grosimea ramurilor, aceasta variază între 3 şi 35 
mm, în cazul P1, predominând ramurile cu grosimi sub 2 cm. 
Astfel, categoria de grosime 0-1 cm are o pondere de 53,5% în 

cazul ramurilor verzi şi de 33,3% în cazul celor uscate, iar ca-
tegoria de grosime 1-2 cm prezintă o pondere de 37,8% la cele 
verzi şi 59,2% la cele uscate (fig. 1). Referitor la distribuţia 
dimensională a ramurilor verzi din P3 se remarcă existenţa 
a două grupe: cu diametrul sub 2 cm, majoritare (83,4%) şi 
peste 2 cm, cu pondere de 16,6%. Ramuri cu grosimi de peste 
3 cm, care pot pune probleme deosebite prind elagajul artifi-
cial şi calitatea lemnului, sunt în proporţie redusă, de numai 
2,5% din numărul total de ramuri verzi pe tronsonul 0-2,0 m. 
Comparativ cu suprafeţele experimentale precedente, în su-
prafaţa de probă P5, ponderea ramurilor cu diametru peste 2 
cm este similară – 11,8%. Crăcile cu diametrul sub 1 cm sunt 
preponderente, având o pondere de 59,8% repartizate relativ 
egal pe tronsoane de lungime a trunchiului (0-1,0 m – 23,1%, 
1,0-2,0 m – 36,7%).

Analizând la nivel de bloc experimental se remarcă o distri-
buţie similară a numărului de ramuri pe categorii de grosimi, 
mai omogenă în cazul ramurilor verzi şi cu un grad de dis-
persie mai mare la cele uscate (fig. 1). Astfel, în cazul crăcilor 
verzi, distribuţia are o asimetrie de stânga, fiind centrată în 
jurul categoriei de grosime de 11-13 mm, cu uşoare variaţii 
de la o suprafaţă experimentală la alta.

Datele statistice privind grosimea medie şi abaterea standard 
aferentă pentru fiecare categorie de ramuri (verzi şi uscate), 
în raport cu tronsonul de lungime analizat, evidenţiază, în 
general, o creştere a grosimii odată cu înălţimea (tab. 2).

Tab.2.Variaţia grosimii medii a crăcilor uscate şi verzi pe tronsoane de 50 cm lungime 
Variation of mean thickness of dead and live branches by 50 cm length segments

SP
Grosime medie (abatere standard) pe tronsonul de lungime …. m (mm)

0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 Total
Uscate Verzi Uscate Verzi Uscate Verzi Uscate Verzi Uscate Verzi

P1 5,0 (-) 16,7 (7,6) 11,0 (-) 10,2 (3,0) 9,8 (4,1) 13,7 (5,6) 16,6 (3,9) 13,6 (7,2) 13,8 (5,5) 13,2 (6,2)

P2 - (-) 12,7 (6,9) 6,2 (3,7) 11,4 (5,7) 10,6 (2,3) 11,7 (5,6) - (-) 10,4 (4,9) 8,4 (3,8) 11,2 (5,5)

P3 5,7 (1,5) 10,4 (5,2) 12,0 (2,2) 12,3 (6,5) 5,0 (2,8) 12,7 (5,3) - (-) 15,2 (7,8) 7,5 (3,7) 13,1 (6,5)

P4 13,0 (-) 10,3 (4,5) - (-) 10,1 (6,6) 21,0 (14,0) 15,2 (6,5) - (-) 13,8 (7,2) 18,3 (12,0) 12,9 (6,7)

P5 10,2 (4,4) 11,5 (7,6) 10,8 (3,7) 12,5 (6,4) 10,3 (5,2) 12,7 (4,7) 6,0 (1,0) 9,3 (6,5) 10,0 (4,3) 11,5 (6,4)
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Grosimea medie a ramurilor uscate variază între 7,5 ± 3,7 
mm (P3) şi 13,8 ± 5,5 mm (P1), iar a ramurilor verzi între 
11,2 ±5 ,5 mm (P2) şi 13,2±6,2 mm (P1). Pe tronsoane de 
lungime se remarcă, de regulă, o creştere a grosimii ramuri-
lor verzi odată cu creşterea în înălţime. În cazul suprafeţei P1 
grosimea medie a ramurilor verzi este de 16,7±7,6 mm pen-
tru prima jumătate de metru şi de 13,6-13,7±5,5 mm pentru 
tronsonul 1,0-2,0 m.

Variabilitatea diametrului mediu între suprafeţe experimen-
tale este mult mai mare la ramurile uscate comparativ cu cele 
verzi, cu variaţii între 21±14 mm (P4 – 1,0-1,5 m) şi 5,0 mm 
(P1 – 0-0,5 m).

4. Concluzii
Analiza statistică efectuată privind repartiţia numărului de 
ramuri pe categorii de grosimi şi tronsoane de trunchi a evi-
denţiat faptul potrivit căruia plopii negri hibrizi, cultivaţi 
în scheme largi, se elaghează natural imperfect şi prezintă o 
pondere foarte mare a ramurilor verzi. Dimensional, acestea 
se află la limita superioară impusă de un elagaj artificial co-
rect (3 cm grosime), fiind impetuos necesară execuţia acestei 
lucrări pe primii 2 m.

Din analiza informaţiilor obţinute rezultă adevărul potri-
vit căruia, pentru zona de studiu, această vârstă este opti-
mă pentru aplicarea primului elagaj artificial, fiind la limita 
maximă de întârziere, cu efecte minime asupra ritmului de 
cicatrizare şi a calităţii lemnului. O întârziere a acestei lu-
crări, coroborată cu ritmul foarte redus al elagajului natural 
(determinat de ponderea foarte redusă a ramurilor uscate), 
va conduce la o creştere semnificativă a proporţiei ramuri-
lor groase, cu efecte negative asupra calităţii tehnologice a 
lemnului.
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Abstract
Characteristic of brabches in young hzbrid poplar stands from Lacu Sărat forest district

From researches, it was observed that the black poplar hybrids, cultivated in large schemes, are imperfect self-pruning 
and has a high share of green branches. Age of 3 is optimal to apply the first artificial pruning, being on the maximum 
delay with minimal effects on the rhythm of cicatrisation and of the wood quality. Delaying of this work and very low 
rhythm of natural pruning (determined by the very limited number of dry branches), will lead to a significant increase of 
thicker branches proportion, with negative effects on the technological quality of the wood.

Keywords: black poplar, self-pruning, branches, artificial pruning.
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Conservarea naturii

Abordări noi privind criteriile 
şi indicatorii folosiţi la evaluarea 
ecologică a pădurilor virgine1

Stelian Radu, Corina Coandă, Iovu-Adrian Biriş

1. Introducere

A pariţia celor două monografii de excepţie: „Banater 
Urwälder” (Smejkal, Bândiu, Vişoiu-Smejkal, 1995) 
şi „Les forêts vierges de Roumanie” (Giurgiu et. al., 

2001) – ambele publicate şi în limba română1, iar cea de-a 
doua în baza unui proiect internaţional obţinut de dl. dr. ing. 
Romică Tomescu –, a reafirmat unicitatea şi importanţa deo-
sebită a pădurilor virgine (PV) din ţara noastră.

Ambele lucrări, care sunt, din păcate, puţin cunoscute la noi, 
s-au bucurat numai de două recenzii, nu au fost remarcate de 
forurile noastre academice, dar au generat, în schimb, un in-
teres extraordinar al silvicultorilor şi ecologiştilor europeni, 
pentru cunoaşterea in situ a acestei categorii de păduri, dis-
părută de mult din peisajul ţărilor dezvoltate din centrul şi 
apusul continentului.

 

Fig. 1. Monografiile „Banater Urwälder” şi „Les forêts vierges de Roumanie” 
The monographs regards Banat’s and Romanians old-growth forests

După deschiderea graniţelor şi, mai ales, ca urmare a ecoului 
internaţional al actului istoric din 27 ianuarie 1990, când 
România, prin Ordinul nr. 7 al MAPPM a îmbogăţit, chiar 
înainte de aderarea ei, patrimoniul natural european prin 

1 Proiectul iniţial de a publica „Pădurile virgine din România” şi în 
limbile engleză şi germană nu s-a putut finaliza din motive inde-
pendente de iniţiatorii şi susţinătorii proiectului.

legiferarea a 13 parcuri naţionale (cu o suprafaţă de 397.400 
ha), pădurile seculare din ţara noastră au atras un adevărat 
pelerinaj ştiinţific al ecologilor şi silvicultorilor străini.

Cu acordul şi concursul larg al RNP-Romsilva, al colegilor din 
direcţiile şi ocoalele silvice, ca şi din ariile naturale protejate, 
grupuri numeroase de specialişti din Germania, Franţa, Olan-
da, SUA şi din alte ţări au explorat ştiinţific aceste păduri, pre-
zentate cu competenţă de cercetători şi silvicultori români2.

Specialişti străini de marcă (Fabricius, 1984; Otto, 1999; Tur-
ckheim, 1999, GEVFP, 2005; Genot et al. 2007, 2008) dar şi 
organizaţii şi instituţii internaţionale (Pro Silva, WWF) au 
formulat aprecieri autorizate privind valoarea ecologică şi 
importanţa europeană a acestor PV, aprecieri demne de a fi 
adunate şi consemnate într-o „Carte de onoare” a silviculturii 
naţionale, ele constituind o bine-meritată recunoaştere a va-
lorii patrimoniului nostru forestier – atât de urgisit în trecut 
şi, nu mai puţin, în prezent şi totodată un argument major în 
acţiunile imperative de ocrotire şi conservare. Ne limităm a 
reda aici numai aprecierea regretatului prof. Jean Pardé: „Lu-
mea vastă, prea puţin cunoscută a pădurilor virgine din Ro-
mânia este unică în Europa, Ea aparţine, în fapt, nu numai 
patrimoniului naţional, ci şi celui european şi chiar mondial”.

2. Proiectul PINMATRA: rezultate, 
concluzii şi măsuri propuse
Acest curent favorabil a creat premisele pentru promova-
rea de către Societatea Regală pentru Conservarea Naturii 
(KNNV), din Olanda, a proiectului PINMATRA/2001/018, 
având drept obiectiv inventarierea şi cartarea de către ICAS 
a pădurilor virgine din România, cu participarea unui grup 
de experţi internaţionali, majoritatea olandezi.

Pentru demararea lucrărilor de inventariere şi evaluare în te-
ren, Biriş, Radu, Doniţă, Cenuşă (2000), au stabilit un set de 
criterii3 privind selectarea poligoanelor (constituite din u.a.) 

2 Contribuţii remarcabile la reuşita acestor vizite de studiu şi do-
cumentare au avut: regretatul dr. Geza Smeikal, dr. Cristian Stoi-
culescu, autorii acestei comunicări şi alţi silvicultori din teritoriu.

3 Criteriile de selecţie (alegere sau eliminare) reprezintă condiţiile 
minimale şi obligatorii, în totalitatea lor. Criteriile de evaluare se 
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cu PV, luând în considerare gradul de naturalitate (autenti-
citate), o suprafaţă minimă de 50 ha, diversitatea structura-
lă şi de vârstă a arborilor şi arboretelor, prezenţa lemnului 
mort şi existenţa unor limite naturale.

Fig. 2. Ghidul metodologic 
Guide book of criteria for the selection and ecological assessment of 

virgin forests 

Concomitent pentru descrierile standard, evaluarea ecologi-
că, clasificarea şi ierarhizarea pădurilor selectate ca PV, s-au 
folosit 4 serii de indicatori principali, referitori la: 1). Gradul 
de naturalitate, suprafaţa şi limitele; 2). Reprezentativitatea, 
diversitatea biologică şi absenţa unor pericole potenţiale 
pentru naturalitatea şi continuitatea acestor păduri; 3). Nu-
mărul speciilor protejate şi/sau ameninţate, ca şi valoarea re-
surselor genetice din aceste păduri şi 4). Accesibilitatea, sta-
bilitatea şi existenţa unor zone tampon în jurul PV selectate.

Este cunoscut faptul că, ulterior, gradul de naturalitate, com-
poziţia speciilor de arbori, speciile cu statut vulnerabil şi pre-
zenţa lemnului mort au fost atestaţi ca indicatori ai Mana-
gementului durabil al pădurilor de către Conferinţele Miniş-
trilor privind Protecţia Pădurilor din Europa (MCPFE 2002, 
2003) la care ţara noastră a participat la nivel corespunzător.

Pe baza metodologiei amintite, proiectul PINMATRA4 s-a în-
cheiat în anul 2004, iar rezultatul final al inventarierii a fost 
descrierea, evaluarea şi cartarea a 3402 situri/poligoane cu 
suprafaţa >50 ha, ce însumau o suprafaţă totală de 218.494 
ha PV, existente la acea dată în România (Biriş & Veen (eds) 
2005). Datorită acestei suprafeţe notabile – în care nu au fost 
incluse grupurile de u.a. cu suprafeţe mai mici de 50 ha – Ro-
mânia este ţara cu cea mai mare întindere de PV din Europa 
(cu excepţia Rusiei). Totodată, datorită gradului lor înalt de 
naturalitate, a diversităţii lor specifice, a amplitudinii alti-
tudinale şi, nu în ultimul rând, a prezenţei unor populaţii 
faunistice (de urşi, lupi, cerbi, vulturi, cocoşi de munte, cio-
cănitori ş.a.), emblematice şi specifice acestui tip de păduri, 
PV din România au căpătat o importanţă europeană şi chiar 
mondială şi, aşa cum se subliniază în raportul final al pro-
iectului, în articolele experţilor străini menţionaţi anterior, 

aplică pădurilor selectate şi servesc la stabilirea valorii lor (biologi-
ce, ecologice, ştiinţifice etc.) şi la ierarhizarea lor cu ajutorul unor 
indicatori cantitativi sau descriptivi.

4 Proiecte PINMATRA similare s-au derulat în anii următori în 
Bulgaria şi Ucraina şi, demn de menţionat, este faptul că metodo-
logia de inventariere şi evaluare elaborată de noi a fost preluată în 
mare măsură şi de vecinii noştri de la sud.

dar şi ale cercetătorilor români (Radu, 1996; Giurgiu, 1999; 
Stoiculescu, 1999), ele merită a fi desemnate ca Situri ale Pa-
trimoniului Natural European şi chiar Mondial.

 

Fig. 3. Pădure virgină de fag în Rezervaţia „Izvoarele Nerei” din Parcul 
Naţional „Semenic – Cheile Caraşului”, iunie 2005 (Foto B. Boisson) 

Old – growth Beech Forest „Nera’s Sources”(Semenic – Cheile Caraşului 
National Park)

Fig. 4. Pădure virgină de brad, molid şi fag în Rezervaţia „Gemenele” 
din Parcul Naţional Retezat (Foto J. T. de Smidt)

Old-growth Silver fir, Norway spruce and European beech Fo-
rest – Gemenele Reserve, Retezat National Park Pe parcursul 
proiectului, precum şi în continuare, s-au elaborat şi publicat 
şi alte broşuri, articole şi materiale documentare privind PV 
din România de către: Biriş, Doniţă, 2002; Biriş, Radu, Coan-
dă, 2002; Radu, 2004; Radu et al., 2004; Radu, Boisson, 2007.

 

Fig. 5. Broşuri de popularizare a pădurilor virgine 
The booklets: „Romania’s old-growth Forests: Myth or Reality” and 

“Nature’s Sanctuaries and Biodiversity’s Treasures”
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Fig. 6. Suportul de curs şi albumul privind pădurile virgine 
„Conservation of virgin forest” and „Secular forests: heritage to be pre-

served!”

Însă, din păcate, ca şi în cazul altor planuri – judicioase şi bine 
documentate privind ocrotirea patrimoniului nostru natural sau 
dezvoltarea durabilă a diferitelor ramuri ale economiei naţionale, 
atât strategia cât şi planul de conservare al PV, elaborate la înche-
ierea proiectului, au rămas la nivel de propuneri nefinalizate. Ace-
eaşi soartă a avut-o şi propunerea de înfiinţare în ţara noastră a 
unui centru internaţional pentru studierea pădurilor virgine, în 
cadrul EFI (Institutul Forestier European, cu sediul în Finlanda5).

În prezent, ultimele fragmente ale întinselor PV de odinioară sunt 
şi ele supuse, ca şi restul pădurilor noastre – unor puternice presi-
uni economice, exploatării şi fragmentării lor, cu efecte dezastru-
oase asupra naturalităţii şi biodiversităţii lor.

Numai localizarea lor în cuprinsul ariilor naturale protejate, actuale şi 
viitoare (parcuri naţionale / naturale, rezervaţii şi situri Natura 2000) 
le poate salva, cu condiţiile sine qua non ca reţeaua acestora să nu fie 
afectată şi ca prin planurile de management ale acestor arii natura-
le – care aşteaptă de mult să fie aprobate – să se acorde şi PV statutul 
corespunzător de protecţie strictă.

3. Criterii şi indicatori noi în evaluarea 
ecologică a pădurilor virgine şi a calităţii 
gestiunii lor
Relativ recent, în lucrarea sa de sinteză, Daniel Vallauri abordează 
un evantai larg de aspecte privind criteriile şi indicatorii de evalu-
are a pădurilor şi a calităţii gestiunii lor.

Autorul porneşte de la constatarea că biodiversitatea6 – conceptul 
major, care începând din 1990 a întruchipat ideea de natură – a 
folosit, de cele mai multe ori, într-un sens restrâns şi a prezentat 
numai una din cele patru noţiuni care explică modul de funcţio-
nare al naturii, limitându-se numai la diversitatea biologică (reda-
tă prin liste de specii).

În felul acesta, sunt neglijaţi ceilalţi trei vectori importanţi ai Naturii: 
organizarea, complexitatea şi spontaneitatea naturii vii.

În domeniul ecosistemelor forestiere, oamenii de ştiinţă şi gestio-
narii pădurilor au început să exprime dorinţa de a studia şi gestiona 
aceste ecosisteme urmărind principiul şi atributul imperativ, acela 
al naturalităţii. Deşi vechi, acest termen este folosit numai recent în 

5 Un astfel de centru s-a înfiinţat recent în Croaţia

6 Biodiversitatea sau diversitatea biologică redă varietatea specii-
lor vii ce populează biosfera, exprimată la diferite niveluri de orga-
nizare a Viului (genom, specie, comunitate, ecosistem, ecoregiune).

ecologie şi de aceea toţi termenii din titlul lucrării sunt definiţi de 
autor după cum urmează:

Naturalitatea (naturalness) – ca un concept ecologic care sinteti-
zează procesele ecologice intrinseci ale naturii şi anume nu numai 
biodiversitatea ei, integritatea funcţională, structura şi dinamica 
ei spontană şi autonomă. În cadrul acestui concept integrator se 
mai pot distinge uneori mai multe noţiuni constitutive (compo-
nente cheie) precum: indigenatul, maturitatea şi continuitatea 
ecologică.

Reamintind pe larg rolul de transformator (de cele mai multe ori în 
direcţii negative) pe care l-a avut în decursul timpului Homo sapiens 

– component viu (ca oricare altă specie) al Naturii – autorul promo-
vează alte două noţiuni complementare: amprenta ecologică a unei 
culturi umane7 şi sentimentul naturii8.

Analizând diferitele abordări ale naturalităţii (din punctele de ve-
dere ecologic, silvicultural, social, etic etc.) autorul propune şi de-
fineşte noi subconcepte precum: gradientul naturalităţii ecologice, 
amprenta ecologică umană şi percepţia umană a sălbăticiei.

Referitor la indicatorii naturalităţii din păduri, autorul stabileş-
te mai întâi 10 nivele ierarhice de organizare a formelor de viaţă 
din păduri, începând cu populaţiile umane, continuând cu comu-
nităţile (lemnoase, floristice, de mamifere, avifaunistice, fungice, 
entomologice, de licheni) şi încheind cu ecosistemul forestier şi 
peisajul. Pentru toate acestea se prezintă (tabelar şi separat) un 
număr total de 19 criterii şi 64 de indicatori posibili, din care nici 
unul nu este considerat universal, iar alegerea lor trebuie făcută în 
contextul dat.

Spre exemplu pentru populaţiile ne-umane criteriile sunt: indige-
natul şi maturitatea structurii demografice a arborilor dominanţi, 
ca şi ai altor specii animale sau vegetale, continuitatea habitatelor 
şi a speciilor animale. Dintre cei 10 indicatori posibili, menţionăm 
selectiv: vârsta medie a arborilor dominanţi; ecartul diametrelor; 
piramida vârstelor la populaţiile de urs, lup, cerb; densitatea aces-
tora; proporţia habitatelor forestiere favorabile unei specii date; 
numărul cuplurilor ce cuibăresc (în cazul speciilor indicatoare); 
locurile de rotire sau de naştere.

În cazul ecosistemelor forestiere, cele 3 criterii propuse se referă 
la continuitatea reţelelor trofice pentru asociaţiile cheie, maturi-
tatea biologică a solurilor şi continuitatea ciclurilor biogeochimice 
din ecosistem. Dintre cei 7 indicatori posibili, în aceste ecosiste-
me menţionăm: asociaţiile de animale mari (ierbivore, carnivore), 
numărul speciilor indicatoare ce asigură funcţionarea biologică a 
solului şi ciclurile elementelor chimice ale solului (N, P, C).

Criteriile şi indicatorii posibili ai amprentei ecologice a unei culturi 
(respectiv impacturile negative sau pozitive) sunt stabiliţi separat 
pentru un număr de 7 categorii de impact şi se referă la: impactu-
rile din trecut; la cele actuale cu caracter general (căi de transport, 
habitate, energie, poluanţi, utilizări); impactul practicilor silvice; al 
activităţilor vânătoreşti; dar şi al acţiunilor de protecţie a naturii; 
al folosinţelor recreative şi chiar al cercetării ştiinţifice. Aici se pro-
pun în total 32 de criterii şi 84 de indicatori posibili, foarte diferiţi.

7 Amprenta ecologică a unei culturi (Human ecological footprint) 
– sintetizează impactele, transformările (pozitive sau negative), 
perturbările sau degradările biodiversităţii şi a dinamicii Naturii, 
induse de o cultură (civilizaţie) umană.

8 Sentimentul naturii (Human Perception of Wilderness sau Wil-
derness Experience)



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

34

Lista, cuprinzând criteriile şi indicatorii sentimentelor omului faţă 
de natură, atunci când el se află în pădure, este şi ea foarte lungă, 
deşi autorul nu o consideră exhaustivă. Ea dezvoltă cele trei com-
ponente ale sentimentului faţă de natură: 1). conştiinţa noastră 
faţă de natură, în general, determinată de percepţie, cunoştinţe şi 
experienţă; 2). Sensibilitatea ce o putem avea faţă de modificările 
produse de om şi 3). Conştiinţa umană propriu-zisă. Tabelul cores-
punzător conţine 22 criterii şi 42 indicatori posibili, fără valoare 
universală, pe care, din lipsă de spaţiu, nu îi menţionăm aici.

4. Aplicaţii practice ale unor criterii  
şi indicatori noi
Numărul mare de criterii şi indicatori prezentaţi în lucrarea la 
care ne-am referit poate constitui o adevărată junglă pentru un 
cercetător mai puţin iniţiat, dar acest număr se explică prin in-
tenţia reuşită a autorului de a realiza o sinteză exhaustivă a cu-
noştinţelor existente în domeniul abordat. Acest fapt este atestat 
şi de numărul impresionant al surselor bibliografice folosite (349).

Pentru evaluarea şi prezentarea documentată a oricărui sit fores-
tier şi a calităţii gestiunii lui, din multitudinea de criterii şi indica-
tori prezentaţi de autor, se pot alege, cu discernământul necesar, 
numai cei potriviţi pentru obiectivul studiat şi scopul urmărit. 
Numărul poate fi diferit, în funcţie de amploarea şi profunzimea 
studiului propus. În orice situaţie, o lectură şi analiză atentă a lu-
crării la care ne-am referit este, bineînţeles necesară.

O primă aplicaţie practică a modelului de evaluare ecologică, pro-
pus de autor, o constituie folosirea combinată a celor trei gradi-
enţi de analiză ai naturii (respectiv naturalitatea, sentimentul 
vis-a-vis de natura şi amprenta umană / impactul) în ierarhizarea 
ecologică a unor situri şi rezervaţii naturale. Această ierarhizare 
se obţine prin poziţionarea celor trei gradienţi stabiliţi separat în 
interiorul unui triunghi, pe laturile căruia aceştia pot avea – după 
caz – valori mici sau mari.

Menţionăm, de asemenea, cei 10 indici de naturalitate stabiliţi de 
Machado (2004), aplicabili la ierarhizarea unei păduri, inclusiv a 
structurilor ei, după cum urmează: (10) natural – virgină; (9) – na-
turală; (8) – subnaturală; (7) – cvasi-naturală; (6) – seminaturală; (5) 

– cultivată, dar aflată în dezvoltare liberă (fără intervenţii); (4) – culti-
vată şi asistată; (3) – pădure în care s-a intervenit puternic; (2) – semi-
transformată şi (1) – transformată.

Harta ce redă amprenta umană asupra teritoriului european, în-
tocmită pe baza indicilor de influenţă stabiliţi de Sanderson et. al. 
(2002) şi determinaţi la rândul lor de densitatea populaţiei rezi-
dente, de densitatea infrastructurii, de accesibilitatea şi dezvolta-
rea teritoriilor componente, poate fi detaliată pentru ţara noastră.

Sugestivă este şi schema silvogenezei ecosistemului forestier cu 
dezvoltare naturală, în comparaţie cu cel cultivat / exploatat, sta-
bilită de André (2005).

5. Concluzii
Naturalitatea – conceptul integrator nou, care sintetizează pro-
cesele ecologice intrinseci ale naturii (biodiversitate, integritatea 
funcţională, structura, dinamica spontană şi autonomă ale aces-
teia) a devenit în ultima perioadă un indicator major, folosit în 
studierea şi gestionarea ecosistemelor forestiere.

Datorită rolului de transformator – de cele mai multe ori în direc-

ţii negative – pe care le-a avut şi le are omul în natură, gradientul 
naturalităţii trebuie să evidenţieze totodată şi amprenta ecologică 
(impactul) culturilor şi civilizaţiilor umane şi, nu în ultimul rând, 
relaţia sensibilă pe care omul o are ca individ sau societate, cu na-
tura al cărei component este.

În studiul şi evaluarea ecologică a pădurilor au apărut, în conse-
cinţă, seturi noi de criterii şi indicatori în completarea celor clasici, 
cunoscuţi, iar folosirea lor adecvată poate contribui la o mai corec-
tă şi profundă cunoaştere şi prezentare a proceselor ce se derulea-
ză în aceste ecosisteme.

Revenind la pădurile noastre virgine – adevărate sanctuare ale 
naturii şi comori ale biodiversităţii, recunoscute şi pe plan euro-
pean – reamintim faptul că ele ar trebui să se bucure de o atenţie 
corespunzătoare din partea factorilor de decizie din domeniul 
protecţiei mediului, al administraţiei silvice şi nu în ultimul rând 
al întregii societăţi.

După uraganele devastatoare de la finele anului 1990, care au 
spulberat pădurile artificiale, îndeosebi în Germania şi Franţa, 
reorientarea spre pădurea naturală este tot mai evidentă. În Ger-
mania, suprafeţe notabile, puternic calamitate, din care intenţi-
onat nu s-a extras nici un metru cub, sunt lăsate libere de orice 
intervenţie umană, ca după secole de aşteptare şi neintervenţii să 
devină „Urwälder von morgen” – Pădurile virgine de mâine.

În Franţa, mişcarea Pro Silva militează pentru o silvicultură care 
să respecte legile fireşti ale naturii, iar gruparea Forêts sauva-
ges achiziţionează cu fonduri europene şi prin donaţii, păduri şi 
terenuri forestiere care vor fi lăsate să se dezvolte liber. În timp, 
acestea vor aduce în mod gratuit beneficii inestimabile: limitarea 
efectului de seră; regularizarea regimului apelor; epurarea apei şi 
a aerului; formarea solurilor şi diminuarea eroziunii; o biodiversi-
tate mai bogată şi, nu în ultimul rând, un mediu sănătos. Noi mai 
avem destule păduri virgine – datorită inaccesibilităţii lor, dar şi 
a unor silvicultori din trecut – şi nu trebuie să aşteptăm secole, ci 
numai să le ocrotim şi să le transmitem generaţiilor de după noi, 
care ne vor judeca în consecinţă.

Bibliografie
Bândiu C., Smejkal G.M., Smejkal-Vişoiu D., 1995: Pădurea seculară – Cerce-

tări ecologice în Banat. Ed. Mirton, Timişoara.

Barbu I., Marin Gh., 1999: Studiu privind adoptarea criteriilor pan-europene 
de gospodărire durabilă a pădurilor, definirea indicatorilor cantitativi şi de-
scriptivi şi stabilirea unui sistem de raportare a acestora. Mss. ICAS Bucureşti.

Biriş I.A., 2000: Cercetări privind definirea criteriilor de caracterizare a ecosiste-
melor forestiere virgine şi cvasivirgine, inventarierea şi cartografierea acestora. 
Mss. ICAS Bucureşti.

Biriş I.A., Doniţă N., 2002: Pădurile virgine din România: mit sau realitate? 
ICAS Bucureşti, 22 p.

Biriş I.A., Doniţă N., Cenuşă R., 2002: Ghid pentru selectarea şi evaluarea eco-
logică a pădurilor virgine din România. ICAS, 55 p.

Biriş I.A., Radu S., Coandă C., 2002: Pădurile virgine din România: sanctuare 
ale naturii şi comori ale biodiversităţii. ICAS Bucureşti, 22 p.

Biriş I.A., Veen P., (eds) 2005: Virgin forest in Romania: Invetory and strategy 
for sustainable management and protection of virgin forest in Romania. Docu-
ment ICAS and KNNV. Bucharest, 58 p.

Carcea F., Tudoran M.Gh., Florescu I., Doniţă N., Hulea D., Iorgu O., 2006: 
Propuneri de reglementări suplimentare privind amenajarea şi gospodărirea 
pădurilor incluse în arii naturale protejate. Mss. ICAS, 23 p.

Fabritius K., 1994: Pădurile României, valori inestimabile. Academia, noiem-
brie, Bucureşti.

Génot J.C., Duchamp L., 2007: Compte de rendu du voyage d’etude dans les 
forêts naturelles de Roumanie du 2 au 10 juin 2007.



Anul XVI | Nr. 28 | 2011

35

Génot J.C., Duchamp L., Cochet Ph., 2007: Les forêts sauvages de Roumanie. 
La réserve naturelle des sources de la rivière Nera. Naturalité – La lettre de 
Forêts Suavages, no. 3, p. 7-10.

Génot J.C., Duchamp L., Cochet Ph., 2008: La réserve naturelle de Gemenele. 
Naturalité – La lettre de Forêts Suavages, no. 4, p. 4-7.

GEVFP (Group d’Etude des Vieilles Forêts Pyrénéennes), 2005: Expéditi-
ons naturaliste dans quelques forets protegées des Carpates roumaines. 67 p.

Gilg O., 2004: Forêts à caractèr naturel: caractéristiques, conservation et suivi. 
ATEN/RNF, 96, p.

Giurgiu V., 1999: Pădurile virgine şi cvasivirgine din România, patrimoniu natu-
ral, naţional şi european. Revista pădurilor, nr. 3, p. 1-12.

Giurgiu V., Doniţă N., Bândiu C., Radu S., Cenuşă R., Dissescu R., Stoicu-
lescu C., Biriş I.A., 2001: Les forêts vierges de Roumanie. Édité par l’aasbl 
Forêt Wallone.

Giurgiu V., Doniţă N., Bândiu C., Radu S., Cenuşă R., Dissescu R., Stoi-
culescu C., Biriş I.A., 2001: Pădurile virgine din România. Editată de ASBL 
Forêt Wallone, Louvain-la-Neuve Belgia, 204 p.

Machado, A., 2004: An index of naturalness. Journal for Nature Conservation, 
12: 95-110.

MCPFE Conferinţele ministeriale privind protecţia pădurilor din Euro-
pa: Strasbourg 1990; Helsinki 1993; Lisabona 1998; Viena 2001; Geneva, 2003.

Otto H.J., 1999: Ce viitor au pădurile virgine din România? Revista pădurilor, nr. 1.

Pardé J., 2003: Les forêts vierges de Roumanie (recenzie). Revue Forestière 
Française, LV-2, p. 182.

Radu S., 1995: Definitivarea „Listei roşii” a speciilor de plante şi animale rare, en-
demice şi periclitate din ecosistemele forestiere. Manuscris ICAS Bucureşti, 134 p.

Radu S., 1996: Pădurile virgine şi cvasivirgine din Carpaţi: argumente pentru 
conservare şi studiu. Conferinţa naţională pentru protecţia mediului. Univer-

sitatea „Transilvania” Braşov, p. 338-341.

Radu S., 1996: Rolul şi importanţa lemnului mort în ecosistemele forestiere na-
turale. Conferinţa naţională pentru protecţia mediului. Universitatea „Transil-
vania” Braşov, p. 342-345.

Radu S., 2004: Lemn mort-păduri vii (Traducerea Raportului WWF întocmit de 
Nigel Dudley şi Daniel Vallauri). WWF – Programul Dunăre Carpaţi, 16 p.

Radu S., Bândiu C., Coandă C., Doniţă N., Biriş I.A., Teodorescu M.E., 
2004: Conservarea pădurilor virgine (suport de curs). Ed. GEEA, Bucureşti, 70 p.

Radu S., Boisson B., 2007: Roumanie – Forêts séculaires: patrimoine à sauver! 
WWF, 16 p. (album).

Radu S., Coandă C., 1999: Indicators of biodiversity for natural forests. Sargetia, 
XVII, Deva, 137-142.

Smejkal G.M., Bândiu C., Smejkal-Vişoiu D., 1995: Banater Urwäder. Öcolo-
gische Untersuchungen in Rumänien. 

Sonderson E.W., et al. 2002: The human  footprint and the last of the wild. Bi-
oscience 52 (10): 891-904.

Stoiculescu C.D. 1999: Pădurile virgine şi cvasivirgine româneşti, un patrimo-
niu natural european de excepţie. Revista pădurilor, nr. 2, p. 14-22.

Turckheim B., 1999: Pro Silva Europe dans les forêst du Banat. Revista păduri-
lor nr. 3, p. 13-14.

Vallauri D., 2007: Biodiversité, Naturalité, Humanité. Application à l’évaluation 
des forêst et de la qualité de la gestion. Rapport scientifique WWF, Marseille, 86 p.

*** 2000: Les indicateurs de gestion des forets francaises. DERF, Paris, 129.

***, 2002: Criteria and indicators for sustainable forest management in Romania. 
Ministry of Agriculture, Food and Forest. Bucharest.

***, 1996: Critera for designation  and evaluation of UNESCO Biosphere Reserve 
in Germany. German National Committee for the UNESCO, Bonn.

Abstract
New approaches regarding the criteria and indicators used in evaluation of virgin forests.

The publication of two monographs: „Banater Urwalder” (Smejkal et al., 1995) and „Les forets vierges de Roumanie” 
(Giurgiu et al., 2001) have reaffirm the importance and singleness of our virgin forest (VF) and promoted the PINMATRA 
inventory project, carried out by ICAS and KNNV. For this national inventory project, Biriş, Radu & Doniţă (2000) de-
veloped a set of criteria for selection the VF, taking into account the degree of naturalness (authenticity), minimum size 
(50 ha), age diversity of trees and stands, deadwood and natural boundaries. Fanta (2004, 2005) formulate an extended 
definition for VF, specifying the species composition, structure, dynamics and minimum area for these forests.

For the assessment, classification and hierarchy of VF, the following four ranks of main indicators has been used, in 
accordance with: (1) degree of naturalness, area and limits; (2) representativity, biological land ecological diversity, ab-
sence of threats and forest continuity; (3) number of protected and threatened species and genetics resources; (4) accessi-
bility, stability and existence of buffer and transition zones around the selected VF.

Meantime, the degree of naturalness, tree species composition, threatened forest species and dead wood has been chosen 
as main indicators for Sustainable Forest Management by MCPFE (2002, 2003), too.

Base don the above indicators, the inventory outcome was the description and mapping of 3,402 sites > 50 ha with a total 
area 218,494 ha VF.

Due to their extend (Romania is the country with the highest presence of VF in Europe, except Russia) and natural status, 
our VF deserve international attention and are worthy to be designated as European or World natural heritage sites.

Unfortunately, the strategy and action plan for conservation of VF was not implemented and these last remnants of VF 
are endangered today by commercial exploitation. Only their location in protected area (national and natural parks, other 
protected areas) and the development of the Pan-European Ecological Network / Natura 2000 are able to preserve some 
Romanian VF.

Recently, Vallauri, emphasized in his book „Biodiversité, Naturalité, Humanité 2007” that the major concept of biodiver-
sity which dominates the ideas of Nature since the 1990`s support only one of the four notions explaining the functional 
process of Nature: organization, complexity, spontaneity and diversity. Analyzing different approaches of naturalness 
(ecological, silvicultural, social, ethical …) it tries to define new subconcepts: the gradient of ecological naturalness, the 
human ecological; footprint and the human perception of wildness. These criteria and indicators have some very promi-
sing perspectives of application to guide forest managers and scientists.

Keywords: virgin forests, dead wood, naturalness, conservation.
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Arborii excepţionali din făgeto-brădetul 
de la Şinca Veche (Munţii Ţaga, Braşov)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Radu Munteanu, Diana Vasile, Costel Mantale, Katalin Peter, Gheorghe Roman

1. Introducere
În articolul „Să salvăm arborii remarcabili – adevărate co-
mori vii, pe cale de dispariţie”, autorii dr. Stelian Radu şi dr. 
Corina Coandă au omis un însufleţitor apel făcut, pentru 
ocrotirea arborilor şi arboretelor excepţionale, încă acum 77 
de ani, de către distinsul silvicultor Iuliu Moldovan, pe care, 
prin bunăvoinţa autorilor menţionaţi îl prezentăm în loc de 
introducere (Moldovan, 1934; republicat în Giurgiu, 2004):

„Suntem fără simţ şi fără respect pentru monumentele na-
turale ale pădurilor noastre. Câte rarităţi, câte exemplare 
frumoase, câţi veterani respectuoşi ai pădurilor noastre mor 
fără să fie băgaţi în seamă, fără să fie înmormântaţi cu cinste, 
urmaţi de ceata pădurarilor.

În codrii munţilor de fag sau de răşinoase se găsesc fără să fie 
cunoscuţi; astfel de arbori şi mai sunt mulţi stejari glorioşi 
în codrii câmpiilor şi ai podgoriilor care înfruntă vijeliile şi 
furtunile, fără să le dăm nici o atenţie!

Este timpul ca să înceteze această indiferenţă. Trebuie să in-
ventariem aceste podoabe ale trecutului şi să facem Cartea 
de aur a veteranilor din pădurile noastre!

Propun ca fiecare şef de ocol să facă un inventar din arborii 
bătrâni şi de mari dimensiuni, de toate curiozităţile şi for-
maţiunile excentrice, de toate deformaţiunile, atât în pădu-
rile Statului cât şi cele particulare şi din parcuri.

Toate acestea să fie fotografiate pe mărime de 13/18 în două 
exemplare, ca să se formeze un album pentru toată ţara, care 
să fie depus în muzeul forestier, ce se va înfiinţa la C.A.P.S. 
sau la I.C.E.F.1”

Acest apel a fost publicat prima dată în revista „Viaţa Fores-
tieră” nr. 12/1934 p. 634 sub titlul „Monumente naturale 
ale pădurilor noastre” şi republicat de prof. dr. doc. Victor 
Giurgiu în broşura „Iuliu Moldovan precursor al silviculturii 
experimentale româneşti (1935-1964)”.

Menţionăm faptul că broşura respectivă (31 p.), cu un tiraj li-
mitat a fost difuzată participanţilor la Simpozionul „Compo-
ziţii optime pentru pădurile din România” (2004), organizat la 

1 *Casa Autonomă a Pădurilor Statului – predecesoarea, înainte de 
1947, a RNP Romsilva; ** ICEF este vechea denumire a Institutului 
de Cercetări şi Amenajări Silvice

Bucureşti de Comisia de ştiinţe silvice a Academiei Române şi 
Secţia de Silvicultură a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Prezentarea articolului se încheie cu recomandarea acad. V. 
Giurgiu „Această dorinţă a distinsului silvicultor va trebui 
îndeplinită de actuala generaţie de silvicultori, prin identi-
ficarea şi ocrotirea celor mai valoroase exemplare de arbori 
seculari monumentali din pădurile fiecărui ocol silvic şi con-
stituirea Cărţii de aur a arborilor veterani din România”.

2. Stadiul cunoştinţelor
În Parcul Naţional bavarez, Teuşan A. (2011) citează un brad 
de 600 ani pe care s-au identificat 2159 specii de insecte.

După literatura germană (Hokenjos W., 1993, 2004) citată de 
Aurel Teuşan (2011), bradul atingea în Pădurea Neagră dimen-
siuni de neîntrecut: 68 m înălţime, atestând „capacitatea bra-
dului de a supravieţui decenii în umbra altora, pentru ca apoi în 
condiţii optimale să atingă vârste şi dimensiuni spectaculare”.

În regiunea muntoasă Jura din provincia franceză Franche-
Comte, cel mai înalt, voluminos şi maiestuos brad, ales ca 

„preşedinte” în 1963 avea în anul 2009 300-350 ani, 49 m 
înălţime şi o circumferinţă de peste 4 m.

După Guiillermoz (1973) citat de A. Teuşan (2011) un brad 
ales preşedinte în 1923 avea la tăiere („detronarea”) lui 53,5 
m înălţime, 4,6 m circumferinţă la înălţimea de 1,5 m; 38,93 
m3 volum total şi 255 ani.

Tot în Franţa, între Levier şi Champagnole, pe un traseu tu-
ristic de 50 km, se găsesc numeroşi brazi cu înălţimi de peste 
45 m şi diametre de 1,3 m (Teuşan, 2011).

Culturile comparative efectuate în diverse ţări, evidenţiază 
existenţa în Carpaţii României a celor mai valoroase centre 
de gene pentru molid, brad, fag şi gorun (Enescu V., ş.a., 1997). 

Regele „brazilor din România este de fapt un molid de 200 
de ani din Tihuţa în jud. Bistriţa – Năsăud. El este concu-
rat de bradul de pe valea pârâului Arţagul, aproape de Cheia 
(jud. Prahova), care are 62 m înălţime şi 2,5 m în diametru 
(România Liberă din 19 iunie 1973, p.5. Petre Mihai Băcanu 
citat de Constantin C. Giurescu, 1975). Acest brad a fost de-
clarat monument al naturii şi este considerat cel mai înalt 
exemplar din Europa.

Conservarea naturii
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Popescu Zeletin (1956) semnalează un brad de 56 m înălţi-
me şi 1,88 m diametru, existent în 1937 în pădurea Neculele, 
din Râmnicul Sărat şi un alt brad de 48 m înălţime şi 1,84 m 
diametru existent în 1938 în pădurea Straja, din OS Straja.

În studiile privind elemente de structură şi biodiversitate 
din brădeto-făgetele naturale ale Masivului Ţaga, I.C. Petri-
ţan şi A.M. Petriţan (2003), au semnalat exemplare de brad 
cu înălţimi până la 55 m, diametre până la 1,2 m şi vârste 
până la 200 de ani

Mohan ş.a (1993) semnalează un brad în vârstă de 550 ani, cu înăl-
ţimea de 50,3 m şi diametrul de 1,28 m situat în masivul forestier 
al Muntelui Rânca bazinul superior al Gilortului din jud. Gorj.

Un alt brad de 500 de ani este semnalat de Radu ş.a. (2005) la 
Gura Râului, jud. Sibiu, atrăgând anual 3000 de turişti străini.

T. Ştefureac, P.Ciobanu (1976) semnalează un brad de 430 ani 
în bazinul Moldoviţei Secrieş din Bucovina.

În unele staţiuni, de la baza pereţilor stâncoşi din Parcul Na-
ţional Piatra Craiului, se întâlnesc arborete excepţionale de 
brad, cu vârste şi dimensiuni  impresionante (Vergheleţ M., 
Zotta M., Toader T., 2004).

Abies alba Mill. este un arbore înalt de 30-55 (60) m după Du-
mitriu –Tătăranu (1960) şi de 35-40 m, excepţional 50-60 
m, după Şofletea şi Curtu (2007), având diametre de 1-2 m şi 
excepţional de 3-4 m.

După Barbu I., Barbu C., 2005, bradul atinge 40-50 m (excep-
ţional 60 m) şi diametre de până la 1,5m. 

În făgetele de înaltă productivitate, din Parcurile Naţionale 
Domogled - Valea Cernei, Beuşniţa - Cheile Nerei şi Semenic 

- Cheile Caraşului, se găsesc exemplare monumentale de fag 
cu calităţi tehnologice deosebite. Astfel în Rezervaţia ştiin-
ţifică Izvoarele Nerei, din Parcul Naţional Semenic - Cheile 
Caraşului, cu făgete virgine, formând cea mai compactă şi în-
tinsă pădure seculară din Europa, se găsesc exemplare de fag 
excepţionale, cu diametre de peste 1 m şi înălţimi de peste 
47 m.(Toader T., 2004).

Fagii cu înălţimi de peste 50 m şi diametre de aproximativ 1,5 
m cât şi brazii mai înalţi de 54 m au fost semnalaţi la Şinca 
Veche de ing. Sorin Urdea, şeful de ocol al OS Pădurile Şincii 
şi de ing. Radu Vlad specialist forestier la WWF, într-un arti-
col din 6 mai 2011 scris de Ionuţ Dincă în Adevărul de Seară.

3. Poziţia geografică şi cadrul natural
Şinca este un afluent pe stânga al Oltului şi izvorăşte din 
Munţii Piatra Craiului. Şinca Veche se situează între Şercaia şi 
Poiana Mărului la 56 km de Braşov şi 24 km de Făgăraş (fig.1.).

Brădeto-făgetul face parte din OS Pădurile Şincii, UB Şinca 
Veche, parcelele (u.a.) 37-38 situate în Masivul Ţaga, compo-
nentă a Munţilor Făgăraş între culmile Strâmbişoara Mare 
şi Piscu Lat.

Drumul forestier FE 019, care porneşte de-a lungul râului 
Şinca, în dreptul bornei 36 se ramifică prin drumul forestier 
FE 021 care ajunge aproape de Vârful Făget (1411 m) iar în 
dreptul parcelei 37 face o serpentină între bornele amenajis-
tice 63 şi 47 (fig.2.)

 Fig.1. Şinca Veche – Poziţia geografică 
Şinca Veche – Geographical position

Fig.2. Parcelele 37 şi 38 
The parcels 37 and 38

4. Brădeto-făgetul normal cu floră de 
mull de la Şinca Veche
Pădurea de la Şinca Veche se încadrează în tipul de ecosistem: 
2416 Făgeto-brădet înalt productiv, cu mull, pe soluri cambice 
brune, eubazice, hidric echlibrate, cu Oxalis-Dentaria-Asperula.

Tipul de staţiune este 1/3333 Montan de amestecuri brun 
edafic mare, cu Asperula – Dentaria.

Condiţii staţionale.

•	 Munţi joşi cu altitudine de 850 – 1250 m. Versant on-
dulat. Înclinare 35-40 grd. Expoziţii NE şi N. Material 
parental: cristalino-mezozoic. Soluri eubazice, cu mull, 
profunde, nisipo-lutoase, fără schelet până la semische-
letic, cu volum edafic mare. Litieră subţire cu descompu-
nere foarte rapidă.

•	 Factori climatici: Tma = 4,5o C – 6,5o C; Pa = 800 – 1100 mm;

•	 Factori edafici: Troficitate ridicată; Reacţie slab acidă 
(pH = 6,5); Umiditate Uv 4 Ue 3; Aeraţie bună;

•	 Factori limitativi: volumul edafic.

Structura biocenozei

•	 Stratul arborilor: Compoziţia: 2BR8FA până la 6FA4BR; 
Consistenţa: 0,7-0,8; Productivitatea: clasa I; Calitatea 
lemnului: trunchiuri drepte, cilindrice, foarte bine ela-
gate, atât la brad cât şi la fag; Regenerarea naturală: 6FA-
4BR până la7FA3BR, seminţiş de 10 ani, în grupe pe 0,3 
din suprafaţă

•	 Stratul arbuştilor reprezentat prin exemplare izolate de: 
soc comun, caprifoi, cununiţă, mur;

•	 Stratul ierburilor şi subarbuştilor este neuniform răs-
pândit în funcţie de condiţiile de lumină. Predomină spe-
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ciile caracteristice florei de mull: Dentaria glandulosa şi D. 
bulbifera, Pulmonaria rubra, Asperul odorata, Lamium ga-
leobdolon, Euphorbia amygaloides, Mercurialis perennis. În 
funcţie de variaţia condiţiilor staţionale sunt prezente:

•	 Salvia glutinosa, Aegopodium podagraria, Cardamine impa-
tiens pe soluri jilave;

•	 Impatiens noli-tangere, Petasites alba pe lângă izvoarele de coastă;

•	 Actaea spicata, Ranunculus carpaticus, Circaea lutetiana, 
Dryopteris filis femina, Dryopteris filis mas, în microstaţi-
uni cu umiditate atmosferică ridicată şi soluri bogate în 
humus;

•	 Oxalis acetosella pe microstaţiuni cu acumulare de moder 
şi consistenţă mai închisă a arboretului;

•	 Epilobium angustifolium, Alliaria officinalis, Senecio silva-
ticus, Urtica dioica, în ochiurile neregenerate, cu Rubus 
idaeus, Sambucus nigra sau Salix capraea;

•	 Stratul muşchilor reprezentat prin perniţe de Dicranum 
scoparium şi Hylocomium splendens.

•	 Consumatorii sunt prezenţi prin insecte fitofage (cambio 
şi xilofagi): Pitiokteines curvidens şi Cryphalus piceae.

•	 Descompunătorii se observă pe arborii uscaţi în picioare 
(fig.3 .), şi mai ales  pe arborii morţi de 4-8 m înălţime (fig. 
4.) şi pe arborii căzuţi pe sol (fig.5.) fiind reprezentaţi de 
Fomes fomentarius pe fag, Grifolia sulphurea la fag şi brad 
şi Fomes annosus la brad, care provocând putregaiul brun-
roşcat al rădăcinii favorizează rupturile de vânt (fig.6.).

Fig. 3. Fag uscat în picioare 
Dry standing beech tree

Fig.4. Fag mort de 8 m înălţime 
Dead beech tree with a height of 8 m

Fig.5. Fomes fomentarius pe un fag căzut pe sol 
Fomes fomentarius on a tree fell on the soil

 

Fig.6. Brad doborât de vânt din cauza putregaiului de rădăcină 
Tree has been felled by wind due to root roting

După Petriţan A.M. şi Petriţan I.C.(2005), proporţia dintre 
arborii (ambelor specii) vii şi morţi este dominată de arborii 
vii: 87% după volum şi 76% după numărul arborilor.

5. Performanţele biometrice ale speciei 
Abies alba Mill.
Cel mai înalt exemplar de brad (măsurat cu hipsometrul) 
atinge 58 m şi are circumferinţa de 3,08 m şi diametrul la 
1,3 m înălţime de 98,09 cm. Acest „rege” al brazilor are peste 
300 de ani, este sănătos şi bine elagat şi este situat în trei-
mea mijlocie a parcelei 37 A (fig.7.).
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 Fig.7. Brad cu o înălţime de 58 m 
Silver fir with  a height of 58 m

În parcela 38, pe culmea dintre u.a. 37 A şi 38 s-a măsurat 
încă un exemplar excepţional de brad, având 62 m înălţime, 
circumferinţa de 3,2 m şi diametrul de 1,02 m la înălţimea 
de 1,30 m (fig.8.).

Fig.8. Exemplar de brad  cu o înălţime de 57 m 
Silver fir with  a height of 57 m

Tot în parcela 38 vegetează viguros un exemplar de brad de 
56 m înălţime, 3,45 m circumferinţa trunchiului şi diame-
trul la 1,30 m înălţime de 1,09 m.

Dintre brazii infectaţi de ciuperca Fomes annosus la rădăcini 
şi doborâţi de vânt s-au măsurat următoarele dimensiuni cu 
ruleta:

•	 55 m înălţime şi 1,35 m diametrul trunchiului la 1,30 m 
înălţime (fig.9.).

 Fig.9. Brad cu o înălţime de 55 m doborât de vânt 
Silver fir with a height of 55 m wind felled

•	 48,5 m înălţime şi 0,97 m dimetrul trunchiului la 1,30 m 
înălţime,

•	 47,5 m înălţime.

Cel mai gros exemplar de brad s-a măsurat în treimea inferi-
oară a subparcelei 37A şi are 3,55 m circumferinţă şi 1,13 m 
diametru la 1,30 m înălţime.

În aceeaşi subparcelă s-au mai măsurat la brad:

•	 3,4 m circumferinţă şi 1,08 m diametru la 1.30 m înălţime

Cel mai înalt exemplar de brad uscat în picioare a avut 41 m 
înălţime şi 68 cm diametrul la 1,3 m .

În pădure se găsesc mulţi arbori morţi de 3-7 m înălţime, pe-
riculoşi pentru securitatea oamenilor dar deosebit de valo-
roşi sub aspectul biodiversităţii pe care o adăpostesc (fig.4.).

6. Potenţialul biometric al speciei 
Fagus sylvatica L.
Fagul atinge în treimea mijlocie a parcelei 37A  la 180 de ani 
51 m înălţime, 3,35 m circumferinţă şi 1,07 m diametru la 
1,3 m înălţime şi este încă sănătos şi bine elagat (fig.10.).

Un fag de 50 m înălţime s-a măsurat şi pe culmea dinte 37A 
şi 38, având circumferinţa de 36 m şi diametrul de 1,15 m.

Fig.10. Exemplar de fag de 180 de ani şi 58 m înălţime 
Specimen of beech of 180 years old and 58 m height
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Diametrul maxim de 1,15 m (la 1,3 m înălţime) a fost măsu-
rat şi pe culmea dintre u.a. 37 şi 38 (fig.11.).

 

Fig.11. Exemplar de fag cu diametrul de 1,15 m 
Specimen of beech with a diameter of 1.15 m

Exemplare de fag cu diametre mai mari de 1 m şi anume 1,02 
sau 1,07 s-au întâlnit în mod curent în parcela 37.Cu excepţia 
unor exemplare cu nişte gâlme enorme (fig.12.) starea sani-
tară a fagului era foarte bună.

Fig. 12. Cancer la un exemplar de fag 
Specimen of beech with cancer

7. Concluzii
Având în vedere valoarea ecologică şi importanţa inestimabi-
lă a brădeto-făgetului de la Şinca Veche, aceasta se înscrie în 

„Cartea de onoare” a silviculturii naţionale fiind o bijuterie a 
patrimoniului nostru forestier, care trebuie trecută, cu ma-
ximă urgenţă, în regim de ocrotire şi conservare.

Brădeto-făgetul de la Şinca Veche se încadrează în categoria 
pădurilor naturale (Machado, 2004, citat de Radu S., Coandă 
C., 2011), îndeplinind criteriile de selecţie a pădurilor virgine 

stabilite de Biriş, Radu, Doniţă şi Cenuşă, 2000: naturalitate, 
o suprafaţă de 350 ha, diversitate structurală şi de vârstă a 
arborilor şi arboretelor, prezenţa lemnului mort (fig.13.) şi 
existenţa unor limite naturale.

 Fig.13. Lemn mort în UB Şinca Veche 
Dead wood in UB Şinca Veche

Pădurea seculară de la Şinca Veche, cuprinzând cei mai înalţi 
arbori din România: un brad de 58 m înălţime şi un fag de 
51m înălţime, se propune pentru cercetări ştiinţifice privind 
evaluarea ecologică a pădurilor virgine, după criteriile şi in-
dicatorii descrişi de Radu S., Coandă C., Biriş I. A., în revista 
de Silvicultură şi Cinegetică 28/2011.

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – Staţiunea Bra-
şov va sprijinii WWF –ul în declararea pădurii seculare de 
la Şinca Veche ca rezervaţie naturală şi în asigurarea unor 
compensaţii reale pentru proprietarii acestor arii protejate.

Desigur, în România există mai multe exemplare „remarca-
bile prin dimensiunile excepţionale” cum sunt cele de brad 
din Bucovina, Maramureş – Strâmbu Băiuţi, bazinul superi-
or aş Mureşului, de la Curbura Carpaţilor – Vâforâta (Bâsca 
Mare), Caşoca, Valea Prahovei şi din vestul ţării (Valea Po-
neasca, Valea Nădragului, Poiana Ruscă) sau cele de fag din 
Subcarpaţii Moldovei, în special Ocolul Silvic Fântânele – Ba-
cău, din Ciucaş, Bucegi, Perşani, Vâlcan, Parâng şi mai ales 
din Banat – Valea Nerei, Valea Cernei (Stănescu V., Şofletea 
N., 1998), dar până la identificarea şi măsurarea precisă a di-
mensiunilor acestora, brazii şi fagii de la Şinca Veche pot fi 
consideraţi cei mai înalţi din ţara noastră.

8. Propuneri
Cele mai înalte exemplare de Abies Alba Mill. (58 m) şi Fagus 
sylvatica (51 m) din România şi poate şi din Europa necesită:

•	 măsuri speciale de conservare şi protecţie printr-o îm-
prejmuire;

•	 însemnarea lor printr-un inel galben la înălţimea piep-
tului şi afişarea pe o placă indicatoare ecologică (ne bă-
tută în cuie pe arbori) a performanţelor biometrice: înăl-
ţimea totală din care elagată, circumferinţa şi diametrul 
trunchiului;
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•	 punerea în valoare pentru cercetătorii din ţară şi străi-
nătate, ingineri silvici, studenţi, elevi, ONG-uri ecologi-
ce, turişti, printr-o cărare amenajată de la drumul fores-
tier până la fiecare arbore;

•	 vizitarea arborilor de către personalul silvic, membrii 
Societăţii „Progresul Silvic”, autorităţile locale, ca semn 
al preţuirii monumentelor naturii, cu fiecare prilej de 
sărbătoare a Anului Internaţional al Pădurii (2011), a 
Zilei Silvicultorului, a zilei Arborilor etc.;

•	 monitorizarea anuală a stării de sănătate prin analize 
foliare a celui mai înalt brad şi fag din România şi publi-
carea diagnozei foliare în revistele de specialitate;

•	 înscrierea performanţelor biometrice în registrul Naţio-
nal al Arborilor Excepţionali şi publicarea primelor înre-
gistrări în revista de Silvicultură şi Cinegetică;

•	 inaugurarea „Cărţii de aur a arborilor excepţionali din 
România” cu fotografii şi articole referitoare la exempla-
rele de la Şinca Veche – Braşov.
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Abstract
Exceptional trees in mixed forests of European beech and Silver fir in Ţaga Mountain (Şinca Veche, Braşov)

Taking into account the ecological value and inestimable importance of silver fir and beech forest from Şinca Veche, this is 
part of the „Book of Honor” of national forestry being a jewel of our forest patrimony, wich must be reported with extrem 
urgency under the protection and conservation.

Silver fir and beech forest from Şinca Veche fall into the category of natural forest (Machado, 2004, cited by Radu S., Coan-
dă C., 2011), satisfied the selection criteria of virgin forests established by Biriş, Radu, Doniţă şi Cenuşă, 2000: natural, 
an area of 350 ha, structural diversity and by trees and stands age diversity, the presence of dead wood and the existence 
of natural limits. Secular forest from Şinca Veche with the highest trees from Romania: an silver fir tree of 58 m high, and 
an beech tree of 51 high, is proposed for scientific research concernig ecological assessment of virgin forests, according to 
the criteria and indicators described by Radu S., Coandă C., Biriş I. A in Forestry and Hunting Review 28/2011.

Institute for Forest Research and Management – Resort of Brasov will support WWF in declaring of the secular forest 
from Şinca Veche as a natural reservasion and ensuring of real compensation for the owners of these protected areas.

Keywords: silver fir, beech tree, natural forest, secular forest.
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Breviar informativ asupra stării Parcului 
Naţional Bucegi la 20 ani de la oficializare

Cristian D. Stoiculescu

1. Argument
Pentru conservarea şi protejarea pădurilor României prin 
arii naturale protejate au fost efectuate, preponderent de 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) Bucureşti, 
cercetări sistematice moderne finanţate din bugetul naţi-
onal. Astfel, iniţiate (Popescu-Zeletin, 1952), apoi parţial 
punctate (Popescu-Zeletin, 1971), acestea au conturat încă 
din anul 1974 un sistem de parcuri naţionale (Oarcea, 1982) 
care, ulterior, a fost aprofundat (Oarcea, 1978), completat cu 
alte categorii de arii naturale protejate (Doniţă, 1978, 1982, 
1987), justificat economic (Fevga, N., Oarcea, Z., Pătrăşcoiu, 
N., 1979), sistematizat, diversificat, extins şi fundamentat 
ştiinţific (Stoiculescu,1989). Apoi, tot din iniţiativa silvi-
cultorilor, rezultatele cercetărilor au fost oficializate prin 
Ordinele Ministerului Apelor, Pădurilor şi Mediului Încon-
jurător – MAPMI nr. 7 / 27.01.1990 şi 43 / 30.03.1990 după 
naţionalizarea pădurilor (1948) şi zonarea acestora (HCM nr. 
114/1954), constituirea celor 13 parcuri naţionale în fondul 
forestier (Ord. MAPMI nr.7/1990) reprezintă al treilea act de 
importanţă istorică în evoluţia economiei forestiere româ-
neşti.

2. Valoarea naturalistică a Masivului 
Bucegi
Parcul Naţional Bucegi, recunoscut prin Ordinul susmenţi-
onat, aflat sub raportul biodiversităţii în fruntea parcurilor 
naţionale din România şi între cele reprezentative la nivel 
European (Stoiculescu, 2005), a fost evidenţiat imediat 
în publicaţiile internaţionale de profil (IUCN, 1990 a, b, c; 
1991; 1993;1994; EEA, 1995 etc.). Deşi reoficializat succe-
siv (Legea nr. 5/2000, HGR nr. 230/2003, Ord. MAPAM nr. 
552/2003 etc.), a fost sub-clasat arbitrar in “parc natural” 
(HGR nr. 230/2003).

Gravitatea acestei sub-clasări arbitrare e cu atât mai con-
damnabilă cu cât Parcul Naţional Bucegi se situează net în 
fruntea tuturor parcurilor naţionale şi parcurilor naturale 
româneşti din cel puţin 13 puncte de vedere, precum: (1) al 

„numărului de taxoni endemici de plante superioare”, (2) „al 
numărului de elemente peisagistice relevante” şi (3) „al habi-
tatelor specifice”, fiind totodată (4) „unul din cele mai puţin 
afectate mari arii naturale protejate de regimul de gestiona-

re practicat până la oficializare” (Coandă, Stoiculescu, 2003, 
2005), (5) „Aparţine arealelor carpatine prioritare pentru 
conservarea biodiversităţii cu o valoare foarte înaltă a aces-
teia” (Webster et al, 2001). (6) „Deşi acoperă sub 0,2 % din 
suprafaţa ţării, totuşi concentrează: 4 (44 %) din cele 9 etaje 
bioclimatice, 36 (17 %) din cele 212 tipuri de staţiuni foresti-
ere, 47 (15 %) din cele 306 tipuri de pădure, la care se adaugă 
încă 9 tipuri de pădure locale nemenţionate în literatură, 13 
(26 %) din cele 50 formaţii forestiere, precum şi 1.243 (35 %) 
din cele 3.600 specii vegetale superioare din România, cu o 
densitate medie de peste 250 ori mai mare decât media pe 
ţară” (Stoiculescu, 2003). În afara acestora, aici sunt concen-
trate: (7) „91 % din totalul fitoendemitelor carpatice, (8) 56 
% din fitoendemitele Carpaţilor româneşti” (Morariu, 1977), 
(9) parte proprii numai Bucegilor (Doniţă, 1969); (10) „bio-
endemite locale, specii şi asociaţii glaciare relictare” (Beldie, 
1967), (11) 50 % din speciile vegetale protejate (Ştefureac, 
1976) şi (12) „25 % din speciile animale protejate în Ro-
mânia” (Stoiculescu, 1994, 2003), din care numeroase „ele-
mente biogeografice unice sau foarte rare în România, unele 
aflate la limita arealului lor continental sau mondial” (Beldie, 
1967). De asemenea, (l3) aici, între 770 m (Valea Glăjăriei) 
şi 2.505 m altitudine (Vf. Omu), se conservă în succesiunea 
altitudinală originară întreaga gamă de ecosisteme naturale, 
inclusiv virgine şi cvasivirgine, de la aninişuri şi făgete, la 
brădete, amestecuri de fag cu răşinoase, molidete, laricete, 
şi zâmbrete pure şi/sau amestecate, jnepenişuri şi tufişuri 
subalpine, până la pajiştile alpine, cu habitate protejate şi 
biotopuri caracteristice.

3. Gestionarea Parcului Naţional 
Bucegi
După recunoaşterea Parcului Naţional Bucegi, exclusiv în 
fondul forestier, cu suprafaţa totală de 35.700 ha (MAPMI, 
1990 a; IUCN 1990 a, c, 1993; Toniuc et. al, 1992 etc.) şi su-
prafaţa “Zonei de rezervaţie integrală” de 9.000 ha (MAPMI, 
1990 a), respectiv de 9.686 ha, rezultată prin aplicarea Ord. 
MAPMI nr. 7/1990 (Stoiculescu, 2003), parcul a fost supus 
unei erodări sistematice. Suprafaţa totală, inclusiv din afara 
fondului forestier, a fost redusă întâi la 35.700 ha (Legea nr. 
5/2000), apoi la 32.496,8 ha (PNB 2011). Suprafaţa „Zonei 
de rezervaţii integrale” din fondul forestier a fost diminuată 

Conservarea naturii
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la 6.642,49 ha, scindată şi redenumită „de protecţie stric-
tă” – 2.288,73 ha şi „de protecţie integrală” – 4.353,76 ha 
(PNB, 2011). In plus, profitând de tergiversarea constituirii 
administraţiei parcului şi abuzând de prevederile Legii fon-
dului funciar nr. 18/1991, primăriile, cu complicitatea unor 
decidenţi corupţi, au procedat la teleportarea unor terenuri 
din fondul forestier naţional în proprietate particulară sau 
în proprietate publică locală. Ulterior, acestea au fost incluse 
in „Zona de dezvoltare durabilă”. Dintre cazurile notorii, de 
amintesc:

(a) „Zona Opler” din Sinaia administrată de Ocolul Sil-
vic Sinaia unde, în baza protocoalelor 301/21.02.1992, 
368/25.03.1993, 2111/19.09.1994 şi 2399/28.09.1995 în-
cheiate între Ocolul Silvic amintit şi Primăria oraşului Sinaia, 
10,58 ha au fost transferate din fondul forestier naţional în 
proprietate particulară, deşi anterior, în baza Ord. MAPMI 
nr. 7/1990, la amenajarea din anul 1990, zona a fost încadra-
tă în „Categoria funcţională 1-5A” („Parcuri naţionale, care 

cuprind suprafeţe de teren şi de ape din fondul forestier, ce 
păstrează nemodificat cadrul natural de floră şi faună, des-
tinate conservării ecofondului şi genofondului potrivit Legii 
privind protecţia mediului înconjurător”) şi supusă „tipului 
de tratament TI” („Păduri cu funcţii speciale pentru ocroti-
rea naturii pentru care, prin lege, sunt interzise orice fel de 
exploatări de masă lemnoasă sau de alte produse, fără apro-
barea organului competent prevăzut în Legea privind protec-
ţia mediului înconjurător” – MS, 1986, ICAS, 1999). Aceste 
dispoziţii legale au fost flagrant eludate. La comanda pri-
marului oraşului Sinaia nr. 7264/29.09.1999 a fost elaborat 
studiul din care rezultă că, „în urma numeroaselor interven-
ţii umane” (dar lipsite de dovada aprobării sus-amintitului 
organ) zona „nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru 
a fi zonată ca parc naţional” (ICAS, 1999). Astăzi, aceasta e 
parcelată, defrişată, construită şi ajunsă probabil şi în pro-
prietatea celor care răspundeau de administrarea acestui 
fond forestier naţional.

Tab. 1: Dinamica regresivă a zonei de conservare specială din U.P. V Obârşia Ialomiţei, Ocolul Silvic Moroeni, inclusă în Parcul Naţional Bucegi, în 
perioada 1990-2003 

Regressive dynamics of special conservation area in UP V Obârşia Ialomiţei, Forest District Moroeni, Bucegi National Park included in the period 
1990-2003

PV nr. 772/1990 PV nr. 3.276/18.09.1992 Scrisoarea RNP nr. 274/11.03.2003
Ord. MAPA nr. 

552/26.08.2003
Zona de rezervaţii 

integrale
Zona de rezervaţii inte-

grale
Zona de rezervaţii ştiinţifice, naturale, peisagisti-

ce, cinegetice etc.
Zone de conservare specială

Parcelarul amenajamentului silvic din anul 1989 în vigoare până în anul 2005
u.a.* Supr, ha u.a.* Supr, ha u.a.* Supr, ha u.a.* Supr, ha
1-15 653,8 4 % – 15 488,9 1N1, N21 7,3 1N1, N2 7,3

26-30 142,7 26-30 142,7
3-8, 112-114, 123-126, 130-

1342
680,8

3-13,

39-42

486,0

116,5

39-65 726,5
36-42,

53-61

176,2

304,7
9-133 248,4 47A, 48A 22,6

75-76 70,9 62C, 76 36,0
39-42A%, B, N,S, 81A%, B-

G,V%, 824
122,3

53-59,

62C

200,0

0,4
81-82 53,0 81-82 53,0 53-615 305,9 75V, 76V 25,1

112-114 160,6 112-114 160,6 62C6 0,4 81-82 53,0
123-134 424,2 123-134 424,2 75V%, 76V7 13,7 112-114 160,6

123-126 123,4
130-134 167,5

Total ha 2.231,7 - 1.786,3 - 1.378,9 - 1.362,4
Total % 100,0 - 80,0 - 61,8 - 61,0

* Inclusiv terenurile cu destinaţie specială. 1 % (parte din) Rezervaţia Naturală (R.N.) Rătei Lespezi, 2 R.N. Orzea-Zănoaga, 3 R.N. Zănoaga Lu-
căcilă, 4 R.N. Cheile Tătarului, 5 R.N. Horoaba-Cocora, R.N. Peştera Cocora-Cheile Urşilor, 6 Poiana Crucii, 7 R.N. Turbăria Lăptici.

(b) Zona Valea Cerbului din Buşteni. La intervenţiile Primă-
riei Buşteni, prin Legea nr. 599/2001: „(1) În scopul extinde-
rii domeniului schiabil al staţiunii Buşteni se aprobă trans-
miterea terenurilor forestiere în suprafaţă totală de 29,040 
ha din U.P. II Valea Cerbului (fostă U.P. I, n.n.), Ocolul Silvic 
Azuga, u.a: 10 B,G; 11 A,B,D,F; 12 B,D,E; 13 B; 14 A,C; 26 A; 
33 A,B; 34 A; 35; 47 A; 48 A; 49 A,B; 51 C; 52 A,B,C; 65 C, 
din proprietatea publică a statului şi din administrarea Re-
giei Naţionale a Pădurilor în proprietatea publică a oraşului 
Buşteni, jud. Prahova, în administrarea Consiliului Local al 
Oraşului Buşteni. (2) Prin derogare de la prevederile art. 92 
alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (2) lit. a) din Or-

donanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regi-
mului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, re-
publicată, se aprobă exceptarea de la plata taxei pentru ocu-
parea definitivă a terenurilor forestiere prevăzute la alin. (1)”. 
Astfel, deşi se ştia că „în România sky-ul nu va putea concura 
niciodată cu ţările occidentale, dar totdeauna cu caracterul 
natural al pădurii şi peisajului nealterat” (Stoiculescu, 1998, 
2003), în vederea creării unui „domeniu schiabil” îndoielnic, 
reprezentat prin 6 trasee pentru pârtii de schi şi pentru te-
legondole şi prin 13 incinte pentru realizarea de construcţii 
turistice, au fost sacrificate arborete virgine şi cvasivirgine 
de considerabilă valoare naţională şi comunitară, încadrate 
prin aplicarea Ord. MAPMI nr. 7/1990 în „Zona de rezervaţii 
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integrale” şi în „Zona tampon I” din Parcul Naţional Bucegi 
(Procesul verbal nr. 2496/16.11.1990).

(c) Zona Obârşiei Ialomiţei din Moroeni. Şi aici, „Zona de 
rezervaţii integrale”, denumită ulterior “Zonă de conservare 
specială”, analizată în perioada 1990-2003 la nivelul U.P. V 
Obârşia Ialomiţei, din Ocolul Silvic Moroeni, a fost redusă 
drastic de la 2.231,7 ha (100 %) în anul 1990, la 1.362,4 ha 
(61,0 %) în 26.08.2003 (Tabelul 1).

Totodată, “Categoria funcţională 1.5.C – rezervaţii naturale 
ce cuprind suprafeţe de teren din fondul forestier, destinate 
conservării unor medii de viaţă, a genofondului şi ecofondu-
lui forestier” atribuită prin amenajamentul silvic din anul 
1989 pe 1.670,7 ha (Stoica, Stângă, 1989), a fost restrânsă 
sever la reamenajarea din anul 2005 la 1.200,4 ha (Păunescu, 
Chiţu, 2005), respectiv la 71,9 %.

Ca în toate situaţiile, şi aici, cu ignorarea şi sfidarea flagran-
tă a comunităţii ştiinţifice, acţiunile abuzive au continuat 
nestingherite. Suprafeţe din zona de protecţie integrală din 
bazinul superior al Ialomiţei au fost atribuite nejustificat 
unor persoane total neavenite1, seduse premeditat cu iluzia 
construirii unui “drum interjudeţean în Masivul Bucegi pe 
traseul Moroeni-Padina – Moieciul de Sus”, ce scandalizează 
opinia publică. “Transferurile de terenuri din această zonă 
fac obiectul unui dosar penal la Direcţia Naţională Antico-
rupţie” (Oprea, 2009) etc. Prin eludarea realităţii, s-a invo-
cat faptul că unităţi amenajistice situate pe acest traseu, bu-

1 Procedura are la bază “adresa Direcţiei Silvice Târgovişte prin 
care face cunoscut că acel teren a fost transmis prin protocolul nr. 
945/1999 Primăriei Buciumeni, primărie care în baza Hotărârii nr. 
15 a Comisiei Judeţene a predat această suprafaţă proprietarilor 
persoane fizice. In (sub)parcela 42 B din U.P.V au fost puşi în pose-
sie şi alţi proprietari” (Procesul verbal nr. 28 al şedinţei Consiliului 
Ştiinţific al Parcului Natural Bucegi din 21.11.2008, pag. 3, pct. 2).

năoară 42 B din U.P. V Obârşia Ialomiţei, din raza Ocolului 
Silvic Moroeni, gestionate discreţionar în anii ‘90 ca şantier 
de construcţie, campare turistică şi păşunat, ar fi lipsite de 
orice valoare biologică. In consecinţă, pot fi sustrase arbitrar 
regimului legal de protecţie integrală, recunoscut succesiv, 
şi… colonizate!

Pentru stabilirea faptică a situaţiei existente din subparce-
la susmenţionată, solicitată de membri Consiliului ştiinţific 
al Parcului „Natural” Bucegi (CS al PNB) în toamna anului 
2008, directorul parcului a transmis dr. ing. Cr. D. Stoicu-
lescu scrisoarea nr. 1.108 din 9 oct. 2008, prin care a cerut 

“evaluarea ştiinţifică a ceea ce există pe ea”. (Anexa 1, Fig. 1-1).

4. Modul de lucru şi documentaţia 
consultată
Pentru soluţionarea solicitării formulate în scrisoarea nr. 
1.108 din 9 oct. 2008, s-a constituit un grup de lucru pluri-
disciplinar. Acesta s-a deplasat la faţa locului şi a procedat la 
identificarea unităţii amenajistice în discuţie, a porţiunii de 
teren aferente atribuite solicitantului, a stării şi diversităţii 
biologice existente, pe care le-a confruntat cu prevederile:

•	 proceselor verbale nr. 722/1990 privind constituirea 
Parcului Naţional Bucegi în conformitate cu dispoziţiile 
Ord. MAPMI nr.7/27.01.1990, dresat între reprezentan-
ţii fostului Inspectorat Silvic Judeţean Dâmboviţa şi cei 
ai ICAS Bucureşti (Fig.1-3) şi nr. 3.276/18.09.1992 în-
registrat la Filiala Teritorială (Silvică) Târgovişte – FTT, 
încheiat între reprezentanţii FTT, Regiei Autonome 
Romsilva şi ICAS Bucureşti privind analizarea limitelor 
şi structurii Parcului Naţional Bucegi (Fig. 1-4);

•	 scrisoarea internă a Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 
274/ 11.03.2003 emisă de şeful serviciului “Arii prote-

Fig. 1. Facsimilele primei pagini a opt acte. De la stânga la dreapta: (1) Invitaţia directorului P.N. Bucegi adresată Dr. Ing. Cr. D. Stoiculescu; (2) 
Evaluarea ştiinţifică asupra biodiversităţii actuale din u.a. 42 B, U.P. V. Obârşia Ialomiţei, Parcul “Natural” Bucegi; (3) Procesul verbal nr. 772 / 
1990 privind constituirea Parcului Naţional Bucegi din cuprinsul Ocolului Silvic Moroeni în conformitate cu dispoziţiile Ord. Ministerului Apelor, 
Pădurilor şi Mediului Inconjurător nr. 7/27.01.1990; (4) Procesul verbal nr. 3.276 / 18.09.1992 privind consfinţirea delimitării iniţiale a Parcului 
Naţional Bucegi şi restrângerea suprafeţei rezervaţiilor integrale; (5) Scrisoarea internă a Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 274 / 11.03.2003 emisă 
de şeful serviciului “Arii protejate, silvoturism” către şeful serviciului “Amenajarea pădurilor” privind zonarea interioară a Parcurilor Naţionale 
şi a Parcurilor Naturale din fondul forestier cu rugămintea de a se lua în considerare la reamenajarea pădurilor; (6) Coperta amenajamentului 
silvic a U.P. V Obârşia Ialomiţei, Ocolul Silvic Moroeni, Judeţul Dâmboviţa din anul 1989, respectiv din anul 2005 (7); (8) Procesul verbal nr. 28/
CS/21.11.2008 al sesiunii ordinare a Consiliului ştiinţific al Parcului “Natural” Bucegi.

Facsimiles of the first eight pages of documents.
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jate, silvoturism” către şeful serviciului “Amenajarea 
pădurilor” “privind zonarea interioară a Parcurilor Na-
ţionale şi a Parcurilor Naturale din fondul forestier cu 
rugămintea de a se lua în considerare la reamenajarea 
pădurilor” (Fig. 1-5);

•	 amenajamentelor silvice ale U.P. V Obârşia Ialomiţei, 
Ocolul Silvic Moroeni, Judeţul Dâmboviţa din anii 1989 
(Fig. 1-6) şi 2005 (Fig. 1-7);

•	 legislaţiei de profil în vigoare, naţionale (Legile 
nr. 13/1993, 5/2000; HGR nr. 230/2003; OUG nr. 
57/2007; Ord. MAPAM nr. 552/2003; Ord. MMDD nr. 
1964/2007) şi comunitare (Directivele Consiliului Euro-
pei nr.79/409/EEC din 1979 şi 92/43/EEC din 1992; Tra-
tatul de aderare/2005, Cap. 22 Mediu), la care România 
a aderat sau este parte;

•	 hărţilor amenajamentelor menţionate şi harta satelita-
ră recentă (Fig. 3).

5. Constatări
Subparcela 42 B, de 4,7 ha, ca şi cele 1.362,4 ha din U.P. V 
Obârşia Ialomiţei, Ocolul Silvic Moroeni, continuau să se 
afle până recent în „Zona de conservare specială” (Tabelul 
1), într-un teritoriu cu un dublu statut protectiv de interes 
naţional şi comunitar, respectiv în Parcul “Natural” Bucegi 
şi în Situl European omonim “Natura 2000”, în lunca înaltă a 
Ialomiţei, limitată le est de pârâul omonim şi la vest de dru-
mul forestier care urcă din Cheile Tătarului (Fig. 2) situate 
spre sud, la Cheile Cocorei aflate spre nord, vizavi de fosta 
păstrăvărie (Fig. 3).

 Fig. 2. Rezervaţia naturală “Cheile Tătarului”. (Foto: Cr. D. Stoiculescu) 
“Tătarului Gorge” Nature Reserve.

Terenul plan, cu sol superficial, răscolit pe alocuri de foste 
săpături, acum bălţi temporare înţelenite (Fig. 4), e situat la 
1.450 m altitudine. Vegetaţia, aparent nesemnificativă şi cu 
profil vertical dantelat, este constituită din două straturi: 
arborescent şi ierbos. Stratul arborescent e reprezentat prin-
tr-un molidet natural pur de cca. 70 ani, de productivitate 
inferioară, cu arbori sub 20 m înălţime, cu consistenţa 0,5 
(Fig. 5), în proces de regenerare naturală (Fig. 4). Terenul 
este neîngrădit (Fig. 6), expus delictelor (Fig.7), păşunatului 

abuziv (Fig. 8), încălcărilor şi campărilor turistice neautori-
zate, neigienizat de turişti de deşeurile abandonate aici sau 
în amonte şi aduse de viituri.

Fig. 3. Vedere satelitară asupra subparcelei 42 B din U. P. V Obârşia Ia-
lomiţei, Ocolul Silvic Moroieni. Satellite view of the sub-plot 42 B of the 

Management Unit V Obârşia Ialomiţei, Forest District Moroieni.

Minuscula suprafaţă cercetată şi zona adiacentă acesteia se 
află la mică distanţă între rezervaţiile naturale “Cheile Tăta-
rului” – 144,3 ha (Fig. 2) şi “Turbăria Lăptici” – 14,9 ha (Fig. 
10), se învecinează, peste râul Ialomiţa, cu un perete calcaros 
şi beneficiază de factori de mediu de calitate superioară (Fig. 9).

Fig. 4. Aspect general din subparcela 42 B. Regenerarea naturală, par-
ţial contracarată de păşunatul abuziv, demonstrează caracterul inva-

dator al pădurii. (Foto: Cr. D. Stoiculescu). 
General appearance of 42 B sub-plot. Natural regeneration partially 

offset by improper grazing,shows the invasive nature of the forest.
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Fig. 5. Habitatul natural protejat de interes comunitar “9410 Păduri 
acidofile cu Picea de la etajele montane la alpine (Vaccinio-Piceetea)” 

(Foto: Cr. D. Stoiculescu). 
Protected natural habitat of community interest “9410 Acidophilous 

Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)”.

Contrar momentului autumnal nefavorabil determinării bio-
diversităţii (3 oct. 2008) şi impactului antropic, concentrează 
habitate forestiere naturale protejate de interes comunitar 
(Fig. 5) şi o diversitate vegetală şi animală excepţională, spe-
cifică acestor locuri. Astfel, aici au fost identificate specii saxi-
cole rare, specii endemice carpatice, specii endemice carapto-
balcanice, specii rare de interes naţional, vegetale (Fig. 8) şi 
animale care, potrivit legislaţiei naţionale şi comunitare, ne-
cesită o protecţie strictă. Pe pereţii calcaroşi s-au identificat 
asociaţii reprezentative, caracteristice Carpaţilor româneşti.

  Fig. 6. Vedere generală asupra subparcelei 42 B. Ramurile inferioare 
ale arborilor îndesate şi toaletate evidenţiază păşunatul abuziv (Foto 

Cr. D. Stoiculescu). 
Overview of 42 B sub-plot. Stuffed and toileted lower branches of trees 

show abusive grazing.

  Fig. 7. Pâlcuri de molizi proveniţi din regenerări naturale răriţi prin 
tăieri în delict (Foto: Cr. D. Stoiculescu). 

Clumps of spruce from natural regeneration thinned by outrageous cuts.

 

Fig. 8. Salix bicolor, specie rară care necesită o protecţie strictă, intens 
păşunată. (Foto: Cr. D. Stoiculescu). 

Salix bicolor, a rare species requiring strict protection, intensely grazed.

Cercetările întreprinse la faţa locului la data susmenţionată 
s-au soldat cu elaborarea “Evaluării ştiinţifice asupra bio-
diversităţii actuale” depusă CS al PNB cu nr. 27 din 21 no-
iembrie 2008 (Fig. 1-2, Anexa 2). Documentul, însoţit de 21 
înregistrări fotografice, a fost supus dezbaterii CS al PNB în 
aceiaşi zi. Au fost prezenţi 13 din cei 18 membri ai Consiliului 
ştiinţific. Supusă la vot, concluzia logică privind “adoptarea 
unui regim sever de conservare, prin suprimarea radicală a 
păşunatului, a campării turistice şi a celorlalte activităţi di-
structive” a fost respinsă cu următoarea motivaţie: “Referitor 
la încadrarea în zona de dezvoltare durabilă a terenului am-
plasat în vecinătatea zonei Păstrăvăria Tătaru, la solicitarea 
d-lui Stoian Ionel Spirea şi a d-nei Pârvu Andreea (s-a dat n.n.) 
Aviz favorabil deoarece în urma votului au fost înregistrate: 
8 voturi pentru; 3 împotriva; 2 abţineri. Avizul este condiţio-
nat de obligaţia ca terenul aferent u.a. 42 B, UP V să-şi păstre-
ze categoria de folosinţă înscrisă în protocolul de predarea a 
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acestuia către Primăria Buciumeni (cazul d-nei Pârvu)” – Pro-
cesul verbal nr. 28 al şedinţei CS al PNB din 21.11.2008 (Fig. 
1.8). Astfel, asemenea suprafeţe au fost deturnate premeditat 
şi abuziv de la vocaţia lor naturală de decidenţi din afara par-
cului, iar parte au fost incluse şi menţinute forţat în “Zona de 
dezvoltare durabilă a activităţilor umane” (OUG nr. 57 din 
2007) şi în planul de management al parcului.

  Fig. 9. Prezenţa lichenilor Usnea barbata pe arborii bătrâni de molid 
demonstrează calitatea superioară a factorilor naturali de mediu asoci-

ată cu fructificaţia abundentă (Foto: Cr. D. Stoiculescu). 
The presence of Usnea barbata lichens on old spruce trees shows the 

high quality of the natural environmental factors associated with abun-
dant fructification.

Fig. 10. Vedere din Rezervaţia naturală “Turbăria Lăptici” 
(Foto: Cr. D. Stoiculescu). 

View of the”Lăptici Moor” Nature Reserve.

6. Epilog
În anul 2008 autorul acestui articol a fost cooptat în Consi-
liul Ştiinţific al Parcului „Natural” Bucegi. Având experien-
ţa calităţii de fost membru în Consiliul Consultativ al „The 
Regional Environmental Center for Central and Eastern 
Europe” din România – REC (Anonimus, 1995), a propus, în 
prima şedinţă la care a participat, adoptarea şi semnarea de 
toţi membri consiliului ştiinţific unui document inspirat din 
declaraţia privind conflictul de interese însuşită de membri 

comitetului consultativ al REC România (Anexa 3). Propune-
rea nu a fost reţinută. Ulterior, nu a votat nici o propunere 
care contravenea protejării capitalului natural.

La finele anului 2010, pe site-ul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor a apărut anunţul privind proiectul de H.G. pen-
tru aprobarea Planului de management al Parcului Natural 
Bucegi. Cu o urgenţă bizară, urma să fie inaugurată oficiali-
zarea primului plan de management pentru cele 28 parcuri 
româneşti recunoscute legal. Miza o reprezentau, probabil, 
cele 2.063 ha, respectiv 6,35 % din suprafaţa parcului, inclu-
se în „zona de dezvoltare durabilă”, în realitate de „distruge-
re durabilă”. Din acestea, 1.352 ha (4,14 %) în cele 4 U.P. din 
jud. Dâmboviţa, din totalul de 13 U.P. aflate în parc (RNP, 
2011). Conştient de gravitatea distrugerii ireversibile a ca-
pitalului natural protejat, autorul acestor rânduri, în calita-
te de fost responsabil al studiilor de fundamentare pentru 
oficializarea reţelei de parcuri naţionale din fondul forestier 
l-a prevenit pe ministrul mediului şi pădurilor de potenţiale 
consecinţe nedorite (Anexa 4). Nesocotind demersul, minis-
trul mediului şi pădurilor, prin adjunctul său, a girat proiec-
tul planului de management în discuţie. Acesta a fost adop-
tat prin H.G. nr. 187/2011.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Anexa 1
Direcţia Silvică Târgovişte

Parcul Natural Bucegi

Comuna Moroieni, Str. Principală, Nr 71, Jud. Dâmboviţa

Tel/Fax 02451 772640

e-mail : bucegipark@gmail.com

Nr.1.108/09.10.2008

Către, 
Domnul Dr. Cristian Stoiculescu

În şedinţa extraordinară, din data de 19.09.2008, desfăşura-
tă la sediul primăriei oraşului Buşteni, pe lângă problemele 
aflate pe ordinea zilei, s-a discutat şi situaţia terenului aflat 
în perimetrul parcului, în zona păstrăvăriei, aflat în propri-
etatea d-lui Stoian Ionel-Spirea. Această problemă a apărut 
datorită solicitării proprietarului de a cunoaşte exact care 
este starea suprafeţei respective şi ce se protejează în ea, 
având în vedere că la ora actuală această suprafaţă se află în 
zona de protecţie integrală şi este ocupată de pădure.

Membrii Consiliului Ştiinţific ai Parcului Natural Bucegi, al 
cărui membru sunteţi, v-au solicitat Dumneavoastră să efec-
tuaţi o deplasare la faţa locului în vederea stabilirii stării 
acestei suprafeţe (evaluarea ştiinţifică a ceea ce exista pe ea) 
situată în parcela 42/UP V a Ocolului Silvic Moroieni. Aceas-
tă evaluare vi s-a solicitat în vederea completării datelor, ne-
cesare stabilirii exacte a stării suprafeţei respective.

Director Parc,

Ing. Iuncu Horia
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Consiliul Ştiinţific

Anexa 2
Administraţia Parcului Natural Bucegi

Nr. 27 din 21.XI.2008

Evaluare ştiinţifică asupra biodiversităţii actuale 
din u.a. 42 b, U.P. V Obârşia Ialomiţei, din 
cuprinsul Parcului Natural Bucegi, solicitată 
verbal în şedinţa Consiliului Ştiinţific al Parcului 
Natural Bucegi din 19.IX.2008 şi reluată de 
administraţia parcului cu scrisoarea nr. 1.108 din 
9.X.2008

Având în vedere solicitarea susmenţionată, la data de 
3.X.2008 subsemnatul, împreună cu Dl. dr. biolog A. Popes-
cu, Dna biolog mast. Oana Friciu şi Dl. tehn. Stelian Soare, 
m-am deplasat în partea de nord a unităţii amenajistice sus-
menţionate, situate în lunca râului Ialomiţa, constatând ur-
mătoarele:

1. Deplasarea a survenit într-un moment puţin favorabil de-
terminării biodiversităţii, după terminarea ciclului biologic 
anual.

2. Subparcela în discuţie în suprafaţă de 4,7 ha, se află, con-
form Ord. Nr. 7/1990, Legii nr. 5/2000, Ord. Nr. 552/2003, 
O.U.G. nr. 57/2007 şi Ord. 1.964/2007 în“zona de protecţie 
integrală” într-un teritoriu aflat sub un dublu statut de pro-
tecţie de interes naţional şi comunitar, respectiv in Parcul 
Natural Bucegi şi in Situl european “Natura 2000” şi include 
un arboret de molid natural de cca. 70 ani, cu consistenţă va-
riabilă, pe cale de regenerare naturală, dispus la mică distan-
ţă între rezervaţiile naturale “Cheile Tătarului” şi “Turbăria 
Lăptici” şi limitat, peste râul Ialomiţa, de un perete calcaros, 
toate abundent populate de:

•	 specii saxicole:

•	 rare (Delphinium elatum L., Ribes petraeum Wulf., Peu-
cedanum austriacum (Jack.) Koch, Scrophularia scopolii 
Hoppe., Lonicera coerulea L.),

•	 endemice carpatice (Silene dubia Herb., Dianthus tenui-
folius Schur., Aconitum lasianthum (Rchb.) Simk., Ra-
nunculus carpaticu Herb., Hesperis moniliformis Schur., 
Draba compact Schott, Nym et Kot., Thlaspi kovatsii 
Heuff., Heracleum palmatum Baumg., Symphytum cor-
datum Waldst. Et Kit, Scabiosa lucida Vill., Campanula 
carpatica Jacq.)

•	 endemice carapto-balcanice (Jovibarbara heuffelii, 
Sesleria rigida Heuff., Asperula capitata Waldst. Et Kit., 
Minuartia setacea ssp. Banatica (Heuff) Prod.) şi

•	 protejate (Angelica arhangelica, Gentiana lutea L.) şi de

•	 “specii (avifaunistice) de interes naţional”, precum Ti-
chodroma muraria (Fluturaşul de stâncă) etc. care, conf. 
O.U.G. nr. 57/2007 (Anexa 4 B), “necesită o protecţie 
strictă”.

Pe pereţii calcaroşi ai acestor rezervaţii s-au identificat aso-
ciaţii reprezentative, caracteristice Carpaţilor româneşti, 
cum sunt:

•	 R. 3401 As. Asperulo capitatae – Seslerietum rigidae 
(Zolyomi 1939), Coldea 1991,

•	 R. 6112 As. Thymo comosi – Galietum albi Sanda et Po-
pescu 1999,

•	 R. 6209 As. Asplenio trichomanes – Poëtum nemoralis 
Boşcaiu 1971,

•	 R 6220 As. Sempervivetum heuffellianum Schneider – 
Binder 1969.

3. Dintre speciile floristice relevante se menţionează ende-
mitele carpatine Hieracium rotundatum (transsilvanicum) 
şi Leucanthemum Waldsteinii precum şi o tufă din raritatea 
arbustivă Salix bicolor aflată, datorită păşunatului, într-o 
stare foarte avansată de deteriorare.

4. Dintre speciile faunistice relevante se amintesc două 
exemplare juvenile de batracieni şi mai multe exemplare de 
gasteropode. Fotografiile înregistrate nu sunt suficient de 
clare pentru a discerne cu certitudine speciile

5. Lipsa unor sistematicieni de profil nu a permis determina-
rea taxonilor speciilor de nevertebrate şi de fungi, musci şi 
licheni existenţi.

6. Din elementele sus-prezentate rezultă următoarele:

a) Arboretul de molid se încadrează în tipul de habitat pro-
tejat de interes comunitar “9410 Acidophilous Picea forests 
of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea” – “9410 
Păduri acidifile cu Picea de la etajele montane la alpine (Vac-
cinio-Piceetea)” şi este protejat de:

•	 O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale pro-
tejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice (Anexa 2);

•	 Directiva Habitate Directiva Consiliului Europei 92/43/
EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale, a fa-
unei şi florei sălbatice adoptată la 21 mai 1992;

•	 Tratatul de aderare, Cap. 22 Mediu (Revizuit pe baza ne-
gocierilor de aderare ale României şi Bulgariei). Brusse-
les, 24 ian. 2005.

(b) Taxonul Salix bicolor, este protejat prin O.U.G. nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habi-
tatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, fiind încadrat în 
Anexa 4 B: “Specii de plante de interes naţional care necesită 
o protecţie strictă”;

(c) Cei 13 taxoni de batracieni din România sunt protejaţi 
prin legislaţia naţională şi europeană precum:

•	 O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale pro-
tejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice:

•	 Anexa 3: “Specii de animale a căror conservare necesită 
desemnarea ariilor speciale de conservare”;

•	 Anexa 4 A: “Specii de animale de interes comunitar care 
necesită o protecţie strictă”;

•	 Anexa 4 B: “Specii de interes naţional care necesită o 
protecţie strictă”;

•	 Convenţia de la Berna (Legea nr.13/1993 pentru ade-
rarea României la Convenţia privind conservarea vieţii 
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată 
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la Berna la 19 septembrie 1979);

•	 Directiva Habitate (Directiva Consiliului Europei 92/43/
EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale, a fa-
unei şi florei sălbatice adoptată la 21 mai 1992);

•	 Tratatul de aderare, Cap. 22 Mediu (Revizuit pe baza ne-
gocierilor de aderare ale României şi Bulgariei). Brusse-
les, 24 ian. 2005.

Astfel, indiferent de rezultatul determinării exacte a speciei, 
exemplarele de batracieni în discuţie se află sub un multiplu 
statut protectiv.

În rezumat, prin speciile şi comunităţile biologice de interes 
naţional şi comunitar focalizate, teritoriul cercetat aparţine 
arealelor carpatine prioritare pentru conservarea biodiver-
sităţii cu o valoare foarte înaltă a acesteia, ceea ce justifică 
adoptarea unui regim sever de conservare, prin suprimarea 
radicală a păşunatului, a campării turistice şi a celorlalte 
activităţi distructive. Se subliniază că prin adoptarea aces-
tor măsuri de protecţie, atât flora cât şi fauna locală, se vor 
reface integral astfel încât teritoriul in discuţie să revină în 
numai câţiva ani la aspectul iniţial.

Cercetător ştiinţific pr., gr. I,

Dr. ing. Cristian D. Stoiculescu

Declaraţie privind conflictul de interese

Anexa 3

membrii comitetului consultativ R.E.C.

Prin prezenta promit să-mi îndeplinesc toate obligaţiile în 
calitate de membru al comitetului consultativ REC CO al 
Centrului regional de mediu pentru Europa centrală şi de est 
(REC), cât mai bine, pe măsura capacităţii mele, şi conform 
celui mai înalt standard de comportament. Voi servi mereu 
în calitate de consilier cinstit şi imparţial, şi mă voi abţine 
de la participarea la orice fel de decizii în care ar putea exista 
un potenţial conflict de interese între obligaţiile mele faţă 
de REC şi interesele mele personale sau profesionale. În mod 
special, voi respecta următoarele coduri etice:

•	 Voi refuza să particip la întruniri ale comitetului consul-
tativ în timpul discuţiilor despre ONG-urile cu care sunt 
asociat, sau despre care nu sunt capabil să am o părere 
obiectivă, neutră.

•	 Nu voi accepta bani, obiecte valoroase, sau favoruri din 
partea oricărei persoane interesate, care ar putea avea ca 
rezultat speranţa unei evaluări favorabile a unei cereri 
de finanţare.

•	 Voi respecta şi păstra confidenţialitatea tuturor infor-
maţiilor, care nu sunt de domeniul public, mai ales des-
pre cererile de finanţare aflate în aşteptare şi respinse.

Acceptat de:  Data:

_________________  __________________

Dr. ing. Cristian D. Stoiculescu

Anexa 4
Sos. Iancului, nr. 10, Bl.114-B, sc. B, ap. 90

021724 Bucureşti 39

Nr. 8774 / LB 
Data 18.11.2010

Stimate Domnule Ministru

Potrivit anunţului de pe site-ul Ministerului Mediului şi Pă-
durilor privind proiectul de H.G. privind aprobarea Planului 
de management al Parcului Natural Bucegi, în calitate de 
responsabil al studiilor de fundamentare al oficializării re-
ţelei de parcuri naţionale din fondul forestier, vă transmit cu 
onoare observaţiile de mai jos.

Deşi ocupă abia 0,15 % din teritoriul naţional, Munţii Bucegi 
concentrează: – 74 % din amplitudinea altitudinală a ţării; 

– 24 % din formaţiile forestiere; – o treime din numărul de 
specii vegetale superioare; – cel mai mare număr de endemi-
te, respectiv 91 din cei cca. 150 taxoni endemici din Carpaţii 
româneşti; – numărul maxim al endemitelor carpatice, adică 
21 din totalul de 23 specii; – integralitatea formaţiilor fores-
tiere de răşinoase în succesiunea lor naturală etc.

In consecinţă, Munţii Bucegi au fost omologaţi de WWF la 
nivel internaţional printre rarele „areale prioritare cu o va-
loare foarte înaltă a biodiversităţii”, de maximă relevanţă şi 
importanţă la nivel european. Acest fapt se datorează perpe-
tuării patrimoniului său natural, protejat punctual prin acte 
normative emise în plin Război Mondial, când ţara era sfâşi-
ată şi cu sute de mii de refugiaţi fără lucru şi fără adăpost iar, 
sub îndelungată ocupaţie străină sau sub dictatură, prin alte 
acte normative responsabile.

In plină pace şi democraţie, oficializaţi ca parc naţional prin 
Ord. fostului Minister al Apelor, Pădurilor şi Mediului Încon-
jurător nr. 7/ 27. I. 1990, Munţii Bucegi, în sfidarea comu-
nităţii ştiinţifice, au fost subclasaţi arbitrar şi abuziv, prin 
corupţie politică, în parc natural (H.G. nr. 230/2003). Aceas-
tă declasare, contrară vocaţiei ecologice a Bucegilor şi intere-
sului naţional, serveşte însă de minune intereselor mafiote 
egoiste ale unui grup amoral de profitori. Că este aşa şi nu 
altfel, o dovedeşte involuţia stării Bucegilor în perioada ul-
terioară oficializării protejării lor, oglindită în Planul de ma-
nagement în discuţie. Printr-un efort şi o dăruire exemplară, 
colectivul Administraţiei Parcului a elaborat o documentaţie 
impresionantă, în conformitate cu o legislaţie incorectă şi cu 
impunerea unor măsuri nepotrivite şi ilegale, incompatibile 
cu valoarea naturalistică a acestui areal. Analizaţi numai ile-
galităţile crase, de notorietate publică, din cele 2.063 ha in-
cluse in zona de „dezvoltare” durabilă, în realitate de distru-
gere durabilă, din care 1.352 ha concentrate în U.P.V Obârşia 
Ialomiţei, din jud. Dâmboviţa şi decideţi dacă merită să vă 
asumaţi rolul de umbrelă politică.

Stimate Domnule Ministru, faţă de cele expuse, urmaţi 
exemplul precursorului Dvs., Dl. Prof. dr. doc. Simion Hân-
cu, în demnitatea care o deţineţi. Obţineţi în Consiliul de 
Miniştri redarea justificată a statutului de Parc Naţional 
Munţilor Bucegi. Apoi, dispuneţi refacerea planului de ma-
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nagement în concordanţă cu interesul naţional atemporal, 
adică în acord cu interesul generaţiilor viitoare, cu vocaţia 
ecologică şi cu legile naturii şi nu cu interesele unui grup ma-
fiot de care nu vă leagă nimic. Altfel, riscaţi ca istoriografia 
să vă consemneze negativ numele şi actele in analele dem-
nitarilor naţionali şi europeni de mediu, iar perla coroanei 
alpine româneşti să ajungă în curând mahalaua şi maidanul 
de altitudine ale ţării lipsind viitorimea de zestrea naturală 
fabuloasă moştenită de la precursori, concomitent cu ruina-
rea ireversibilă a capitalului natural, singurul care mai poate 
atrage valuta nepoluantă.

Vă rog să primiţi, Domnule ministru, expresia distinselor 
mele sentimente.

Cristian D. Stoiculescu

Domnului Laszlo Borbely, Ministrul Mediului şi Pădurilor

7. Consideraţii finale
 La iniţiativa silvicultorilor, prin Ord. Ministerului Apelor, 
Pădurilor şi Mediului Înconjurător nr. 7/1990, Masivul Bu-
cegi, a fost oficializat în fondul forestier ca „Parc Naţional” 
(35.700 ha, din care 9.686 ha „Rezervaţii forestiere integra-
le”). Ulterior, prin Legea nr. 5/2000, a fost redus arbitrar 
(32.663 ha, inclusiv terenuri din afara fondului forestier), 
iar prin Planul de Management (PNB, 2011), „Rezervaţiile 
forestiere integrale” au fost restrânse la 6.642,49 ha (68 %). 
Tot arbitrar, prin HG nr. 230/2003, a fost sub-clasat ca „Parc 
Natural”. Totodată, prin protocoalele primăriilor, terenuri 
din fondul forestier naţional au fost transferate abuziv în 
proprietate particulară şi în proprietate publică locală.

În anul 1990, u.a. 42 B, (4,7 ha), a fost inclusă în „Zona de 
rezervaţii integrale” a Parcului Naţional Bucegi. La fel ca şi 
cele 2.231,7 ha, din U.P. V Obârşia Ialomiţei (Ocolul Silvic 
Moroeni). Totuşi, în anul 2003, odată cu subclasarea parcu-
lui, u.a. 42 B şi 1.362,4 ha (parte din cele 2.231,7 ha), au fost 
menţinute în „Zona de conservare specială” (Tabelul 1). In 
plus, aceste suprafeţe se află într-un teritoriu cu un dublu 
statut protectiv de interes naţional şi comunitar, respectiv 
în Parcul “Natural” Bucegi şi în Situl European omonim “Na-
tura 2000”. Ulterior, parte din cele 1.362,4 ha, inclusiv cele 
4,7 ha şi parte din u.a. 42 B, au fost deturnate arbitrar în 

„Zona de dezvoltare durabilă”, in realitate de „distrugere du-
rabilă”, din jud. Dâmboviţa (1.352 ha) şi evidenţiate ca atare 
în Planul de management al Parcului „Natural” Bucegi, ofici-
alizat precipitat prin HG nr.187/2011. Acest act si valoarea 
capitalului natural existent în minusculul areal din u.a. 42 
B, protejat prin multiple poziţii din legislaţia naţională şi co-
munitară, demonstrează abuzul si corupţia.

Contrar impacturilor antropice de peste 20 ani, viaţa sălbatică 
din u.a. 42 B persistă în complexitatea ei iniţială. Suprimarea 
factorilor perturbatori va declanşa refacerea rapidă a biotopu-
rilor şi habitatelor naturale, aşa cum s-a întâmplat în timpul 
Primului Război Mondial, când munţii ţării au cunoscut li-
niştea binefăcătoare. Exemplul consemnat este elocvent şi re-
petabil: „Astăzi, aceste păşuni s-au refăcut şi chiar ameliorat, 
graţie păstrării (conservării, n.a.) lor forţate, în perioada 1914 

– 1920. Vara trecută (1920) am constatat cu satisfacţie o for-
midabilă spontaneitate a florei alpine şi o dezvoltare conside-
rabilă a pădurii, care în multe locuri (Munţii Lăptici, Oboarele 

etc. din Masivul Bucegi) o iau atât de mult înaintea păşunilor, 
încât tind să ocupe cu totul anumite poieni” (Haret, 1976).

Supusă la vot celor 13 membri prezenţi ai Consiliului ştiinţi-
fic al parcului, concluzia logică privind “adoptarea unui regim 
sever de conservare, prin suprimarea radicală a păşunatului, 
a campării turistice şi a celorlalte activităţi distructive” din 
u.a. 42 B, a fost respinsă cu 8 voturi, contra 3 şi 2 abţineri.

Deşi din cel puţin 13 puncte de vedere, Parcul „Natural” Bu-
cegi este cel mai valoros areal montan naţional de relevanţă 
europeană, de opt ani i-a fost impus ruşinos un statut pro-
tectiv inferior valorii patrimoniului său natural. In conse-
cinţă, e supus unei gestionări contrare importanţei şi voca-
ţiei sale ecologice. Asaltul antropic ruinător exercitat asupra 
patrimoniului natural din Bucegi este un atentat calificat la 
avuţia naţională, un genocid premeditat care frizează viola-
rea art. 11 din Constituţie, potrivit căruia „Statul român se 
obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obliga-
ţiile ce-i revin din tratatele la care este parte” (respectiv Tra-
tatul de aderare. Capitolul: 22 Mediu). Pentru normalizarea 
situaţiei existente se impun cu prioritate următoarele:

a. Redarea statutul iniţial firesc de Parc Naţional Masivu-
lui Bucegi;

b. Suprimarea asaltului antropic asupra patrimoniului na-
tural din Bucegi;

c. Prevenirea actelor susceptibile de neloialitate ale mem-
brilor consiliului ştiinţific al parcului, prin remunerarea 
serviciului acestora, condiţionată de semnarea unei de-
claraţii privind conflictul de interese, conform practici-
lor fireşti (Anexa 3);

d. Educarea ecologică a populaţiei prin programele şcolare, 
mass-media şi mai ales prin proiectele parcurilor;

e. Înăsprirea prevederilor punitive legale şi supravegherea 
aplicării ferme a legislaţiei etc.

Luarea acestor măsuri va demonstra responsabilizarea şi so-
lidarizarea decidenţilor cu avuţia naţională, în general şi cu 
importanţa şi vocaţia patrimoniului natural al Parcului Bu-
cegi (Anexa 4), în special. Totodată, vor perpetua puterea ori-
ginară de seducţie a Masivului Bucegi şi implicit exploatarea 
lor turistică „moale”, aducătoare de valută nepoluantă, ceea 
ce concordă cu preceptul biblic de protejare a Creaţiei Divine, 
cu interesul naţional atemporal, cu legile naturii şi cu instru-
mentele juridice semnate cu U.E. şi contribuie la afirmarea 
prestigiului naţional şi perpetuarea identităţii naţionale în 
U.E. şi implicit a U.E. în lume.
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Abstract
Informative summary on the status of Bucegi National Park 20 years ofter the formalization

On the foresters’ initiative, the Bucegi Massif was formalized by Ministerial Order no. 7/1990 as a „National Park” in the forest fund 
exclusively (35,700 ha, of which 9,686 ha „Strict forest nature reserve”). Later, it was arbitrarily reduced to 32,663 ha, including land 
outside the forest (Law no. 5 / 2000), of which 6,642.49 ha (68 %) of „Strict forest nature reserves” by the „Natural” Park Management 
Plan (PNB, 2011) and under-classified as a „Natural Park” (GD no. 230/2003). Furthermore, lands from the national forest fund have 
been abusively transferred into private ownership and into local public property by means of the by the municipalities’ protocols.

In 1990, sub-plot 42 B (4.7 ha) was included in the „Strict forest nature reserves” of the Bucegi National Park. As the 2231.7 ha of Ma-
nagement Unit V Obârşia Ialomiţei (Forest District Moroeni). However, in 2003, with the under-classification park, sub-plot 42 B and 
1362.4 ha (part of the 2231.7 ha), were maintained in the „Special conservation area” (Table 1). Moreover, these areas lie in a territory 
with a double protective status of national and community interest, respectively in the Bucegi „Natural” Park and the homonymous 
European site „Natura 2000”. Subsequently, part of the 1362.4 ha, including part of 4.7 ha of sub-plot 42 B, were diverted arbitrarily 
into the „Area of sustainable development”, in reality “Sustainable destruction” in the Dâmboviţa County (1352 ha) and highlighted as 
such in the Bucegi „Natural” Park Management Plan formalized hastily by GD nr.187/2011. This act and the value of the existing natural 
capital in the tiny are of sub-plot 42 B, protected by multiple positions in the national and Community legislation, demonstrates abuse 
and corruption.

Contrary to the anthropogenic impacts over 20 years, wildlife in sub-plot 42 B remains in its original complexity. Suppression of dis-
turbing factors will trigger the rapid restoration of biotopes and habitats, as happened during the First World War, when the country’s 
mountains experienced beneficial peace. The recorded example is eloquent and repeatable: “Today, these pastures have been restored and 
even improved, thanks to their forced preservation in the period 1914-1920. Last summer (1920) I have noted with satisfaction a formi-
dable spontaneity of the alpine flora and a considerable development of the forest, which in many places (Lăptici Mountains, Oboarele 
etc. from Bucegi Massif) take it so much before pastures that they tend to complete certain glades” (Haret, 1976).

Put to the vote of the 13 present members of the Scientific Council of the park, the logical conclusion of “adopting a strict conservation 
regime by suppressing radical grazing, touristic camping and other destructive activities” in the sub-plot 42 B, was rejected by 8 votes 
against 3 and 2 abstentions.

Although from at least 13 points of view, the Bucegi “Natural” Park is the most valuable national mountain area of European relevance, 
for eight years it was shamefully imposed a protective status which is inferior to the value its natural heritage. Consequently, it is subjec-
ted to a kind of management which is contrary to its ecological importance and vocation. The ruinous anthropogenic assault exercised 
on the natural heritage of the Bucegi Massif is a qualified attempt to national wealth, premeditated genocide that borders on violation of 
Art. 11 of the Constitution, which states that “The Romanian State pledges to fulfill and in good faith the obligations deriving from the 
treaties it is party” (respectively Accession Treaty.Chapter 22: Environment). In order to normalize the current situation, the following 
steps are required on a priority basis:

a. Give back the Bucegi Massif its natural initial status of National Park;

b. Stop the anthropogenic assault on the natural heritage of Bucegi;

c. Prevent likely acts of disloyalty by the members of the parks’ scientific boards, by remunerating their services, on condition that 
they sign a declaration of conflict of interests, according to normal practices (Annex 3);

d. Ecological education of the population in school curricula, media and especially by means of the parks projects;

e. Impose stricter penalties and supervise the firm implementation of the law etc.

Taking these measures will demonstrate responsibility and solidarity of the decision makers with the national wealth in general and with 
the importance and vocation of the natural heritage of the Bucegi Park (Annex 4) in particular. Also, they will perpetuate the original 
power of seduction of the Bucegi Massif and implicitly the “soft” tourist exploitation which brings “clean cash”, which is consistent with 
the Biblical precept of protecting the divine creation, with the timeless national interest, with the laws of nature and with the legal 
instruments signed with the EU. As a result, a well-protected Bucegi National Park will contribute to the affirmation of the national 
prestige and perpetuation of national identity in the E.U. and hence of the E.U. in the world.

Keywords: National Park, Natural Park, Natura 2000, Abuse and corruption, Accession Treaty. Chapter 22: Environment.

English by Cristina Stoiculescu
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Aspecte ale calităţii aerului (UPVI Bârsa 
Groşet, ua 59 şi ua 60) din Parcul Naţional 
Piatra Craiului în anul 2009

Diana Vasile, Valentin Bolea, George Sârbu, Livia Boieru

1. Introducere
Răspândit în ţinuturile centrale, meridionale şi septentrio-
nale ale Europei, molidul ocupă în România 1,43 milioane 
ha, adică aproximativ 22% din suprafaţa păduroasă a ţării.

Molidul, pe lângă etajul fitoclimatic al molidişurilor, coboară 
în amestecurile de răşinoase cu fag şi urcă deasupra rariş-
tilor subalpine, în golul de munte, sub formă de exemplare 
izolate.

Fiind una din cele mai răspândite specii ale Europei (după 
pinul silvestru) şi acumulând în ace elementele minerale din 
aer întregul an, este un arbore bioacumulator foarte indicat 
pentru reţelele de biosupraveghere a calităţii aerului.

Fig. 1. Eşantioane de molid 
Samples of spruce

Fig. 2. Molid în UP VI ua 59 (Foto original) 
Norway spruce in UP VI ua 59

Având o înrădăcinare superficială, tipic trasantă, molidul 
este afectat puternic, atât de poluarea din aer, cât şi de noxe-
le care contaminează straturile superficiale ale solului.

Acele mai puţin persistente decât la brad (5-7 ani), conferă 
molidului o mai mare rezistenţă faţă de vătămările provoca-
te de poluanţii sedimentabili.

În cazul în care există poluare pe frunzele aciculare, de 1-2 
(2,5) cm lungime, de culoare verde închis, cu vârful brusc în-
gustat şi terminat într-un mucron, rigide, înţepătoare, dis-
puse spiralat, care stau în perie pe faţa superioară a lujerului, 
apar necroze inelate care se întind până la extremitatea acu-
lui (Bolea, Chira 2008).

În urma analizelor făcute în cartierele din Braşov la un nu-
măr de 50 molizi (Bolea, 2005), s-au constatat următoarele 
valori la metale grele, natriu şi fluor:

Tab.1. Conţinutul mediu al elementelor chimice din acele celor 
50 de molizi bioindicatori în cartierele din Braşov 

Average content of chemical elements from 50 ioindicators spruce in the 
district of Braşov

Cartiere Fl Na Pb Cu Zn Fe Mg

Schei 7,42 171,6 3,42 6,17 21,84 116,8 993,2

Răcădău 5,94 158,8 4,13 7,10 32,04 181,8 1042,8

Noua –Dârste 6,90 404,7 6,86 8,24 39,59 501,4 1274,8

Titulescu 9,07 418,8 5,50 13,53 17,88 295,6 1337,0

Centru –civic 8,06 698,5 6,53 21,37 19,19 526,0 1387,0

Gară–Tractoru 10,12 494,6 5,98 14,16 19,40 494,8 1178,6

Astra 13,40 567,7 4,80 11,71 24,93 492,4 1171,0

Triaj 8,24 565,8 7,19 10,18 20,54 477,2 1139,2

Zizin 9,50 176,2 8,32 10,49 30,79 434,3 1899,8

Carierei–Bartolomeu 12,44 706,1 10,19 16,23 19,41 550,7 1121,0

2. Rezultate şi discuţii

2.1. Conţinutul în cadmiu al acelor de molid

După Bergmann (1992), Fiedler şi Höhne (1985) şi Bonneau 
(1987), conţinutul de cadmiu sub 0,5 ppm se consideră în li-
mite acceptabile, peste 0,5 ppm – care este pragul de toxici-
tate se consideră exces.

Conservarea naturii
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Fig. 3. Conţinutul în cadmiu al acelor de molid 
Cadmium content in Norway spruce needles

În cazul de faţă se constată că în Parcul Naţional Piatra Cra-
iului în UP VI, ua 59 şi ua 60 la altitudinea de 878 m conţi-
nutul de cadmiu este de 0,55 ppm, adică de 1,1 ori mai mare 
decât pragul de toxicitate de 0,5 ppm, la altitudinea de 975 m 
conţinutul de cadmiu este de 0,6 ppm, de 1,09 ori mai mare 
decât conţinutul de Cd de la altitudinea de 878 m şi de 1,2 
ori mai mare decât pragul de toxicitate, iar la altitudinea de 
1491 m conţinutul de Cd este de 0,65 ppm, de 1,18 ori mai 
mare decât conţinutul de Cd de la altitudinea de 975 m şi 
de1,3 ori mai mare decât pragul de toxicitate.

Făcând media aritmetică dintre cele trei zone de altitudine 
rezultă că avem un conţinut de cadmiu în acele de molid de 
0,60 ppm, adică de 1,2 ori mai mare decât pragul de toxicita-
te. Se poate constata că avem o poluare incipientă cu cadmiu, 
ceea ce înseamnă că din punct de vedere al cadmiului Parcul 
Naţional Piatra Craiului nu poate fi considerat un etalon.

Surse de poluare

Poluarea cu cadmiu are ca surse:

•	 industria extractivă a cadmiului din sulfurile de cadmiu 
şi zinc;

•	 producţia unor aliaje cu temperaturi de topire joase;

•	 operaţia de cadmiere, ca absorbant de neutroni în reac-
toarele nucleare;

•	 arta bijuteriei şi producerea monedelor;

•	 prepararea culorilor fine şi a smalţurilor din sulfura gal-
benă de cadmiu şi roşul de cadmiu;

•	 sensibilizarea plăcilor şi peliculelor fotografice cu iodură 
de cadmiu.

Cauciucul vulcanizat este obţinut prin tratarea la cald cu sulf 
a cauciucului brut. Cauciucul vulcanizat îşi pierde proprietă-
ţile plastice devenind foarte elastic.

În compoziţia amestecurilor de cauciuc care formează anve-
lopele intră 2-3 % oxizi de zinc care se extrag din sulfuri în 
care se găseşte şi cadmiu, între 50 şi 500 ppm . Prin uzura de 
frecare a cauciucurilor se emană în atmosferă (Petraschek, 
1993):

•	 0,9 g cauciuc /km în cazul maşinilor grele de marfă cu 
câte 12 cauciucuri;

•	 0,2 g cauciuc /km în cazul autovehiculelor cu 4 anvelope.

Urme de cadmiu pot conţine: duzele de marcat şi motorina.

Având în vedere că la Braşov încă se mai produce cauciuc, că 

circulaţia rutieră a crescut foarte mult în ultimul timp şi 
tot mai multe maşini folosesc drept combustibil motorina, 
există posibilitatea mai multor surse de unde poate provenii 
poluarea cu cadmiu, care dacă este supravegheată prin bio-
monitorizarea atentă a Parcului an de an, sau din trei în trei 
ani, poate fi observată şi ţinută sub control.

2. 2. Conţinutul în plumb al acelor de molid

După Grou (1973), modificările biochimice la plantele conta-
minate cu plumb nu sunt semnificative. Plumbul nu provoa-
că modificări ale clorofilei.
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Fig. 4. Conţinutul în plumb al acelor de molid 
Lead content in Norway spruce needles

Această lipsă de acţiune a plumbului este justificată prin spă-
larea uşoară de către apa de ploaie a depozitelor de plumb de 
pe suprafaţa frunzei şi prin acumularea plumbului în sol sub 
formă de compuşi greu solubili (carbonaţi sau oxizi).

După Zuber ş.a. (1970), îmbogăţirea plantelor cu plumb prin 
absorbţia radicelară este lentă, cantitatea maximă determi-
nată nu a depăşit 20 ppm.

Poluarea, provocată de plumbul din gazele de eşapament, se 
resimte şi la distanţa de 100 m ajungând la acumulări de peste 
100 ppm plumb în substanţa vegetală uscată (Zuber ş.a., 1971).

Plumbul, ca şi alte metale grele (crom, mercur şi cadmiu) 
provoacă în general cloroze asemănătoare cu carenţa de fier 
(Bergmann, 1983, 1988 şi 1992).

Având în vedere că simptomele de excedent în minerale se 
aseamănă mult sunt necesare analize foliare.

În cazul plumbului conform Bergmann (1992), Fiedler şi 
Höhne (1985) şi Bonneau (1987), conţinutul de plumb de 10 
ppm este considerat prag de toxicitate, dar chiar şi în cazul 
în care apar cantităţi cuprinse între 5 ppm şi 9 ppm plumb, 
se consideră că poate fi poluare şi trebuie depistată sursa de 
poluare şi luate măsurile de urgenţă.

În urma analizelor foliare din UP VI, ua 59 şi ua 60 se con-
stată că la altitudinea de 878 m conţinutul de plumb în acele 
de molid este de 0,32 ppm ceea ce înseamnă de 31,25 ori mai 
mic decât pragul de toxicitate, la altitudinea de 975 m conţi-
nutul este de 1,7 ppm adică de 5,8 ori mai mic decât pragul 
de toxicitate dar de 5,31 ori mai mare decât conţinutul de 
plumb de la altitudinea de 878 m. La altitudinea de 1491 m 
conţinutul de plumb în acele de molid de 1,8 ppm adică de 
5,5 ori mai mic decât pragul de toxicitate dar de 1,05 ori mai 
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mare decât la altitudinea de 975 m.

Media aritmetică a rezultatelor de pe cele trei nivele altitudi-
nale este de 1,27 ppm, prin urmare conţinutul de plumb este 
de 7,8 ori mai mic decât pragul de toxicitate de 10 ppm ceea 
ce arată că din punct de vedere al conţinutului de plumb în 
Parcul Naţional Piatra Craiului nu este poluare cu plumb cu 
toate că oraşul Braşov situat aproape de oraşul Zărneşti şi 
de Parcul Naţional Piatra Craiului are în aerul atmosferic un 
conţinut de 10,19 ppm Pb (Cartierul Bartolomeu).

2. 3. Conţinutul în cupru  
al acelor de molid
După Kabata – Pendias (1983), mărirea concentraţiilor me-
talelor grele, cum sunt: cuprul, plumbul, nichelul, mercurul, 
niobiul, argintul, beriliul şi staniul, în aerosolii proveniţi din 
diferite surse, determină:

•	 schimbări în permeabilitatea membranelor celulare;

•	 reacţii cu grupa mercaptan, antrenând o denaturare a 
proteinelor;

•	 concurenţă cu metaboliţii esenţiali, cărora le poate lua 
locul;

•	 reacţii cu compuşii chimici esenţiali.
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Fig. 5. Conţinutul în cupru al acelor de molid 
Cooper content in Norway spruce needles

Unele specii se apără de efectele excesului de microioni prin:

•	 depozitarea lor în pereţii celulari;

•	 fixarea lor de unii complecşi organici (acizi, fenoli etc).

După Parascan et Danciu (2001), toleranţa la oligoelemente 
se află sub control genetic şi poate duce la apariţia unor for-
me noi la speciile de plante din staţiunile poluate.

Pragul de toxicitate în cazul cuprului este la molid, de 10 
ppm după Bergmann (1992), Fiedler şi Höhne (1985) şi Bon-
neau (1987), între 4 ppm şi 10 ppm este un conţinut optim, 
peste 10 ppm este exces, iar sub 4 ppm se consideră carenţă.

Se observă că în UP VI, ua 59, 60, la altitudinea de 878 m 
este un conţinut de 2,25 ppm cupru în acele de molid, adică 
de 4,44 ori mai mic decât pragul de toxicitate dar şi de 1,7 
ori mai mic decât pragul de 4 ppm sub care se consideră că 
apare carenţă.

La altitudinea de 975 m conţinutul este de 2,30 ppm cupru, 
de 4,34 ori mai mic decât pragul de toxicitate şi de 1,73 mai 
mic decât 4 ppm, dar de 1,02 mai mare decât la altitudinea 
de 878 m.

La altitudinea de 1491 m conţinut este de 2,57 ppm cupru, 
de 3,89 ori mai mic decât pragul de toxicitate, de 1,55 mai 
mic decât 4 ppm, şi de 1,11 ori mai mare decât la 975 m.

Rezultatul de 2,37 ppm al mediei aritmetice dintre cele trei 
rezultate este de 4,21 ori mai mic decât pragul de toxicitate, 
ceea ce înseamnă că poluarea cu cupru, puternică în cartierul 
Carierei, din Braşov (16,23 ppm, de 1,62 ori mai mare decât 
pragul de toxicitate), nu ajunge până în Parcul Naţional Pia-
tra Craiului, conţinutul în ace menţinându-se între 2,30 ppm 
şi 2,57. Dimpotrivă, se observă carenţă, acele de molid având 
un conţinut de cupru de 1,68 ori mai mic decât pragul de 4 
ppm sub care se consideră carenţă.

Cantităţile mari de calciu în sol conduc la un pH ridicat al 
solului, cloroze ale plantelor şi adesea induc deficienţe de 
magneziu, fier, mangan, zinc şi uneori, deficienţe de cupru 
(Bergmann,1992).

Având în vedere că Parcul Naţional Piatra Craiului se află pe 
un substrat calcaros, are în sol cantităţi mari de calciu, prin 
urmare carenţa de cupru se poate explica prin antagonismul 
acestuia cu calciu.

2. 4. Conţinutul în fier  
al acelor de molid
Excesul de fier după Bergmann (1983, 1988 şi 1992) pro-
voacă la plante o colorare a frunzelor de la verde smarald la 
verde închis, ca şi în cazul carenţei în fosfor, o stagnare a 
creşterii frunzelor şi a rădăcinilor, iar în cazurile mai grave, 
uscarea frunzelor, fără a trece prin faza decolorării frunzelor 
verde închis.

În urma analizelor foliare, s-a constatat că: molidul are un 
conţinut de fier de 45,00 ppm la altitudinea de 878 m, 46,50 
ppm Fe la 975 m şi 48,00 ppm Fe la altitudinea de 1491 m.
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Fig. 6. Conţinutul în fier al acelor de molid 
Iron content in Norway spruce needles

Intervalul considerat optim la conţinutul în fier după Berg-
mann (1992), Fiedler şi Höhne (1985) şi Bonneau (1987), 
este cuprins între 40 ppm şi 300 ppm, un conţinut în fier sub 
40 ppm se consideră ca fiind carenţă, iar un conţinut peste 
300 ppm se consideră exces şi prin urmare poluare cu Fe în 
atmosferă.

Oraşul Braşov constituie o sursă potenţială de poluare a Par-
cului Naţional Piatra Craiului având un conţinut de 550,7 
ppm Fe, depăşind pragul de toxicitate de 1,83 ori. Totuşi si-
tuaţia în Parcul Naţional Piatra Craiului se prezintă astfel:
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La altitudinea de 878 m în Parcul Naţional Piatra Craiului 
conţinutul de fier în acele de molid este de 6,67 ori mai mic 
decât pragul de toxicitate. La altitudinea de 975 m conţinu-
tul de fier este de 6,45 ori mai mic decât pragul de toxicitate 
şi de 1,03 mai mare decât conţinutul de fier de la altitudinea 
de 878 m, iar la altitudinea de 1491 m conţinutul de fier este 
de 6,25 ori mai mic decât pragul de toxicitate (300 ppm) şi de 
1,03 ori mai mare decât la altitudinea de 975 m.

Se constată în acest caz că media aritmetică între valorile 
conţinutului în fier de la cele trei nivele altitudinale care este 
de 46,5 ppm Fe se încadrează între valorile optime (40 ppm 

– 300 ppm) şi este de 6,45 ori mai mică decât pragul de toxi-
citate. Prin urmare, poluarea cu fier din Braşov nu ajunge în 
Parcul Naţional Piatra Craiului.

În cazul fierului se poate observa mai degrabă o apropiere de 
valoarea de 40 ppm, valoare sub care se consideră carenţă, 
conţinutul în fier din acele de molid fiind doar de 1,16 ori mai 
mare decât pragul de carenţă. Acest lucru se poate explica 
datorită conţinutului ridicat de calciu din sol, care conduce la 
valori scăzute ale fierului, la fel ca şi în cazul cuprului.

2. 5. Conţinutul în magneziu  
al acelor de molid
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 Fig. 7. Conţinutul în magneziu al acelor de molid 
Magnesium content in Norway spruce needles

După Bergmann (1992), Fiedler şi Höhne (1985) şi Bonneau 
(1987), conţinutul de magneziu în acele de molid cuprins în-
tre 1000 ppm – 2500 ppm reprezintă intervalul optim; va-
lorile ce depăşesc 2500 ppm sunt în exces, iar ce se află sub 
valoarea de 1000 ppm se consideră carenţă.

În Parcul Naţional Piatra Craiului: UP VI, ua 59, 60 la altitudi-
nea de 878 m conţinutul de magneziu în acele de molid este de 
320,50 ppm adică de 7,8 ori mai mic decât pragul de toxicitate 
şi de 3,12 ori mai mic decât pragul de carenţă. La altitudinea de 
975 m conţinutul este de 350,32 ppm, adică de 7,13 ori mai mic 
decât pragul de toxicitate, de 2,85 ori mai mic decât pragul de 
carenţă şi de 1,09 ori mai mare decât la altitudinea de 878 m.

La altitudinea de 1491 m conţinutul de magneziu ăn acele de mo-
lid este de 410,02 ppm, de 2,43 ori mai mic decât pragul de toxici-
tate, de 6,09 ori mai mic decât pragul de carenţă şi de 1,17 ori mai 
mare decât conţinutul de magneziu de la altitudinea de 975 m.

Media aritmetică a conţinutului de magneziu din acele de 
molid de pe cele trei nivele altitudinale este de 383,6 ppm, 
de 6,51 ori mai mică decât pragul de toxicitate, ceea ce de-
monstrează că aerul din Parcul Naţional Piatra Craiului nu 
este poluat cu magneziu. Deoarece conţinutul de 383,6 ppm 
Mg este de 2,6 ori mai mic decât pragul de carenţă, rezultă o 

carenţă de magneziu la fel ca în cazul cuprului.

Carenţa de magneziu se datorează ca şi în cazul carenţei cu-
prului, excesului de calciu din solurile calcaroase ale Parcului 
Naţional Piatra Craiului, exces care duce la carenţa elemente-
lor chimice: magneziu, fier şi cupru, în cazul acestor elemen-
te constatându-se un antagonism: cu cât creşte cantitatea de 
calciu, există posibilitatea scăderii cantităţilor conţinutului 
acestor elemente (Bergmann,1992)

2. 6. Conţinutul în zinc  
al acelor de molid
Particulele solide din diferite surse au în componenţa lor 
oxizi de zinc, oxizi de plumb, sulfiţi, sulfaţi şi compuşii al-
tor elemente, cum sunt calciul, cuprul, cadmiul, arsenul. Ele 
sunt emise împreună cu gazele prin coşurile de dispersie, 
ajung în atmosferă, unde în contact cu vaporii de apă ori cu 
roua de pe plante formează compuşi toxici.

Aceste particule, care la ieşirea în aer sunt foarte mici, de or-
dinul micronilor, prin condensare se măresc până la 1-2 mm 
împreună cu picăturile aflate în suspensie, produc asupra 
plantelor lemnoase următoarele efecte:

•	 directe prin schimbul de ioni şi prin catalizarea formării 
acidului sulfuric din SO3;

•	 indirecte prin împiedicarea desfăşurării normale a foto-
sintezei, respiraţiei şi transpiraţiei.

Zincul este fixat în complexe relativ stabile, din care cauză 
apare bioacumulat în orizontul superior al solurilor care con-
ţine cea mai mare cantitate de humus.

În plante zincul este component al unor enzime care reglează 
activităţile metabolice, în special ale enzimelor de oxidare. 
El este necesar în formarea auxinelor – hormoni stimulatori 
ai creşterii (Raheja, 1966).

După Bergmann (1983, 1988 şi 1992) simptomele excedentului de 
zinc sunt asemănătoare cu cele ale carenţei în fier, ori în mangan:

•	 nervurile principale ale frunzelor sunt verde deschis 
până la verde-gălbui sau gălbui, mai deschise decât re-
stul frunzelor; nervurile cele mai mici rămân la fel de 
verzi; mai târziu apar pete necrozate care perforează 
uneori frunzele; pete clorotice şi necrotice; dezvoltare 
slabă a rădăcinilor, care uneori se brunifică sau rădăcini 
albe foarte ramificate.

În majoritatea cazurilor apar necroze periferice şi punctuale 
de culoare brună – roşcată, ca în cazurile de intoxicare cau-
zată de alte metale grele.
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Fig. 8. Conţinutul în zinc al acelor de molid 
 Zinc content in Norway spruce needles
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Conţinutul în zinc al acelor de molid este următorul: la alti-
tudinea de 878 m conţinutul este de 54,30 ppm, de 1,10 ori 
mai mic decât pragul de toxicitate (60 ppm); la altitudinea de 
975 m conţinutul de 54,05 ppm zinc, este de 1,11 ori mai mic 
decât pragul de toxicitate şi odată mai mic decât conţinutul 
de zinc de la altitudinea de 878 m.

La altitudinea de 1491 m conţinutul de zinc este de 55,90 ppm 
Zn, de 1,07 ori mai mic decât pragul de toxicitate şi de 1,03 
mai mare decât conţinutul de zinc de la altitudinea de 975 m.

Intervalul optim al conţinutului de zinc este cuprins între 
15 ppm şi 60 ppm; peste valoarea de 60 ppm se consideră 
toxicitate şi sub valoarea de 15 ppm apare carenţă. În cazul 
de faţă, în Parcului Naţional Piatra Craiului, valoarea medie 
de 54,75 ppm Zn este cuprinsă în intervalul optim fiind de 
1,09 ori mai mică decât pragul de toxicitate.

Se poate spune că în ceea ce priveşte conţinutul de zinc în 
acele de molid, aerul din Parcului Naţional Piatra Craiului nu 
este poluat cu zinc.

2.7. Conţinutul în natriu  
al acelor de molid
Conţinutul în natriu al acelor de molid cuprins între valoarea 
de 50 ppm şi 200 ppm se consideră optim, peste valoarea de 
200 ppm se consideră că este poluare.

Poluarea cu natriu, puternică în Braşov, de 706,2 ppm Na, de 
3,5 ori mai mare decât pragul de toxicitate şi poluarea din 
Zărneşti care şi ea depăşeşte pragul de toxicitate de 1,3 ori 
(262 ppm) nu afectează Parcul Naţional Piatra Craiului.
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Fig. 9. Conţinutul în natriu al acelor de molid 
Sodium content in Norway spruce needles

În UP VI, ua 59, 60 din Parcul Naţional Piatra Craiului, la 
altitudinea de 878 m conţinutul de natriu în acele de molid 
este de 82,5 ppm, de 2,42 ori mai mic decât pragul de toxici-
tate (200 ppm), la altitudinea de 975 m conţinut este de 82,3 
ppm natriu, de 2,43 ori mai mic decât pragul de toxicitate şi 
odată mai mic decât conţinutul de la altitudinea de 878 m. La 
altitudinea de 1491 m, conţinut este de 82,57 ppm natriu, de 
2,42 ori mai mic decât pragul de toxicitate şi odată mai mare 
decât conţinutul de natriu de la altitudinea de 975 m.

Valoarea medie a conţinutului de natriu de 82,45 ppm este 
de 2,42 ori mai mică decât pragul de toxicitate (200 ppm) 
şi se află cuprinsă în intervalul optim (50 ppm – 200 ppm), 
prin urmare se poate presupune că aerul din Parcul Naţional 
Piatra Craiului nu este poluat cu natriu.

2. 8. Conţinutul în fluor  
al acelor de molid
Acidul fluorhidric (HF) este un gaz fără culoare, coroziv, cu 
miros înţepător, toxic. În apă se dizolvă numai sub influenţa 
unui acid puternic.
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Fig. 10. Conţinutul în fluor al acelor de molid 
Fluorine content in needles of Norway spruce

Fluorul este considerat cel mai periculos poluant al mediului, 
o substanţă otrăvitoare severă, folosită şi în timpul războiu-
lui rece (Bryson, 2004).

În literatura de specialitate se consideră, în general, că limita 
maximă admisibilă pentru plante este de 15-20 ppm ( mg F/ 
subst. uscată) (ICPA).

Emisiile de fluor deversate în aer, nu numai că sunt cele mai 
agresive, dar ele pot afecta în măsură egală fiziologia şi mor-
fologia plantelor.

În general, tulburarea fiziologiei plantelor precede apariţia 
simptomelor morfologice (Pollanschutz, 1969). Astfel, meta-
bolismul apei poate indica o intoxicare cu fluor, chiar dacă 
acesta se află în cantităţi foarte mici: 0,2-0,25 ppm (Navara, 
1969). Fluorul atmosferic poate bloca amilaza, determinând 
schimbări în conţinutul substanţelor acumulate în proce-
sul de fotosinteză, în primul rând al amidonului (Adams et 
Emerson, 1961).

Identificarea efectelor exterioare provocate este destul de di-
ficilă deoarece fluorul nu intervine în metabolismul vegetaţi-
ei, respectiv în circulaţia sevei. El pătrunde în celulele paren-
chimului foliar prin stomate, dar nu este utilizat de plantă.

Fluorul absorbit la nivelul suprafeţei frunzelor, este vehicu-
lat prin activitatea ţesuturilor parenchimatice către margi-
nile sau vârful limbului care, intoxicate, mor (se necrozează). 
Cantitatea fluorului absorbit la extremităţile frunzei este 
mai mare decât la mijlocul frunzei, din cauza deformării su-
prafeţei de difuziune a aerului în jurul extremităţilor proe-
minente.

Ca urmare a translocării fluorului de-a lungul ţesuturilor 
parenchimatice, îngălbenirile şi apoi necrozele brun deschis 
până la negre (uneori roşcate) apar localizate întotdeauna la:

•	 extremitatea frunzelor lungi şi înguste: la brad, molid, 
pin silvestru, larice, frunzele de pecetea lui Solomon, 
genţiană ş.a.;

•	 marginea frunzelor întregi: fag, nuc, iederă, lăcrămioare ş.a.;

•	 extremitatea lobilor: paltin, ferigă (Abgrall et Soutrenon, 
1991).
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Fluorul transportat şi stocat la extremităţile şi la marginile 
frunzelor produce o ondulare .

Necroza se întinde progresiv din exterior spre interior, pro-
gresiv în decursul sezonului de vegetaţie, proporţional cu 
conţinutul său din frunze.

Simptomele poluării şi rezistenţa speciilor lemnoase şi ier-
boase la poluarea cu fluor au fost evidenţiate în studiul polu-
ării de la Azuga (Chira, Bolea, et al., 2004).

În urma analizelor foliare se observă că în PNPC conţinutul 
de fluor în acele de molid este următorul: la altitudinea de 
878 m conţinutul este de 0,05 ppm, de 300 ori mai mic de-
cât valoarea pragului de toxicitate (15 ppm), la altitudinea de 
975 m conţinutul este de 0,02 ppm fluor, de 750 ori mai mic 
decât pragul de toxicitate şi de 2,5 ori mai mic decât la altitu-
dinea de 878 m, iar la altitudinea de 1491 m conţinut de fluor 
este de 0,12 ppm, de125 ori mai mic decât pragul de toxici-
tate şi de 6 ori mai mare decât cel de la altitudinea de 975 m.

Valoarea medie a conţinutului de fluor de 0,06 ppm din acele 
de molid pe cele trei nivele altitudinale este de 250 ori mai 
mică decât pragul de toxicitate ceea ce exclude posibilitatea 
existenţei poluării cu fluor în această zonă.

Se poate concluziona că în Parcul Naţional Piatra Craiului 
nu este poluare cu fluor, deşi în Braşov în cartierul Bartolo-
meu cantitatea de fluor din acele de molid este de 12,44 ppm, 
foarte apropiată de pragul de toxicitate, fluorul din Braşov 
nu ajunge să polueze Parcul Naţional Piatra Craiului

3. Concluzii
În urma analizelor foliare, făcute Folosindu-se metodologia 
internaţională (EC-UN/ECE, 1994), s-a putut constata că în 
Parcul Naţional Piatra Craiului (UPVI, ua 59, 60,) în anul 
2009, nu este poluare cu elementele determinate prin ana-
liza acelor de molid

Observând cadmiul, datorită faptului că acesta se găseşte în 
acele de molid într-un conţinut de 0,6 ppm, şi depăşeşte pra-
gul de toxicitate de 0,5 ppm de 1,2 ori, putem spune că în UP 
VI, ua 59, 60 din Parcul Naţional Piatra Craiului este poluare 
incipientă cu cadmiu, datorată circulaţiei intense a autove-
hiculelor de pe drumurile din imediata apropiere a Parcului 
(Cabana Plaiul Foii) şi a industriei locale.

Conţinutul în cupru al acelor de molid precum şi conţinutul 
de magneziu: 2,37 ppm Cu şi 383,6 ppm Mg se află sub pra-
gul de carenţă, care în cazul cuprului este de 4 ppm şi în ca-
zul magneziului este de 1000 ppm. Prin urmare conţinutul 
în cupru este de 1,68 de ori mai mic decât pragul de carenţă, 
iar conţinutul în magneziu este de 2,6 ori sub pragul de ca-
renţă.

Acest lucru este posibil, datorită excesului de calciu din so-
lurile calcaroase ale Parcului Naţional Piatra Craiului, exces 
care duce la carenţă elementelor chimice: magneziu, fier, cu-
pru, (Bergmann,1992).

Celelalte elemente se află în limite normale, şi anume sub 
pragurile de toxicitate şi peste pragurile de carenţă: Pb: 1,27 
ppm de 7,8 ori mai mic decât pragul de toxicitate de 10 ppm; 
Fe: 46,5 ppm, de 6,45 ori mai mic decât pragul de toxicitate; 
Zn: 54,75 ppm, de 1,09 ori mai mic decât pragul de toxicitate; 

Na: 82,45 ppm, de 2,42 ori mai mic decât pragul de toxicitate 
şi F: 0,06 ppm, de 250 ori mai mic decât pragul de toxicitate.

Valorile acestor elemente se vor urmări prin analize foliare şi 
în anul 2010, urmând a se compara valorile din 2009 cu cele 
din 2010 dar şi cu cele din 2007 şi se va observa dacă valorile 
lor vor creşte, ceea ce ar însemna că există poluare, rămân 
constante sau sunt mai mici şi în această situaţie înseamnă 
că Parcul Naţional Piatra Craiului respectiv UP VI, ua 59, 60 
se poate considera un adevărat Sit Natura 2000, cu un aer 
nepoluat, în care întreaga bogăţie floristică şi faunistică se 
poate dezvolta şi menţine nestingherită.
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Abstract
Aspects of air quality in the National Park Piatra Craiului (UPVI Bârsa Groşet, ua 59 şi ua 60), in 2009

Foliar analysis (made under Manual on methods and criteria for armonized sampling,assessment, monitoring and 
analysis of the effects of air pollution on forests, EC-UN/ECE 1994), have showed no significant toxicity level of: lead, 
copper, iron, magnesium, zinc, sodium and fluorine in 2009 in Piatra Craiului National Park.

Cadmium amount (0,6 ppm) in Norway spruce needles exceeded the threshold toxicity of 0,5 ppm coresponding to an 
incipient pollution due to the heavy traffic in the vicinity of the Park and local industry.

Keywords: foliar analysis, pollution, needles, threshold toxicity.

Recenzie
Rosenn le Page, 2011: 120 Plantes 
depolluantes: piece par piece 
(120 plante depoluante: încăpere cu 
încăpere) Ed. Solar, colecţia: Nature et 
Jardin, Franţa, p.120.

Cartea 120 de plante depoluante este 
un ghid practic, ce propune un de-
mers simplu şi clar pentru utilizarea 
mai bună a capacităţii de absorbţie a 
vegetaţiei: ziua şi noaptea, plantele 
absorb, de fapt, substanţele gazoase 
nocive, produse de materialele habita-
telor noastre moderne.

Lucrarea prezintă. O introducere clară 
şi pedagogică, ce trece în revistă marile 
virtuţi ale plantelor descrise: absorbţia 
componentelor organice volatile, redu-
cerea senzaţiilor de alergie şi strănut.

Punctul forte al lucrării este o clasifi-
care a plantelor în funcţie de organele 
care au capacitatea depoluatoare cea 

mai puternică:

•	 antreul şi scara, unde iedera, 
Aglaonéma sau filodendronul ab-
sorb cu eficacitate tricloretilenul, 
xilenul şi toluenul;

•	 salonul, unde formaldehida dega-
jată de mobilă poate fi eliminată 
prin gherbera sau Chlorophytum;

•	 în toate camerele Calatheas reduce 
poluarea sonoră, Spathyphyllum 
absoarbe tricloretilenul emis de per-
dele şi mochetele curăţate pe uscat;

•	 bucătăria unde azaleele, Anthy-
rium sau Rapis protejează de 
amoniacul emanat prin utilizarea 
frecventă a detergenţilor, iar mo-
noxidul de carbon produs de tigă-
ile înfierbântate este absorbit de 
ghivecele cu Dracaena;

•	 camere şi birouri unde Begonia, 

Amaryllis, Cyclamen, Saxifraga, 
ameliorează umiditatea atmosfe-
rică prin transpiraţie, spre binele 
mucoaselor aparatului respirator;

•	 baia, unde crotonul şi Nepholepis 
remediază efectele formaldehidei 
emise la temperaturile şi umidita-
tea atmosferică ridicată;

•	 terasa, unde palmierii, gerbera sau 
Spathyphyllum depoluează aerul 
de compuşii organici volatili.

În carte se prezintă tehnica de cultură 
şi îngrijire la fiecare specie, se indică 
parametrii optimi de viaţă: tempera-
tura, umiditatea, expoziţia, precizări 
privind semănatul, scosul, tăierile de 
formare şi chiar soluţii de îngrijire în 
cazul plecărilor în vacanţă.

Valentin Bolea



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

60

Noi aspecte privind originea şi evoluţia 
molidului european (Picea abies (L.) Karst)

Marius Budeanu

1.Introducere
Molidul este cea mai importantă specie de răşinoase din Ro-
mânia, însumând circa 1 479 000 ha (INS, 2008), adică 77% 
din suprafaţa pădurilor de răşinoase şi aproximativ 23,4% 
din suprafaţa păduroasă a ţării.

Cel mai vechi tip fosil de molid (Rotopiceoxylon yabei) a fost 
identificat în Asia estică, în depozite de şisturi cristaline din 
Manciuria; vârsta a fost datată din jurasicul mijlociu (acum 
circa 140 milioane ani). Molidul european datează din terţi-
ar, din pliocen şi miocen (10-15 mil. ani) (Enescu, 1975; Târ-
ziu şi Spârchez, 1997).

Pe treptele evoluţiei vegetaţiei forestiere, în decursul erelor ge-
ologice, coniferele, între care specii de Pinus, Picea, Abies şi al-
tele, cunosc o deplină dezvoltare în cretacic (acum 70 mil. ani).

Primele angiosperme au apărut abia spre finele cretacicului, 
mult mai târziu decât gimnospermele (White, 2007).

În terţiar, gimnospermele regresează şi se extind şi diversi-
fică angiospermele mono – şi dicotiledonate. Spre sfârşitul 
terţiarului, datorită răcirii progresive a climei, speciile sem-
pervirescente dispar sau se menţin în părţile sudice, calde, 
ale continentului european şi locul lor este ocupat treptat de 
specii cu frunze caduce. În cuaternar, sub acţiunea glaciaţi-
unilor succesive, vegetaţia suferă modificări importante sub 
raportul compoziţiei specifice şi repartiţiei, gimnospermele 
continuând să se găsească în plin regres (Pop, 1954 – citat de 
Enescu, 1975).

2. Originea şi evoluţia molidului
În prezent, sunt vehiculate 3 ipoteze referitoare la originea 
şi evoluţia molidului:

Schmidt – Vogt (1972) susţine că originea molidul ar fi în Asia 
răsăriteană, de unde s-a răspândit către apus şi răsărit, ajun-
gând în Europa pe două trasee:

•	 unul mai nordic, peste munţii Urali;

•	 altul mai sudic, peste partea sudică a munţilor Himalaya.

Această ipoteză este susţinută şi prin fosilele identifica-
te dar şi prin asemănarea morfologică dintre Picea abies 
şi speciile asiatice Picea obovata şi Picea koraiensis. Ase-
mănarea dintre Picea abies şi Picea obovata a fost demons-

trată de Krutovski şi Bergmann (1995) cu ajutorul izo-
enzimelor, obţinând valori foarte apropiate pentru nu-
mărul de alele per locus (2.8 la Picea abies şi 2.4 la Picea 
obovata), procentul de loci polimorfici (61,5% la ambele 
specii) şi heterozigoţia aşteptată (0,252 respectiv 0,213). 
Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele mor-
fologice şi confirmă existenţa unei zone destul de extin-
se de hibridare între cele două specii de molid.

Există şi ipoteza că molidul european este înrudit cu mo-
lidul american, ajungând în Europa din America de Nord, 
prin Groenlanda şi insulele Spitzbergen. În Spitzbergen, 
în depozite vechi, s-a identificat un solz de molid ce pre-
zintă caracteristici de molid european (Schmidt – Vogt, 
1972, citându-l pe Schrotter). Pe baza analizei fosilelor 
se apreciază că, în Europa centrală şi de est molidul pre-
zintă un oarecare polimorfism, putându-se identifica 
deja un tip cu conuri având solzii rotunjiţi (raportat la 
varietatea europaea) şi altul cu solzii acuminaţi şi mar-
ginea crestată (raportat la varietatea montana sau carpa-
tica); tipurile de molizi cu solzii rotunjiţi fiind cele mai 
vechi.

O lucrare deosebit de valoroasă referitoare la originea 
şi evoluţia genului Picea aparţine unei echipe din China 
conduse de Ran, J-H., care a publicat în anul 2006 lucra-
rera “Molecular phylogeny and biogeography of Picea (Pina-
ceae): Implications for phylogeographical studies using cyto-
plasmic haplotypes”, apărută în revista Molecular phylo-
genetics and evolution. Multe studii filogenetice au sta-
bilit faptul că centrul diversităţii nu este neapărat locul 
de origine. În pădurile de răşinoase din emisfera nordică 
genul Picea este foarte important dar şi foarte complicat, 
cu o mare diversitate interspecifică în Asia. Filogenia şi 
biogeografia sa au fost investigate prin analiza secven-
ţelor de cloroplaste (moştenite paternal) trnC-trnD şi 
trnT-trnF şi la nivelul ADN-ului mitocondrial (moştenit 
maternal), pentru intronul nad5. S-a descoperit că spe-
ciile nord-americane Picea breweriana şi Picea sitchensis 
au fost de bază pentru alte specii de molid, care ulterior 
s-au divizat în trei clase în filogenia cpDNA şi că, specii-
le americane adăpostesc patru sau cinci mitotipuri detec-
tate, două ancestrale şi trei endemice (fig.1).

Silv icultur ăSilv icultur ă
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Fig.1: Cladogramă ce permite reconstrucţia căilor biogeografice ale ge-
nului Picea (Ran, J-H., et al., 2006) 

Cladograma which allows reconstruction of biogeographic routes of the 
genus Picea

Rezultatele, combinate cu analizele biogeografice şi fosilele 
descoperite sugerează că genul Picea ar fi originar din Ame-
rica de Nord iar distribuţia sa actuală ar fi rezultatul unei mi-
graţii în doi timpi: din America de Nord în Asia, prin strâm-
toarea Bering şi apoi din Asia în Europa. Multitudinea de 
specii din nord-estul Asiei şi din Europa care aparţin genului 
Picea s-ar putea datora unor evoluţii ulterioare.

3. Zonele de refugiu glaciar  
ale molidului
În pleistocen (perioada ultimelor glaciaţiuni cuaternare), în 
Europa au existat 4 zone importante de refugiu glaciar 
pentru molid:

1. în Rusia, între stepele sudice calde, secetoase şi cele nor-
dice, reci;

2. în munţii Carpaţi;

3. în zone din Alpii Dinarici şi din prelungirea acestora 
spre poalele Alpilor;

4. în munţii Apenini.

Se consideră că în ţinuturile montane inferioare şi premon-
tane carpatice a existat posibilitatea constituirii de refugii în 
perioada glaciaţiunilor cuaternare.

Srodon (1967) consideră molidul european ca specie tânără 
şi admite că provine din Picea obovata, care în pleistocen se 

întindea către vest mult mai mult decât astăzi.

Gams (citat de Holzer, 1967) exprimă părerea că molidul din 
Alpi provine în cea mai mare parte din încrucişarea a cel pu-
ţin 3 specii: P. abies, P. omorika şi P. obovata.

Staszkiewicz (1966), considerând existenţa a două subspecii 
– obovata în Siberia şi abies în Europa – apreciază că, după re-
tragerea gheţarilor, molidul s-a localizat mai întâi în partea 
de sud a Poloniei, unde a venit din Carpaţii răsăriteni şi din 
Carpaţii Slovaciei. Mai târziu, aria lui s-a extins în nord-es-
tul Poloniei, venind din nord-estul Rusiei.

Lagercrantz şi Ryman (1990), cu ajutorul izoenzimelor şi a 
fosilelor de polen identificate, confirmă doar primele trei re-
fugii glaciare şi prezintă rutele probabile de reapariţie a mo-
lidului după glaciaţiune (fig. 2).

Fig.2: Rutele de recolonizare post-glaciară ale molidului în Europa (La-
gercrantz şi Ryman,1990) 

Post-glacial re-colonization routes of Norway spruce in Europe

În Transilvania s-a găsit polen de molid în depozite de turbă 
datat ca aparţinând perioadei târzii a glaciaţiunii wurmie-
ne. În cuaternar existau de regulă arborete pure pe întinderi 
mari, în care predominau, după împrejurări, una sau alta din 
speciile anemogame: molid, fag, stejar (Pop, 1954).

Refugiile glaciare au fost mai bine reprezentate în Carpaţii 
Orientali decât în Meridionali, deoarece Orientalii sunt în-
tinşi pe 200 km N-S şi 50 km V-E şi există numeroase văi 
unde molidul a rezistat în perioada glaciaţiunii. Au interve-
nit, se pare, şi factori compensatori din sol (volumul edafic 
mare şi troficitatea potenţială ridicată) care au favorizat 
constituirea mai multor refugii glaciare în Carpaţii Orientali, 
pentru molid. La începutul secolului trecut I. Moldovan apre-
cia că molidul din Carpaţii Meridionali este o formă obosită a 
speciei faţă de molidul din Carpaţii Orientali.

Totodată, se apreciază că evoluţia postglaciară a acestor pă-
duri este o variantă est-carpatică a succesiunii vegetaţiei 
care a avut loc în Europa centrală.

După Pop (1954), în faza pinului, cu climat preboreal rece şi 
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uscat, molidul se găsea mai ales la altitudini joase. În boreal, 
datorită încălzirii climatului s-a produs extinderea rapidă a 
molidului în teritoriile ocupate în prezent de răşinoase şi fag. 
În atlantic şi subboreal, climatul devenind din ce în ce mai 
cald, molidul se ridică altitudinal, terenurile joase fiind ocu-
pate de stejar şi alte specii foioase de amestec (ulm, tei, alun). 
S-au definit astfel două subzone de vegetaţie pe teritoriul ţă-
rii noastre. Mai târziu, în climatul rece şi umed din perioada 
subatlantică, carpenul şi apoi fagul, care le substituie, se in-
tercalează ca o subzonă distinctă între molid şi stejar.

4. Concluzii
Rezultatul final al acţiunii factorilor evoluţiei asupra or-
ganismelor vii este adaptarea acestora la mediul ambiant. 
Adaptarea presupune corelarea exigenţelor fiinţelor vii cu 
condiţiile de mediu în care acestea cresc, se dezvoltă şi se 
înmulţesc. Adaptarea înseamnă progres şi perfecţiune (Cea-
poiu, 1980)
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Abstract
New aspects concerning the origin and evolution of the European Norway spruce (Picea abies (L.) Karst)

The present paper aims to present 3 hypothesis referring to the origin and evolution of the Picea genus, focusing on the 
work of a Chinese team led by Ran J-H.

The researchers in China studied the philogeny and biogeography of the Picea genus at cloroplastic and mitocondrial DNA 
level. The results, in combination with the discovered fossils, suggest that the Picea genus have originated from North 
America and its actual distribution being the result of a two steps migration: from North America to Asia, throug The 
Bering Strait and then from Asia to Europe.

This article also presents the most probable post-glaciation routes of the European spruce recolonization.

Keywords: Picea abies, origin, recolonization routes.
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Experimente silvice de succes realizate de 
ICAS şi D.S. Sibiu în ultimele trei decenii

Ioan Cotârlea

1. Introducere
Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu se desfăşoară pe o supra-
faţă de 120477,7 ha din care 63656.4 ha fond forestier pro-
prietate publică a statului, iar diferenţa sunt ale unor uni-
tăţi administrative teritoriale, composesorate, biserici, scoli, 
persoane fizice.

Administrarea fondului forestier de la direcţia silvica se face 
prin 8 ocoale silvice de stat. Până la apariţia legii retrocedării, 
Direcţia Silvică Sibiu administra întreaga suprafaţă, propri-
etar fiind statul român. La ora actuală pe lângă cele 8 ocoale 
ale statului s-au mai înfiinţat încă 8 ocoale silvice private, 
care administrează diferenţa de suprafaţă de la 120477.7 ha, 
la 184134.10 ha.

Am făcut această introducere, pentru că o mare parte din 
pieţele experimentale despre care voi scrie, se află amplasate 
în alte unităţii de producţie şi alte unităţi amenajistice, con-
form noilor amenajamente întocmite pe proprietari.

2. Substituirea alunişurilor derivate din 
şleauri de deal şi gorunete
Prima suprafaţă experimentală demonstrativă, a fost insta-
lată în U.P. IV Marajdie u.a 12 în anul 1976 din raza Ocolu-
lui Silvic Valea Cibinului de către subsemnatul ing. Cotârlea 
Ioan pe atunci Şef de ocol şi dr. ing. Ioan Lupe.

Obiectivul era substituirea alunişurilor derivate din şleau de 
deal şi gorunete, situate la cca. 600 m altitudine, pe expozi-
ţie nordică, înclinare 20-25O, cu solul brun de pădure, slab 
podzolit, mijlociu profund, luto-nisipos pe micaşisturi.

Arboretul anterior: crâng compact de alun, cu exemplare rare 
de gorun, cireş, tei, carpen, plop tremurător, mesteacăn.

Specii plantate: gorun, castan, larice, molid, pin strob.

La întocmirea noului amenajament pe proprietari, apare în 
u.a. 312 C este de 7,8 ha cu consistenţa 0,9 clasa a III-a de 
producţie.

La vârsta de 30 ani diametrele speciilor sunt cuprinse între 
12-20 cm şi înălţimile 9-13 m cu un volum la ha de 149 m3, 
iar întreaga suprafaţă amenajistică are 1162 m3, fiind propu-
să la rărituri.

3. Reconstrucţia ecologică a zonei 
limitrofe drumului Transfăgărăşan
Este o temă elaborată de către dr. ing. Traci şi dr. ing. Han-
ganu în prezenţa şefului de ocol Gălbincea V. şi a inginerului 
responsabil cu împăduririle de la Direcţia Silvică Sibiu, Bă-
cişor Ioan.

Cartarea staţională a fost dificilă, pentru că în urma con-
struirii drumului, s-au creat noi tipuri de staţiuni, dacă se 
pot numi aşa, având în componenţă, pământ dislocat, pă-
mânt amestecat cu steril, numai steril, bolovani de piatră etc.

Pentru fiecare situaţie s-a găsit o soluţie de împădurire, re-
spectiv puieţi cu pământ în pungi, puieţi cu pământ în coşu-
leţe împletite, puieţi plantaţi în despicătură, gropi, vetre cu 
gropi, semănături directe. Acestea s-au făcut după ce înainte 
s-au executat garnisaje, fascinaje, cleionaje simple, cleionaje 
duble, lucrări din zidărie şi baraje pe pârâul Morarului. S-au 
executat plantaţii şi semănături directe cu molid, brad, pal-
tin de munte, larice, anin alb, anin verde, cătină, etc. În pre-
zent, arboretul este închis şi diametrele sunt cuprinse între 
14-20 cm, cu înălţimi de 11 m.

Rolul de protecţie a solului, a apei, rolul de interes social şi 
celelalte funcţii sunt îndeplinite.

4. Reconstrucţia ecologică a 
molidişurilor degradate din Munţii 
Cindrel
Una din temele cele mai dificile a fost Reconstrucţia ecolo-
gică a molidişurilor degradate din munţii Cindrel, unde pre-
zenţa d-lui dr. ing. Radu Cenuşe şi a d-lui dr. C. Bândiu cu 
inginerii din OS Valea Cibinului (Cotârlea I., Micu I.,) a făcut 
ca timp de 15 ani, toate aceste arborete să închidă starea de 
masiv.

Au fost înfiinţate pepiniere la faţa locului, unde s-a semănat 
sămânţa recoltată din zonă, iar puieţii obţinuţi, au fost plan-
taţi la adăpostul cioatelor şi s-au aplicat lucrări de îngrijire 
specială (mobilizări, descopleşiri, combateri cu Cervacol sau 
Silvarom, pungi de nailon pe mugurele terminal etc.). S-au 
făcut schimbări de tratamente ale arboretelor bătrâne care 
existau în zonă.

Conservarea naturii
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5. Reconstrucţia ecologică a pădurilor 
poluate industrial, din OS Mediaş
Cercetările s-au efectuat de dr. ing. Ianculescu M., dr. ing. 
Boris Alexa, dr. ing. Untaru, ing. Cotârlea I., ing. Bărbătei R.

Datorită prezenţei fenomenului de poluare, mare parte din 
fostele arborete naturale caracteristice zonei – gorunete, go-
runeto-făgete, făgete, au suferit un dezechilibru ecologic im-
portant, devenind subproductive (uneori complet neproducti-
ve), sau îndepărtându-se de la tipurile naturale fundamentale 
şi ajungând total derivate sau provizorii. De asemenea multe 
păduri au o stare de vegetaţie lâncedă, iar proporţia arborilor 
uscaţi ajunge până la 15%.

Locul gorunetelor şi al amestecului de gorun cu fag, a început să 
fie luat de formaţii mai rezistente la poluare, în primul rând de 
salcâmete care au fost şi continuă să fie create prin plantaţii. Din 
anul 1995 şi până astăzi, s-a lucrat la refacerea zonei Copşa Mică.

Un mare merit îl are D-l Ministru Ilie Aurel Constantin, care 
în toamna anului 1995 a dat o sumă mare de bani, cu care 
s-au început lucrările.

După 15 ani, se poate spune că oaza neagră de la Copşa Mică, 
s-a transformat într-o oază verde, iar eroziunea pe versanţii 
care se scurgeau în Târnava Mare s-a oprit.

6. Reducerea şi combaterea 
fenomenului de uscare la quercinee
Cercetările s-au făcut prima data în judeţul nostru, în prezenţa d-
lui academician dr. ing. Victor Giurgiu, în pădurile din raza Oco-
lului Silvic Agnita, respectiv trupul de pădure „Dealu Frumos”.

Metodologia aplicată în acest trup de pădure, s-a extins la 
toate ocoalele silvice din judeţ care aveau stejerete cu accent 
deosebit pe Dumbrava Sibiului, care are o suprafaţă de peste 
1000 ha şi este şi Parc Natural şi Rezervaţie de seminţe, fă-
când parte din grupa I, zona 4, păduri de interes social, fiind 
plămânul verde al oraşului Sibiu.

Împrejmuirea, interzicerea păşunatului, a maşinilor, intro-
ducerea subarboretului, stimularea regenerărilor naturale, 
drenarea, aplicarea tăierilor de igiena, (extragerea s-a făcut 
numai iarna, pe zăpadă mare, cu lemnul suspendat) a făcut 
ca acest trup să aibă o stare de vitalitate bună şi fenomenul 
de uscare să înceteze.

Contribuţii deosebite şi-a adus: directorul tehnic de la D. S. 
Sibiu ing. Creţu Adrian, şeful ocolului silvic Sibiu, ing. Călin 
Cornel şi ing. Turean Ioan.

7. Introducerea speciei Pinus cembra, 
relict glaciar în condiţiile arboretelor 
situate la mare altitudine
Respectiv O. S. Valea Sadului, zona Muncel. Autorul acestui 
proiect este cercetătorul ştiinţific dr. ing Ioan Blada, împreu-
nă cu şeful ocolului ing. Cimpoca Ioan .

8. Împădurirea terenurilor degradate, 
preluate de la agricultură
Din cele 4800 ha terenuri degradate identificate în raza jude-

ţului, pentru a intra în fond forestier, mai mult de jumătate 
au fost plantate.

În Dealul Guşteriţei, cele 100 ha intrate în fond forestier, au fost 
plantate cu 13 specii forestiere pentru care a fost necesară iden-
tificarea de noi staţiuni forestiere. Sub îndrumarea d-lui dr. doc. 
Ioan Lupe, s-au remarcat ing. şef Călin Cornel şi ing. Turean Ioan.

9. Readucerea la tipul fundamental de 
pădure, prin regenerări naturale de brad, 
a arboretelor total derivate de mesteacăn, 
în care existau diseminate exemplare 
mature de brad din raza O. S. Avrig
O contribuţie deosebită la această temă şi-a adus şeful O.S. 
Avrig, ing. Velea Dumitru şi fostul director al Directiei Silvi-
ce ing. Ştefănescu Petre.

10. Refacerea arboretelor de fag slab 
productive (clasa V de producţie)
Aceste arborete au un potenţial staţional silvo productiv 
mijlociu, din U.P. IV Marajdie. Studiile şi lucrarea s-au făcut 
sub îndrumarea d-lui dr. ing. Ioan Lupe, a ing. Cotârlea Ioan 
şi a ing. Micu Ioan. Astăzi, mai mult de jumătate din U.P.IV 
are arboretele refăcute, iar în amenajament, arboretele sunt 
prinse în clasa a II a şi a III a de producţie.

11. Testarea rezistenţei arboretelor de pin 
silvestru la doborâturi şi rupturi de vânt, 
din Valea Stezi, punctul Moara Doamnei, 
în condiţiile plantării pe soluri superficiale 
cu 2500; 5000; 10000 puieţi la ha
Această piaţă experimentală, a fost instalată de ing.Petre 
Haring de la ICAS Cluj.

12. Tăieri de transformare în codru 
grădinărit, în arborete de interes social, 
din zona staţiunii Păltiniş
Cercetările s-au efectuat de profesor dr. ing. Gheorghe Ciu-
mac si dr. ing. Petre Ciobanu

13. Cultura comparativă din staţiunea 
Şanta cu ecotipuri de brad
A fost instalată de ing. George Man de la Staţiunea ICAS Braşov.

14. Concluzii
Ultimele trei teme, au suferit unele modificări, ca urmare a 
modului de gospodărire a pădurilor după retrocedare, dar ce-
lelalte pieţe, merită a fi revăzute în teren de către specialiştii 
de la ICAS, pentru că ele constituie realizări care pot fi arăta-
te şi generaţiilor mai tinere, mai ales că peste unele au trecut 
mai mult de 30 ani.
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Abstract
Forest experiments performed by ICAS and DS Sibiu in the last three decades

Are brought to the attention of forest engineers, the experimental markets, placed by the Forest Research Institute, in 
the area of Forest Department Sibiu, to be reconsidered, after 15-30 years, in order to exploit the results obtained. These 
experimental markets refers to the following works: Substitution of hazel tree forests derived from traces of the hill and 
sessile oak forests, Environmental reconstruction of surrounding road area Transfăgărăşan, Environmental reconstruc-
tion of degraded Norway spruce forests from Cindrel Mountains, Environmental reconstruction of industrially polluted 
forests from Forest District Mediaş, Reduction and combating of drying phenomenon by oak forests, The introduction of 
the Pinus cembra species, glacial relice under conditions where the stands are located at high altitude, Afforestation of 
degraded land, taken from agriculture; Natural regeneration of fir tree in the stands of silver birch from Forest District 
Avrig; Restoration of low productivity stands of beech; Testing for resistance of Valea Stezi pine stands from windfall; 
Conversion cuttings in selection system in social interest forest stands from Păltiniş Station; Comparative culture from 
Şanta Station with fir tree ecotypes.

Keywords: experimental markets, environmental reconstruction, stands, restoration.

Recenzie
Wolf Hockenjos: Tannenbäume. 
Eine Zukunft für Abies alba (Brazii. 
Un viitor pentru Abies alba. DRW-Ver-
lag Leinfelden-Echterdingen, 231p, ne-
numărate ilustraţii şi numeroase date 
bibliografice. 

O prezentare multilaterală, opera unui 
silvicultor cu tradiţie familială, îndră-
gostit de profesie şi de brad. Autorul a 
condus în ultimul sfert de veac Ocolul 
silvic Villingen-Schweningen (Pădurea 
Neagră). Din 2005 este pensionar cu 
funcţii onorifice.

Tematica este abordată cu o ciudăţenie: 
Pădurea Neagră îşi datorează denumi-
rea bradului  alb. Arbore caracteristic 
Pădurii Negre şi totodată de impor-
tanţă europeană. Motiv suficient pen-
tru autor de a trece în revistă situaţia 
bradului nu numai în landurile Repu-
blicii Federale Germania, ci şi la nivel 
european. O importanţă deosebită este 

acordată cercetărilor şi situaţiei din 
Elveţia şi Slovenia. Demn de notat: în 
România, bradul nu are decât o impor-
tanţă marginală. 

În urma acestui „tour d’horizon“ euro-
pean şi dat fiind schimbările climatice 
globale, autorul întrevede o importan-
ţă crescândă a bradului. Adânc înrădă-
cinat are şansa de a face faţă extreme-
lor climatice de aşteptat. Condiţie sine 
qua non este realizarea şi menţinerea 
echilibrului silvo-cinegetic. 

În ceea ce priveşte trecutul,punerea în 
valoare a lemnului de brad în decursul 
secolelor a fost uşurată de fluviul Rhin 
cu afluenţii săi din regiunea Pădurii 
Negre. Încă din timpul Romanilor s-a 
practicat transportul lemnului pe calea 
apelor, fie ca buşteni izolaţi, fie legaţi 
în plute. În decursul secolelor comerţul 
cu lemnul de brad a luat proporţii ne-
bănuite. Prima convenţie scrisă în ma-

terie de plutărit apare în anul 1342, în 
1488 ia naştere aşa numita „Murgschi-
fferschaft“, o breaslă a plutaşilor, care a 
monopolizat timp de secole activităţile 
din regiune. Plutele de pe Rhin cu des-
tinaţia Olanda au culminat cu dimen-
siuni de până la 300 m lungime şi 40 – 
60m lăţime. Printre pasageri a figurat 
şi Goethe.

Între timp nu bradul, ci molidul dă to-
nul în Pădurea Neagră. Cauzele sunt 
multiple, anume împăduriri pripite şi 
masive cu molid în ultimele două seco-
le, declinul gospodăriilor agro-silvice, 
dificultăţi silvo-culturale cu bradul, şi 
– last not least – cervidele. Cu alte cu-
vinte: promovarea bradului implică în 
primul rând realizarea şi menţinerea 
unui modus vivendi între cervide şi 
slujitorii pădurii.

Dr. rer. nat. Aurel Teuşan
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Bradul alb –  
mai mult decât o specie silvică?

Aurel Teuşan

1. Alesul anului 2004
Printre organizaţiile germane care sprijină pe diferite căi o 
apropiere între marele public şi slujitorii pădurii se numă-
ră şi fundaţia „Baum des Jahres“. Aceasta numeşte – cu în-
cepere din 1989 – un arbore care este obiectul unei atenţii 
deosebite în cursul anului respectiv. O ocazie de a scoate în 
evidenţă caracteristicelor specifice arborelui în cauză. Anul 
2004 a fost închinat bradului alb (Abies alba Mill.). De unde 
întrebarea: care sunt proprietăţile caracteristice acestei spe-
cii forestiere? Dintre diferitele păreri, reţinem aici numai 
una: bradul este mai mult decât o specie forestieră, dat fiind 
că-i adânc înrădăcinat nu numai în sol, dar şi în sufletul celor 
din jur. Fapt trăit şi de autorul acestor rânduri.

2. Brazii străjeri
De când m-am pomenit pe lume, m-am văzut vegheat de doi 
brazi. Cum să-i descriu ?

Ştiu doar că erau înalţi …până la cer.

Unul, în apropierea casei părinteşti, altul, peste gard, la ve-
cin. Mă simţeam înfrăţit cu amândoi şi eram fericit.

Se ştie însă, stările de fericire sunt de scurtă durată.

Devenit şcolar, eram gata de plecare de acasă, când am văzut 
o grupă de patru bărbaţi, care se îndreaptă către bradul meu 
de la vecin. Am bănuit că nu au gânduri curate. Purtau cu 
dânşii diferite scule. Cu drag aş fi rămas pe loc, sa văd ce fac. 
Până la urmă a învins simţul datoriei. Eram în primul an de 
şcoală, încă nu învăţasem a trage chiulul…

Cu inima îndoită, am luat-o la drum. Din cele spuse de învă-
ţător nu am reţinut nimic, gândurile-mi erau la brad.

Mare mi-a fost bucuria când, la întoarcerea acasă, l-am văzut 
încă de departe tot aşa după cum îl ştiam. Numai că cei patru 
bărbaţi trebăluiau mereu pe lângă dânsul. Până când, către 
seară, bradul s-a prăbuşit…

Numai câteva luni mai târziu l-am pierdut şi pe al doilea. Nu 
de mână omenească, ci de dezlănţuire cerească. Într-o noap-
te furtunoasă de vară, un trăsnet ne-a zguduit casa până-n 
temelii. Nu mi-am putut continua somnul. Dimineaţa mi-
am văzut confirmate bănuielile. Bradul meu fusese despicat 
până la rădăcini, bucăţi din el împrăştiate la zeci de metri. 

Bineînţeles, am păstrat pentru mine sentimentele copilă-
reşti, pe care le-am încercat.

Nu mică mi-a fost însă mirarea când, încărunţit şi dus de 
soartă pe alte meleaguri, am constatat că sunt şi oamenii 
maturi, care nu se ruşinează de apucături copilăreşti.

3. Brazii preşedinţi
Regiunea muntoasă Jura din provincia franceză Franche-
Comté se distinge prin păduri multiseculare de amestec ( brad/
molid/fag). Bradul, apreciat la 70 %, atinge înălţimi de peste 
45 metri şi diametre de1.30 m la înălţimea pieptului. Pădurile 
mai întinse au în fruntea lor un Preşedinte, întruchipat prin 
cel mai înalt, voluminos şi maiestos brad. Alegerea este de 
competenţa silvicultorilor localnici. În anumite cazuri sunt ad-
mişi şi studenţi merituoşi sau somităţi din străinătate. Uneori 
se întâmplă că, cel mai înalt exemplar este un molid. În astfel 
de cazuri, alesul este declarat pur şi simplu drept „brad“. Căci 
numai un brad este demn să reprezinte întregul colectiv. Una 
dintre aceste păduri este La forêt de la Joux, care se întinde pe 
o suprafaţă de 2 660 ha dealungul frontierei franco-elveţiene 
(departamentul Doubs). Actualul preşedinte a fost ales în 1963. 
Vârsta-i este apreciată la 300 până la 350 ani. În anul 2009 avea 
49 m înălţime şi o circumferinţă de peste 4 m. Se înţelege de la 
sine că în jurul preşedintelui se desfăşoară toate festivităţile 
câmpeneşti din cursul anului. Ce-i drept, numai atât timp cât 
acesta nu dă semne de slăbiciune. Odată ce se iveşte o creangă 
uscată, o crăpătură în scoarţă, un burete pe trunchi sau o cio-
cănitoare care-l găureşte, i se pecetluieşte soarta.

Cele ce urmează au fost descrise cu ocazia destituirii „Preşe-
dintelui“, ales în 1923 (Guillermoz, 1993).

În presa locală s-a publicat data şi ora ceremoniei. La data 
fixată „Preşedintele“ s-a văzut înconjurat nu numai de popu-
laţia din vecinătate, ci şi de un public venit din alte colţuri 
ale Franţei. Nelipsiţi nici şcolarii cu dascălii lor şi silvicul-
torii, însoţiţi de o echipă de muncitori calificaţi. Prezenţi şi 
pompierii, fanfara locală şi un poet, care i-a adresat un ultim 
salut. Un reprezentant al prefecturii a subliniat importanţa 
pădurii pentru buna înţelegere dintre popoarele vecine1.

1 În primul război mondial au fost cazuri când, cu ocazia Crăciunu-
lui, silvicultorii beligeranţii au ieşit din tranşee spre a serba împre-
ună Naşterea Domnului.

Conservarea naturii
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După care echipa de muncitori şi-a făcut datoria… Odată la 
pământ, asistenţa s-a năpustit asupra celui răpus, spre a-şi 
însuşi o amintire, o rămurea, o surcică, un con…. Dimensi-
unile detronatului: lungime: 53,50, circumferinţa la 1.50 m: 
4.60 m, volumul total:38,93 m3, anii număraţi la cioata de 
0,50 m înălţime: 255.

Conform principiului „Le roi est mort, vive le roi“ s-a trecut 
fără întârziere la alegerea unui nou preşedinte. Candidaţi 
sunt destui. Renumită este aşa numita „Route des Sapins“. 
un traseu turistic între localităţile Levier şi Champagnole. 
Pe o distanţă de 50 km se găsesc numeroşi brazi cu înălţimi 
de peste 45 m şi diametre de 1.30 m.

  Fig. 1. Brad cu o circumferinţă de 460 cm şi o înălţime de 45 m din 
Freudenstadt (Foto W. Hockenjos) 

Fir tree with a circumference of 460 cm and a height of 45 m from 
Freudenstadt

4. Brazii albi din Pădurea Neagră
Din literatură reiese că Pădurea Neagră a fost patria unor 
brazi de dimensiuni de neîntrecut, de exemplu până la 68 m 
înălţime. Fapt cert, capacitatea bradului de a supravieţui de-
cenii în umbra altora, pentru ca apoi în condiţii optimale să 
atingă vârste şi dimensiuni spectaculare, a fost apreciată pe 
timpul vaselor cu pânze. Trunchiurile care la 27 m lungime 
mai aveau 45 cm grosime erau căutate pentru catargul prin-
cipal al flotei comerciale olandeze. Spre a nu da greş, propri-
etarii de păduri private se căţărau până la sus-numita înălţi-
me şi controlau, an de an, diametrul.

Plutărite până în Olanda şi bine plătite aceste exemplare, cu-
noscute sub denumirea de „Holländertannen“, au contribuit 
în mare măsură la buna stare a proprietarilor de păduri pri-
vate din regiune. Până când, în 1833, acest mod de gospodă-
rire a fost interzis, în favoarea tăierilor rase pe parchete. Ca-
uza ar fi fost un ţăran flecăreţ.“Domnii cu carte nu ştiu cum 
se câştigă bani cu bradul“, s-ar fi exprimat acesta în public.

În realitate, motivul a fost reglementarea exploatărilor din pă-

duri, adică a unui nou mod de gospodărire. Lansate în Saxonia 
de Carl von Carlowitz (1645-1714) prin lucrarea sa Sylvicul-
tura oeconomica (Leipzig 1713), tăierile rase pe parchete, ur-
mate de plantaţii, au devenit baza unei silviculturi susţinute.

Condamnat să fie recoltat la aceiaşi vârstă ca şi molidul, bra-
dul a început a „boli“ ,fenomen cunoscut sub denumirea de 

„Tannensterben“. Un declin care a durat până ce o serie de 
uragane, care au culminat cu Lothar, au culcat la pământ ar-
boretele echiene de molid şi au deschis bradului orizonturi 
nebănuite (fig.1.).

Fig. 2. Streitberg în Pădurea Neagră: Renaşterea bradului în urma ura-
ganului Lothar (Foto St. M. Teuşan) 

Streitberg in Pădurea Negră: Rebirth of fir tree after Lothar Hurricane 

5. Brazii multiseculari, focar de 
biodiversitate
Se ştie, dintre toate sistemele ecologice terestre, pădurea se 
distinge prin cea mai bogată gamă faunistică şi floristică. Este 
fapt dovedit că bradul de abia după ce trece de 150-200 ani de-
vine un refugiu pentru multe vieţuitoare caracteristice pădurii.

Cifrele de mai jos, culese pe un brad de circa 600 ani din Par-
cul Naţional bavarez Bayerischer Wald, vorbesc de la sine.

Tab. 1. Numărul grupelor de specii, a speciilor şi a indivizilor din coroa-
na unui brad multisecular din Bayerischer Wald 

Number of species groups, species and the individuals of the cen-
tury-old fir tree crown from Bayerischer Wald 

Grupele de specii / specii / insecte

Hymenoptere 73 140
Diptere 70 806
Coleoptere 52 537
Sternorrhynche 20 244
Arachnide 13 63
Heteroptere 12 98
Neuroptere 5 113
Auchenorrhynche 4 5
Collembole 3 12
Psocoptere 3 114
Plecoptere 2 4
Raphidioptere 1 5
Thysanoptere 1 3
Dermaptere 1 10
Mecoptere 1 3
Trichoptere 1 3
Pseudoscorpiones 1 1
Total 263 2159
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6. Reversul medaliei: regenerările 
naturale, prada cervidelor
Unul dintre avantajele bradului alb priveşte uşurinţa cu care 
se regenerează pe cale naturală. Fapt care reiese şi din re-
zultatele obţinute în cadrul unei lucrării de diplomă (Teuşan, 
1993) în munţii Vosges (Franţa).

Tab. 2. Repartiţia speciilor forestiere în regenerările naturale din masi-
vul forestier Donon (în %) 

The distribution of forest species of natural forest regeneration from 
forest massive Donon

brad 61
paltin 15
molid 14
fag 8
scoruş 1
diverse 1

Demn de reţinut: din totalul de 61 % la brad, numai 3 % atin-
seseră înălţimea de 1.80 m.

Nu-i îndoială, cauzele sunt multiple. Determinant este însă 
impactul cervidelor. Fapt bine cunoscut practicienilor.

„Am văzut silvicultori de teren plângând în faţa regenerărilor 

naturale exterminate după ani de efort(…) pentru ca apoi să 
izbucnească întru-n strigăt de revoltă, cerând exterminarea 
cerbului“ (Saillet,1980).

Pe scurt: conflicte interminabile între pădurari şi vânători. 
De unde perspectiva de a reveni asupra acestei teme.
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Abstract
Silver fir – more than a forest species?

Foundation „Baums des Jahres” called with the beginning of 1989 one species wich is a matter of special concern in that 
year. Year 2004 was dedicated to silver fir tree – Abies alba Mill.

Silver fir tree is considered more than a forest tree species being rooted not only in soil but also in the soul of people aro-
und – fact lived and of author of this paper.

In the forest La forêt de la Joux”with 2660 ha lying along Franco-Swiss frontier it was elected in 1923 as „President” an 
silver fir 53.3m high, 4.60 m perimeter to 1.5 m high and 38.93 m3 total volume. Arround this silver fir tree takes places 
all rustic festivities during the year. When on this exemplary have occured dry branches, cracks in the bark, foam on the 
trunk and woodpecker holes, silver fir tree was cut, stems and cones has been taken as souvenir and has been replaced by 
another „President”.

From the history of „Black Forest” are reminded about the silver fir tree specimens which reached 68 m height used for 
principal mast of the commercial Netherlands fleet, about the phenomenon„Tannensterben” and of the hurricanes who 
have destroyed spruce stands and opened unexpected horizons for silver fir tree.

On the secular silver fir specimens (600 years) from Bavarian National Park were identified 2159 specimens of insects, 
grouped into 263 species, showing the great biodiversity of silver fir tree forest ecosystems.

Keywords: Silver fir tree, „President”, specimens, biodiversity.



Anul XVI | Nr. 28 | 2011

69

De la perdelele forestiere  
la sistemele agrosilvice 
— un tur de orizont —

Aurel Teuşan

1. Introducere
Profesorul M. Drăcea (1885–1958), român cu renume euro-
pean şi-a îndemnat colegii „să iasă din pădure“, invocând „o 
mie şi unul de motive“. Unul dintre acestea este situaţia geo-
grafică a României, în imediata vecinătate a stepei euro-asia-
tice. Nu s-a rămas la îndemnuri. Rezultatele cooperării dintre 
slujitorii pădurii şi experţii agricoli, atât în epoca interbelică, 
cât şi în primele decenii după război au fost perdelele foresti-
ere pentru protecţia câmpului. O realizare instituţionalizată, 
devenită apoi osatura unui program de refacere ecologică a 
sud-estului României. În vâltorile politice din pragul schim-
bării mileniului, proiectele au fost neglijate, abandonate şi 
date uitării, pentru ca în zilele noastre să fie reactualizate.

2. Culturi cu tradiţie şi în Germania
Primii pioneri au fost călugări, în special cei din ordinul be-
nedictinilor (ora et labora). Renumit este un cod din 1479, 
elaborat de Konrad Ayrinschmalz, superiorul mânăstirii Te-
gernsee (Bavaria).

Plantaţii cu arbori şi arbuşti în ogoare cu cereale, zarzavaturi sau 
cartofi au fost experimentate şi în epoca interbelică (prin 1936) în 
Germania naţional-socialistă, dat fiind străduinţele regimului de 
a deveni autarh prin recolte de naturi diferite pe aceiaşi suprafaţă.

Plantaţiile care întrunesc elemente de natură silvică şi agri-
colă sunt promovate din 1978 şi pe plan internaţional de că-
tre World Agroforestry Center (Nairobi) sub denumirea de 
sisteme agrosilvice. O evoluţie, care nu poate fi ignorată nici 
de Germania şi nici de Uniunea Europeană.

În bugetul Uniunii Europene, sectorul agro-silvic deţine 
„partea leului“, anume aproape jumătate din totalul fonduri-
lor disponibile pentru perioada 2007 – 2013. În ultimii ani a 
avut loc o simplificare a operaţiilor. În acest scop s-au consti-
tuit două tipuri de Fonduri, anume:

•	 un Fond (EGFL), care garantează un sprijin durabil pentru 
gospodăriile şi întreprinderile din spaţiul rural. Între altele 
şi prin favorizarea desfacerii produselor acestora pe piaţă;

•	 un alt Fond (ELER), în vederea promovării spaţiului ru-

ral prin alte măsuri. În cadrul acestuia sunt prevăzute 
pentru Germania 8,1 miliarde EURO. O sumă, care este 
repartizată, după necesităţi, celor 16 regiuni (pl. Länder, 
sing. Land) constituente ale Federaţiei. Germania cu-
prinde 14 state şi 2 municipii, anume Berlin şi Hamburg. 
Fiecare dintre acestea1 este în mare măsură de sine stă-
tătoare şi în materie de silvcultură.

•	 cercetările s-au bucurat şi de sprijinul financiar al altor 
organizaţii. Demn de semnalat este aşa numita Deuts-
che Bundesstiftung für Umwelt, înfiinţată în 1990. O 
fundaţie care şi-a înscris pe drapel menţinerea echili-
brului dintre progresul economic şi protecţia mediului 
ambiant. Fondul anual prevăzut pentru proiecte în acest 
domeniu se ridică la circa 5 miliarde EURO.

3. Mobilizarea ştiinţelor silvice
După cum era firesc, experimentarea unor sisteme agrosilvice 
pe terenuri agricole a revenit în primul rând ştiinţelor silvice. 
Cu titlul de exemplu, redăm în continuare cercetările efectu-
ate în ultimii ani de două institute ale universităţii Freiburg2.

Rezultate acestor cercetări au fost obiectul unei şedinţe care 
a avut loc în cadrul universităţii la 6 octombrie 2010. Repre-
zentantul ministrului de resort competent pentru Baden-
Württemberg a profitat de ocazie şi a subliniat importanţa 
sistemelor agrosilvice şi în timpurile istorice trecute.

Redăm mai jos câteva din experimentele de până acuma:

•	 Şiruri (perdele) de arbori pe terenuri agricole şi efec-
tele acestora asupra capacităţii productive a solului.

Cercetările din cursul anului 2010 au confirmat multe dintre 
efectele bine cunoscute ale arborilor în materie de protecţie 
contra eroziunilor şi frânarea scurgerii apelor după ploi to-
renţiale. Cu alte cuvinte: garanţie pentru recolte optimale. 

1 Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklemburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein,Thüringen.

2 Institut für Waldwachstum ( Prof.dr H. Spiecker) şi Institut für 
Landespflege (Dr. W. Konold).

Perdele forest iere
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Totodată s-a luat în considerare şi reversul medaliei, anume 
efectul umbrei arborilor asupra producţiei agricole. Experi-
mentele au avut loc în culturi de porumb, de secară si plante 
furajere. Rezultate: diminuarea producţiei cu începere de la 
un procentaj de umbrire de 30%. În cazul cartofilor nu s-a 
putut constata o diminuare a producţiei. În caz de secetă, 
umbra s-a dovedit binefăcătoare.

•	 Sporirea valorii terenurilor mai puţin propice pentru 
agricultură prin produse lemnoase de înaltă calitate.

În miezul cercetărilor au stat împrejurimile oraşului Donz-
dorf (Baden-Württemberg). Aşezarea este menţionată în ar-
hive pentru prima dată în anul 1275.

Regiunea este bogată în pomi fructiferi nealtoiţi (pădureţi). 
În ultimul timp se poate constata că aceste elemente caracte-
ristice terenurilor mai puţin adecvate agriculturii, se răresc. 
De unde ideea de a contracara această evoluţie prin plantaţii 
cu pomi fructiferi sălbatici, pe cât se poate autohtoni. Lem-
nul acestora se distinge prin calităţi deosebite, mult apreciate 
de fabricanţii de mobilă exclusivă sau instrumente muzicale

•	 O combinaţie modernă: plantaţii de lemn energe-
tic cu lemn de valoare industrială.

Dintr-un studiu sprijinit de ministerul german de resort în 
materie de mediu, protecţia naturii şi energie, se desprinde o 
necesitate crescândă de lemn utilizabil după puţini ani, ca re-
sursă energetică. De unde împădurirea multor terenuri mai 
puţin propice agriculturii cu specii lemnoase adecvate. Se 
apreciază că suprafaţa actuală de 1.200 ha ar trebui mărită 
la 550.000 până în anul 2020.

•	 În acest context s-a ivit ideea „ornamentării“ acestor 
plantaţii cu specii lemnoase, care ar putea furniza un 
lemn de calitate superioară, de exemplu nuc, cireş, fra-
sin, paltin. Plantate sub forma de şiruri la intervale po-
trivite, spre a nu se concura reciproc, acestea pot fi uşor 
recoltate, odată ce au atins diametrul dorit.

4. Inventarierea patrimoniului silvic
În pădurile Republicii Federale Germania au avut loc în de-
cursul anilor mai multe inventarieri. Prima, între 1986 şi 
1989, limitată la regiunile din apusul ţării. A doua, după în-
tregirea Germaniei, între 2001 şi 2003. A treia urmează să 

aibă loc între 2011 şi 2013. Se înţelege de la sine că rezulta-
tele acestor inventarieri sunt de importanţă determinantă 
în ceea ce priveşte politica forestieră şi utilizarea durabilă a 
resurselor forestiere lemnoase în decursul următorilor ani.

Redăm în continuare datele obţinute:

•	 Volumul recoltelor de lemn germane este în continuă 
creştere: de la 40 milioane m3/an/ha în anul 2001 la 77 
milioane în anul 2007;

•	 În acelaşi interval de timp, cerinţe crescânde pe piaţă, 
atât în materie de produse lemnoase utilizabile în con-
strucţii, cât şi ca resursă energetică. În cifre: de la 80 mi-
lioane la 125 milioane m3 pe an;

•	 Căutate sunt în primul rând sortimentele de răşinoase 
„tradiţionale“, adică molid şi pin. De unde o contradicţie 
cu politica forestieră, care preconizează introducerea 
foioaselor în monoculturile de molid şi pin. În acest con-
text reamintim că, fiecare land german este indepen-
dent în domeniul silviculturii;

•	 Inventarierea din 2002 a scos la iveală noi perspective 
în sectorul foioaselor cu scurtă rotaţie, deci utilizabile 
după puţini ani (plop, arin, salcie, mesteacăn, scoruş, 
alun). Cele 180 milioane m3 înregistrate reprezintă 15 % 
din totalul foioaselor la nivel federal. Rezultatele inven-
tarierii dovedesc însă că tăierile sunt mult sub nivelul 
creşterilor, mai ales în nord-vestul Germaniei. Cu alte 
cuvinte: posibilităţi de exploatare şi în acest tip de vege-
taţie forestieră. Ca atare, în noiembrie 2009 a fost lansat 
un proiect tripartit (Weipol), cu o durată de patru ani, 
sub egida landurilor Niedersachsen, Hessen şi Sachsen-
Anhalt. Cercetările inerente şi interpretarea ştiinţifică 
revin Institutului de Cercetări şi Universităţii regionale 
din Göttingen.
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Abstract
From forest belt to the agro-sylvic systems. A tour of skyline

In the last years, two institutes of the University of Freiburg („Institut für Waldwachstum” and „Institut für Landespfle-
ge”)

were preoccupied about the transition from forest belts to the agro systems, researching:

•	 Effects of tree belts concerning productive capacity of agricultural soil;

•	 Increasing values   of low productivity lands from agriculture by plantations of local wild fruit trees, which provide 
high quality timber (furniture or musical instruments);

•	 Planting low-productive agricultural land with energy crops combined with strings of valuable timber species (com-
mon walnut, cherry, common ash, sycamore) that can provide a high quality timber;

Forest Heritage Inventory since 2002 from Germany revealed the perspective of broadleaved with short rotation, usable 
after a few years, like: poplar, common alder, willow, silver birch, mountain ash and hazelnut tree.

Keywords: forest belts, agro systems, timber, energy crops.
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Revista revistelor
Kerstin Sundseth. O nouă eră pen-
tru programul de biodiversitate a 
Uniunii Europene. În Natura 2000 nr. 
30/2011. Revista Comisiei Europene pen-
tru natură şi biodiversitate. Bruxelles.

Comisarul Janez Potocnik semnalează 
adoptarea de către Uniunea Europeană 
a noii strategii a biodiversităţii pentru 
următorii 10 ani. Protejând diversita-
tea speciilor şi habitatelor din jurul 
nostru, nu numai că se menţine fru-
museţea naturii, dar se obţin şi avan-
taje economice. După studiile TEEB in-
vestiţiile în biodiversitate ajung până 
în 2050 la 6 trilioane de dolari US, iar 
neaplicarea acestor investiţii ar aduce 
pierderi între 2-4,5 trilioane de dolari 
US. În 3 mai 2011, Comisia a adoptat 
o nouă strategie a Uniunii Europene 
pentru conservarea şi îmbunătăţirea 
calităţii biodiversităţii şi asigurarea 
utilizării ei durabile în următorii 10 
ani. Aceasta a avut loc la 6 luni după 
adoptarea Planului de Strategie Globa-
lă privind combaterea pierderilor de bi-
odiversitate, la Conferinţa Participan-
ţilor la Convenţia asupra Diversităţii 
Biologice în Japonia.

Strategia UE are 6 obiective principale:

1. Implementarea completă a Direc-
tivelor pentru Păsări şi Habitate, 
pentru stoparea deteriorării si-
tuaţiei biodiversităţii, astfel ca în 
2020 comparativ cu anul curent să 
crească cu 100% evaluările habita-
telor şi cu 50% evaluările în cadrul 
Directivei Păsări. În acest sens se 
preconizează 4 acţiuni:

•	 Completarea amenajamentelor 
pentru Reţeaua Natura 2000 şi 
asigurarea unui bun management;

•	 Asigurarea unei finanţări adecvate 
pentru siturile Natura 2000;

•	 Mărirea implicării şi îmbunătăţi-
rea consolidării;

•	 Îmbunătăţirea monitorizării şi ra-
portării evoluţiei.

2. Menţinerea şi restaurarea ecosis-
temelor şi a serviciilor prin:

•	 Îmbunătăţirea cunoştinţelor des-
pre ecosisteme şi despre serviciile 
lor în UE;

•	 Restaurarea a 155 din ecosisteme-
le degradate şi promovarea utiliză-
rii infrastructurii verzi;

•	 Asigurarea evitării pierderilor de 
biodiversitate şi servicii ale ecosis-
temelor.

3. Creşterea contribuţiei agriculturii 
şi silviculturii prin:

•	 Creşterea plăţilor direct pentru 
mediu şi bunurile publice în Stra-
tegia Comunităţii Agricole a Uniu-
nii Europene;

•	 Sarcini mai consistente pentru 
conservarea biodiversităţii în dez-
voltarea rurală;

•	 Conservarea diversităţii genetice 
din agricultura Europei;

•	 Încurajarea proprietarilor de pă-
duri să protejeze şi să îmbunătă-
ţească biodiversitatea forestieră;

•	 Integrarea măsurilor de conser-
vare a biodiversităţii în planurile 
forestiere de amenajare.

4. Asigurarea folosirii durabile a re-
surselor de peşte prin:

•	 Îmbunătăţirea managementului 
rezervelor de peşte;

•	 Eliminarea impactelor adverse 
asupra efectivelor de peşte, asupra 
speciilor şi asupra ecosistemelor.

5. Combaterea speciilor străine inva-
zive prin:

•	 Consolidarea regimului de sănă-
tate a plantelor şi animalelor din 
Uniunea Europeană;

•	 Stabilirea unor măsuri specifice 
privind speciile străine invazive.

6. Ajutarea prevenirii pierderilor glo-
bale de biodiversitate prin:

•	 Reducerea indirectă a factorilor 
care determină pierderile de biodi-
versitate;

•	 Mobilizarea resurselor adiţionale 
pentru conservarea biodiversităţii 
globale;

•	 Protejarea biodiversităţii prin dez-
voltarea cooperării din Uniunea 
Europeană;

•	 Asigurarea accesului regulat la 
resursele genetice şi a participării 
echitabile la beneficiile ei generate 
de (utilizările) foloasele ei.

Valentin Bolea
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Evaluarea eficienţei economice  
şi ecologice a perdelelor forestiere  
de protecţie a câmpului

Ilie Muşat

1. Necesitatea perdelelor forestiere de 
protecţie a câmpului
Este cunoscut că, în etapa actuală, potenţialul bioenergetic 
al solului nu este utilizat la întreaga lui capacitate, respectiv 
recoltele care se obţin sunt inferioare acestui potenţial

Actuala transformare, extrem de energică, a suprafeţei teres-
tre, pe mari întinderi manifestată prin exploatarea excesivă 
a pădurilor, desţelenirea pământurilor virgine, transforma-
rea neraţională a covorului vegetal sub presiunea industria-
lizării şi urbanizării, se reflectă negativ asupra proceselor de 
schimb din natură, asupra bilanţului energetic şi termodina-
mic, asupra circulaţiei maselor de aer şi asupra altor factori 
naturali ce reglează producţia agricolă.Ca urmare, sunt din 
ce în ce mai greu de stăpânit secetele, inundaţiile etc. Şi dacă 
inundaţiile poartă un caracter relativ local şi asupra lor se 
poate acţiona prin măsuri operative (condiţia fiind ca aceste 
măsuri să fie într-adevăr realizate în fapt şi nu numai de-
clarativ la momentul producerii fenomenului, după care se 
uită de ele), secetele cuprind regiuni întinse şi afectează atât 
direct culturile agricole cât şi bilanţul hidric al regiunilor re-
spective. Ori, după unele date (Vinogradov, 1983), în ultime-
le decenii frecvenţa secetelor a crescut de opt ori, iar în unele 
regiuni anii secetoşi au reprezentat 40% din totalul anilor 
luaţi în calcul. Neliniştitoare sunt şi previziunile specialişti-
lor privind influenţa încălzirii globale în perioada următoare, 
nu prea îndepărtată.

În asemenea condiţii, deşi solul este favorabil producţiei agri-
cole, nu este asigurat celălalt factor necesar unei producţii 
agricole corespunzătoare şi anume apa. Conform afirmaţiilor 
lui Wendt et al. (1970), factorul esenţial care limitează pro-
ductivitatea culturilor agricole îl constituie inabilitatea noas-
tră de a utiliza apa pe care o primim prin precipitaţii,cea mai 
mare parte din aceasta (40-75%) pierzându-se prin evaporare. 
Tot el îl citează pe Robins care, în 1948, spunea că evaporarea 
anuală este egală cu cantitatea de apă utilizată în aceeaşi pe-
rioadă de timp,pentru irigaţii,consum industrial, orăşenesc 
şi public. În acelaşi sens se exprima încă în 1934 Zon Raphael 
care spunea că….”aproape 7/10 din ploaia care cade, oriunde 
pe glob, provine din evapotranspiraţia de pe acesta şi numai 

3/10din evaporarea de pe suprafaţa oceanelor”.

Specialiştii agronomi s-au străduit a reduce stresul pentru 
apă al plantelor cultivate prin măsuri agrotehnice iar pentru 
sporirea conţinutului de apă în sol prin reducerea spulberării 
zăpezii de pe terenurile agricole cu ajutorul benzilor înierba-
te, mulcirii cu mirişte, panourilor mobile sau gardurilor vii. 
Cercetări comparative au arătat (Gonffith, 1976) că aceste 
măsuri nu sunt suficiente în anii secetoşi. Mai mult decât 
atât, benzile de ierburi constituie un concurent pentru apă 
al culturilor agricole (Fryrear-1976). În ce priveşte panourile 
mobile, chiar perforate, au efect doar până la o distanţă de 
cel mult 3H (Bhimaya-1973) şi ele necesită un mare volum de 
material pentru confecţionare şi un mare volum de muncă 
pentru manipulare (Muşat, 1998). Aceeaşi distanţă redusă 
de acţionare este valabilă şi pentru gardurile vii.

Ieşirea din impas este considerată, pe plan mondial, ca fiind 
reprezentată de utilizarea funcţiilor de protecţie ale vege-
taţiei forestiere, introducerea pe scară largă a perdelelor fo-
restiere de protecţie fiind recomandată şi de cel de al 2-lea 
Congres Forestier Mondial (Djakarta, 1978).

Dar condiţiile climatice extrem de severe au silit unele po-
poare să pună în practică această concepţie cu mult înainte, 
fie că aceste condiţii au fost reprezentate de vânturile extrem 
de puternice şi reci (Danemarca), puternice şi uscate (Marile 
Prerii, SUA) fie de secetele prelungite. Cum este cazul Rusiei 
(12 ani foarte secetoşi în prima jumătate a sec 20), Japoniei 
(în 150 de ani au fost 25 excesiv de secetoşi, ceea ce a deter-
minat moartea întregului spor natural al populaţiei), Indiei, 
unde din 1800 până în 1919 au murit de foame, din cauza a 
19 secete foarte severe 34 milioane de oameni.

În prezent, perdelele forestiere de protecţie a câmpului con-
stituie un atribut al agriculturii pe tot globul pământesc, de 
la ambele continente americane, la Mongolia, cele două Ko-
rei, în China în Peninsula Arabă şi Africa. Şi dacă în ţările 
din nordul Africii clima şi nisipurile au forţat recunoaşterea 
rolului perdelelor forestiere de protecţie, este cu atât mai 
pilduitor exemplul unor ţari ca Elveţia, Olanda (protecţia 
livezilor, Ungaria (protecţia legumelor) Estonia (protecţia 
păşunilor) ş.a.

Perdele forest iere
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2. România – promotoare  
a perdelelor forestiere de protecţie  
a câmpului în lume
Trebuie să subliniem cu mândrie faptul că minţi luminate ale 
unor mari proprietari de terenuri agricole au făcut ca ţara 
noastră să fie unul din promotorii acestei idei în lume, prime-
le lucrări fiind executate încă în anul 1880.Istoricul plantării 
perdelelor forestiere de protecţie a fost prezentat în multe 
lucrări publicate în ţara noastră. Ne vom limita a arăta cele 
menţionate de Rubţov (1947) conform căruia în 1902 s-a 
realizat cea mai mare lucrare de acest gen, în timp de 5 ani 
plantându-se, la Sadova (sudul Olteniei), 500 km de perdele, 
în jurul tarlalelor, pe marginea drumurilor, în jurul fermelor. 
Până în anul 1947 fuseseră plantate peste 1000 ha. pentru ca 
până în anul 1960 să fie plantate cca. 5000 ha., din care 3350 
în zona limitrofă canalului Dunăre-Marea Neagră (în prima 
etapă de construcţie a acestuia) pentru protejarea unei su-
prafeţe de aproape 1 milion de ha.(Giurgiu-1995).

Mai mult decât atât, ţara noastră deţine prioritatea pe plan 
mondial, fiind prima ţară în care a fost elaborat (1906)un plan 
de „înperdeluire” a unei mari zone-întreg Bărăganul până în 
judeţul Brăila (Giurgiu 1995), planul Roosewelt fiind elaborat 
în 1934 iar cel sovietic „de transformare a naturii”, numit şi 

„Planul Stalin”, în 1948. Urmare a unor acţiuni antiştiinţifice, 
pornite din raţiuni pur politice (dacă asemenea măsuri pot fi 
considerate de domeniul raţiunii), dar susţinute în presa obe-
dientă de atunci şi de unii, aşa zişi, specialişti, cea mai mare 
parte a reţelelor de perdele din ţara noastră, inclusiv în lungul 
căilor de comunicaţie, a fost distrusă începând cu anul 1962.

3. Efectul perdelelor forestiere  
de protecţie
Efectul principal al perdelelor asupra culturilor îl reprezintă 
modificarea microclimatului în suprafaţa protejată;la rândul 
său, acesta influenţează raportul dintre plantă şi regimul 
hidric. Modificarea microclimatului se realizează, în primul 
rând, prin reducerea de către perdele a vitezei şi intensităţii 
vântului, cu efect determinant asupra cantităţii şi modului 
de aşezare a zăpezii pe suprafaţa protejată în timpul iernii şi 
asupra procesului de evaporare a apei din sol în timpul sezo-
nului de vegetaţie.

Conform datelor lui Lazarev et al. (1981) la adăpostul perde-
lelor este reţinută o cantitate de 1,5-2 ori mai mare de zăpa-
dă (poate atinge 2200 m3) decât pe suprafeţele neprotejate. 
Reţinerea unui singur cm. strat de zăpadă în plus reprezintă 
cca.30 l apă/m2, ceea ce se poate concretiza în 50 kg boa-
be grâu/ha (Vinogradov-1983). În plus, la adăpostul perde-
lelor are loc o depunere mai afânată a zăpezii, tasarea fiind 
cu până la 20% mai redusă (Lazarev 1981). Ca urmare, se 
reduce cu până la 45% adâncimea de îngheţ a solului (Harito-
nov, 1981), se prelungeşte cu circa 12 zile perioada de topire 
a zăpezii (deci creşte capacitatea de infiltrare a apei în sol), 
dezgheţul complet al solului are loc cu 11 zile mai devreme 
(şi începe de jos în sus) decât în absenţa zăpezii.

După afirmaţia lui Rumker (citat de Rubţov, 1947) lipsa ză-
pezii în timpul iernii nu poate fi compensată nici chiar de 
cele mai abundente ploi de primăvară, căci, în cazul acestei 

lipse, semănăturile de toamnă sunt supuse fenomenului de 
îngheţ-dezgheţ şi pot muri. Suprafaţa de formare a pojghi-
ţei de gheaţă (urmare a fenomenului de îngheţ-dezgheţ), se 
reduce, sub influenţa perdelelor forestiere de protecţie, de la 
88%la 12% din totalul câmpului agricol (Kostina-1972). Mai 
trebuie adăugat că, urmare a influenţei pozitive asupra de-
punerii zăpezii, la adăpostul perdelelor forestiere răsărirea 
semănăturilor de toamnă are loc cu 2 zile iar înfrăţirea cu 
2-3 zile mai devreme decât în câmpul neprotejat.

În ce priveşte influenţa asupra evaporării apei din sol, cercetări 
efectuate în ţara noastră (Catrina-1959) au arătat că, în stratul 
de sol de 0-140 cm adâncime, umiditatea este cu 27 % primă-
vara şi cu 13 % vara mai mare decât în câmpul neprotejat,date 
confirmate şi de alţi cercetători (Rehman, 1978).

Urmare a acestor influenţe conţinutul de apă din sol atinge 
un plus de cca.1200 m3 apă la ha consumul util al culturi-
lor agricole ajungând la 2/3 din totalul rezervei de apă din 
sol. Asemenea date vin să confirme afirmaţia lui Rosenberg 
(1970) conform căreia”…principala influenţă a perdelelor 
asupra creşterii plantelor, în special în zonele secetoase, se 
datorează redistribuirii şi conservării apei din sol”.

Sunt mult mai multe efectele influenţei exercitate de perde-
lele forestiere asupra vântului. Este suficient să menţionăm:

•	 evitarea spulberării stratului superior de sol, uneori cu 
semănături, în iernile fără zăpadă, perdelele reducând 
cu până la 43% intensitatea procesului de deflaţie (Va-
siliev, 1979), proces ce a avut loc, cu o intensitate deo-
sebită, în iernile 1945/1946 şi 1946/1947 (Lupe, 1947);

Fig. 1. Influenţa vânturilor asupra perdelelor forestiere la limita de sis-
tem (Litoralul Mării Nordului, Danemarca) 

The influence of wind on the forest belts to the limit of system (North 
Sea Coast, Denmark)

•	 ameliorarea regimului termic al solului şi aerului, ceea 
ce influenţează pozitiv productivitatea plantelor, ceea ce 
se concretizează în germinarea mai rapidă a seminţelor, 
o ramificare mai rapidă şi mai bogată a sistemului radi-
celar al plantelor cultivate (Rosenberg, 1976);

•	 sporirea numărului de plante la unitatea de suprafaţă, o mai 
mare înălţime a plantelor, o mai mare producţie de masă 
uscată (Bates-1911, citat de Frank, (1976), Radke-1976);

•	 evitarea culcării culturilor în timpul sezonului de vege-
taţie, în special a celor de foioase, fenomen care îngreu-
nează şi scumpeşte mult lucrările de recoltare şi, chiar 
reduce mărimea recoltei.
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4. Eficienţa economică a perdelelor 
forestiere de protecţie a câmpului
Rezultatul tuturor celor expuse îl constituie sporurile de recolte 
ce se realizează pe terenurile protejate de perdele. Nu putem să 
nu fim impresionaţi de capacitatea de sinteză a celui care a fost 
Marele Marin Drăcea, care spunea în 1937 „…însumând dife-
renţele de recoltă sub influenţa perdelelor, pe perioade mai lungi 
care cuprind ani secetoşi, mijlocii şi buni în stepa dintre benzi se 
realizează un plus de recoltă de 16-25% faţă de stepa deschisă”.

Singură această afirmaţie ar fi suficientă pentru a exprima 
eficienţa economică a perdelelor forestiere de protecţie a 
câmpului. Considerăm însă util a prezenta unele date mai 
detaliate. În ţara noastră, Lupe arăta, în 1953, că o perdea cu 
înălţimea de 4 m. a asigurat un spor de 15% boabe şi 19,6% 
paie la grâu; 15,1 % boabe şi 20,3 % ştiuleţi la porumb; 20,3 
% boabe şi 8 % paie plus pleavă la ovăz. Acelaşi autor arată 
că în condiţiile anului extrem de secetos 1946, în zona Bă-
răganului perdelele forestiere au adus un spor de recoltă la 
grâul de toamnă de 404%, media pe total culturi pe regiune 
fiind de 300 %, iar în 1947, în Dobrogea, în timp ce pe terenu-
rile neprotejate semănăturile de grâu de toamnă au degerat 
complet, la adăpostul perdelelor a fost obţinută o recoltă de 
600 kg./ha. În aceeaşi regiune, media sporului de recoltă, pe 
3 ani nefavorabili climatic, a fost de 266 %la grâu, 223 % la 
porumb, 280 % la ovăz şi 495 % la borceag fân.

În Ucraina, în anul 1980 existau peste 400 mii ha perdele, 
suprafaţa agricolă protejată fiind de circa 13 milioane ha. 
Cercetările efectuate de Koptev (1981) pe perioada 1970-
1980, în care au fost 4 ani secetoşi, au arătat un spor mediu 
de 14 % la graminee, 24,5 % la plante tehnice, 26 % la mazăre 
şi la furaje. Dacă ne raportăm numai la anii secetoşi, sporul 
de recoltă a fost, de ex. la grâu de 59 % la cantitate boabe, 65 
% la unităţi nutritive şi 68 % la valoarea producţiei. Mai mult 
decât atât, în anii excesiv de secetoşi, cum au fost anii 1972 
şi 1979, în timp ce pe suprafeţele neprotejate semănăturile 
de toamnă au dispărut complet, la adăpostul perdelelor aces-
tea s-au menţinut în proporţii de 72-96 %.

În Danemarca, ţară cu regim de precipitaţii favorabil dezvol-
tării culturilor agricole, numai datorită atenuării efectelor 
negative ale vânturilor reci, perdelele forestiere aduc sporuri 
(medii pe 12 ani) de 20 % la graminee, 16,9% la cartofi, 17,5 
% la sfecla de zahăr, 21,5% la lucernă după cum arată Jen-
sen, M. (1954). Sunt numeroşi alţi autori care prezintă date 
privind sporurile de recoltă ce se realizează datorită protec-
ţiei perdelelor forestiere de protecţie, fie că datele respective 
sunt din Germania, Pakistan, Rusia, SUA, Ungaria etc.

Fig. 2. Perdele forestiere de protecţie a păşunilor – Peninsula Jotland – 
Danemarca 

Protective grassland forest belts – Jotland Peninsula – Denmark

Trebuie menţionat că efectul pozitiv al perdelelor este sem-
nificativ influenţat de gradul de apărare a terenului agricol, 
respectiv raportul dintre suprafaţa efectiv protejată şi su-
prafaţa totală a suprafeţei agricole cuprinsă de perdele. O 
creştere a acestui indicator, de ex. de la 20% la 25 % are ca 
rezultat o creştere a venitului net la ha., la cultura de grâu, 
de 18 %, o scădere a preţului de cost al producţiei cu 42 % şi, 
în final, o creştere a rentabilităţii cu 53 % (Stonoga, 1970).

Fig. 3. Perdele forestiere de protecţie pe terenurile arabile – Peninsula 
Jotland – Danemarca 

Protective forest belts on arable lands – Jotland Peninsula – Denmark

O mare importanţă are şi ponderea suprafeţei ocupate de 
perdele din suprafaţa totală a câmpului protejat,pondere 
care nu trebuie să depăşească 5%. O creştere a acestei pon-
deri de la 1 % la 3% aduce un spor de recoltă de 75 %(medie 
pe 14 mii ha teren agricol şi pe o perioadă de măsurători de 
8 ani (Liubarţeva, 1970). Corelaţia dintre procentul de împă-
durire şi recoltă variază între 0,7 şi 0,97.

Autorii străini subliniază că valoarea recoltelor salvate ca ur-
mare a influenţei benefice a perdelelor forestiere de protecţie 
depăşeşte de 10-14 ori sumele rambursate de către societă-
ţile de asigurare (Koptev, 1981) în cazul secetelor catastro-
fale. Se mai arată, de asemenea că, în cazul unor asemenea 
secete, beneficiile aduse de 1 ha perdea depăşesc de peste 2 
ori costul creării perdelei respective. În ce priveşte păreri-
le menţionate mai sus privind posibilităţile de eliminare a 
efectelor secetei cu ajutorul măsurilor agrotehnice, cercetări 
comparative (Miloserdov, 1981) au arătat că gradul de influ-
enţă a perdelelor este de 1,9 ori medie multianuală şi de 2,5 
ori medie a anilor secetoşi mai mare decât al acestor măsuri 
(reflectat în mărimea recoltelor).

5. Perdelele forestiere sunt folosite 
pentru protecţia viilor, livezilor, 
culturilor de legume, şi a fermelor 
zootehnice
În ce priveşte viile, vom începe prin a arăta că, conform da-
telor lui Lupe (1955), în zona Tâmbureşti (sudul Olteniei), 
plantaţiile viticole au reuşit numai după instalarea perde-
lelor. Chiar în fâşia cu lăţime de 10-20 m de lângă perdea, 
recolta este mai mare faţă de mijlocul parcelei protejate (deci 
nu faţă de o parcelă neprotejată). Perdelele măresc producţia 
medie pe butuc, măresc numărul de coarde de rod, sporesc 
procentul de prindere şi menţinere la noile plantaţii Plusul 
mediu de recoltă în anii nefavorabili este, sub influenţa per-
delelor, de 61 % la soiul Negru Vârtos şi de 88 % la soiul Ro-
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şioară, faţă de producţia cea mai scăzută din parcelă (deci nu 
faţă de parcelă neprotejată.

În cazul livezilor, cercetările efectuate de Van der Linde şi 
Van Ree (citaţi de FAO-1962) în regiunea Zeeland (Olanda) 
au arătat că, la adăpostul perdelelor, se elimină efectul ne-
gativ al vântului asupra florilor, este favorizată asimilarea 
de CO2 (ca urmare a umectării suplimentare a aerului şi, 
deci, menţinerii stomatelor în stare deschisă). În plus, re-
ducerea cu până la 44 % a vitezei vântului în timpul iernii 
permite reţinerea unui strat mai gros de zăpadă în jurul 
pomilor (cu până la 36 % ) şi pe intervalele dintre rânduri, 
deci se reduce pericolul îngheţului în sol şi al degerării ră-
dăcinilor (proporţia celor degerate scăzând, în stratul de 
sol de 0-30 cm. adâncime, de la 39 % la 7,7 %. Mai trebuie 
adăugată şi eliminarea pericolului ruperii şi dezbinării ra-
murilor.

În ce priveşte legumele, principalul efect constă în coacerea 
mai timpurie (la ardei cu 10 zile, la căpşuni, arbitrar incluse 
la legume, cu 7-10 zile), ceea ce are un deosebit efect economic.

Spaţiul nu ne permite să ne ocupăm şi de rolul perdelelor fo-
restiere în protejarea fermelor zootehnice, în primul rând da-
torită caracterului actual al proprietăţii în zootehnie în ţara 
noastră (dispariţia marilor unităţi zootehnice) şi,mai ales, în 
protecţia culturilor agricole pe terenurile în pantă,problemă 
care include o gamă extrem de largă de aspecte şi care nece-
sită o analiză mai detaliată.

6. Perdelele forestiere de protecţie în 
contextul irigării culturilor
În decursul timpului au fost emise unele păreri conform că-
rora perdelele forestiere îşi pierd raţiunea de a fi în condiţii 
de irigare a culturilor. Numeroşii autori care analizează acest 
aspect sunt unanimi în a contesta asemenea păreri.

În primul rând, trebuie menţionat că o tulpină poate trans-
porta către aparatul foliar o cantitate limitată de apă, chiar 
dacă solul conţine apă din abundenţă. În anumite perioade, 
chiar şi în timpul unei zile, debitul de alimentare al frunzelor 
poate fi uşor depăşit de debitul evapotranspiraţiei. Or aceas-
ta este, aşa cum uşor se înţelege, influenţată în mod consi-
derabil de către vânt. Explicaţia acestei influenţe constă în 
faptul că viteza de difuzare a vaporilor de apă din frunze în 
atmosferă este limitată de existenţa unui strat subţire de aer 
care înveleşte frunza, iar grosimea acestui strat este invers 
proporţională cu rădăcina pătrată a vitezei vântului şi, deci, 
cu cât vântul este mai puternic grosimea acestui strat este 
mai mică, ceea ce permite o evapotranspiraţie mai puternică. 
Ori rolul perdelelor de protecţie este tocmai acela de a reduce 
viteza vântului.

Pe de altă parte,experienţa proprie ne permite să afirmăm că:

•	 realizarea reţelelor de irigaţie reclamă şi ea investiţii 
foarte mari-staţii puternice pentru pomparea apei din 
sursă, canale magistrale de aducţiune, staţii de repom-
pare, canale de distribuţie a apei în reţea,motopompe, 
reţea îngropată pentru distribuţie în reţeaua de conduc-
te mobile cu aspersoare, lucrări hidrotehnice pentru tra-
versarea canalelor;

•	 canalele magistrale şi de distribuţie ocupă suprafeţe im-

portante de teren agricol;

•	 secetele, relativ frecvente, influenţează direct şi debitele 
râurilor, deci sursele de irigare.

Acei numeroşi autori care consideră că irigaţia şi perdelele 
forestiere de protecţie nu se exclud susţin că, în anii secetoşi, 
irigaţia poate elimina, parţial, seceta din sol dar nu şi pe cea 
atmosferică (Stepanov, 1986).Van Deusen (1978) afirmă că 
între irigaţie si perdelele forestiere de protecţie nu numai că 
nu există incompatibilitate ci, dimpotrivă, combinarea lor 
are un efect mult superior acţiunilor separate. Rosenberg 
(1976) prezintă date conform cărora pe terenurile irigate 
perdelele forestiere măresc eficienţa utilizării apei.

Unele din cele mai laborioase cercetări în domeniu au fost efec-
tuate de Stepanov A.M.(1986). El a stabilit că, faţă de terenu-
rile irigate dar lipsite de perdele, acestea din urmă au ca efect:

•	 reducerea evaporaţiei apei din sol cu 20 % (deci reduce-
rea normei de irigare);

•	 creşterea evaporaţiei productive cu 48,5 %;

•	 creşterea rezervei de apă din sol cu 70-80 mm.

Ca urmare, înfrăţirea la plante este de 1,3 ori mai mare, su-
prafaţa însumată a aparatului foliar creşte cu 23% , cea de 
fotosinteză în faza de înspicare cu 39%, potenţialul fotosin-
tetic cu 31%, înălţimea plantelor cu 23 %.Toate acestea se re-
găsesc în sporuri de recoltă de 13-15 %.

Pentru anii secetoşi Miloserdov (1981) arată că sporurile me-
dii de recoltă pentru cereale au fost de 59 % la boabe. În ace-
laşi timp s-a înregistrat reducerea consumului de apă la tona 
de boabe cu 19 % la grâu şi cu 26 % la mazăre ceea ce, aşa cum 
am arătat mai sus, are o mare importanţă pentru economia 
de apă necesară pentru irigat.

Pe lângă acestea, acelaşi Stepanov (1986), menţionat mai sus, 
arată că, în absenţa perdelelor, are loc frecventa înmlăştina-
re a terenului agricol ca urmare a infiltrării apei din canalele 
de irigaţie şi, deci, creşterea nivelului apelor freatice (cu 0,6-
1,0 m în cazul canalelor de pământ şi cu 0,4-0,6 m în cazul 
celorlalte, într-o perioadă de 4 ani). Perdelele forestiere au 
coborât nivelul apelor freatice, în aceeaşi perioadă de timp, 
cu 0,5 m.

Un fenomen extrem de grav provocat de amplele fluctuaţii 
ale nivelului apelor freatice în absenţa perdelelor îl constitu-
ie sărăturarea solului. Acest fenomen poate duce la acumula-
rea în stratul de repartizare a rădăcinilor plantelor cultivate 
a unor mari cantităţi de săruri, cantităţi care pot atinge 82 
t./ha în cazul gramineelor şi până la 105 t/ha în cazul lucer-
nei. Prezenţa perdelelor poate reduce conţinutul de săruri cu 
până la de 10 ori.

Alţi autori (Şaripov, 1986) arată că, sub influenţa perdelelor, 
se reduce evaporarea apei de la suprafaţă pe canalele magis-
trale şi de distribuţie, realizându-se o economie de apă pom-
pată de până la 3000 m3.

La rândul lor, irigaţiile influenţează pozitiv dezvoltarea spe-
ciilor forestiere incluse în asortimentul perdelelor de pe te-
renurile respective, ceea ce permite reducerea numărului de 
rânduri de arbori în perdea la 2-3 rânduri. Masa lemnoasă ce 
se obţine prin exploatarea la 25 ani (specii repede crescătoa-
re) poate atinge 1200 m3/ha.
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7. Adaptarea sistemelor de perdele pe 
zone fizico-geografice
În stabilirea eficienţei economice a perdelelor forestiere de 
protecţie pe terenurile agricole diverşi autori consideră că 
este necesar a se ţine seama de zona fizico-geografică dată, 
zonă care influenţează în mod direct atât recoltele agricole 
propriu-zise cât şi proprietăţile silviculturale ale perdelelor 
respective (compoziţie adecvată, longevitate, stare sanita-
ră bună etc.).În acelaşi timp, considerăm că, dacă în unele 
zone scopul este de a realiza sporuri de recoltă în condiţiile 
date, în alte zone (Marile Prerii-SUA, ţinuturile nordice ale 
Danemarcei etc.), perdelele forestiere de protecţie reprezintă 
condiţie esenţială a însăşi existenţei vieţii .

Mai trebuie menţionat că se consideră că nu se poate aştep-
ta eficienţă economică de la perdele izolate subliniindu-se 
necesitatea unor sisteme închegate, mergând până la scara 
unor mari unităţi fizico-geografice. Şi nu în ultimul rând, se 
precizează o problemă de ordin metodologic şi anume aceea 
că este greşit a se lua, pentru comparare, ca variantă martor 
mijlocul câmpului protejat (deci jumătatea distanţei între 
două perdele), valorile concludente fiind furnizate numai de 
măsurătorile în câmp deschis, neprotejat de perdele.

8. Parametrii eficienţei economice
În calculul propriu-zis al eficientei economice se au în vedere 
următorii parametrii (Dmitrenco,1986):

•	 pierderile de recoltă care s-ar fi realizat pe suprafaţa 
ocupată de perdele în lipsa acestora;

•	 valoarea sporului de recoltă obţinut sub influenţa per-
delelor;

•	 cheltuielile suplimentare necesitate de recoltarea, trans-
portul şi depozitare acestui spor;

•	 cheltuielile de amortizare a investiţiilor de creare a per-
delelor, până la intrarea în funcţiune (durata medie de 
amortizare este de 7-10 ani);

•	 eventualele cheltuieli necesitate de paza perdelelor .

Alţi autori mai includ cheltuieli de organizare ca şi dobânda 
la eventualele credite bancare.

De menţionat că, aceste calcule nu au luat în considerare 
venitul realizat din valorificarea materialului lemnos ce se 
obţine în urma lucrărilor de îngrijire, rărire şi exploatare a 
perdelelor, din valorificarea fructelor de pădure ce se obţin, 
încă de la vârste tinere de la speciile pomicole ce se introduc 
în rândurile marginale ale perdelelor şi a altor produse supli-
mentare ce se pot obţine (apicultură, plante medicinale etc.), 
venit care, după părerea noastră, este considerabil.

În ce priveşte producţia de material lemnos, Skyum (1979) 
arată că fiecare km. de perdea furnizează, în Danemarca, 
215 m3 lemn, din care 2/3 reprezintă lemn de lucru. În Italia, 
Silvano (1971) prezintă date conform cărora exploatarea, la 
vârsta de 10 ani, a unui ha perdea de plop, aduce un venit 
ce depăşeşte de peste 9 ori valoarea investiţiilor de creare a 
perdelei respective. La rândul lor, Castonguay (1981) menţi-
onau că cele peste 54 mii mile (97 mii km) perdele din statul 
Kansas aveau peste 1 milion m3 lemn pe picior.

În condiţiile în care multe judeţe din ţara noastră au o pon-
dere a fondului forestier sub 5%, este clară importanţa pe 
care ar avea-o instalarea perdelelor forestiere de protecţie 
care, deja la vârsta de 20 ani, ar putea furniza un volum de 
masă lemnoasă, mediu la ha, de 100 m3 la stejar şi diverse 
tari,120 la salcâm, 150 la specii moi.

Aşa cum s-a arătat mai sus, venituri importante se pot obţi-
ne prin introducerea în rândurile marginale ale perdelelor de 
specii de pomi şi arbuşti pomicoli.. Ca argument vom aduce 
datele prezentate de I. Lupe (1953) şi anume că, perdelele din 
Bărăgan sau Dobrogea au furnizat, la fiecare km. lungime, în 
medie 7,5 tone corcoduşe, 1,3 t piersici, 1,4 t caise, 1,2 t vişi-
ne, câte 0,5 t măceşe, coacăze roşii etc.

9. Avantaje şi dezavantaje ale 
perdelelor forestiere de protecţie
Există şi păreri care subliniază anumite dezavantaje ale per-
delelor forestiere de protecţie a câmpului, precum:

•	 ocuparea unei anumite părţi din suprafaţa agricolă;

•	 îngreunarea prelucrării solului în imediata apropriere a 
perdelei (în special în partea din vânt) ca urmare a depu-
nerii aici a unei mai mari cantităţi de zăpadă şi, deci, a 
topirii mai târzii a acesteia şi a zvântării terenului faţă 
de restul câmpului protejat;

•	 perdelele sunt gazde ale unor insecte şi animale mici 
dăunătoare culturilor agricole. Referitor la aceste obiec-
ţiuni, FAO menţiona în 1962 „…aceste obiecţii sunt par-
ţial fondate, însă ele sunt în mod evident afectate de pre-
judecăţi”, iar Vinogradov (1983) afirmă că „…ele repre-
zintă argumentul minţilor leneşe…”Se referea, probabil, 
la datele privind sporurile de recoltă, care includ supra-
faţa totală a câmpului agricol, deci şi a benzilor de lângă 
perdele, la faptul că perdelele constituie adăpost pentru 
numeroase populaţii de insecte, păsări, animale folosi-
toare care distrug pe cele dăunătoare. În ce priveşte pier-
derile de suprafaţă, este suficient un calcul simplu:la un 
câmp cu dimensiunile de 400/2000 m.(distanţe optime 
între perdele) şi un procent de 3% ocupat de perdele din 
suprafaţa totală, rezultă o suprafaţă utilă (cultivată) de 
75 ha. Considerând un spor de numai 300 kg/ha boabe, 
la grâu, rezultă un spor total de 23 tone ceea ce este greu 
de presupus că se puteau obţine de pe suprafaţa ocupată 
de perdele.

Importanţa perdelelor forestiere de protecţie nu se reduce 
la obţinerea unor produse materiale suplimentare. Nume-
roşi autori Bencze (1969), Formozov (1971), Hanks şi Hints, 
(1976) subliniază modificările substanţiale ce se produc, sub 
influenţa perdelelor, în mediul înconjurător al zonei, respec-
tiv crearea unui habitat favorabil pentru numeroase specii 
de păsări şi animale sălbatice, ameliorarea stării sanitare a 
mediului înconjurător (purificarea aerului de praf, microbi 
şi îmbogăţirea acestuia cu oxigen şi vapori de apă). Prin spo-
rirea varietăţii lumii vii perdelele constituie un important 
mijloc de reglare activă a echilibrului ecologic şi biologic pe 
teritoriul protejat (Vinogradov, 1983).

Plantaţiile forestiere cu rol ameliorativ îndeplinesc şi un 
mare rol emoţional estetic, rol subliniat de Lupe, (1953) încă 
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din anul 1942 şi susţinut de afirmaţiile şi ale altor autori 
(Bencze, 1969; Gochnauer, 1976, Griffith, 197; Vinogradov 
1983), sensibilitatea la frumuseţea peisajului constituind o 
caracteristică a omului în toate ţările civilizate,mai ales în 
condiţiile actuale ale atacului brutal al urbanizării asupra 
peisajului natural.

Toate acestea l-au făcut pe Gochnauer (1976) ca, pe baza unor 
laborioase şi riguroase calcule, să afirme că valoarea unui te-
ren protejat de perdele este de trei ori mai mare decât a unuia 
neprotejat, iar pe Griffith (1976) să susţină „…până acum pă-
durile noastre au fost considerate numai drept sursă de lemn, 
dar de acum va trebui să le luăm în considerare şi pentru va-
loarea lor estetică şi ecologică”.

10. Problema creării unui sistem 
naţional de perdele forestiere de 
protecţie în ţara noastră
Multiplele avantaje ale perdelelor forestiere de protecţie a 
câmpurilor au făcut ca ele să reprezinte indicatorul nivelului 
de organizare şi cultură a ramurii agricole în numeroase ţări 
ale lumii. Si atunci,de ce în ţara noastră este încă valabilă 
afirmaţia din 1936 a marelui silvicultor Marin Drăcea „…Azi 
nu simţim cu intensitatea pe care o merită gravele consecin-
ţe ale lipsei de arbori…din ţinuturile de stepă şi antestepă..”.

Desigur, nu se poate contesta faptul că, în ultimul timp, au 
fost iniţiate unele acţiuni de plantare a perdelelor forestiere 
de protecţie a câmpului. Ele sunt însă efectuate pe suprafeţe 
reduse, disparate, sortite unei eficienţe reduse. Ori, sunt nu-
meroşi autorii, începând cu acelaşi M. Drăcea care subliniază 
că eficienţa perdelelor este condiţionată în mod hotărâtor de 
crearea lor în sistem, pe suprafeţe cât mai mari, de dorit pe 
mari regiuni fizico-geografice (aşa cum am menţionat mai 
sus şi cum au fost, de altfel, cele din Dobrogea).

Dificultatea rezolvării problemei creierii unui sistem na-
ţional de perdele forestiere de protecţie a câmpului în ţara 
noastră (îmbinat şi cu cele de combatere a eroziunii solului 
pe versanţi, de protecţie a căilor de comunicaţie, de protecţie 
a cursurilor de apă etc.) constă nu în rezolvarea aspectelor 
tehnice, deşi şi aici vor fi necesare laborioase cercetări , efor-
turi de pregătire corespunzătoare a cadrelor, cât, mai ales, în 
rezolvarea dificilelor aspecte economico-sociale, respectarea 
principiilor „..economiei forţelor, economiei cheltuielilor, 
economiei pământului…”(Drăcea, 1934), în găsirea formelor 
de convingere a proprietarilor de teren cu privire la avantaje-
le creierii perdelelor forestiere pe proprietăţile lor, a formelor 
de stimulare a lor în vederea antrenării la acţiunea de crea-
re şi întreţinere a acestor perdele. Eforturile vor fi mari. Ele 
sunt însă justificate pe deplin de avantajele aduse societăţii 
şi economiei naţionale. Sunt peste 25 de ani de când lite-
ratura de specialitate din ţara noastră a reluat semnalarea 
acestor avantaje (Muşat, 1985), inclusiv 12 ani cele privind 
protecţia căilor de comunicaţie (Muşat, 1998). Continuăm 
însă să ne temem pentru recoltele agricole, continuăm să 
privim neputincioşi cum fug versanţii la vale, antrenând 
gospodării,construcţii etc., continuăm să înregistrăm mari 
pierderi financiare şi chiar vieţi omeneşti din cauza înzăpe-
zirilor, inundaţiilor, alunecărilor de teren şi dăm vina pe con-
diţiile climatice nefavorabile. Până când?
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Abstract
Evaluation of economical and environmental efficiency of field protection forest belts

The main effect of the forest shelterbelts on agricultural lands, specialy in the dry years, is the amelioration of the crop 
microclimate; on his turn, this is modifying the relations between the plant and the water regime.

The modification of the microclimate is achieved, first of all, by the decrease of the wind`s speed and force with a direct 
influence on snow management during the winter and on the water evaporation from the soil surface during the summer.

Summarizing the yield differences as a result of the forest shelterbelts, the data collected on long periods, including nor-
mal, medium and dry years and on very big protected agricultural lands showed a surplus yield of 16-25% compare with 
the unprotected lands.

The shelterbelts are more efficient during the dry years; the snowmanagement during the winter is more than the summer 
influences; they are more efficient than the pure agrotehnical proceedings; they are a necessary attribute on irrigated lan-
ds, improving the efficiency of the irrigation and decreasing the quantity of the necessary water.

The shelterbelts are producing considerable quantities of wood (very important for the plain dry regions) fruits, they give 
shelter for wildlife, useful insects and birds. They ameliorate the environment, the landscape, the life conditions for the 
people in theses severe natural conditions of the dry regions.

Keywords: forest shelterbelts, unprotected lands, ameliorate, landscape.
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Răspunsul dăunătorului Hylobius abietis 
L. faţă de diferiţi atractanţi naturali sau 
sintetici

Marius Ureche

1. Introducere
Răspunsul gândacilor faţă de diferiţi atractanţi naturali sau 
sintetici depind de faza din ciclul lor de dezvoltare (Nor-
denhem & Eidmann, 1991). Gândacii tineri ce apar toam-
na din leagănele pupale răspund în mică măsură la nadele 
sintetice (Nordlander & Eidmann, 1991; Zumr et al., 1995; 
Olenici & Olenici, 2002) fiind în schimb atraşi de materialele 
naturale, acest fapt datorându-se schimbării comportamen-
tului gândacilor care sunt în căutarea hranei necesare trece-
rii perioadei de iarnă. Începând cu anul 1986, odată cu des-
coperirea efectului atractant exercitat de sinergismul a două 
substanţe, alpha-pinenul şi etanolul (Tilles et al., 1986), s-au 
efectuat diverse cercetări de atragere a acestui dăunătorului 
folosind capcane amorsate cu astfel de nade.

În ceea ce priveşte preferinţa gândacilor faţă de diferite spe-
cii de răşinoase, literatura de specialitate menţionează pe 
primul loc pinul, în special pinul silvestru, urmat de molid 
(Zumr, 1989, Leather et al., 1994, citaţi de Olenici & Ole-
nici, 2003; Langström, 1982; von Sydow & Birgersson, 1997), 
apoi de larice şi duglas (Wilson & Day, 1995; Olenici & Ole-

nici, 2003).

Cercetările cu privire la eficienţa capcanelor amorsate cu ma-
teriale naturale (bile de lemn de diferite specii) şi cu atrac-
tanţi sintetici (alpha-pinen şi etanol) au scos la iveală rezul-
tate contradictorii (Tilles et al., 1986; Zumr & Starý, 1992; 
Zumr et al., 1995; Wilson & Day, 1995).

2. Materiale şi metodă
Deoarece gândacii de H. abietis sunt atraşi atât la nade sinte-
tice cât şi la cele naturale, scopul cercetărilor întreprinse este 
de a observa răspunsul acestora faţă de diferiţi atractanţi na-
turali sau sintetici prin capturarea acestora la curse cu astfel 
de nade. Pentru acest experiment am ales trei suprafeţe din 
cadrul O.S. Bistra aflate în primul an după tăierea vechiului 
arboret «A+1», caracteristicile acestora fiind prezentate în 
tab. 1. Capcanele cu aceste nade s-au amplasat în data de 26 
aprilie 2007 în parcelele 41 A şi 41B, iar în parcela 39A în 25 
aprilie 2007, observaţiile desfăşurându-se pe o perioadă de 6 
săptămâni. În fiecare din cele trei suprafeţe s-au amplasat un 
număr de 6 capcane tubulare amorsate astfel:

Tab.1. Principalele caracteristici ale suprafeţelor în care s-au făcut cercetări în anul 2007 
The main characteristics of areas where research works has been performed in 2007

Nr.
crt.

Oco-
lul 

silvic
U.P. u.a.

Su-
pra-
faţa 

totală 
(ha)

Supra-
faţă
par-
chet
-ha-

T.S. T.P. Sol
Altitu-
dine
(m)

Pozi-
ţia pe 
ver-
sant

Expo-
ziţie

 Pan-
ta

 (g)

Com-
po-

ziţia 
fostu-
lui ar-
boret

Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bistra III 39A 20,2 3,0 2332 1151 3301 1200-
1500

mij. SE 24 10 Mo
Tăiere rasă în X-XII 2005. Pe suprafaţa 
parcelei s-au mai extras arbori atacaţi 
pe picior în anul 2005 şi 2006.

2 Bistra III 41A 20,3 3,0 2332 1151 3301 1350-
1400 sup. V 30 10 Mo

Tăiere rasă în II-V 2006. Pe suprafaţa 
parcelei s-au mai extras arbori atacaţi 
pe picior în anul 2004 şi 2005

3 Bistra III 41B 2,4 1,0 2332 1151 3301 1400 mij. V 30 10 Mo Tăiere rasă VII-XI 2005. În parcelă s-a 
plantat în anul 2002 o sup. de 1,4 ha

a. bile din lemn de pin silvestru;

b. bile din lemn de pin silvestru în asociere cu etanol;

c. bile din lemn de molid;

d. bile din lemn de molid în asociere cu etanol;

e. nadă sintetică produsă de Institutul de chimie „Raluca 
Ripan” pe bază de alpha-pinen şi etanol;

Protec ţ ia pădurilor
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f. nadă sintetică Witaschek (produsă în Austria).

S-au folosit curse tubulare având următoarele dimensiuni: 11 
cm diametru şi 25 cm lungime în care s-au practicat orificii 
de cca. 10 mm dispuse în două rânduri la distanţă de 10 mm 
unele de altele pentru intrarea gândacilor. Deasupra acestor 
găuri de intrare s-au practicat altele cu dimensiuni mai mici 
(5 mm) dispuse elicoidal pe lungimea tubului, găuri care aju-
tă la împrăştierea uniformă a atractantului indiferent de di-
recţia vântului. Cursele s-au îngropat până la nivelul primu-
lui rând de găuri de intrare, deasupra pământului rămânând 
o lungime de 17 cm suficientă pentru răspândirea pe o supra-
faţă cât mai mare a substanţelor atractante. Bilele de lemn 
confecţionate au dimensiuni cuprinse între 10 cm lungime 
şi 4-5 cm grosime, iar schimbarea lor a avut loc din două în 
două săptămâni datorită scăderii atractivităţii acestora în 
timp (Nordlander, 1987). Nadele sintetice au fost schimba-
te la trei săptămâni din aceleaşi motive. Asocierea etanolul 
cu diferite materiale naturale a avut rolul de a observa în ce 
măsură acesta le poate spori atractivitatea. Fiind o substanţă 
volatilă degajată de materialul lemnos în descompunere (Til-
les et al., 1986), etanolul are un rol important în atragerea 
gândacilor, iar diferite concentraţii ale acestuia nu provoacă 
modificări de răspuns ale gândacilor chiar şi la nivele foarte 
ridicate comparativ cu cele din natură (Nordlander, 1987). 
Etanolul a fost pus în flacoane de plastic cu capacitatea de 44 
ml şi cu o deschidere de 10 mm, în care s-au pus 25 ml etanol 
de 96°. La fiecare 7 zile, s-a efectuat permutarea nadelor în 
aşa fel încât, după 6 permutări, fiecare nadă să fi ocupat toate 
cele 6 poziţii ale curselor amplasate. Aceste mutări succesive 
reduc influenţa factorilor microstaţionali şi de neuniformi-
tate a distribuţiei populaţiei dăunătorului pe suprafaţă, asi-
gurând acoperirea statistică necesară.

3. Rezultate
Rezultatele privind capturile înregistrate la capcanele amor-
sate cu bile de lemn (molid şi pin silvestru) cu sau fără etanol 
şi cu nade sintetice provenite din România (notate în conti-
nuare „Cluj”) sau Austria (notate în continuare „Witaschek”), 
sunt prezentate în tab. 2. Un prim aspect ce se remarcă sunt 
capturile de peste trei ori mai mari la cursele amorsate cu 
materiale naturale şi etanol decât la cele fără etanol, fiind în 
concordanţă cu rezultatele obţinute de Tilles (1986) care a 
constatat capturi duble în capcanele cu lemn de pin şi etanol 
faţă de cele fără etanol.

Tab. 2. Capturile de gândaci de H. abietis înregistrate la nade naturale şi 
sintetice în anul 2007 la O.S. Bistra, în parchete de un an vechime «A+1» 
Number of H. abietis weevil captures in traps baited with natural and synthetic 
attractants in the year 2007. Bistra Forest District, 1 – year logging area «A+1»

U.P. 
u.a.

Nr. de gândaci capturaţi la următoarele nade
TotalPi + 

etanol Pi Mo + 
etanol Mo tip 

“Cluj”
Witas-
chek

IV, 41B 37 8 18 6 21 5 95
IV, 41A 14 7 15 8 38 8 90

IV, 
39A 54 15 57 14 10 58 208

Total 105 30 90 28 69 71 393

Fiind o substanţă volatilă produsă de materialul lemnos în 
descompunere, etanolul exercită un stimul care indică gân-

dacilor prezenţa locurilor de ovipoziţie, rata mare a existen-
ţei acestei substanţe în lunile iunie şi iulie în cioatele proas-
păt tăiate corespunzând cu maximul activităţii de ovipoziţie. 
Prin faptul că în astfel de parchete «A+1» după trecerea unui 
an cioatele sunt mai puţin atractive pentru gândaci, concu-
renţa şi influenţa acestora asupra rezultatelor capturilor ob-
ţinute este nesemnificativă. Bilele din lemn de pin silvestru 
au capturat, în asociere cu etanolul sau separat, mai mulţi 
gândaci decât cele de molid, preferinţă constatată şi de alţi 
cercetători (von Sydow & Birgersson, 1997). Klimetzek şi 
Vité (1989). Aceştia au arătat că pinul, prin conţinutul mai 
mare de alpha-pinen, este mai atractiv decât molidul care 
conţine terpinol şi limonen, cel din urmă fiind un compus 
care inhibă răspunsul gândacilor faţă de ansamblul substan-
ţelor volatile emanate de planta gazdă.

Atât nadele sintetice furnizate de Institutul de chimie din 
Cluj cât şi nadele „Witaschek” folosite în Austria au atracti-
vităţi sensibil egale, ele având în componenţă alpha-pinen şi 
etanol în aceeaşi proporţie de 1:2, modul de ambalare fiind 
diferit. La nada tip „Cluj” cele două componente sunt sepa-
rate, alpha-pinenul fiind impregnat într-o ţesătură închisă 
într-un pliculeţ de polietilenă, iar etanolul într-un flacon de 
44ml (fig. 1). Nada „Witaschek” este compusă dintr-un tub 
de plastic de 100 mm lungime şi 10 mm diametru, în care se 
găsesc cele două substanţe (fig. 2).

În ordinea crescătoare a eficienţei numărului de gândaci 
atraşi, aceste variante s-au situat astfel (tab. 2):

•	 cel mai slab au atras nadele din materiale naturale (mo-
lid şi pin)

•	 nadele sintetice au atras de aproximativ două ori mai 
mulţi gândaci de cât cele naturale

•	 asociaţia de etanol şi nade naturale au fost cu 30-50% 
mai eficiente decât nadele sintetice.

 Fig. 1 Nadă „Cluj”  
„Cluj” bait

  
 

 Fig. 2 Nadă „Witaschek 
Witaschek bait



Anul XVI | Nr. 28 | 2011

81

În literatura de specialitate există păreri diferite cu privire la 
compararea atractivităţii nadelor naturale şi sintetice, men-
ţionându-se fie că sunt la fel de atractante, fie că nadele sin-
tetice sunt mai puţin atractante. Este dificil de spus în ce mă-
sură cercetările reflectă atractivitatea acestor nade sintetice 
sau se datorează unor factori tehnici cum ar fi folosirea unor 
capcane din care gândacii pot scăpa, cum de altfel explică şi 
autorii (Wilson & Day, 1995).

Deoarece se constată o mare variabilitate a capturilor între 
diferitele nade, este necesară o analiză a varianţei pe baza 
căreia să se poată stabili dacă variabilitatea se datorează ex-
perienţelor efectuate sau este întâmplătoare. Analiza simplă 
a varianţei este prezentată în tab. 3. Se observă că între va-
lorile lui F calculat şi cele teoretice (tabelare), pentru toate 
suprafeţele nu există diferenţe asigurate statistic. Prin ur-
mare nu se mai continuă stabilirea semnificaţiei diferenţelor, 
folosind diferite teste (testul t, testul Duncan, etc.)

Tab.3. Analiza simplă a varianţei (testul F) capturilor la nade natural şi sintetice 
Simple variance analysis (test F) of weevil captures on natural and synthetic baits

Sursa  
variaţiei Parcela Suma pătratelor 

abaterilor
Nr. gradelor de 

libertate Varianţa F calculat
F tabelar la probabilitatea  

de transgresiune de
P 5% P 1%

Între vari-
ante

41A  116  5 23,2 2,01 2,53 3,70
41B  125,81  5  25,16 1,80 2,53 3,70
39A  463,56  5  92,71 0,93 1,85 2,41

Valoarea re-
ziduală (E)

41A  345 30 11,5
41B  418,5 30  13,95
39A 2974,67 30  99,16

Valoarea 
totală

41A  461 35
41B  544,31 35
39A 3438,23 35

4. Concluzii
Prin capturile înregistrate, bilele de lemn în asociere cu eta-
nolul pot constitui o alternativă a folosirii nadelor sintetice 
în combaterea acestui dăunător, fiind mult mai economice. 
Însă problemele generate de folosirea materialelor naturale 
precum variaţii în eliberarea substanţelor volatile, diferenţe 
ale valorii acestora între indivizi din aceeaşi specie sau din 
zone diferite, face ca utilizarea acestora să aibă rezultate di-
ferite sau contradictorii în atragerea gândacilor. Rezultatul 
acestor cercetări poate avea o aplicabilitate practică în cadrul 
acţiunilor de combatere a dăunătorului în perioada de toam-
nă, când gândacii sunt preocupaţi de găsirea şi acumularea 
substanţelor hrănitoare pentru trecerea perioadei de iarnă 
şi sunt atraşi cu precădere de materialele naturale. Având 
în vedere că în această perioadă este dificil a mai confecţi-
ona scoarţe toxice, iar gândacii nu mai sunt atraşi de nade-
le sintetice, folosirea capcanelor amorsate cu bile din lemn 
de pin sau molid în asociere cu etanolul poate fi o soluţie de 
capturare a gândacilor în cadrul acţiunilor de combatere a 
dăunătorului H. abietis. Cu toate acestea, folosirea atractan-
ţilor sintetici rămâne o metodă standard, de stabilire a gra-
dului de infestare cât şi de combatere a acestui dăunător. De 
asemenea, metoda permite compararea rezultatelor cu cele 
obţinute în alte zone ale ţării cât şi cu cele din alte ţări, fiind 
privit ca un pas cheie (Zumr & Starý, 1993) în monitorizarea 
şi controlul acestui dăunător.

Bibliografie
Klimetzek, D. şi Vité, J. P., 1989: Tierische Schadlinge. In: Schmidt-Vogt, 

H.. Die Fichte, Bd. II/2, pag 40-133. Verlag Paul-Parey. Hamburg und Ber-
lin.

Langström, B., 1982: Abundance and seasonal activity of adult Hylobius 
abietis weevil in reforestation during first year following final felling. 
Commun.Inst. For Fenn.106:1-23.

Nordenhem, H., Eidmann, H.H., 1991: Response of the weevil Hylobius 

abietis L. (Col., Curculionidae) to host volatiles in different phases of its 
adult life cycle. J. Appl. Ent. 112, pag. 353-358.

Nordlander, G., 1987: A method for trapping Hylobius abietis L. with 
standardized bait and its potential for forecasting seedling damage. 
Scand. J. For. Res. 2. pag. 199-213.

Olenici, N., Olenici, V., 2002: Utilizarea atractanţilor sintetici pentru mo-
nitorizarea populaţiilor de Hylobius abietis. În revista pădurilor, 4: 11-23

Olenici, N., Olenici, V., 2003: Dinamica sezonieră a vătămărilor şi a cap-
turilor de Hylobius abietis L. în primii doi ani după exploatare. Revista 
Pădurilor 4 pag. 12-22.

Tilles, D.A., Sjödin, K., Nordlander, G. & Eidmann, H. H., 1986 b: 
Synergism between ethanol and conifer host volatiles as attractants for 
the pine weevil, Hylobius abietis L. (Coleoptera, Curculionidae). J. Econ. 
Entomol. pag. 970-973 .

Von Sydow, F., Birgersson, G.,1997: Conifer stump condition and pine 
weevil (Hylobius abietis) reproduction. Can. J. For. Res.

Wilson, W.L., Day, K.R., 1995: The comparativ effectiveness of chemical 
traps, aand fir, spruce and larch billets for the estimations of pine weevil 
(Hylobius abietis) density indices. Appl. Ecological Research Group Ent. 
119, pag 157-160

Zumr, V. & Starý, P., 1992: Field experiments with different attractants 
in baited pitfall traps for Hylobius abietis L. (Col.,Curculionidae). J. Appl. 
Ent. pag. 451-455.

Zumr, V. & Starý, P., 1993: Baited pitfall and flight traps in monitoring 
Hzlobius abietis L. (Col., Curculionidae). J. Appl. Ent. pag. 454-461.

Zumr, V., Starý, P., Dastálková, I., 1995: Comparation of seasonal res-
ponses of Hylobius abietis L. (Col., Curculionidae) to chemical and na-
tural lures in baited pitfall traps. Anz. Schädlingkde., Pflanzenschutz, 
Umweltschutz 68. pag. 166-168.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

82

Abstract
Response of Hylobius abietis to different natural and sinthetic atractants.

Comparison of H. abietis responses to synthetic and natural attractants in baited pitfall traps was studied in different 
areas of Bistra Working Unit. As natural attractants it was used fresh cut billets of Norway spruce and pine in two vari-
ants: billets only and in association with ethanol. As synthetic attractants it was used „Cluj” bait and „Witaschek” bait 
(alpha-pinene and ethanol, volumes 1:2). The experiment has been conducted in three different one-year logging area 
«A+1» during 6 weeks. It was used 6 pitfall traps on each area. After each 7-th day, attractants change the places in pitfall 
traps one another as well as everyone, along the period of the experiments ( 6 weeks), to occupy every of the 6 places.

Total catches of beetles on pitfall traps baited with synthetic attractants was twice higher as in pitfall traps baited with 
natural attractants. Billets of Norway spruce and pine catch approximately equal. By adding ethanol to natural attrac-
tants, the catches increase three times as billets alone and 30-50% as synthetic attractants.

Synergism between alpha-pinene and ethanol in attracting H. abietis has been confirmed. Baited pitfall traps with 
synthetic attractants are preferable as the lures because involve standardized baits which enable reliable comparison 
results. Baited pitfall traps with synthetic and natural attractants as billets in association with ethanol can be an alter-
native of classical bark traps.

Keywords: Hylobius abietis, natural attractants, synthetic attractants, pitfall traps, Norway spruce, pine.
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O privire actuală asupra punerii 
în valoare a pădurii

Partea I. Despre gestiunea forestieră şi planificarea ei

Petre Bradosche

1. Introducere
Prin punere în valoare, în accepţiunea folosită în cadrul aces-
tui articol, se înţeleg activităţile menite să ducă la realizarea 
obiectivelor pe care şi le propune gestiunea durabilă a pădu-
rilor (A nu se confunda cu actul de punere în valoare practi-
cat în regimul comunist, care nu era decât marcarea arborilor 
de tăiat, volumele fiind stabilite prin plan de stat, cu ignora-
rea prevederilor din amenajament).

Acest termen a fost folosit pentru prima dată în România 
de Bouquet de la Grye în raportul său din 1875 unde criti-
când importanţa prea mare acordată amenajării pădurilor 
din Vechiul Regat (aflate într-o situaţie improprie pentru a 
fi amenajate), se neglija punerea în valoare a arboretelor îm-
bătrânite, care îşi pierdeau valoarea pe zi ce trece, în timp ce 
statul era lipsit de veniturile de care avea nevoie şi pe care 
potenţialul pădurii, îl putea oferi atunci.

Cincisprezece ani mai târziu, alţi doi specialişti francezi con-
statau că nu s-au făcut progrese. Obiectivul la timpul respec-
tiv, era esenţial economic, realizarea unei cantităţi maxime 
de lemn de calitate corespunzătoare cerinţelor pieţei, con-
comitent cu asigurarea perpetuării pădurii prin respectarea 
măsurilor silviculturale; se urmărea de asemenea protecţia 
apelor şi într-o oarecare măsură şi a solului.

Sintetizând concepţia din timpul acela, prof. C. Broilliard 
(2010) recomanda să se facă un inventar detaliat al arborilor 
care se puneau în vânzare, să se delimiteze suprafeţele con-
cesionate şi în nici un caz să nu se vândă pădurea în bloc şi 
nici la hectar, ci numai pe număr de arbori, prin adjudecări 
pe perioade succesive de zece ani, la preţuri în raport cu vo-
lumul arborilor şi numai după construcţia prealabilă de către 
proprietar a căilor de transport şi a construcţiilor pentru ca-
zarea personalului forestier (Bradosche, 2008).

Această concepţie cu caracter limitat economic, a evoluat 
odată cu dezvoltarea societăţii umane şi cu modificarea me-
diului terestru, spre multifuncţionalitatea pădurii.

În ultima jumătate a secolului trecut, condiţiile mediului 

ambiant ale planetei noastre s-au schimbat radical: la indus-
trializarea intensă provocată de războiul mondial în SUA şi 
URSS, s-au adăugat doi noi emergenţi de poluanţi ai atmo-
sferei, India şi China, şi deşi ponderea Europei şi a Japoniei 
a scăzut, degradarea mediului terestru creşte în continuare.

Principiile ştiinţei forestiere clasice, stabilite cu secole în 
urmă de Hartig pentru pădurile regale prusiene, cu un ca-
racter net economic, sunt astăzi redefinite şi completate cu 
obiective sau priorităţi noi, de importanţă incomparabilă 
mai mare decât cea din trecut.

În România caracterul economic al activităţii forestiere nu 
s-a prins; de la început silvicultura s-a limitat la paza şi la 
cunoaşterea pădurii, rareori completată cu operaţii culturale, 
silvicultorul neimplicându-se în gestiune. Ea a rămas o ac-
tivitatea separată, neintegrată în economia forestieră şi în 
cea naţională, nici chiar atunci când a fost încorporată admi-
nistrativ în acelaşi minister cu restul activităţilor forestiere. 
Degajându-i pe silvicultori de responsabilitatea gestiunii i-a 
transformat din agenţi tehnici în funcţionari de stat.

Deţinător al unui bun dăruit statului de Al. I. Cuza, timp de 
multe decenii după înfiinţarea unui serviciu silvic, Statul a 
vândut pădurile în bloc, în condiţii defavorabile din lipsa că-
ilor de acces, pe perioade lungi de timp. Timidele încercări 
de exploatări în regie, care s-au făcut în perioada interbelică, 
n-au dat rezultatele scontate, dimpotrivă, gestiunea pros-
peră a unor păduri din provinciile alipite, s-a degradat prin 
imixtiunea Statului. După cel de-al doilea război mondial, în 
perioada regimului comunist, politica obţinerii de beneficii 
imediat, a dus la supralicitarea pădurilor accesibile, prin tă-
ieri masive şi concentrate, stabilite prin planurile anuale, de-
reglând şi mai mult distribuţia pe clase de vârstă, produsă în 
primele două decenii ale secolului.

2. Gestiunea forestieră
Conceptul de gestiune forestieră durabilă a fost enunţat la 
Conferinţa Internaţională de la Rio (1992) şi preluat de fo-
rurile internaţionale când a devenit evident că efectele gene-

Gestionarea pădurilor
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ralizării industriei cu un consum excesiv de carburanţi fosili 
are consecinţe nefaste asupra mediului terestru; pe de altă 
parte s-a constatat că pădurea care contribuie la limitarea 
acestui efect negativ pierde rapid în suprafaţă, în mod con-
stant, an de an. De câteva decenii conservarea şi gestionarea 
pădurii a devenit o preocupare internaţională.

Din seria de întâlniri la nivel mondial pe aceste teme, toa-
te soldate cu rezultate descurajante pentru soarta planetei, 
Conferinţa Interministerială de la Helsinki (1993), are me-
ritul de a fi abordat concret problema gestiunii pădurii. Cu 
această ocazie s-a definit conceptul de gestiune durabilă 
după cum urmează: „Gestiunea durabilă (termenul „durabil” 
adoptat şi în română este traducerea improprie a termenu-
lui englez „sustainable” care din punct de vedere semantic 
ar fi mai corect „viabil şi durabil” înseamnă administrarea şi 
utilizarea pădurilor şi a terenurilor împădurite, de o manie-
ră şi o intensitate astfel ca ele să-şi menţină diversitatea lor 
biologică, productivitatea (considerăm că, înlocuind terme-
nul de productivitate prin stabilitate, se goleşte de conţinut 
noţiunea de gestiune; întrucât stabilitatea este aptitudinea 
ecosistemului forestier de a se menţine, în ciuda modificări-
lor intervenite din cauza unor factori exteriori aleatori cum 
sunt: doborâturile de vânt, atacurile de insecte, incendiile şi 
are în contrapondere capacitatea lui de a reveni la starea ini-
ţială) capacitatea de regenerare, vitalitatea şi capacitatea de 
a satisface, în prezent şi în viitor, funcţiile ecologice, econo-
mice şi sociale pertinente, la nivel local, naţional şi mondial 
şi că ele nu cauzează prejudicii altor ecosisteme”.

Definiţia include, într-o formă mai mult sau mai puţin evi-
dentă, principiile silviculturii clasice (randamentul susţinut 
şi continuitatea), pe care le completează cu altele noi şi le de-
taliază cu un ansamblu de criterii şi de indicatori cantitativi 
şi calitativi care să permită evaluarea progresului.

Diversitatea este ansamblul florei şi faunei aflate în pădure şi 
constituie ecosistemul forestier. Ea cuprinde în acelaşi timp 
dinamica interacţiunilor între mediile în continuă schimba-
re care se manifestă prin diversitatea ecologică (a mediului), 
specifică (a speciilor) şi genetică.

Se constată că aproape peste tot în lume, diversitatea este în 
recul din cauza fragmentării pădurii, a banalizării, a degra-
dării ecosistemului şi a supraexploatării resurselor naturale.

Biodiversitatea este un concept ştiinţific şi totodată concret, 
incluzând valori morale, estetice şi culturale,

producţia de bunuri şi păstrarea echilibrului între diferite 
manifestări ale naturii. Cele mai multe măsuri privind pre-
zervarea biodiversităţii au repercusiuni favorabile asupra 
gestiunii pădurii: amestecul speciilor, (protecţia solului, re-
zistenţa la stres şi dăunători), lizierele multiple şi etajate, (re-
zistenţa la vânt, zone de alimentaţie pentru faună), lemnul 
mort (ameliorează funcţionarea ecosistemului, fertilitatea 
solului, regenerarea naturală).

Randamentul susţinut, respectiv producţia de lemn, este cu-
prins în această formulare prin ameliorarea productivităţii pă-
durii, în volum şi calitativ, corespunzător cerinţelor societăţii.

Continuitatea este exprimată în definiţie prin menţinerea 
biodiversităţii, a capacităţii de regenerare, prin urmărirea 
vitalităţii şi a sănătăţii pădurii.

Un element pe care definiţia de mai sus nu îl cuprinde, dar 
îl subînţelege este conservarea şi dezvoltarea suprafeţei îm-
pădurite (explicabil, fiindcă în Europa pădurile câştigă în fi-
ecare an în suprafaţă în toate ţările, cu excepţia României). 
Această excepţie se explică prin izolarea de problemele eco-
nomiei naţionale pe care silvicultorii români au practicat-o 
în toate timpurile. S-a dat vina în trecut pe politicieni (în 
parte pe bună dreptate), se dă în prezent pe restituirea pă-
durilor confiscate în mod abuziv, dar se omite realitatea că 
extinderea suprafeţei pădurilor în Europa în ultimul secol 
s-a făcut exclusiv pe seama proprietăţii particulare.

Spre deosebire de trecut, definiţia aduce pe un plan prioritar, 
caracterul multifuncţional al pădurii, cu scopul ca funcţiile 
ei, să fie mai bine puse în slujba omului şi care a căpătat im-
portanţă prin cele trei componente ale sale: ecologică, econo-
mică şi cultural-recreativă.

3. Funcţiile pădurii
Fiecare pădure constituie un ecosistem, adică o asamblare 
dinamică de factori ai mediului înconjurător şi a fiinţelor vii, 
care se reglează el însuşi în mare măsură. El se găseşte în mod 
temporar în echilibru de fluxuri, supus totuşi fluctuaţiilor 
naturale (Ellenberg, 1978, citat de Otto, 1998, pag. 21, fig. 1).

Ecologia caută să reunească şi să clarifice global modul de 
funcţionare a pădurii ca biocenoză, în raporturile sale exter-
ne şi interne.

Cunoaşterea funcţionării ecosistemului forestier şi a relaţii-
lor sale externe şi interne, a pericolelor la care acesta este 
expus şi a căilor pentru menţinerea lui în limite reversibile, 
sunt preocupările esenţiale ale ecologiei pentru conservarea 
şi valorificarea pădurii. Dintre toate acestea, cred că cea mai 
importantă este contribuţia pădurii la conservarea climatu-
lui terestru, prin sechestrarea unei părţi din carbonul din 
atmosferă

în ecosistemul ei. Această contribuţie, deşi modestă în an-
samblul biosferei (Sangier, 1999, fig. 2), este de apreciat în 
mod deosebit fiindcă este poate singurul factor activ prin 
care omul, în mod conştient, încearcă să diminueze răul pe 
care el însuşi îl provoacă (este de menţionat că stocarea car-
bonului, variază, între altele în funcţie de specie şi de vârsta 
arboretului; în pădurile virgine, îmbătrânite, creşterea sto-
cării de carbon este nulă, de unde rezultă interesul pe care îl 
prezintă pădurea cultivată).

Fig. 1. Conceptul de ecosistem forestier (H. J. Otto, 1998) 
The concept of forest ecosystem
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Fig. 2. Schema ciclului global de carbon (B. Sangier, 1999) 
 Scheme of global carbon cycle

Funcţia economică a pădurii nu se rezumă numai la calitatea 
sa de furnizor de materie primă, ea cuprinde şi valoarea fon-
dului de producţie constituit de sol, inclusiv al arboretelor 
neexploatabile. Importanţa şi necesitatea protecţiei solului 
forestier ca suport al ecosistemului şi al apelor au fost deja 
recunoscute şi apreciate de mult timp de silvicultura clasică 
şi nu este cazul să se insiste fiind prea bine cunoscute.

Funcţia socială este pusă în evidenţă prin noutăţile pe care 
l-a adus progresul tehnic şi care au fost mai dificil de prevă-
zut în trecut: calificarea şi specializarea muncitorului fores-
tier ca urmare a mecanizării lucrărilor din pădure cât şi din 
industria de prelucrarea a lemnului (munca necalificată fiind 
aproape eliminată), folosirea lemnului pe scară tot mai largă 
pentru utilizări noi (construcţii, produse finite şi semi-finite 
diversificate, industria chimică), protecţia solului din afara 
fondului forestier împotriva eroziunii şi prevenirea inunda-
ţiilor, utilizarea ca sursă de energie.

Funcţia cultural-recreativă a căpătat importanţă pe măsură 
ce urbanizarea s-a dezvoltat. Ea are pondere în ţările cu un 
nivel de viaţă ridicat. Această funcţie a evoluat, începând cu 
pădurile din jurul marilor centre urbane pentru a se extin-
de în ţările cele mai avansate, în toate pădurile publice (În 
Franţa ONF, echivalentul RNP ROMSILVA, construise până 
în 1999, 11.000 km poteci balizate, 8.000 km piste pentru 
ciclişti, 9.000 km piste ecvestre; bugetul pentru 1999 fiind 
de aproape 14 miliarde €).

Ea regrupează activităţile legate de natură: plimbări, desco-
perirea naturii (circuite de observarea florei şi faunei), sport, 
excursii pedestre, jogging, escalade, etc.

Deschiderea pădurii pentru public reprezintă un element 
de stabilitate şi de valorizare a patrimoniului, de preţuire a 
acestui bun care aparţine omenirii şi de înţelegere a rolului 
pe care acesta îl are pentru condiţiile de viaţă ale omului.. 
Amenajările pentru această funcţie antrenează cheltuieli 
(balizaj, securitate, infrastructura de primire a publicului şi 
de întreţinere). Accesul în pădure este în general gratuit în 
cele mai multe ţări; pentru unele circuite specifice sau ghida-
te şi pentru vehicule, în unele cazuri trebuie plătit.

După gradul de dotare pentru primirea publicului se deose-
besc trei categorii de păduri:

•	 păduri – parc, în care amenajarea este excesivă şi au pier-
dut caracterul de pădure naturală;

•	 păduri întreţinute, amenajate pentru plimbare şi excur-

sii, fiind interzise vehiculele;

•	 păduri amenajate, cele dotate cu locuri de pik-nik, spaţii 
pentru copii, parcursuri sportive, piste pentru ciclism 
sau ecvestre (fig. 3).

Fig. 3. Adăpost pentru pik-nik în pădurea comunală Bains les Bains 
Shelter for pik-nik in communal forest Bains les Bains

Venitul pe care îl aduce această activitate este infim (excur-
siile ghidate în unele masive forestiere, traseele de aventu-
ră, acţiunile educative pentru copii organizate de animatori, 
eco-muzeele)

Exercitarea gestiunii pădurii, se bazează pe punerea în va-
loare, care la rândul ei se compune din două părţi principale:

•	 întocmirea documentaţiei care să organizeze şi să pla-
nifice pe perioade, operaţiile necesare pentru realizarea 
obiectivelor urmărite prin gestiunea durabilă a pădurii 
respective. Pentru sinteze la nivel înalt, de exemplu pe 
ţări, urmărirea îndeplinirii obiectivelor gestiunii se face 
prin inventarele naţionale.

•	 realizarea investiţiilor care constituie dotarea pădurii 
cu cele necesare pentru îndeplinirea prevederilor din do-
cumentaţie, cheltuiala principală fiind în general pentru 
asigurarea accesibilităţii (drumuri, piste).

4. Documentaţia de planificare  
a gestiunii
Documentaţia de planificare a gestiunii, este în principiu 
amenajamentul forestier. El se întocmeşte pentru fiecare 
proprietate în parte şi este diferită în funcţie de suprafaţa 
pădurii gestionate. El se poate prezenta sub forme cu conţi-
nut diferit: amenajamentul propriu-zis, planuri de gestiune, 
coduri sau regulamente de gestiune, etc.

Conţinutul amenajamentului a evoluat în ultimele decenii, 
în funcţie de importanţa pe care a căpătat-o caracterul mul-
tifuncţional al pădurii, protecţia ecosistemului forestier, va-
loarea peisajului şi a funcţiei recreative a pădurii. S-a realizat 
o percepere mai largă a necesităţii pădurii ca element esen-
ţial al vieţii pe pământ, pe măsură ce omul şi-a dat seama 
de importanţa ecosistemelor forestiere în ansamblul marilor 
echilibre naturale, în viaţa socială şi în economia regională.

J. Doubourdier, apreciază amenajamentul forestier, ca ope-
raţia cea mai importantă a gestiunii pădurii şi îl defineşte ca 
fiind: „ansamblul analizelor, apoi al sintezelor şi al opţiuni-
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lor care, în mod periodic, organizează acţiunile de realizat în 
procesul de gestiune în scopul de a le face coerente şi eficace”.

În concepţia actuală amenajamentul include:

•	 analizele mediului natural, a necesităţilor economice şi 
sociale, precum şi analiza critică a gestiunii trecute;

•	 sintezele care au ca scop, gruparea informaţiilor rezul-
tate din analizele precedente, în funcţie de obiectivele 
alese, alegerea speciilor, determinarea structurii ideale 
a arboretelor. Alegerea tratamentelor şi a criteriilor op-
timale de exploatare şi în fine, găsirea echilibrului struc-
turii în funcţie de tratamente;

•	 pentru organizarea acţiunilor, amenajamentul cuprinde 
planificarea tăierilor, evaluarea posibilităţii. Programe-
le pentru menţinerea şi dezvoltarea biodiversităţii, ex-
ploatarea cinegetică, silvo-pastorală, primirea publicu-
lui, favorizarea peisajului, protecţia împotriva riscului 
natural fizic, împotriva incendiilor şi a defrişărilor.

Documentaţia de gestiune a pădurilor din zona respectivă 
se încadrează în ansamblul economiei locale şi regionale tra-
tându-se în ansamblu, odată cu aceasta, pentru care este ne-
cesară participarea factorilor interesaţi, care sunt consultaţi 
şi antrenaţi în adoptarea deciziilor.

În România, s-a acordat o atenţie deosebită amenajării pă-
durilor încă din sec. al XIX-lea, dar amenajându-se păduri 
inaccesibile, documentaţia întocmită n-a fost folosită şi s-a 
pierdut. Odată cu trecerea tuturor pădurilor în proprietatea 
statului s-a declanşat o campanie masivă de amenajare, care 
a reuşit să parcurgă până în 1956 întregul teritoriu al ţării1. 
Această amenajare, cu toate imperfecţiunile ei, a permis să 
se stabilească în 1959 primul inventar general al pădurilor 
ţării. Pentru a se asigura omogenitatea elaboratelor şi pentru 
a se compensa lipsa de experienţă a tinerilor amenajişti, s-au 
elaborat instrucţiuni şi s-a creat Institutul de Studii şi Pro-
iectări Silvice. Folosirea instrucţiunilor, de altfel necesare, a 
prezentat inconvenientul de a limita capacitatea de analiză 
şi au şablonat posibilitatea de sinteză şi de programare a ac-
ţiunilor pe care amenajamentul trebuie să le prevadă.

Amenajamentul se întocmeşte pe unităţi de producţie pen-
tru pădurile de Stat şi pe proprietari pentru pădurile parti-
culare. El se sprijină pe unităţi de suprafaţă relativ omogene 
(parcele), bine determinate, iar pădurile sunt clasate în două 
grupe funcţionale2: cu rol de producţie şi cu rol de protecţie 
şi producţie.

Amenajamentul se limitează strict la administrarea pădurii, 
fără să facă încadrarea acestuia în ansamblul local sau regio-
nal sau să se preocupe de valorificarea pădurii sau a produse-
lor ei. Nu se ţine nici o evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor 
provenite din gestionarea pădurii.

Examinarea unui amenajament întocmit (de o firmă particu-
lară autorizată, 81 pag. şi 3 hărţi 1/20000) în 2010, pentru o 
pădure particulară (227 ha, jud. Argeş), fără îndoială în con-

1 Potrivit concepţiei prof. I.Popescu –Zeletin, amenajarea păduri-
lor în perioada 1949-1956 s-a făcut pe MUFB şi MUFG.

2 Gr I păduri cu funcţii speciale de protecţie, a căror pondere ca 
suprafaţaă a crescut de la 14,2% în 1956 la 53,3% în 2000; Gr. II 
păduri cu funcţii de producţie şi protecţie.

cordanţă cu ultimele instrucţiuni, constituie un exemplu de 
documentaţie ce prezintă o structură prolixă, cu numeroa-
se repetări şi cu un conţinut neadecvat exigenţelor actuale, 
consecinţă a obligaţiei de a se conforma unor instrucţiuni 
depăşite. El nu corespunde concepţiei şi practicilor actuale 
de silvicultură şi nici nevoilor concrete de gestionare a pădu-
rii de către un particular: aceleaşi date sunt repetate de mai 
multe ori, multe pagini sunt goale sau conţin numai titluri; 
studiul ar fi putut fi concentrat într-un număr mult mai re-
dus de pagini, pe de altă parte completat cu o analiză mai 
concretă a ecosistemului şi încadrat în ansamblul local şi re-
gional. Cu titlu de exemplu: descrierea parcelară este şablon 
şi nu este pe subunităţi mai mici omogene, exploatabilitatea 
este stabilită global la 120 de ani şi nu pe specii, se carac-
terizează accesibilitatea prin densitate ceea ce este total 
nesemnificativ. Folosirea indicatorului densitatea reţelei de 
drumuri pentru exprimarea accesibilităţii proprietarilor de 
suprafaţă redusă este o eroare; la densitatea de 22 m/ha ar 
corespunde o distanţă de colectare de cca. 350 m; din analiza 
hărţilor prezentate, faţă de aşezarea periferică a drumurilor, 
distanţa maximă se pare a fi peste 500 m şi parţial pentru 
parcele 20, 21, 22, 27 şi 28 chiar de până la 1 km.

În Franţa, dispoziţiile legale prevăd întocmirea de amena-
jamente pentru pădurile publice supuse regimului silvic. 
Pentru proprietăţii particulare, prin legea din iulie 2001 se 
stabilesc trei tipuri de documente, prin care se asigură ges-
tiunea durabilă:

1. Planuri simple de gestiune pentru proprietari mai mari 
de 25 ha;

2. Regulamentul tip de gestiune pentru păduri cu suprafe-
ţe de 10 la 25 ha;

3. Codul de bună practică silvică pentru proprietăţi mai 
mici de 10 ha.

Obiectivul lor este să se determine, de o manieră simplificată, 
cadrul în care să se înscrie gestiunea forestieră pentru a atin-
ge obiectivele economice pe care proprietarul şi le-a propus.

Planul simplu de gestiune, ca oricare studiu menit să regle-
menteze gestiunea pe mai mulţi ani, cuprinde trei părţi: a). 
o parte descriptivă, b). o parte prospectivă şi a treia c). de 
directive care se concretizează în programul de gestiune.

a. Partea descriptivă se compune din: descrierea adminis-
trativă în care sunt inventariate servituţiile şi obligaţi-
ile proprietarului (obligaţii asumate, dreptul de trecere, 
scurgerea apelor, peisaje protejate etc.), o hartă detaliată 
a pădurii cu indicarea reperelor de limită, a drumurilor 
şi pistelor deschise în pădure şi din descrierea tehnică şi 
economică care prezintă pe parcele, date privind solu-
rile şi vegetaţia forestieră (regimul, speciile, densitatea, 
numărătoarea şi cubajul arborilor pe clase de vârstă în 
cazul codrului, creşterea curentă). Partea descriptivă 
este completată cu condiţiile economice care furnizează 
informaţi asupra orientării producţiei, posibilităţile de 
vânzare, mâna de lucru locală, valorificarea cinegetică.

b. Partea prospectivă cuprinde obiectivele gestiunii econo-
mice şi financiare: producţia de lemn constituie partea 
principală a venitului forestier, iar ca obiective forestie-
re, alegerea esenţelor şi a tratamentului care să permită 
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atingerea obiectivelor economice în limite acceptabile de 
cost şi de durată.

c. Programul de gestiune decurge din alegerea care a fost 
făcută în partea a doua. El prevede şi planifică pentru o 
perioadă de 15-20 de ani ceea ce trebuie realizat pentru 
ca obiectivele gestiunii să fie aduse la îndeplinire.

În principiu el cuprinde: lucrările de infrastructură (şanţuri 
de drenare, culoare contra incendiilor, drumuri şi piste) şi di-
rectivele pentru silvicultură privind: producţia care urmează 
să se obţină cu stabilirea ciclului şi a tratamentului. În acest 
scop se definesc regulile silviculturale, aşezarea tăierilor şi cal-
culul volumelor, succesiunea parchetelor şi în special modul de 
regenerare şi regimul răriturilor. El este însoţit de un bilanţ 
previzional de cheltuieli şi venituri (mai ales dacă sunt prevă-
zute investiţii şi de făcut rambursări de credite). El se materia-
lizează sub forma unui calendar al lucrărilor de efectuat.

Regulamentul tip de gestiune concentrează în acelaşi docu-
ment ansamblul opţiunilor silvice pe tipuri de arborete şi pe 
mari regiuni naturale. El cuprinde: indicaţii privind natura 
tăierilor, aprecierea mărimii şi a modului de recoltat, durata 
tăierilor şi vârstele sau diametrele de exploatabilitate, de-
scrierea lucrărilor necesare pentru buna conducere a arbore-
telor şi a regenerării, indicaţii cu privire la speciile recoman-
date, principalele obiective ecologice, recomandări pentru 
gestiunea cinegetică.

Codul de bună practică silvică este elaborat pe regiuni, în 
limitele cărora se identifică climatul, geologia, solurile (pe 
zone), descrierea sumară a arboretelor cu recomandări pen-
tru împădurire, speciile adaptate ca obiectiv de producţie, 
biodiversitatea cu indicarea spaţiilor forestiere remarcabile. 
Codul prezintă principiile şi face recomandări; el nu cuprin-
de programul de tăieri şi al lucrărilor de executat.

Întocmirea planurilor simple de gestiune sunt responsabili-
tatea proprietarului care le realizează prin experţi foresti-
eri autorizaţi. Regulamentul tip de gestiune se întocmeşte 
de organismele de gestiune şi exploatare în comun (ca de 
exemplu cooperativele forestiere), iar Codul de bună practică 
silvică de către Centrele regionale de proprietate forestieră 
(organisme de stat pentru îndrumarea proprietarilor parti-
culari de păduri).

Aceste documentaţii trebuie să se conformeze documentului 
de orientare generală regională; Schema Regională de Gesti-
une Silvică ce se stabileşte de Centrul Regional de Proprieta-
te Forestieră.

Adoptarea unui document de gestiune (potrivit mărimii su-
prafeţei) dă dreptul la obţinerea ajutorului public pentru in-
vestiţii, la avantajele fiscale legale, la exonerarea cererii de 
autorizare administrativă de tăiere şi a certificării forestiere 
de gestiune durabilă.

Spre deosebire de amenajamentul românesc, documentaţia 
de gestiune forestieră din ţările din apusul Europei se inte-
grează şi fac parte din ansamblul amenajării teritoriale loca-
le şi regionale.

Documentaţia de planificare a gestiunii forestiere a evoluat 
pe măsură ce condiţiile economice, ecologice şi sociale s-au 
schimbat şi s-au adaptat mijloacelor moderne de culegere a 
datelor şi de prelucrare informatică periodică a acestora.

Un exemplu îl poate constitui Elveţia, ţară reputată pentru 
calitatea gestionării pădurilor sale, unde prin Legea foresti-
eră din 1993, s-a modificat sistemul de gestionare a pădu-
rilor înglobându-se într-un sistem unitar toate activităţile 
aferente acestei activităţi: determinarea obiectivelor, elabo-
rarea planurilor, adoptarea deciziilor, controlul executării, 
inclusiv colectarea şi prelucrarea informatică a datelor (ame-
najamentul fiind suprimat).

Spre deosebire de amenajamentul tradiţional care avea ca 
scop planificarea şi controlul producţiei de lemn, planifica-
rea actuală urmăreşte să garanteze că pădurile vor putea să 
îndeplinească, în mod durabil toate funcţiile care se cer în 
prezent de la ea, fără ca volumul exploatat să depăşească 
creşterea anuală.

Pentru aplicarea legii s-a elaborat Manualul de planificare 
forestieră (1996), care reglementează în detaliu sistemul de 
planificare, lăsând totuşi libertatea de realizare factorilor 
responsabili. El nu are caracterul unei instrucţiuni rigide, 
dimpotrivă presupune capacitatea de înţelegere şi de analiză 
a celor care îl vor aplica şi mai ales un înalt spirit civic. Prin 
el se defineşte conceptul de planificare şi se precizează ca-
drul pentru realizarea planificării şi controlului în trei părţi: 
sistematica, metoda şi organizarea planificării. Planificarea 
constituie baza gestiunii durabile, iar parametrii de control 
definesc ţelurile şi conciliază conflictele de interese.

Se consideră că gestionarea şi conservarea pădurii nu pot fi 
abordate separat şi că trebuie să ţină seama de constrângeri-
le politice, economice, culturale şi juridice, ceea ce incumbă 
o largă concertare.

Planificarea este descentralizată la nivelul cantoanelor şi se 
realizează prin Planul director al Serviciului forestier can-
tonal şi prin Planul de gestiune la nivelul proprietarilor de 
pădure.

Producţia de lemn rămâne un criteriu important, dar accen-
tul se deplasează spre ameliorarea condiţiilor de exploatare 
pentru a se asigura conservarea ecosistemului. În acest fel, 
clasarea în păduri de producţie şi păduri de protecţie pierde 
din importanţă, oricare pădure având în acelaşi timp ambe-
le funcţii, importantă fiind conservarea ecosistemului şi pe 
această cale funcţia de protecţie este asigurată.

5. Inventarele forestiere naţionale
Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, după Con-
ferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului Înconjurător şi a 
Dezvoltării (Rio de Janeiro – 1992) şi a conferinţelor inter-
ministeriale pentru protecţia pădurilor, a apărut necesară 
urmărirea îndeplinirii obiectivelor gestiunii durabile a pădu-
rilor la nivel naţional şi internaţional. Caracterul internaţi-
onal al protecţiei pădurilor fusese deja semnat încă din 1907 
cu ocazia Congresului de la Viena (rezoluţia secţiunii a VIII), 
dar au trecut aproape 80 de ani pentru ca problema să devină 
o preocupare majoră a mai multor state europene.

Pentru orientarea politicii lor forestiere şi urmărirea înde-
plinirii obligaţiilor de gestiune durabilă a pădurilor asumate 
la nivel internaţional, unele state au organizat întocmirea 
de inventare naţionale forestiere. România a realizat primul 
său inventar forestier naţional în anul 1959 prin studiul 
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confidenţial „Productivitatea şi capacitatea de producţie a 
pădurilor în corelaţie cu instalaţiile de transport” (Brados-
che, Giurgiu, Miclescu, 1959).

Astfel în Franţa, primul inventar naţional a apărut în anul 
2000, urmat în 2007 de o sinteză a sondajelor spaţiale siste-
matice pe întregul teritoriu al ţării, iar în 2009 s-au publicat 
rezultatele campaniilor de inventar din anii 2005 la 2008; de 
acum înainte, pe această bază, evoluţia pădurii franceze la 
nivel naţional este urmărită an de an.

Inventarele sunt structurate pe criteriile şi indicatorii de 
gestiune durabilă a pădurilor stabiliţi la întâlnirile interna-
ţionale: criteriul corespunde unei preocupări importante de 
politică forestieră, iar indicatorii permit să se estimeze re-
zultatele concrete ale acţiunilor întreprinse.

Ele cuprind: date privind mărimea fondului forestier, struc-
tura şi volumul său, sănătatea şi vitalitatea ecosistemului, 
producţia, diversitatea biologică, funcţiile de protecţie şi 
cele socio-economice.

Prin conţinutul său, inventarul forestier naţional poate fi con-
siderat, ca documentul cel mai general de gestiune a pădurii.
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Abstract
Present view on wood evaluation. I – Forest management and planning

By implementing value, means activities aimed lead to achievement of the objectives which it proposed the sustainable 
forest management. The sustainable management means the management and use of forests and of forest land, in a man-
ner and intensity so they keep their biological diversity, regenerative capacity, vitality and ability to satisfy at present and 
future, their ecological, economical and social functions, at local, national and global level and they do not cause damage 
to other ecosystems.

Exercise of forest management is based on valuing which consists from the two major parts: preparing the documenta-
tion and realization of investments.

Management planning documentation are in principle the forest management plans. He is prepare for each property 
separately and is different according to the forest area managed.

In contrast by Romanian management plans, forest management documentation in the countries of Western Europe is 
integrated and is part from the assembly local and regional land use planning.

For the orientation of forest policy and monitoring fulfill the obligations of sustainable forest management assumed at 
international level, some states have organized the preparation by national forest inventories (Romania has achieved its 
first national forest inventory in 1959).

Inventories are structured by criteria and indicators of sustainable forest management established to international me-
etings, containing information such as: the forest fund size, structure and its volume, the ecosystem health and vitality, 
production, biological diversity, protection and socio-economic functions.

Keywords: forest management, value, forest inventories, management plans.
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Recenzie
Lansarea monografiei „CAROMBO-
IS, aventura unei întreprinderi fo-
restiere în Africa Centrală”, autor 
Ing. Petre Bradosche.

Sub auspiciile Asociaţiei Generale a 
Inginerilor din România (AGIR), la 14 
decembrie 2010 a avut loc, la sediul 
central tradiţional al acestui for din 
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, et. 
1, în sala Ion Ionescu, lansarea capti-
vantei monografii datorată domnului 
ing. Petre Bradosche1 „CAROMBOIS, 
aventura unei întreprinderi forestiere 
în Africa Centrală”, bazată pe nume-
roase documente din arhive (oficiale şi 
personale), parte reproduse distinct în 
15 anexe, din care 11 facsimilate pe 48 
din cele 160 pag. ale cărţii, 13 referinţe 
bibliografice, 11 note infrapaginale, 5 
tabele, 46 figuri (hărţi, planuri, foto-
grafii), rezumat în limba franceză etc. 
La acest eveniment au fost prezenţi şi 
colaboratorii săi supravieţuitori: Că-
lin Spiridon, Marin Crânguş, Victor 
Ionescu, Ion Şotârcă. A participat cel 
mai avizat auditoriu ţintă de profil din 
ţară reprezentat de personalităţi proe-
minente din fostele suprastructuri de 
exploatarea şi industrializarea lemnu-
lui din România şi din centrala fostului 
Minister al Economiei Forestiere, buni 
cunoscători al celor documentate în 
paginile acestui volum.

Festivitatea a fost deschisă şi prezidată 
de dl. dr. ing. Mihai Mihăiţă, preşedin-
tele AGIR, care s-a declarat onorat să 
continue tradiţia AGIR prin editarea şi 

1 Născut în Vălenii de Munte, jud. Ploieşti, 
la 8 iunie 1927, student al Institutului de 
Exploatarea si Industrializarea Lemnului 
din Bucureşti (1946-1950), proiectant fo-
restier (1950-1958) şi director al fostului 
Institut de Studii şi Proiectări Silvice din 
Bucureşti (1958-1960), ulterior al direcţi-
ilor pentru construcţia drumurilor foresti-
ere (1961-1969) şi după aceea pentru con-
strucţia combinatelor forestiere din fostul 
Minister al Economiei Forestiere, director 
general al Societăţii forestiere mixte ro-
mâno-franco-centrafricane (1979-1983), 
stabilit ulterior în Franţa unde, ca inginer 
principal, s-a dedicat timp de 18 ani insta-
laţiilor de distribuţie a apei potabile şi, în 
special, coroziunii conductelor din fontă. 
La vârsta de 70 ani se retrage la Lurcy.

prezentarea lucrărilor reprezentative 
ale corpului ingineresc român.

Dl. ing. Ioan Ganea, directorul renăs-
cutei Edituri AGIR (1998), a subliniat 
rolul cultural dirigent al editurii în pu-
blicarea prestigioaselor lucrări clasice 
inginereşti, exemplificat prin ultimele 
apariţii din perioada 1948-1950, pre-
cum „Hütte” şi primele două volume 
din „Lexiconul tehnic român” căreia, 
în epoca comunistă, i-a fost deturnată 
denumirea în „Editura tehnică”.

Fig. 1: Ing. Petre Bradosche, autorul volumu-
lui lansat. 

Eng. Petre Bradosche author of the book

 Fig. 2: Facsimilul coperţii monografiei „Caro-
mbois, aventura unei întreprinderi forestiere 

în Africa Centrală”. 
Facsimile of cover monograph “Carombois, a 
forest adventure company in Central Africa”

Onorat de editarea şi publicarea cărţii 
„CAROMBOIS” în editura pe care o re-
prezintă, a descris parte din paşii prin 
care a contribuit la apariţia monografi-
ei de faţă.

În completare, au mai vorbit domnii: 
dr. ing. Aurel Ungur, personalitate di-
namică complexă, demnitar al fostului 
regim şi fost director al Societăţii LO-
ROMBOIS, iar, recent, autor al cărţii 
„Pădurile României, trecut, prezent şi 
viitor”, ec. Victor Ionescu, fost director 
cu delegaţie al societăţii şi după aceia 
director al FOREXIM, precum şi dr. 
ing. N. Legun, ing. N. Bălaşa şi dr. ing. 
Cristian D. Stoiculescu.

Ultimul vorbitor a subliniat meritul 
incontestabil al autorului de a dezvălui 
concis, probant şi în premieră absolută, 
politica forestieră incompetentă, păgu-
boasă şi contrară intereselor ţării pro-
movată acasă şi peste hotare de foştii 
decidenţi comunişti. Că este aşa şi nu 
altfel, e suficient a invoca două adevă-
ruri expuse de autor. Primul adevăr 
(pag. 8), privind compararea situaţiei 
fondului forestier naţional din anul 
1959 şi ceea ce a preluat Regia Naţiona-
lă a Pădurilor în anul 1990. Consulta-
rea studiului fostului Institut de Studii 
şi Proiectări Silvice – ISPS, cu caracter 
intern şi nepublicat, elaborat la coman-
da Departamentului Silviculturii în 
anul 1959 „Productivitatea şi capacita-
tea de producţie a pădurilor în corelaţie 
cu instalaţiile de transport”, 85 p., de-
ţinut de autori (P. Bradosche, V. Giurgiu 
şi I. Milescu), exclude orice dubiu.

 

Fig. 3. Lansarea volumului a fost prezidată 
de dr. ing. Mihai Mihăiţă, preşedintele AGIR 
(stânga), ing. Petre Bradosche (mijloc), ing. 

Ioan Ganea, directorul Editurii AGIR (dreap-
ta). (Foto: T.  Răsădean). 

Launch of volume

Al doilea adevăr (pag. 158), privind 
dezastrul politicii forestiere româneşti 
de peste hotare, care rezidă în pierde-
rile de zeci de milioane de dolari USA 
provocate de trei din cele patru între-
prinderi forestiere mixte (NIROVI, 
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SEROMWOOD, în Nigeria şi LOROM-
BOIS, CAROMBOIS, în Republica Cen-
trafricană).

 Fig. 4. Aspect din sala “Ion Ionescu” în timpul 
lansării lucrării „Carombois” . (Foto: T. Răsă-

deanu). 
View from hall“Ion Ionescu” during launch of 

book „Carambois” 

Luând cuvântul, dl. ing. P. Bradosche, 
a evocat sintetic nu numai condiţiile 
socio-economice, ecologice şi istorice 
ale Republicii Centrafricane, şi me-
diul „otrăvit” al „iepocii de aur” ajun-
să la apogeul pretinsei „expansiuni 
economice româneşti”, ci şi atmosfera 
timpului şi intervenţiile dezastruoase 
şi necunoscutele greutăţi inutile ale 
aventurii CAROMBOIS provocate de 
decidenţii regimului comunist.

În baza experienţei sale bipolare acu-
mulate – 28 ani privind „construirea 
socialismului multilateral dezvoltat”, 
apoi timp de 18 ani în capitalism – , în 
funcţii care i-au permis să înveţe şi să 
preţuiască toate elementele unei acti-
vităţi economice prospere, a insistat 
în transmiterea contemporaneităţii a 
cauzelor eşecului, care sunt aceleaşi cu 
cele care au dus la prăbuşirea economi-
ei naţionale după anul 1990, şi anume:

1. hotărâri pripite, fără pregătirea 
prealabilă care a caracterizat tot-
deauna politica economică a ţării;

2. incompetenţa guvernaţilor de a 
analiza obiectiv şansele implicării 
economice a României, caracte-
rizată prin soluţii şi performan-
ţe tehnice adesea uzate moral, în 
acerbă competiţie internaţională;

3. supraestimarea capacităţii tehnice 
a fostului Institut de Cercetări şi 
Proiectări Forestiere estimată prin 
numărul de angajaţi şi nicidecum 
prin competenţa lor. Rezultatele 
CAROMBOIS se explică, în parte, 
prin preluarea unei infrastructuri 
franceze uzate, dar solid documen-
tată tehnic. Buldozerele şi autove-
hiculele fabricate în ţară au eşuat 
lamentabil, iar documentaţia ex-
orbitantă plătită de CAROMBOIS 
a fost abandonată după doi ani;

4. selectarea personalului, făcută pe 
criterii de rudenie sau apartenen-
ţă politică, fără verificarea com-
petenţelor profesionale şi morale, 
ceea ce au determinat supunerea 
capacităţii şi autonomiei conduce-
rii societăţilor regimului incompe-
tent dirijat din ţară, contrar inte-
reselor statului;

5. cumulul de atribuţii al FOREXIM 
(Întreprindere Forestieră de Ex-
port-Import): de acţionar, de 
aprobare a documentaţiei tehnice 
şi economice (fără să aibă capaci-
tatea şi competenţa necesare), de 
furnizor de utilaje şi de materiale, 
ceea ce a eliminat din start orice 

posibilitate de control a fiecăreia 
dintre aceste activităţi, dar şi de 
control asupra corectitudinii şi ca-
lităţii prestaţiilor sau de exercitare 
a atribuţiilor de gestionar;

6. sistemului economic socialist, care 
elimina responsabilitatea perso-
nală şi-l absolvea pe executant de 
responsabilitatea rezultatelor, cu 
condiţia îndeplinirii dispoziţiilor 
primite; acest sistem a dus la rui-
narea economiei întregii ţări, din 
care societăţile mixte din străină-
tate nu reprezintă decât o infimă 
parte, dar evidenţiază racilele sis-
temului comunist în care gândirea 
şi iniţiativa erau reprimate prin 
toate mijloacele;

Autorul acestei monografii, ca şi al ce-
lorlalte publicaţii ale sale, este şi rămâ-
ne, prin experienţa şi orizontul său, un 
actor şi un condeier de referinţă, docu-
mentat, profund, obiectiv, deci corect, 
onest şi credibil şi, totodată, un resta-
urator solitar al adevăratelor istorii 
ale silviculturii şi economiei forestiere 
româneşti. Prezentarea cărţii de faţă a 
fost înnobilată de gestul recunoscător 
al autorului, care aduce omagiul său, 
amintindu-i şi pe valoroşii săi foşti co-
laboratori, inclusiv pe cei plecaţi dintre 
noi (Ion Alexandrescu şi Ion Suseanu), 
„pentru efortul şi competenţa lor, care 
au făcut ca singura societate forestieră 
românească din străinătate să dureze 
dincolo de orice aşteptări şi să-şi rea-
lizeze integral obiectivele impuse de 
Statul român”.

dr. ing. Cr. D. Stoiculescu
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Cerbul lopătar în zona Tismana (Jud. Gorj)

Sorin Geacu

Este singura regiune unde există acest mamifer în judeţul 
Gorj, în cel mai nordic loc din Oltenia1.

Depresiunea Tismana se află în extremitatea de vest a Sub-
carpaţilor Româneşti, la 35 km vest de Târgu Jiu şi la 15 
km nord-est de Baia de Aramă (jud. Mehedinţi), la limita de 
nord-vest a judeţului Gorj. Altitudinile arealului frecventat 
de cerbii lopătari variază între 200 m (la sud de pădurea Şer-
şori) şi 592 m în Dealul Cornetu.

Climatul este mai blând, datorită influenţelor submedite-
raneene şi foehnizării aerului. Temperatura medie anuală a 
aerului este de 9,5°C la staţia meteorologică Apa Neagră (si-
tuată la 12 km spre sud-vest la 260 m altitudine), cu un ma-
xim în iulie (20,4°C) şi un minim în ianuarie (-2,4°C). Minima 
absolută a fost de – 30,0°C (13 ianuarie 1985).

La Tismana, cantitatea de precipitaţii atmosferice este de 925 
mm/an. Cel mai mult plouă în luna iunie (102 mm), iar cel mai 
puţin în august (58 mm). Anotimpual, cantitatea de precipita-
ţii este repartizată astfel: iarna – 23,8%, primăvara – 26,8%, 
vara – 24,0% şi toamna – 25,4%. Data medie de apariţie a 
primului strat de zăpadă este 20 noiembrie, iar a ultimului 
9 martie, astfel că durata medie a intervalului cu strat de ză-
padă este de 101 zile.Pâraiele sunt permanente, dar cu debit 
variabil (Tismana, Pocruia, Sohodol).Structura pe specii a pă-
durilor frecventate de cerbii lopătari este următoarea: stejar 
pedunculat (40%), gorun (25%), castan (15%), tei (10%) şi alte 
specii (10%), încadrându-se ecosistemului „pădurilor precar-
patice cu stejar pedunculat”. Grupele de vârstă dominante ale 
arboretelor sunt 20-60 ani (37%) şi de 100-130 de ani (42%).

Propunerea de introducere a acestei specii a fost luată de 
fosta Direcţie Regională Silvică Oltenia din Craiova, de care 
aparţinea la începutul anilor `60 Ocolul Silvic Tismana. Colo-
nizarea s-a făcut în luna iunie 1962, când s-au adus 10 exem-
plare adulte (mai multe ciute) din parcul Şarlota (jud. Timiş). 
Transportul s-a făcut în lăzi cu vagon CFR pe distanţa de 280 
km, pe traseul Şarlota-Lipova-Simeria-Petroşani-Târgu Jiu, 
apoi încă 30 km cu un camion până în pădurea Dumbrava. 
Acestea s-au introdus iniţial într-un ţarc de 2,3 ha (70% din 
suprafaţă erau arborete de stejar pedunculat şi 30% poiană) 
amplasat la altitudinea de 260 m, în parcela 54 B a pădurii 
Dumbrava (la 4 km est de Tismana), ţarc construit în anul 

1 Autorul mulţumeşte pentru unele informaţii furnizate, dom-
nilor ingineri silvici Gheorghe Paraschivu (Peştişani) şi Dragoş 
Drăgotescu (Tismana).

1961. Împrejmuirea era din lemn (despicături), cu înălţimea 
de 2 m. În ţarc existau 3 hrănitori, 3 sărării, iar apa provenea 
de la un izvor captat. În ţarc cerbii lopătari au avut viţei.

În noaptea de 3/4 ianuarie 1963, în ţarc a pătruns un râs care 
a omorât 3 tauri de la care a consumat carnea dintre picioare-
le din spate, puţină carne de la gât şi ficaţii.

Cerbii lopătari au fost ţinuţi timp de 3 ani în ţarc, după care 
au fost lăsaţi liberi în vara anului 1965, numărul lor fiind 
atunci de 17. În anul 1966 s-a demolat ţarcul.

La început, ei s-au menţinut în pădurea Dumbrava, atunci 
încadrată fondului de vânătoare Vânăta, numit aşa după sa-
tul omonim aflat în vestul pădurii. Ulterior, arealul speciei 
se extinde cu deosebire spre vest, către valea Pocruii, menţi-
nându-se de peste 4 decenii pe fondurile de vânătoare (veci-
ne) Dumbrava şi Tismana ale Ocolului Silvic Tismana.

Efectivul a sporit apoi de 4 ori, astfel că în primăvara anului 
1968 existau 40 exemplare. Migrarea unor exemplare spre sud 
şi spre est (de unde nu au mai revenit), dar şi atacurile lupilor, 
au determinat reducerea cu 32% a efectivului, astfel că primă-
vara anului 1968 s-au observat numai 27 exemplare (Cotta, Bo-
dea, 1969), din care 12 masculi şi 15 ciute. Între 1969 şi 1970, 
numărul cerbilor lopătari se reduce din nou (cu încă 30%).

La începutul anilor `70, cerbi lopătari puteau fi văzuţi şi în 
praful de pe mijlocul drumului naţional Tg. Jiu-Peştişani-
Tismana-Baia de Aramă (pe atunci neasfaltat), pe sectorul 
(de circa 2 km) unde acesta traversează pădurea Dumbrava.

Ulterior, populaţia se reface, sporind de 4,2 ori în intervalul 
1970-1984, astfel încât, în luna martie 1984 s-a atins ma-
ximul populaţional – 80 de exemplare (tab. 1). De altfel, în 
1984, pe Dealul Pocruii s-a şi văzut un cârd de 60 de cerbi 
lopătari în apropierea hrănitorii din parcela forestieră 14.

Tab. 1 – Dinamica efectivului (exemplare) 
The dynamics of Fallow Deer effectives (specimens)

An 1962 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977
Ex. 10 17 40 27 27 19 25 25 32 45 56 58

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
58 60 60 60 64 74 80 54 58 62 70

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2001
70 45 50 30 30 20 20 20 20 20 27

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
27 43 42 43 40 36 39 49 48

Cinegetic ă
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În iarna grea 1984/1985 au murit 26 exemplare, înregistrân-
du-se astfel o diminuare a efectivului cu 32% (zăpada groasă 
de 1,1-1,8 m s-a păstrat până la 25 februarie 1985).

Urmează o scurtă perioadă (1986-1989) de uşor spor al nu-
mărului de indivizi (70 în 1989), după care efectivul se di-
minuează de 3,5 ori, ajungând la 20-30 exemplare până în 
ultimii ani, cauzele fiind braconajul (de exemplu s-au găsit 
braconate 5 exemplare în 1990, apoi 10 în 1996), migrarea 
(cum a fost în 1992), diminuarea resurselor de hrană prin 
uscarea arboretelor de castan, etc.

În mulţi ani până în 1989, exemplare s-au constatat chiar şi 
în curtea Ocolului Silvic Tismana, fiind surprinse mâncând 
din clăile de fân. Altele au ajuns până în pădurile din apropi-
erea schitului Cioclovina de Jos (2,5 km nord de mănăstire), 
pădurile Ieroni, Cotu cu Aluni, Vârtoapele.

Mişcarea exemplarelor în teritoriu arată faptul că au fost 
unii ani când majoritatea cerbilor lopătari erau în pădurea 
Dumbrava (de exemplu 1993 – 20 în pădurea Dumbrava şi 10 
la Tismana-Pocruia) şi alţi ani (după 2002) când majoritatea 
se află în pădurile de la nord de satul Tismana. La începutul 
anului 2010 numărul acestora era de 48 (tab. 2).

Tab. 2 – Numărul cerbilor lopătari pe fondurile de vânătoare (FV) 
Dumbrava şi Tismana în ultimul deceniu 

Fallow Deer numbers on the Dumbrava and Tismana hunting funds 
over the past ten years

FV 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dumbrava 13 13 12 11 11 9 9 13 15 15
Tismana 14 14 31 31 32 31 27 26 34 33

Din cele 40 de exemplare existente în primăvara anului 2007, 
circa 75% (27 exemplare) s-au observat în pădurea Şerşori-
Ruşeaţa şi numai 9 (25%) în pădurea Dumbrava. În primă-
vara anului 2011, s-au văzut 14 cerbi lopătari în apropierea 
sediului Ocolului Silvic Tismana, 9 exemplare în pădurea Ru-
şeaţa şi 4 tauri în pădurile din apropierea mănăstirii Tismana.

Existenţa lupilor a făcut ca – în timp – efectivul speciei să 
nu crească prea mult. Cerbi lopătari consumaţi de lupi s-au 
identificat în anii : 1972 (1), 1973 (1), 1976 (4 ciute), 1977 (6), 
1978 (1 ciută), 1980 (1), 1981 (4), 1984 (1). În 1976 o ciută 
a fost omorâtă de râs şi alte 3 ciute de lupi. În anul 1977, 2 
masculi şi 4 femele au fost găsite omorâte de lupi în parcela 
19 din sudul pădurii Dumbrava (la sud de şoseaua naţională). 
În 1983 un exemplar a fost accidentat pe şoseaua naţională, 
iar în 1993 o altă ciută a fost găsită moartă, fiind accidentată 
pe aceeaşi şosea. La 7 martie 2010 un viţel mascul a fost ac-

cidentat pe valea Piscurilor, la nord de Topeşti.

Arealul general al speciei cuprinde un teritoriu de circa 15000 
ha delimitat de valea Pocruia în vest şi pădurea Dumbrava în 
est (extindere pe 9 km de la vest la est). Mai frecvent însă, 
cerbii lopătari se întâlnesc în regiunea împădurită aflată de 
o parte şi alta a pârâului Tismana, la latitudinea mănăstirii 
şi a Ocolului Silvic. Aceasta cuprinde, la est de pârâu : Dealul 
Mereazului, Piatra Babii şi Poarta Fântâna Corbului, iar la 
vest Dealul Gorganu, Dealul Pocruia şi Dealul Măgura Cor-
netu., Poiana Faţa Vântului. Acest areal are 5 km de la vest la 
est şi lăţimea de 1-1,5 km. Aici liniştea (nu sunt localităţi şi 
doar un singur drum modernizat pe valea Tismanei) şi hrana 
sunt asigurate.

Valorile sex-ratio au fost şi sunt corespunzătoare (tab. 3).

Tab. 3 – Valorile raportului între sexe  
Sex ratio values

An 1969 1975 1976-
1989 1990 1991-

1998 2005 2006 2010

M/F 1/1,2 1/1,2 1/1 1/1,2 1/1 1/1,7 1/1,6 1/1,6

În luna martie 2010 s-au observat 18 masculi şi 30 femele.

Locurile actuale de boncănit sunt: Dealul Pocruii, Dealul 
Fântâna Corbului şi pădurea de la sud de Mănăstirea Tisma-
na. În perioada cu efective mari din anii `80, existau trei lo-
curi de boncănit şi în pădurea Dumbrava.

Recoltarea acestui mamifer a început în 1973. În intervalul 
1973-1996 s-au vânat 18 exemplare (tab. 4).

Tab. 4 – Exemplare recoltate (în unii ani pe sexe) 
Collected specimens (by sex in some years)

An 1973 1976 1979 1980 1984 1986 1987 1988 1989 1996
Ex. 1 4 f 1 m 1 f 2 m f 2 m 2 m f 2 m 2 m 1

Cele mai valoroase trofee erau medaliabile cu bronz. De circa 
15 ani nu s-a mai vânat acest mamifer.

În lunile iunie-iulie 2001, s-a observat prezenţa unei femele 
albe, dispărută apoi.

În cuprinsul arealului speciei, există 13 hrănitori şi 25 sărării.

Bibliografie
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tul României, Edit. Agrosilvică, Bucureşti.

Neamu, Gh.,1998: Clima Olteniei deluroase, Edit. Ars Docendi, Bucureşti.
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Abstract
Fallow Deer in the Tismana region (Gorj County)

This is the only region in Gorj County, sheltering this mammal in the northernmost area of Oltenia. The proposal to intro-
duce the species was made by the former Regional Forest Direction – Oltenia, situated in Craiova City. Colonisation began 
after 1962, when ten adult specimens (several females) were brought in from Şarlota Park (Timiş County). The population 
reached a maximum number (80 animals) in 1984, but at the beginning of 2010 it numbered only 48 specimens (18 males 
and 30 females). The species lives in a territory of approximately 15,000 hectares bounded by the Pocruia Valley in the 
west and the Dumbrava Forest in the east (9 km from west to east).

Keywords: Dama dama, Tismana Region, Gorj County, Romania.
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Conservarea naturii

Rumänien braunbären ein beachtliches 
Naturkapital in europäischer 
Konstellation

Aurel Teuşan, Ştefan M. Teuşan

1. Einführung
Der Donau-Karpatenraum (sprich: Rumänien) zeichnet sich 
durch geomorphologische Vielfalt sowie zahlreiche klimatis-
che Varianten aus. Die Folge ist eine überdurchschnittliche 
Biodiversität. Zu den Grundelementen der floristischen Viel-
falt werden über 3400 Arten von Blütenpflanzen genannt, 
die Zahl der Lebensarten wird auf 50.000 geschätzt (s. auch 
AFZ-Der Wald 23/1999). Von den europäischen Wildtieren 
leben etwa 30 % in Rumänien. Zu den wichtigsten zählen 
der Feldhase, die Wildkatze, das Eichhörnchen, sowie Uhu, 
Auerhahn, Birkhuhn, Steinadler, Wildschwein, Reh, Hirsch, 
Luchs, Gemse, Wolf und Bär. Ein beachtliches Naturkapital, 
welches  in das europäische Projekt NATURA 2000 zu inte-
grieren ist.

Abb. 1. Winterquartier für Braunbären in den Nordkarpaten. Die 
sog.“Pietrele Doamnei” im Bergmassiv Rarau. Foto: A. Teusan

2. Der Braunbär - Primus inter pares
Ursprünglich bevölkerte der Braunbär (Ursus arctos L.) alle 
Wälder zwischen Donaudelta und die alpinen Matten der 
Karpatenkette. Grund genug für den römischen Geschi-
chtsschreiber Ammianus Marcellinus (330-395 n. Chr.) das 
Gebiet als „Bärenland“ zu bezeichnen. Nach und nach ver-
schlechterten sich die Lebenbedingungen dieser imposan-
ten Tierart. Die prachtvollen Eichenwälder der südrumänis-

chen Ebene mussten Kornfeldern weichen. Auch die mul-
tisäkulären 

Mischwälder der höheren Karpatenlagen wurden ein Opfer 
der Sägewerke. Nur Rudimente davon konnten noch recht-
zeitig unter Schutz gestellt werden, vor allem in Form von 
Nationalparks und/oder Biosphärenreservaten. Die mehr als 
tausendjährige Kohabitation Mensch/Bär hat tiefe Spuren 
in der rumänischen Folklore hinterlassen und zugleich zu 
einem einfachen modus vivendi geführt: Mensch und Tier 
gehen sich, wo es nur geht, aus dem Weg. Verkehrsunfälle 
sind nicht bekannt. Zu Konfrontationen kommt es nur sel-
ten (rd. 1 %) vor. In solchen Fällen offenbart der Bär ersta-
unliche Fähigkeiten und wird zu einem gefährlichen Geg-
ner. Die zunehmende touristische Tätigkeit könnte zu einer 
Verschärfung der Situation beitragen. Es gibt Stimmen, die 
von einer Gefährdung der Menschen durch Bären sprechen. 
So wie aus den nachstehenden Daten ersichtlich, war die 
Bärenpopulation im letzten Jahrhundert starken Schwan-
kungen unterworfen.

Bestandsentwicklung des Braunbären in Rumänien 1900-2000 
(RÖSLER, 2005)

Jahr       Stückzahl

1900        3000

1920        3000

1930        1800

1942        1500

1950          860

1955        2000

1960        3200

1965        3800

1968        4600

1970        4200

1973        3700

1976        5000

1979        5700
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1980        6200

1988        7800

1990        7500

1996        5300

2000        5700

2004        6200

Unter dem Diktator Ceausescu waren bekanntlich die 
Bären „Chefsache“. Mit 7800 Tieren erreichte der Bestand 
Höchstwerte. Die von ihm erlegten Tiere werden mit etwa 
4000 beziffert. Die mit der Organisation der Jagden bea-
uftragten Forstbeamten hatten dafür zu sorgen, dass die 
Bären zeit- und punktgerecht zur Stelle waren …

3. Der Braunbär unter europäischer 
Schirmherrschaft
Ausschlaggebend ist die Vereinbarung von Bern, auch von 
Rumänien in 1993 unterzeichnet. Demnach ist die Jagd 
auf Bären streng verboten. Nur die Tiere, die gravierende 
Schäden verursachen oder Menschen gefährden, die soge-
nannten „Problembären“ werden zum Abschuss freigegeben. 
Mit zunehmenden Tourismus und Wohlstand nimmt aber 
auch die Zahl der „Problembären“ zu. Lt. Presseberichten 
werden manche Schafzüchter mit periodischen Bärenbe-
suchen konfrontiert. Ebenso die Bewohner der städtischen 
Randsiedlungen. Ein Beweis dafür, dass die Bären dabei sind, 
ihr angeborenes „Unbehagen“ an die Zivilisation zu verlieren.

Die rumänische Forstverwaltung geht z.Zt. von einem Bes-
tand aus von über 5.500 Tieren. Demnach leben in Rumänien 

rd. 47 % aller europäischen Bären, Russland ausgenommen. 
Die weitgehende Mehrheit (93 %) hält sich im Bergwald auf. 
Die illegale Eingriffe (z. B. Wilderei) belaufen sich auf etwa 
20 Fälle jährlich, d.h. sind zu bemeistern. Die von Experten 
ermittelte optimale Bestandsdichte wird mit 4760 beziffert. 
Mit anderen Worten: Der Grundbestand ist weitgehend ge-
sichert.

Zahlen und Behauptungen die umstritten sind.
Nur ein Beispiel: Die rumänische Naturschutzorganisation 
Aves geht von anderen Zahlen aus. Nach ihren Schätzungen 
leben in den rumänischen Wäldern höchstens 2500 Bären 
d.h. der Bärenbestand ist in seiner Nachhaltigkeit gefährdet, 
zumal die Sucht nach Trophäen auch unter demokratischen 
Regierungen nicht nachgelassen hat !. Die Diskrepanz im 
Hinblick auf Zahlen und Standpunkte hat auch die zustän-
digen Gremien in Brüssel stutzig gemacht. Von der rumänis-
chen Regierung werden zumindest regionale Management-
projekte erwartet.

Kurzum: Wir werden noch Gelegenheit haben, auf dieses 
Thema zurückzukommen.
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Stoiculescu Cr. D., 1999: Biodiversität im rumänischen Raum. AFZ/Der 

Wald, 23: 1120-1221.

Stoiculescu Cr. D. und Aurel Teuşan, 2001: Die rumänischen Karpaten, 
Überbleibsel von Urwäldern und Zufluchtsort der Braunbären. Forst und 
Holz, 8: 243-245.

Rösler R., 2005: Zum Habitat des Braunbären in den Rumänischen Karpa-
ten unter besonderer Berücksichtigung des Nösnerlandes (Judetul Bis-
trita-Nasaud) in Siebenbürgen. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. 
Halle/Saale, 30: 181-202.

Abstract
Carpathian bear, part of the Romanian natural capital in the European constellation

The Romanian Forest Administration is currently from a pool of more than 5500 animals. Thus living in Romania 47% 
of all European bears, except Russia. The vast majority (93%) stays in the mountain forest. The illegal operations (eg, 
poaching) amounts to approximately 20 cases annually. The experts determined optimal stocking density is estimated at 
4760th. In other words, the basic component is reasonably assured.

Keywords: bears, mountain forest, optimal stocking.
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Rudolf Rösler 
„Un ardelean expert al Consiliului European  
în probleme de vânătoare şi silvicultură” /  
„Ein Siebenbürger Jagd – und Forstsachverständiger 
des Europarats” („Siebenbürgische Zeitung”, 
München). Bibliografie (II)

In Europas größter Jagdzeitschrift, „Wild und Hund”, Hamburg/
Berlin, erschien am 22 Mai d. J. unter dem Tietel „Entwicklung 
und Bejagung des Braunbären in Ost un Südosteuropa” ein Auf-
satz des aus Bistritz stammenden Forstingenieurs Rudolf Rösler 
(49), Regensburg. Rösler, seit 1976 in Deutschland, war in Sie-
benbüger zuletzt Leiter des Sachgebietes Jagd und Fischerei der 
Oberforstdirektion des Nösnerlandes, er veröffentlichte schon in 
Rumänien Aufsätze, die zur Kenntnis insbesondere des Braunbä-
ren in den Karpaten beitrugen.

Es lohnt sich, einen kurzen Blick auf die fachpublizistische 
und Vortragstätigkeit diese Siebenbürgers zu werfen, bezie-
hungsweise diese hier in Stichworten zu vermerken.

Rösler hielt so u.a. im Rahmen des Arbeitskreises für Sieben-
bürgische Landeskunde, Sektion

Naturwissenschaften, bisher mehrere Vorträge zu Themen 
wie: Die Säugetiere des Nösnerlandes, Tagung Hilderberg 
1978; Beiträge zur Kenntnis des Braunbären in den Karpaten 
Rumäniens, Tagung Trier 1980; Der Braunbär in der Sieben-
bürgische Jagerspräche, Arbeitssitzung Gundelsheim 1981; 
Zur Kenntnis des Bärenbiotops in den Karpaten Rumäniens, 
Tgung Regensburg 1981; Das Brauchtum um den Braunbä-
ren in den Karpaten Rumäniens, Tgung Tübingen 1983; Zur 
Geschichte der Jagdgesetzgebung um den Braunbären in Sie-
benbürgen, Arbeitssitzung Gundelsheim 1988.

Rudolf Rösler wurde darüberhinaus aufgrund der veröffent-
lichten daten vom Generalsekretariat des Europarates im 
Jahre 1987 zum beratenden Sachverständigen für die Berei-
che Ost – und Südosteuropa bestellt.

Anläßlich der Tagung des Europarates in Zusammenarbeit 
mit den spanischen Umweltbehörden vom 18. bis zum 21. 
Mai 1988 in Oviedo in Asturien mit dem Thema: „ Die Si-
tuation und der Schutz des Braunbären (Ursus arctos L.) in 
Europa” wurden vier Regional referate gehalten, darunter ei-
nes von Rösler: Nordeuropa von E. Pulliainen (Finland), Mit-
tel – und Osteuropa von R. Rösler (BR Deutschland), Mittel-
meerraum von G. Mertzanis (Griechenland) und Türkei von 
B. Mursaloglu (Türkei).

Der in Regensburg lebende Diplom-Forstingenieur ist mit 

Dietlinde-Helga, geb. Lang, verheiratet und hat zwei Kinder.

(Redacţia RSC)

În Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 27/2010 a fost 
publicată prima parte a listei publicaţiilor d-lui Dipl. Forstw. 
Rudolf Rösler. În continuare publicăm, ordonate cronologic, 
lista cu celelalte 206 titluri de articole din cele 374 publicate 
până în prezent:

169. Emil Karl Kempf (1879 – 1953). Un pionier al silvicultu-
rii Noii Guinee germane (Emil Karl Kempf (1879 bis 1953). 
Ein Forstpionier Deutsch-Neuguineeas), Forstinfo nr. 2, 
München;

170. Cu 90 de ani în urmă:”Reducerea candidaţilor !” (Vor 90 
Jahren: „Reduzierung der Anwärterzahl!“), Forstinfo nr. 2, 
München;

171. Johann Georg Freiherr von Aretin (1771-1845) – pionier 
al construcţiilor contratorenţiale – 150 de ani de la moartea 
sa (Johann Georg Freiherr von Aretin (1771-1845) – Pionier 
der Wildbachverbauung. Zur 150. Wiederkehr seines Todes-
jahres), LWF 161, München;

172. Concertul de Crăciun al orchestrei fanfarei simfonice 
din Regensburg (Weihnachtskonzert des Symphonischen 
Blasorchesters Regensburg), Kronstädter Zeitung nr. 1, 
München;

173. Urşi ucigaşi în Carpaţi (Mörderbären in den Karpaten), 
Deutschen Alpevereins, Sektion Karpaten nr. 7 , München;

174. România: noua lege a vânătorii (Rumänien: Neues Jagd-
gesetz), Wild und Hund nr. 10, Hamburg;

175. Pionieri ai silviculturii bavareze în fostele colonii ger-
mane (Bayerische Kolonialforstpioniere in den ehemaligen 
deutschen Schutzgebieten), Forstinfo nr. 17, München;

176. Kiautschou. Retrospectivă asupra istoriei economiei 
forestiere din fosta colonie germană (Kiautschou. Rückblick 
auf die Forstgeschichte des ehemaligen deutschen Schutzge-
bietes, genannt „Preußen des Ostens“), Forst und Holz nr. 17, 
Alfeld-Hannover;

177. Artist din Transilvania onorat în oraşul Regensburg 

Cinegetic ă
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(Siebenbürgischer Künstler in Regensburg geehrt), Sieben-
burgische Zeitung nr. 16, München;

178. Müller Rudolf. Om de ştiinţă al silviculturii, ultimul 
„vânător călăreţ” prusac (Müller Rudolf. Forstwissenschaft-
ler und letzter aktiver „preußischer reitender Feldjäger“), 
Ostdeutsche Gedenktage 1998, Bonn;

179. Karl Ludwig Koch (1778-1857). În amintirea unui silvicul-
tor şi cercetător naturalist din Oberpfalz (Karl Ludwig Koch 
(1778-1857). Zum Gedenken an einen Oberpfälzer Forstmann 
und Naturforscher), Oberpfälzer Heimat, Bd. 42, Weiden;

180. Karl Ludwig Koch (1778-1857). În amintirea unui sil-
vicultor şi cercetător naturalist din Bavaria şi Pfalz (Karl 
Ludwig Koch (1778-1857). Zum Gedenken an einen baye-
risch-pfälzischen Forstmann und Naturforscher), Westrich-
kalender 1998, Koblenz;

181. Cu 180 de ani în urmă a inventat bicicleta: Silvicultorul 
K. F. Frh. Drais von Sauerbronn (1785-1851) (Vor 180 Jah-
ren erfand er das Fahrrad: Karl Friedrich Frh. Drais von Sau-
erbronn (1785 bis 1851), Forstinfo nr. 29, München;

182. Pionieri ai silviculturii coloniale din Bavaria (Bayeri-
sche Kolonialforstpioniere), Hercynia, München;

1998:
183. Noutăţi la cunoaşterea teratologiei tisei (Taxus bacca-
ta) (Neuigkeiten zur Teratologie der Eibe (Taxus baccata L.), 
Journal forestier suisse;

184. G. von Greyerz (1778-1855). Pionierat în ameliorarea 
pinetelor degradate şi a cercetării în silvicultura bavareză 
(Gottlieb von Greyerz (1778 bis 1855). Pionier der Kiefern-
krüppelbestandmelioration und des bayerischen Versuchs-
wesens), Forstinfo nr. 9, München;

185. O peripeţie, nu de toate zilele din munţii Carpaţi (Ein 
nicht alltägliches Erlebnis in den Karpaten), Deutschen Al-
pevereins, Sektion Karpaten nr. 8 , München;

186. Retrospectivă asupra istoriei silviculturii din coloni-
ile germane (Rückblick auf die deutsche Kolonial-Forstge-
schichte), Univ. München und der LWF, 173, München;

187. Feteasca – bună ca laptele de mamă. Şi Bismarck a băut 
cu plăcere vinul „Steiniger” din Viişoara (Wie Muttermilch 
und Frauenlieb. Auch Bismarck trank gern den Heidendorfer 

„Steiniger“ aus Siebenbürgen) Siebenburgische Zeitung nr. 15, 
München;

188. Pionier al silviculturii indoneziene: Joseph Nirschl 
(1876-1943) (Pionier des Forstwesens Indonesiens. Joseph 
Nirschl. (1876 bis 1943), Forstinfo nr. 14, München;

189. G. von Greyerz (1778-1855). Un silvicultor elveţian, pi-
onier al ameliorării pinetelor degradate ale Oberpfalz-ului 
(Gottlieb von Greyerz (1778-1855). Ein Schweizer Forst-
mann und Pionier der Kiefernkrüppelbestandmelioration 
der Oberpfalz), Oberpfälzer Heimat, Bd. 43, Weiden;

190. Întemeietorul „Spessartului maghiar”. Lorentz Scherg 
(1864-1938) (Begründer des „Ungarischen Spessarts“. Lo-
renz Scherg (1864 bis 1938), Forstinfo nr. 14, München;

191. E. von Czynk, ornitolog şi părintele literaturii cinegetice 
germane din lanţul Carpatin de SE (Eduard von Czynk. Or-

nithologe und „Vater der deutschen Jagdliteratur des Südost 
– Karpatenraumes“), Ostdeutsche Gedenktage 1999, Bonn;

192. Reorganizarea economiei forestiere ruseşti de către pi-
onieri germani ai silviculturii cu 250 de ani în urmă (Neu-
organisation der russischen Forstwirtschaft durch deutsche 
Forstpioniere vor 250 Jahren). Ostdeutsche Gedenktage 
1999, Bonn;

193. Arbuşti forestieri din pădure şi din afara ei (Sträucher 
in Wald und Flur. Mitautor, Hg.: Bayerischer Forstverein, 
Ecomed – Verlag, Landsberg, 1998, 569S. Verfasst: Die Beer-
sträucher (Vaccinium L.), S. 28-38; Die Berberitze (Berberis 
vulgaris L.), S.39-45; Der Goldregen (Laburnum Med.), S. 
138-146; Die Hartriegel (Cornus L.), S. 154-166; Der Gemei-
ne Liguster (Ligustrum vulgare L.), S. 234-239; Die Schnee-
ball-Arten (Viburnum L.), S. 284-295)– coautor;

194. Cartarea floristică a jud. Bistriţa-Năsăud (Zur floristi-
schen Kartierung des Nösnerlandes (Jud. Bistriţa – Năsăud) 
in Siebenbürgen), Ştiinţele naturii nr. 4, Bistriţa;

195. Lacul de baraj natural – Tăul din Valea Măgurii (M. 
Bârgău) (Der natürliche Stausee – Tăul din Valea Măgurii / 
Borgoer-Gebirge) Ştiinţele naturii nr. 4, Bistriţa;

196. Literatura cinegetică în limba germană din România 
(Das deutsche Jagdschrifttum Rumäniens), Sudostdeutsche 
Vierteljahresblatter nr. 4, München;

1999:
197. Brehm s-a înşelat puternic… (Hier irrte Brehm gewal-
tig…), Wild und Hund nr. 1, Hamburg;

198. Încercări de repopulare pe Olt. Biologi bavarezi 
colonizează castorul în Transilvania cu scopul de-al face din 
nou specie indigenă (Repopulationsversuch am Alt. Bayeri-
sche Wildbiologen setzen in Siebenbürgen Biber aus um die 
Nager dort wieder heimisch zu machen), Siebenburgische 
Zeitung nr. 1, München;

199. Pionier al silviculturii în Malaezia: Cornelius Hummel 
(1880-1972) (Pionier des Forstwesens Malaysias. Cornelius 
Hummel (1880-1972), Forstinfo nr. 1, München;

200. Hermann von Nordlinger (1818-1897) şi C.Ch. Oettelt 
(1717-1802). Biografia a doi silvicultori de seamă (Hermann 
von Nördlinger (1818-1897) und Carl Christoph Oettelt 
(1717-1802). In: Neue Deutsche Biographie), în vol. 19 al celei 
mai mari „Biografii germane”, Berlin;

201. G. von Greyerz (1778-1855).Un silvicultor elveţian, pi-
onier al ameliorării pinetelor degradate din Bavaria (Gott-
lieb von Greyerz (1778 bis 1855). Ein Schweizer Forstmann 

– Pionier der Kiefernkrüppelbestandsmelioration in Bayern), 
Forst und Jagdzeitung nr. 2, Frankfurt;

202. A murit cu 100 de ani în urmă: Eduard von Czynk 
(1851-1899). În amintirea unui ornitolog şi scriitor cinege-
tic din Braşov (Er starb vor 100 Jahren: Eduard von Czynk 
(1851 bis 1899). Zum Gedenken an einen Kronstädter Orni-
thologen und Jagdschriftsteller), Neue Kronstädter Zeitung 
nr. 1, München;

203. Anomalii colonistice observate la câteva specii de păsări 
(Beobachtungen von Farbanomalien bei einigen Vogelarten), 
Orinologische Mitteilungen nr. 2, Mainz;
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204. Flora din Ideciul de Sus din Transilvania de Nord (Zur 
Flora von Ober-Eidisch, in: Heimatbuch Ober-Eidisch in 
Nordsiebenbürgen), Rohr im Kremsatl;

205. Scurtă privire retrospectivă asupra istoriei silviculturii 
din Iugoslavia (Kurzer Rückblick auf die Forstgeschichte Ju-
goslawiens), Forstinfo nr. 8, München;

206. Tematizarea lumii satului din Transilvania (Siebenbür-
gische Bauernwelt thematisiert), Siebenburgische Zeitung 
nr. 9, München;

207. România: castorul din nou indigen (Rumänien: Biber 
wieder heimisch), Wild und Hund nr. 23, Hamburg;

208. Recoltarea unei vulpi record (Rekordfuchs erlegt), Wild 
und Hund nr. 19, Hamburg;

209. Dr. h.c.c. Georg Priehäuβer (1894-1974) – glaciomor-
folog şi fitosociolog (Dr.h.c. Georg Priehäußer (1894-1974). 
Glazialmorphologe und Vegetationskundler), Forstinfo nr. 
15, München;

210. A.A. von Krempelhuber (1813-1882), silvicultor şi li-
chenolog (Anton August von Krempelhuber (1813 bis 1882). 
Forstmann und Lichenologe), Forstinfo nr. 18, München;

211. Cepari: Aşezare geografică, clima, flora satului Cepari, 
istoria pădurilor (Tschippendorf: Geographische Lage, S. 28; 
Klima, S. 31; Zur Flora von Tschippendorf, S.32-36; Forstge-
schichte, S.36-38. In: Spuren & Bilder aus Chepan. Heimat-
buch der Gemeinde Tschippendorf (Cepari, Csepan) in Nord-
siebenbürgen), Nordsiebenbürgen, Rohr, Österreich;

212. Cu 50 de ani în urmă: Încercări de „democratizare a 
vânătorii” (Vor 50 Jahren: Versuch einer „Demokratisierung 
der Jagd“ in Bayern), Forstinfo nr. 19, München;

213. Inginerul silvic M.G.Philippi (1839-1900). El a înfiinţat 
acum 125 de ani Societatea Germană de Vânătoare Bistriţa 
(Forstmeister Michael Gottfried Philippi (1839 bis 1900). Er 
begründete vor 125 Jahren den Bistritzer Deutschen Jagd-
verein), Siebenb. Familienforschung 16,1, Köln-Weimar-
Wien;

214. Istoria silviculturii din România (Zur Forstgeschichte 
Rumäniens. Ein zusammenfassender Überblick), News of 
Forets History, nr. 28, Wien;

215. Pionieri germani ai silviculturii din spaţiul SE – Asiatic. 
Partea I: Indonezia, India, Burma (Deutsche Forstpioniere 
im südostasiatischen Großraum. Teil I: Indonesien, Indien 
und Burma), Forst und Holz nr. 22;

216. Pionieri germani ai silviculturii din spaţiul SE – Asiatic. 
Partea II: Japonia, China, Malaezia, Noua Guinee, Filipine 
(Deutsche Forstpioniere im südostasiatischen Großraum. 
Teil II: Japan, China, Malaysia, Neuguinea und Philippinen), 
Forst und Holz nr. 24;

217. J. Pitschak: Amintiri despre înnoirea în silvicultura 
românească (Johann Pitschak: Erinnerung an den Erneuerer 
des rumänischen Forstwesens), Kaindl-Archiv, 39, München;

218. Dezvoltarea coronamentelor şi a inelelor de creştere 
anuală la brazii din Pădurea Bavareză (Entwicklung von Kro-
nenzustand und Jahrringbreite an Tannen im Bayerischen 
Wald), Der Wald nr. 17, München;

219. Publicaţiile ştiinţifice ale lui Stefan Kohl (din Reghin) 

(Die wissenschaftlichen Publikationen von Stefan Kohl, 
Mitteil. des Vereins), Sächsischer Ornitologen, Bd. 8, Heft 4, 
Hohenstein-Ernsstthal;

220. Heuffel Johan ( 1800-1857). Medic al judeţului şi 
nestorul botaniştilor bănăţeni (Heuffel Johann (1800-1857). 
Komitatsarzt und Nestor der Banater Botaniker), Ostdeut-
sche Gedenktage 2000, Bonn;

221. Zaminer Eduard (1835-1900). Pionier al silviculturii 
moderne din Transilvania (Zaminer Eduard (1835-1900). Pi-
onier des modernen Forstwesens Siebenbürgens), Ostdeut-
sche Gedenktage 2000, Bonn;

222. Stefan Kohl, Zeitschrift fur Siebenb. Lamdeskunde, 22, 
Köln-Weimar-Wien;

223. Corologia ferigilor (Pteridophita) din jud. Bistriţa-
Năsăud, Studii şi cercetări (Chorologie der Pteridophyten 
des Nösnerlandes), Muzeul jud. Bistriţa – Năsăud, 5, Bistriţa;

224. Blana ursului brun (Ursus arctos L.) din Carpaţii Româ-
niei, cu deosebite consideraţii asupra Transilvaniei (Die De-
cke des Braunbären (Ursus arctos L.) der Karpaten Rumäni-
ens mit besonderer Berücksichtigung Siebenbürgens), Studii 
şi cercetări, Muzeul jud. Bistriţa –Năsăud, 5, Bistriţa;

2000:
225. Christina Lippert (1830-1899). De la „Polacul din 
Aschaffenburg” la consilierul ministerial (Christian Lippert 
(1830-1899). Vom „Aschaffenburger Forstpolaken“ zum k.k. 
Ministerialrat), Forstinfo nr. 2, München;

226. România: Mai multe devize datorită vânătorilor 
străini? (Rumänien: Mehr Devisen durch Jagdgäste?), Wild 
und Hund nr. 7, Hamburg;

227. Tehnica de vânătoare a ţării (Zur Jagdtechnik der Elster. 
Elster schlägt Grünling), Orinologische Mitteilungen nr. 6/7, 
Osnabrück;

228. Viaţa şi realizările unor silvicultori bavarezi în Asia de 
SE (Lebensbilder und Leistungen bayerischer Forstleute in 
Südostasien bis 1915), Forstliche Forschungberichte, Uni-
versität München, 180;

229. Flora Bistriţei de Jos (Zur Flora von Niederwallendorf. 
In: Heimatbuch Niederwallendorf. Untere Vorstadt von Bis-
tritz in Nordsiebenbürgen), Hiematbuch Niederwallendorf, 
Wels, 2000;

230. Pădurea şi silvicultura Bistriţei de Jos (Wald – und 
Forstwesen von Niederwallendorf), Hiematbuch Niederwal-
lendorf, Wels, 2000;

231. C.S. Lang şi Bistriţa de Jos (Carl Simon Lang und sein Nie-
derwallendorf), Hiematbuch Niederwallendorf, Wels, 2000;

232. Pictarea mobilei ţărăneşti din Bistriţa de Jos cu moti-
ve săseşti transilvănene (Siebenbürgisch-sächsische Möbel-
malerei aus Niederwallendorf. Blumenschmuck und Zierrat, 
von Carl Lang (1892-1971), Hiematbuch Niederwallendorf, 
Wels, 2000;

233. Un pionier al silviculturii Africii de Est şi al oceanului 
Pacific (Eduard Deininger (1875 bis 1953). Ein Forstpinier 
Ostafrikas und der Südsee), Forstinfo nr. 14, München;
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234. Contribuţii teratologice la cunoaşterea genului Solda-
nella din Carpaţii României (Phytoteratologische Beiträge 
zur Gattung Soldanella in den Karpaten Rumäniens), For-
schungen über Siebenbürgen, VI, Köln-Weimar-Wien;

235. Silvicultori de seamă din SE Europei (Verdienstvolle 
Forstleute im südosteuropäischen Großraum. Bayern als Pi-
oniere), Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 49, München;

236. Silvicultori de seamă în Societatea Naturaliştilor din Re-
gensburg (Verdienstvolle Forstleute im Naturwissenschaft-
lichen Verein Regensburg e.V), Oberpfälzer Heimat, Bd. 45, 
Weiden;

237. Despre etnobotanica din Ţara Bistriţei şi Reghinului 
(Zur Ethnobotanik des Nösnerlandes und des Reener Länd-
chens), Zeitschrift fur Siebenb. Lamdeskunde, 23, Köln-Wei-
mar-Wien;

238. A.B. von Feilitzsch (1859-1925). Un bavarez – ministru 
al agriculturii şi silviculturii în Ungaria (Arthur Baron von 
Feilitzsch (1859 bis 1925). Ein bayerischer Landwirtschafts – 
und Forstminister Ungarns), Forstinfo nr. 22, München;

239. Un silvicultor merituos din Bucovina. Johan Polzer 
(1903-1975), a murit cu 25 de ani în urmă (Ein verdienst-
voller Forstmann aus der Bukowina. Johann Polzer (1903 
bis 1975) starb vor 25 Jahren), Der Südostdeutsche nr. 10, 
Augsburg;

240. Rezervaţii naturale silvice pe teritoriul direcţiei silvice 
Bavaria de Jos şi Oberpfalz (Naturwaldreservate im Bezirk 
der Forstdirektion Niederbayern-Oberpfalz) Hoppea 61, Re-
gensburg;

241. A. Gampert (1847-1917). Cu 100 de ani în urmă a creat 
prima „Cooperativă a ţăranilor proprietari de păduri” (Al-
bert Gampert (1847 bis 1917). Vor 100 Jahren gründete er 
die erste „Waldbauerngenossenschaft“ in Ostbayern), Deut-
schen Alpevereins, Sektion Karpaten nr. 10, München;

242. Muntele Pisicii şi limba ţiganilor din Transilvania („Bar 
Maskengre“ (das Katzengebirge) und die Zigeunersprache 
Siebenbürgens), Deutschen Alpevereins, Sektion Karpaten 
nr. 10, München;

243. Influenţa limbii române asupra denumirii plantelor în 
dialectul săsesc (Der Einfluß der rumänischen Sprache auf 
die Entstehung der siebenbürgisch – sächsischen Pflanzen-
namen), Studii şi cercetări etnoculturale IV –V, Bistriţa;

2001:
244. Ludwig Leythauser (1851-1931). Nestor al istoriei sil-
viculturii Bavariei de Est (Ludwig Leythäuser (1851 bis 
1931). Nestor der Forsthistoriker Ostbayerns), Forstinfo nr. 
8, München;

245. History of Forestry in the German Colonies, News of 
Forest History, Wien, 30;

246. Pionier al silviculturii din Malaezia, Cornelius Hummel 
(1880-1972) (Pionier des Forstwesens Malaysiens. Cornelius 
Hummel (1880 bis 1972), News of Forest History, Wien, 30;

247. Flora satului Tonciu (Zur Flora von Tatsch), Tasch in 
Nordsiebenbürgen, München;

248. Despre istoria silviculturii în România (Zur Forstge-

schichte Rumäniens), Agrar-Information, 64, Spraitbach;

249. 250 de ani de administraţie a pădurilor de stat Bavareze 
(250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. Ein Rückblick 
auf die Geschichte der Forstdirektion Regensburg), Ober-
pfälzer Heimat, Bd. 46, Weiden;

250. Cartarea floristică a judeţului Bistriţa-Năsăud în siste-
mul UTM (250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. Ein 
Rückblick auf die Geschichte der Forstdirektion Regensburg), 
Studii şi Cercetări, Biologie, Bistriţa, 6;

251. Ursul brun şi omul în Carpaţii României, cu consideraţii 
speciale asupra jud. Bistriţa-Năsăud (Braunbär (Ursus arctos 
L.) und Mensch in den Karpaten Rumäniens, unter besonderer 
Berücksichtigung des Großkreises Bistritz-Nassod in Sieben-
bürgen (Rumänien), Studii şi Cercetări, Biologie, Bistriţa, 6;

252. Flora şi vegetaţia satului Posmuş (din Transilvania de 
Nord) (Flora und Vegetation von Paßbusch. In: Heimatbuch 
Paßbusch in Nordsiebenbürgen), Heimatbuch Paβbusch in 
Nordsiebenbürgen, Wels;

253. Corologia orhideelor din jud. Bistriţa-Năsăud, Transil-
vania (România) (Zur Chorologie der Orchideen des Nösner-
landes), Berichte aus dem Arbeitskreis Heimischer Ordhide-
en, 18, Friedberg/Hessen;

254. History of Large Scale Deforestation in the Balkan Regi-
on, Forst History of the Mountain Regions of the World, 303, 
Nainatal, India;

2002:
255. De la şeful silviculturii Oberpfalz-ului la şeful Direcţiei 
Silvice Bavaria de jos şi a Oberpfalz-ului (Vom Oberforst-
meister der Oberen Pfalz bis zum Leiter der Forstdirektion 
Niederbayern-Oberpfalz.), Mitteilungen aus der Bayerischen 
Staatsforstverwaltung, Heft 51, Bd. 2, München;

256. Prinţul Luitpold al Bavariei şi economia forestieră în 
timpul regenţei sale (Prinz Luitpold v. Bayern (1821 bis 
1912) und das Forstwesen in der Zeit seiner Regentschaft 
(1886 bis 1912), Forstinfo nr. 14, München;

257. A.B. von Feilitsch (1859-1925). Un bănăţean ministru 
al agriculturii şi silviculturii din Ungaria (Arthur Baron von 
Feilitsch (1859 bis 1925). Ein banater Landwirtschafts – und 
Forstminister Ungarns), Agrar-Informattion, 68, Spraitbach;

258. Corologia orhideelor din Banatul de SE al României (Zur 
Chorologie der Orchideen des Südostbanates in Rumänien), 
Europäischer Orchideen nr. 3, Göppingen;

259. Silvicultori în cea mai veche societate botanică din lume 
– o retrospectivă istorică (Forstmänner in der ältesten bota-
nischen Gesellschaft der Welt – ein historischer Rückblick), 
Oberpfälzer Heimat, Bd. 47, Weiden;

260. Ihtiofauna jud. Bistriţa-Năsăud din Transilvania (Die 
Ichthyofauna des Regierungsbezirkes Bistritz-Nassod in Sie-
benbürgen), Studii şi Cercetări, Biologie, Bistriţa, 6;

2003:
261. Învăţământul forestier şi cercetarea silvică în România. 
O retrospectivă istorică (Forstliche Lehre und Forschung in 
Rumänien. Ein geschichtlicher Rückblick), Forst und Holz nr. 
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5, Hannover;

262. Corologia orhideelor României (Zur Chorologie der 
Orchideen Rumäniens, Journal Europäischer Orchideen), 
Journal Europäischer Orchideen nr. 2, Göppingen;

263. L.B.G.Edler von Pancsova (1851-1924). Un bănăţean 
medic şi zoolog, profesor pentru protcţia pădurilor şi bolile 
pădurilor în Bavaria (Ludwig Bartholomäus Graff Edler von 
Pancsova (1851 bis 1924). Banater Mediziner und Zoologe), 
Agrar-Information 70, Spraitbach;

264. L.B.G.Edler von Pancsova, medic şi zoolog (Ludwig Bar-
tholomäus Graff Edler von Pancsova (1851-1924). Mediziner 
und Zoologe), Ostdeutsche Gedenktage 2001/1002, Bonn;

265. Richard Jacobi (1901-1972). Silvicultor, ornitolog şi scrii-
tor (Richard Jacobi (1901-1972). Forstmann, Ornithologe und 
Schriftsteller), Ostdeutsche Gedenktage 2001/1002, Bonn;

266. Josef Sintzel (1798-1868) – un eficient scriitor de 
literatură silvică de specialitate şi primul istoriograf fores-
tier al Bavariei de Est (Joseph Sintzel (1798 bis 1868) – er-
folgreicher Fachschriftsteller und erster Forsthistoriker 
Ostbayerns), Forstinfo nr. 10, München;

267. Educaţie silvică şi cercetare în România (Forstliche 
Lehre und Forschung in Rumänien), Agrar-Information 71, 
Spraitbach;

268. Peştii jud. Bistriţa-Năsăud în Transilvania (România) 
(Die Süßwasserfische des Nösnerlandes (Kreis Bistritz-
Nassod) in Siebenbürgen (Rumänien), Naturw. Forschungen 
über Siebenbürgen, VII, Hermannstadt, Heidelberg;

269. Ursul brun în povestirile şi snoavele Ţării Bistriţei (Der 
Braunbär in Märchen und Sage des Nösnerlandes), Sieben-
bürgisch – sächsischer Hauskalender, Jahrbuch 2004, 49, 
Starnberg;

270. Josef Sintzel (1798-1868). Autor silvic de seamă şi pri-
mul istoric al Bavariei de Est (Joseph Sintzel (1798 bis 1868). 
Erfolgreicher Fachschriftsteller und erster Forsthistoriker 
Ostbayerns), Oberpfälzer Heimat, Bd. 48, Weiden;

271. Iniţiativa – „Agricultura o moştenire culturală” (Initiati-
ve „Agrar – Kulturerbe“), Agrar-Information 73, Spraitbach;

2004:
272. O carte de prim rang pentru vânători. O carte fascinantă 
intitulată „Călătorii cinegetice în România” (Erste Wahl für 
Jäger. Spannend geschriebenes Buch. „Rumänische Jagd-
fahrten“), Siebenb. Zeitung nr. 11, München;

273. Orhideele Deltei Dunării şi din zonele adiacente (Româ-
nia) (Die Orchideen des Donaudeltas und seiner angrenzen-
den Gebiete (Rumänien), Journal Europäischer Orchideen 
nr. 3, Göppingen;

274. O poveste despre o orfană din Sângeorzul Nou din Ţara 
Bistriţei (Transilvania) (Eine Waisengeschichte aus Säch-
sisch – Sanktgeorgen im Nösnerland (Siebenbürgen), Sieben-
bürgisch – sächsischer Hauskalender, Jahrbuch, 50, Starn-
berg;

275. Lucrări pregătitoare pentru o biografie forestieră a Ba-
variei de Est (Vorarbeiten zu einer Ostbayerischen Forstbio-
graphie), Oberpfälzer Heimat, Bd. 49, Weiden;

276. Importanţa biografiilor pentru istoria agriculturii din 
vechea noastră patrie (România) (Bedeutung der Biographi-
en für die Agrargeschichte unserer alten Heimat), Agrar-In-
formation 77, Spraitbach;

277. Studenţi din zona de S-E a Carpaţilor ai Academiei Re-
gale Ungare pentru minerit şi silvicultură de la Schemmitz 
(Studierende aus dem Südost-Karpatenraum an der König-
lich Ungarischen Berg – und Forstakademie Schemnitz), Sie-
benb. Familienforschung nr. 2, Köln-Wien;

2005:
278. Direcţia Superioară Silvică a Bavariei de Jos şi a Ober-
pfalz-ului. Cronologia istorică a Direcţiei Silvice (Oberforst-
direktion Niederbayern-Oberpfalz Regensburg), Zettafel 
zur Gesichte der Forstdirektion, Regensburg;

279. Orhideele împrejurimilor oraşului Reşiţa din Banat 
(România) (Die Orchideen der Umgebung der Stadt Resiţa 
(Reschitz) im Banat (Rumänien), Berichte aus dem Arbeit-
kreis Heimischer Orchideen nr. 1;

280. Întâmplări şi povestiri vechi şi noi, despre Direcţia 
Superioară Silvică din Regensburg de odinioară (Alte und 
neue Geschichten aus der ehemaligen Oberforstdirektion 
Regensburg), Kaleidoskop in Grün, Dinkensbühl;

281. Frunzele de stejar şi uniformele de serviciu ale silvicul-
torilor (Eichenlaub und Forstdienstbekleidung), Kaleidos-
kop in Grün, Dinkensbühl;

282. Activitatea unor silvicultori bavarezi în afara graniţei 
alb-albastre (culorile steagului bavarez) (Wirken bayerischer 
Forstleute jenseits der weiß-blauen Grenze), Kaleidoskop in 
Grün, Dinkensbühl;

283. Brigadierul silvic Max Mang (1871-1954). Poetul imnu-
lui neoficial naţional al Pădurii Bavareze (Revierförster Max 
Mang (1871-1954). Dichter der heimlichen Nationalhymne 
des Bayerischen Waldes), Kaleidoskop in Grün, Dinkens-
bühl;

284. Dracul şi bradul. O poveste din Carpaţi (Der Teufel und 
die Tanne. Ein Märchen aus den Karpaten), Siebenb. Zeitung 
nr. 11, München;

285. Limbajul vânătoresc referitor la ursul brun din Carpaţi 
(Weidmannssprache um den Braunbären der Karpaten.), 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter nr. 2, München;

286. Corologia orhideelor jud. Sibiu din Transilvania (Zur 
Chorologie der Orchideen des Regierungsbezirkes Sibiu 
(Hermannstadt) in Siebenbürgen (Rumänien), Journ. Europ. 
Orchideen nr. 3;

287. A fost odată…O legendă din Ţara Bistriţei din Tran-
silvania (Es war einmal…Eine Sage aus dem Nösnerland in 
Siebenbürgen), Siebenbürgisch – sächsischer Hauskalender, 
Jahrbuch, 51, Starnberg;

288. „Cântecul lebedei” al Direcţiei Silvice Bavaria de Jos 
şi al Oberpflaz-ului din Regensburg („Schwanengesang“ 
der Forstdirektion Niederbayern-Oberpfalz / Regensburg), 
Oberpfälzer Heimat, Bd. 50, Weiden;

289. Din lumea largă: România – importul trofeelor de urs 
din nou permis (Aus aller Welt: Rumänien – Einfuhr wieder 
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erlaubt (Braunbärtrophäen), Wild und Hund nr. 23, Ham-
burg;

290. Învăţătorul Carl Simon Lang (1892-1971) şi 
„Numărătoarea la jocurile de copii din Braşov” (Lehrer Carl 
Simon Lang (1892-1971) und die „Abzählreime aus Kron-
stadt“), Neue Kronstädter Zeitung nr. 4, München;

291. Personalităţi şi evenimente istorice. Friederich Linhart 
(1903-1987) – inginer silvic (Persönlichkeiten und Histori-
sche Ereignisse. Friedrich Linhart (1903-1987) – Forstmeis-
ter), Ostdeutsche Gedenktage 2003/2004, Bonn;

292. Habitatul ursului brun din Carpaţii României cu 
consideraţii deosebite asupra jud. Bistriţa-Năsăud din Tran-
silvania. Condiţii de hrană, spaţiu vital şi protecţie (Zum 
Habitat des Braunbären (Ursus arctos L.) in den Rumäni-
schen Karpaten unter besonderer Berücksichtigung des 
Nösnerlandes (Judeţul Bistriţa-Năsăud) in Siebenbürgen. 
Nahrungs-, Raum – und Schutzanforderungen), Beiträge zur 
Jagd und Wildforschung, 30, Halle/Saale;

293. Cultură vânătorească: Simpozionul internaţional de la 
Cohrin – Germania (Jagdkultur: Internationales Jagdsym-
posium in Chorin – Deutschland), Vânătorul român nr. 7, 
Bucureşti;

294. Împărăţia miilor de melci. Malacologia – ştiinţă şi mit (Im 
Reich der tausend Schnecken. Malakologie – Wissenschaft und 
Mythe), Südostdeutsche Vierteljahresblätter nr. 4, München;

2006:
295. Silvicultor, profesor universitar şi mecena al artelor. În 
amintirea braşoveanului Otto Witting (1889-1955) (Forst-
mann, Universitätsprofessor und Kunstmäzen. Zum Geden-
ken an den Kronstädter Otto Erich Witting (1889-1955), Sie-
benb. Zeitung nr. 6, München;

296. Atenţie, ursul atacă! Cu moartea în spinare (Vorsicht, 
annehmender Braunbär! Den Tod im Rücken), Wild und 
Hund nr. 9, Hamburg;

297. Ursul – şi nu se vede nici un sfârşit (Der Bär – und kein 
Ende. Neue Kronstädter Zeitung), Neue Kronstadter Zei-
tung nr. 2, München;

298. Moartea în spinare (Den Tod im Rücken), Agrar – Infor-
mation nr. 83;

299. „Polaci silvici” meirtuoşi din Aschaffenburg, dincolo de 
graniţele Bavariei (Verdienstvolle Aschaffenburger „Forst-
polacken“ jenseits der weiß-blauen Grenze), Landeskunde 
und Kunst des Untermeingebietes, Bd. 5, Aschaffenburg;

300. Prima ornitologă a Transilvaniei şi României. Silvia 
Stein von Spiess (1901-1993) şi „Catalogus ornitologicus” al 
ei („Stolperstein“ für Oberforstmeister Theodor Siebenlist 
(1878-1945), Siebenb. Zeitung nr. 12, München;

301. „O piedică” pentru ing. silvic şef Theodor Siebenlist 
(1878-1945) („Stolperstein“ für Oberforstmeister Theodor 
Siebenlist (1878-1945), Forstinfo nr. 12, München;

302. Prima ornitologă a Transilvaniei şi României (Erste Vo-
gelkundlerin Siebenbürgens und Rumäniens), Agrar – Infor-
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Transilvaniens), Agrar – Information nr. 84, Spraitbach;
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Witting. Forstmann und Kunstmäzen (1889-1955), Agrar – 
Information nr. 84, Spraitbach;

305. Profetul Ilie şi „preotul urşilor” (Der Prophet Elias und 
der „Bärenpfarrer”), Siebenbürgisch – sächsischer Hauska-
lender, Jahrbuch, 52, Starnberg;
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(Helmut F. E. Czoppelt (1905-1994). Forstmann und Histori-
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mation, 86, S.53-54, Spraitbach, 2007.
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Eiben. Der Eibenfreund, 13, 2006, Göttingen, S. 260-264.

316. (B). „Der Teufel, die Tanne und die Eibennägel“. Ein 
Märchen aus den Karpaten Rumäniens. Der Eibenfreund, 13, 
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benb. Zeitung, 57. Jg., 20 München, S. 14.
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339. (B). Julius Michael Fröhlich (1881-1957) – „Urwald 
Fröhlich“. Forst – Ministerialrat und Urwaldfachmann. Ost-

deutsche Gedenktage 2007, Bonn, 2008, S. 143-147.
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starb vor 50 Jahren. Siebenb. Familienforschung, 25. Jahrg., 
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2009:
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Zeitung, 59. Jahrg., 2, 2009, München, S. 11.
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357. (Z). Muskelegel beim Schwarzwild entdeckt Wild und 
Hund, 16, 2009, S. 103.
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unter besonderer Berücksichtigung des Südost – Karpaten-
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Aniversare

Dr. ing. Ilie Muşat la 80 de ani

Stelian Radu

L a 31 octombrie 2010 s-au împlinit 80 de ani de viaţă a 
dr. ing. Ilie Muşat.

S-a născut în Bucureşti, într-o familie extrem de mo-
destă, tatăl fiind muncitor C.F.R. iar mama casnică. A mai 
avut un frate, mai mic cu trei ani, militar de cariera, decedat 
la 49 de ani.

Absolvent, în 1949, al unui prestigios liceu teoretic din 
Capitală,a avut ca profesori reprezentanţi de seamă ai şco-
lii şi culturii româneşti,precum criticul literar 
Pompiliu Constantinescu, filosoful şi sociolo-
gul Sterie Diamandi, istoricul Remus Ilie, au-
torii de manuale Vasile Bădulescu, (matema-
tică) Marcel Saraş (L. franceză) ş.a,.care şi-au 
pus pregnant amprenta pe dezvoltarea sa in-
telectuală.

În acelaşi an susţine examenul de admitere în 
anul I al facultăţii de Silvicultură din Braşov 
iar din anul II îşi continuă studiile la Faculta-
tea de Amelioraţii Silvice din Harkov-Ukrai-
na. Aici, profesori eminenţi, ca: B. G. Lazarev, 
membru al Academiei de Ştiinţe a fostei URSS, 
A. N. Socolovski, membru al Academiei de Şti-
inţe a Ucrainei, S. S. Piatniţkii şi D. V. Vorobi-
ov, membrii ai Academiei Unionale de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice,precum şi marele specialist 
în domeniul perdelelor forestiere de protecţie B. I. Loghinov 
sau inventatorul maşinilor de plantat MLPN-1 şi MLPN-2, 
laureat al premiului Unional de Stat (fost premiul Stalin) P. I. 
Nedaşkovskii, au avut un rol determinant în formarea profe-
sională a viitorului specialist

După absolvirea facultăţii, cu diplomă de excelenţă, în 1954 
este încadrat în colectivul de Ameliorarea terenurilor degra-
date din Institutul de cercetări silvice. Activitatea de cerce-
tare nu era o noutate pentru tânărul cercetător, aceasta fiind 
începută încă din anii studenţiei şi concretizată în comuni-
cări prezentate în sesiunile ştiinţifice ale facultăţii.

Activitatea depusă sub îndrumarea marilor specialişti care 
au fost Eugen Costin,şef de colectiv, I. Z. Lupe, şef de secţie 
şi alături de C-tin Traci (ulterior şi sub conducerea sa), a per-
mis dr.-lui ing. Muşat Ilie să contribuie efectiv la elaborarea 
soluţiilor de împădurire a terenurilor degradate, fie că a fost 
vorba de Vrancea, fie de Valea Bistriţei, Câmpia Transilvaniei, 
Podişul Moldovei etc.

În 1960 este admis la doctorat la Institutul Silvotehnic din 
Moscova, sub conducerea ştiinţifică a cunoscutului specialist 
în domeniu, academicianul S. S. Sobolev. Teza de doctorat a 
avut ca temă o problemă de mare actualitate în acea vreme 
pentru ţara noastră şi anume, studierea condiţiilor natura-
le de pe terenurile degradate din zona lacului de acumulare 
Porţile de Fier I şi elaborarea soluţiilor de împădurire a aces-
tora. Nu se poate omite faptul că, în concluziile comisiei de 
doctorat, cu ocazia susţinerii tezei, în 1964, preşedintele, 

academician Melehov a afirmat:…..ar trebui 
să fim fericiţi dacă măcar jumătate din doc-
toranzii noştri ar susţine la asemenea nivel.

O a II-a etapă în activitatea sa de cercetare o 
constituie elaborarea soluţiilor de împădu-
rire a nisipurilor fluviale din Delta Dunării, 
(Caraorman), ca şi a celor sărăturate de pe 
litoralul Mării Negre, la nord de braţul Sf. 
Gheorghe. În ultimii ani de activitate accen-
tul a fost pus pe stabilizarea prin împădu-
rire a iazurilor de decantare (depozitele de 
steril) de la exploatările miniere de metale 
neferoase din zona Baia Mare, dar şi a celor 
de la exploatările de suprafaţă de cărbune 
din zona Câmpulung – Muscel.

Nivelul cercetărilor şi rezultatele obţinu-
te, prezentate la două Congrese I.U.F.R.O.,1992 şi 1995 (la 
acesta din urmă în baza invitaţiei speciale a Comitetului de 
organizare) au determinat numirea, în 1996, a D-lui dr. Mu-
şat Ilie ca preşedinte al grupului de lucru pentru coordonarea 
cercetărilor ştiinţifice în domeniul re-cultivării haldelor mi-
niere, grup de lucru în conducerea căruia a funcţionat până 
în anul 2000. Activitatea de coordonare a activităţii acestui 
grup de lucru a fost remarcată de conducerea I.U.F.R.O. astfel 
că, Biroul Executiv al acestui for i-a acordat, în 1996, o înaltă 
distincţie, cea de a 2-a (şi până în prezent ultima) acordată de 
I.U.F.R.O. unui cercetător silvic român.

În decursul timpului, d-l dr. Muşat Ilie a efectuat specializări, 
prin burse F.A.O., în domeniul împăduririi nisipurilor în Da-
nemarca şi Libia, a fost consultant al delegaţiei guvernamen-
tale a României la tratativele economice Româno – Libiene, 
fiind solicitat să avizeze proiecte de împădurire a nisipurilor 
şi creare de perdele forestiere de protecţie; a fost delegat al 
fostului M.E.F. pentru prospectarea posibilităţilor de execu-
tare de lucrări în sistem „joint venture” în Cipru şi Kuweit; 
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Fig. 1. Dr. ing. Ilie Muşat
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a fost membru al delegaţiei române la sesiunea ordinară a 
Comisiei C.A.E.R. de coordonare a activităţii de cercetare şti-
inţifică în domeniul agriculturii şi silviculturii; a fost mem-
bru permanent al delegaţiei Ministerului Silviculturii pen-
tru colaborarea bilaterală Româno – Sovietică în domeniul 
cercetării ştiinţifice pe probleme de împădurire a terenurilor 
degradate.

Deşi retras de timpuriu la pensie şi cu sănătatea afectată 
de o boală incurabilă, doctorul Muşat continuă activitatea 
publicistică, atât în probleme de specialitate cât şi în unele 
sociale, făcând astfel ca, până în prezent, să fie autor, coautor 
sau colaborator la un număr de peste 100 lucrări (tipărite, co-
municări, referate ştiinţifice), unele din ele recenzate în pu-
blicaţii străine de specialitate. A făcut cunoscută literatura 
ştiinţifică silvică românească peste hotare, prin publicarea 
unui număr de peste 120 recenzii ale articolelor din Revista 

Pădurilor şi nu numai, în publicaţii de profil în limba rusă, 
dar şi literatura străină prin recenzii în Revista Pădurilor.

În afară de activitatea de cercetare propriu-zisă, D-l dr. Mu-
şat Ilie a avut şi activitate administrativă fiind, în anumite 
perioade de timp, şef al staţiunilor de cercetări Sf. Gheorghe 

– Deltă (pe care a şi înfiinţat-o şi organizat-o), Bărăgan, Şte-
făneşti şi Mihăeşti ale ICAS.

A fost, de asemeni, consilier în cadrul fostului Consiliu Na-
ţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie şi, timp de 10 ani, prin 
cumul, şef de lucrări la catedra de Îmbunătăţiri Funciare a 
actualei Universităţi de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veteri-
nară, Bucureşti.

Colegii, foştii colaboratori şi Comitetul de redacţie al Revis-
tei de Silvicultură şi Cinegetică îi urează D-lui dr. Muşat Ilie 
mulţi ani de viaţă şi rodnică activitate. ■
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Cercetătorul  Mihai Gh. Gava 

Aurel Amzică

D eşi muscelean după originea părinţilor, împrejurările 
vieţii au hotărât ca MIHAI  Gh. GAVA să se nască pe 
meleaguri bihorene, în localitatea Spinuş, la 19 no-

iembrie 1928, tatăl său, subofiţer de jandarmi, fiind folosit 
ca şef de post acolo unde ţara avea nevoie de oameni destoi-
nici, devotaţi şi cu simţul măsurii. Ca urmare a  ,,stabilităţii” 
serviciului tatălui său, între anii 1934 şi 1939, 
ca elev de şcoală primară, trece succesiv prin 
localităţile Şişterea şi Săcuieni din judeţul Bi-
hor şi Albeşti- Muscel. Ca mulţi dintre primii 
intelectuali ai satelor şi urmând exemplul fra-
ţilor mai mari, Mihai începe cursul secundar 
la Şcoala Normală ,,Iosif Vulcan” din Oradea, 
unde face doar o singură clasă. Datorită ocu-
pării Ardealului de Nord de către unguri în 
1940, familia sa se refugiază în interiorul ţării, 
iar elevul îşi continuă instruirea, încă şapte 
clase, la Şcoala Normală  ,,Carol I” din Câmpu-
lung –Muscel, unde, în 1947, obţine diploma 
de învăţător şi unde rămâne încadrat ca peda-
gog până în toamna anului 1949, timp în care, 
în paralel, îşi desăvârşeşte echivalarea studiilor de normalist 
la Liceul teoretic ,,Dinicu Golescu” din C-lung, susţinându-şi 
apoi bacalaureatul la Liceul ,,Ion Brătianu” din Piteşti (se în-
tâmpla acest lucru în toamna anului 1948,înainte de marea 
reformă a învăţământului).

Între 1949 şi 1954, urmează cursurile Facultăţii de Silvicul-
tură din Braşov, cu examen de stat în primăvara anului 1954. 
Obţine titlul de inginer silvic, conferindu-i-se una din cele 4 
diplome de merit ale promoţiei sale.

Din 1966, îşi continuă instruirea profesională prin forma 
doctoratului, finalizată prin susţinerea tezei în 1972 şi obţi-
nerea titlului de ,,doctor în agronomie”.

Încă de copil, Mihai Gava dădea semne de precocitate şi uşu-
rinţă în asimilarea cunoştinţelor predate, de cuminţenie ba-
zată pe bună creştere, de apropiere de copiii de joacă şi de 
şcoală, de la care a prins limba maghiară. Respectul pentru 
oamenii în vârstă şi în special faţă de profesori era total. Pe 
măsură ce anii treceau şi cunoştinţele se acumulau, tânărul 
Gava Mihai promitea să devină un intelectual da marcă şi 
cu înaltă ţinută morală. Atestă afirmaţiile de mai sus rezul-
tatele obţinute în anii de studii, ca şi examenul  de diplomă, 
unde a fost notat cu ,,foarte bine” la absolvirea facultăţii şi 
cu ,,nota 10” la terminarea Şcolii Normale, caz foarte rar în-

tâlnit în analele acestei instituţii de învăţământ secundar 
profesional. Dotarea sa intelectuală, căreia i s-au alăturat 
cele morale, l-au propulsat printre fruntaşii promoţiei sale. 
Este cazul să fie reamintit faptul că, în acea perioadă, în so-
cietatea românească începuseră să se facă simţite efectele 
absurdului fenomen al ,,luptei de clasă”. În acest context, cu 

toate că rezultatele studiilor universitare şi 
aptitudinile sale îl îndreptăţeau pe tânărul ing. 
Gava Mihai să aspire la un loc în învăţământul 
superior silvic (care, de altfel, i se promisese), 
ceea ce s-ar fi tradus prin profesarea meseriei 
de dascăl, căreia îi fusese destinat de la înce-
put, conducătorii facultăţii absolvite au găsit 
un pretext (se va reveni asupra acestui aspect) 
pentru a-i bloca aşteptările. Nu numai că nu a 
fost repartizat la un loc de muncă ce i s-ar fi cu-
venit în învăţământ, cercetare sau proiectare, 
dar a fost sacrificat ca o ,,piesă de schimb” pe 
altarul penibilului fenomen pomenit mai sus. 
A fost nevoie de multă tenacitate din partea sa 
pentru a reuşi ca, într-o scurtă perioadă, să-şi 

găsească plasament, prin transfer, într-un post aparţinător 
domeniului de cercetare. Integrat în cercetarea silvică, ini-
ţial la Institutul de Cercetări Forestiere (INCEF), devenit în 
ani Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Filia-
la Braşov, Mihai Gava va rămâne până la pensionarea sa ca 
cercetător ştiinţific. Pe parcursul celor 35 de ani de activitate, 
a devenit unul dintre specialiştii de bază ai sectorului. S-a 
implicat cu pasiune şi dăruire în toate fazele de dezvoltare 
ale pădurii, de la întemeiere şi până la recoltarea arborilor, 
aria sa de activitate cuprinzând selectarea seminţelor şi a pu-
ieţilor, culturi în pepiniere, împăduriri, operaţiuni culturale, 
tratamente, elagaj natural şi artificial şi multe altele. A fost 
utilizat ca responsabil de teme de cercetare, dar şi de colabo-
rator. Studiul procesului de elagaj natural la molid şi aplica-
rea celui artificial a constituit obiectul tezei de doctorat.

Temele de cercetare conduse de către Mihai Gava, ca şi cola-
borările sale au fost apreciate de către forurile competente 
ale sectorului ca având girul unui specialist, căruia îi erau 
străine improvizaţiile, speculaţiile şi compromisurile, con-
cluziile cercetărilor decurgând numai din interpretarea da-
telor faptice.

Între 1993 şi 1995, ca o reparare târzie a nedreptăţii de la 
repartizarea din 1954, dr. ing. Mihai Gava a devenit şi cadru 

Fig.1. Dr. ing. Mihai Gh. Gava
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didactic asociat al Facultăţii de Silvicultură din Braşov.

Un aspect cu totul aparte din viaţa lui Mihai Gava l-a con-
stituit participarea sa permanentă şi  organică la activitatea 
comunităţii în care a trăit. Mihai Gava este iniţiatorul şi su-
fletul întâlnirilor aniversare ale promoţiilor de învăţători şi 
ingineri din care a făcut parte, fie ca principal actor, fie drept 
credincios şi util colaborator. Multor colegi şi apropiaţi le-a 
oferit o parte din sufletul său generos. Puţini semeni se pot 
mândri cu păstrarea unor contacte afective de-a lungul a zeci 
de ani cu colegi, rude sau numai cunoştinţe, cărora le-a oferit, 
în cel mai modest caz, sprijinul său moral.

Implicarea în viaţa societăţii s-a făcut cu o tenacitate rar în-
tâlnită şi o sinceritate pe măsură. N-a acceptat să facă parte 
din ansamblul lăudătorilor regimului comunist. A ales calea 
de a munci în cinste şi credinţă pentru societate, păstrându-
şi curată independenţa şi integritatea gândirii, necontamina-
tă politic. N-a acceptat ideea promovării prin ataşarea unor 
aripioare ideologice la coate. A considerat că munca şi ataşa-
mentul faţă de valorile perene ale Neamului său sunt sufici-
ente. Această atitudine îşi are parţial explicaţia în relatarea 
care urmează. Datorită unei mărturisiri scrise, sincere şi ne-
cenzurate, Mihai Gava s-a văzut implicat politic la vârsta la 
care gândirea nu are temeinicie, fiind departe de maturitatea 
luării unor decizii, la 12 ani. Într-o autobiografie din studen-
ţie, Mihai Gava, scrupulos cu sine, a scris că în 1940, în clasa 
a II-a secundară, ca toţi colegii de clasă şi ca mai toţi şcolarii 
ţării din internate de altfel, a fost ,,înregimentat” prin cânte-
ce  în mişcarea de tineret a vremii, introdusă oficial în viaţa 
societăţii de către regimul legionar, instalat vremelnic la pu-
tere. Mărturia i-a fost taxată de Serviciul de Cadre şi Condu-
cerea Facultăţii aberant şi absurd. Experienţa sălcie, amară 
l-a determinat să privească circumspect pe militanţii politici, 
în mare măsură oportunişti şi carierişti, să se ţină departe 
de aceştia şi să ia atitudine, fără menajament, faţă de frec-
ventele stângisme adoptate de către PCR în mersul societăţii, 
atitudine care i-a atras ,,calitatea” de ,,supravegheat al Se-
curităţii statului comunist” şi de purtător al stigmatului de 
,,duşman al regimului”. În jurnalul său, început în tinereţe şi 
continuat de-a lungul întregii sale vieţi, sunt consemnate o 
mulţime de probleme şi fapte al căror martor sau chiar erou 
a fost, ceea ce probează că  Mihai Gava n-a putut trece indi-
ferent pe lângă aspectele, în special negative, dar şi pozitive, 
pe care le-a întâlnit în cursul vieţii. Acestea au abundat după 
schimbarea de regim politic din 1989. Mihai Gava le-a înre-
gistrat, le-a analizat cu spiritul său critic de cercetător ştiin-
ţific avizat şi le-a transmis presei, cu propuneri de îndrep-
tare. Ar ocupa prea mult spaţiu dacă ne-am propune chiar 
numai să le enumerăm. Cotidianul Monitorul Expres de 
Braşov, prin mijlocirea redactorului Mihalache, le-a acordat 
atenţia cuvenită, publicându-le. Îndreptarea multora dintre 
ele au rămas în aşteptarea altei societăţi, cu alţi membri şi cu 
altă moralitate decât cea existentă. Sufletul lui Mihai Gava 

a vibrat încărcat de emoţie în multe împrejurări ale vieţii., 
iar trăirea lor intensă l-a obligat la consemnare intimă. Din-
tre acestea, amintim câteva: Considerând-o ca pe o datorie 
morală, Mihai Gava a publicat pagini memorabile referitoare 
la memoria îndrumătorului său în profesie şi părintele său 
sufletesc, profesorul de limba română Constantin C. Capră, 
căruia i-a aprins candela recunoştinţei veşnice. Materialul 
respectiv ar putea sta alături de unele dintre cele mai fru-
moase pagini din literatura noastră memorialistică; M. Gava 
a publicat în mai multe rânduri gândurile sale de adâncă şi 
meritată admiraţie, evocând personalitatea de înalt rang a 
profesorului emerit dr. doc., membru titular al Academiei de 
Studii Agricole şi Silvice, ing. Emil G. Negulescu., reprezen-
tantul cel mai valoros al Silviculturii româneşti de la sfârşi-
tul secolului al XX-lea şi prim organizator al învăţământului 
silvic superior din ţara noastră în urma reformei din 1948, 
dar şi cu talente remarcabile recunoscute în arta modelării., 
a sculpturii şi picturii. Aceste atribute l-au detaşat de restul 
semenilor şi l-au situat între cei mai iluştri reprezentanţi ai 
silviculturii; M.  Gava, prin scrierile sale, a adresat cuvine de 
aleasă preţuire şi foştilor colegi de cercetare, prof. dr. ing. Gh. 
Ciumac şi dr. ing. P. Ciobanu, precum şi altora. S-a oprit cu 
multă înţelegere şi a găsit aprecieri potrivite pentru a sem-
nala apariţia unor lucrări cu caracter diferit de specificul pro-
fesiei de silvicultor, recenzând monografiile ,,Cupca, un sat 
din Bucovina” şi ,,Omagiu eroilor şi veteranilor de război din 
Berevoieşti Argeş”, scrise de colegii săi de facultate, dr. ing. 
Petre Ciobanu şi dr. ing. Aurel Amzică.

Oprindu-ne numai la câteva cazuri mai edificatoare, vom 
semnala şi faptul că mulţi dintre profesorii elevului şi stu-
dentului Gava Gh. Mihai au văzut în acesta un posibil om 
de valoare. Dintre aceştia, cei mai reprezentativi au fost: 
profesorii C. Capră şi Z. Bogdanov de la Şcoala Normală din 
C-lung şi profesorii E. Negulescu, At. Haralamb şi Al. Săvu-
lescu de la Facultatea de Silvicultura. Profesorul dr. Atanase 
Haralamb, fost decan, i-a înlesnit studentului Gava ocuparea 
vremelnică a unui post de suplinitor de profesor de matema-
tică la un liceu din Braşov, iar prof. Al. Săvulescu remarcase 
la studentul său Gava Mihai maturitatea gândirii şi tăria de 
caracter. În întreaga sa existenţă, Mihai Gava  s-a dovedit a fi 
o personalitate puternică, aparte, un spirit tolerant cu vederi 
liberale. A gândit liber, neîncorsetat de dogme sau credinţe 
religioase fără explicaţie ştiinţifică. S-a manifestat dezar-
mant de sincer şi cu un curaj nemăsurat.

Şi-a dorit şi a acţionat pentru promovarea unei societăţi cu-
rate sub aspect moral, mai dreaptă şi mai bună, în cadrul că-
reia omul să fie promovat după valorile sale intrinsece, după 
aportul muncii depuse şi în  nici un caz după componentele 
politice. Pentru prestigiul moral, profesional şi civic, în 2008, 
Consiliul Judeţean Argeş i-a acordat titlul de ,,Fiu al Arge-
şului”, apreciere mai mult decât măgulitoare, sosită în Bra-
şov ca un ecou al personalităţii sale. ■
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Reglementări, dar nu şi efecte

Consiliul de conducere al Societăţii “Progresul Silvic”

R evizuirea oricărui act normativ, în sensul îmbunătă-
ţirii lui, este, în principiu, un fapt pozitiv. Cu condiţia 
ca acest lucru să nu se întâmple foarte des, pentru că, 

atunci, se crează suspiciunea că elaborarea actului normativ 
s-a făcut fie în grabă – cu o doză de superficialitate, fie fără 
consultarea suficientă a celor care trebuie să implementeze 
prevederile respective, fie fără suficiente fundamentări din 
partea celor care asigură susţinerea financiară a unor pro-
grame presupus obligatorii.

Acest lucru este valabil şi în cazul Codului Silvic. Există acum 
o variantă de îmbunătăţire a Legii 46/2008 şi este bine că se 
doreşte corectarea acestui act normativ, dar considerăm că 
eforturile depuse pentru elaborarea unui Cod Silvic foarte 
bun pentru pădure trebuie însoţite şi de alte demersuri. Ne 
referim la faptul că multe din prevederile Codului nu au fost 
respectate, deşi ele au fost prevăzute în toate ediţiile din ul-
tima vreme şi sunt prevăzute şi în actualul proiect de modi-
ficare a Legii 46 / 2008.

În esenţă, toate prevederile nerespectate sunt legate de lip-
sa de finanţare de la bugetul statului pentru acţiuni foarte 
concrete prevăzute de lege. Acest lucru discreditează însăşi 
Legea, pentru că se presupune că orice act normativ şi mai 
ales o lege organică, trebuie respectată în totalitate, în litera 
şi spiritul ei, nu numai acele articole care nu implică suportul 
financiar al bugetului statului. Din păcate, lucrurile nu stau 
aşa, încât, deşi în ultimii ani a existat o preocupare de a ela-
bora o lege cât mai bună, în paralel situaţia fondului forestier 
s-a degradat în mod constant.

Când facem această afirmaţie nu ne referim la statistici, ci la 
situaţia reală de pe teren care nu e reflectată în nici o statisti-
că. În acest moment nu există un inventar „la zi” al fondului 
forestier al ţării, din mai multe motive:

•	 Foarte multe amenajamente au expirat la 10 ani şi nu 
au mai fost întocmite altele. Statul nu a alocat, conform 
prevederilor Codului Silvic art. 21 alin. (4), fonduri bu-
getare pentru amenajarea pădurilor sub 100 ha aparti-
nând persoanelor fizice şi juridice.

•	 În lipsa amenajamentelor, pe bază de ordine ministeri-
ale, s-au acceptat tăieri în cuantum de 1 mc/an/ha sau 
chiar 5 mc/an/ha în aceste păduri, fapt ce a condus şi 
conduce în continuare la reducerea drastică a consisten-
ţei pădurilor.

•	 Păşunile împădurite au fost preluate în fond forestier, 

ceea ce este un fapt pozitiv, dar ele nu au fost încă ame-
najate, având cel mult un studiu silvo – pastoral.

•	 Suprafeţele de pădure tăiate de proprietari, imediat 
după primirea lor în perioada vidului legislativ care a 
existat, nu au mai fost reîmpădurite; scriptic, aceste su-
prafeţe fac parte din fondul forestier naţional.

•	 Există şi acum numeroşi proprietari de pădure care nu 
au un contract de prestări servicii sau de administrare 
cu un ocol silvic.

Încercăm să detaliem cele de mai sus, cu accent pe doua as-
pecte care sunt esenţiale: tăierile de masă lemnoasă şi împă-
duririle.

Taierile de masă lemnoasă sunt reglementate prin amenaja-
mente silvice. Ocoalele silvice care în mod curent îşi finan-
ţează întocmirea amenajamentelor dispun de reglementările 
necesare. Proprietarii, însă, care deţin suprafeţe de păduri 
sub 100 ha şi care sunt de ordinul zecilor de mii, ar fi trebu-
it, conform Legii 46 / 2008, să beneficieze de susţinere bu-
getară pentru amenajarea pădurilor lor. Această alocare nu 
a existat, aşa încât, în prezent, sunt sute de mii de hectare 
de pădure pentru care nu există amenajament silvic valabil. 
Încercarea de substituire a acestor amenajamente cu regle-
mentări, privind alocarea unei cote fixe pe an şi pe hectar 
pentru toţi proprietarii, este lipsită de fundament şi este te-
mei pentru abuzuri în fondul forestier. Sunt agreate tăierile 
de „igienă” sau „accidentale”, cu reducerea consistenţei, care 
nu generează clasă de regenerare, deci nici obligaţii privind 
reîmpădurirea.

În arboretele de răşinoase, în special, aceste extrageri au dus 
la destabilizarea arboretelor, prin crearea de ochiuri expuse 
atât doborâturilor de vânt cât şi insolaţiei, urmate de uscări 
cauzate de ipide; fenomenul o dată declanşat devine de neo-
prit. Este o metodă de a crea, conştient sau nu, produse acci-
dentale. În acest context, atragem atenţia şi asupra tăierilor 
rase în parchete de maximum 3 ha în arboretele de răşinoase. 
Acestea creează liziere, în care se declanşează fenomene de 
uscare, care avansează an de an, până la eliminarea fâşiilor 
planificate să rămână în picioare.

Una din cele mai grave situaţii este aceea că, după 20 de ani, 
există importante suprafeţe de pe care s-a tăiat masa lem-
noasă, nu s-au reîmpădurit şi nici nu s-au luat nici un fel de 
măsuri coercitive faţă de proprietari. Se poate constata că 
soluţia prevăzută de Codul Silvic în vigoare, referitoare la 
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împădurirea acestor suprafeţe (art. 32), nu a fost una fezabi-
lă. Ar fi interesant de ştiut ce suprafeţe au fost împădurite în 
suprafeţele private fără acordul proprietarilor, cu suportarea 
lucrărilor de la bugetul de stat şi cu recuperarea creanţelor de 
la proprietari, aşa cum prevede actul normativ !

Ideea că lucrările de împăduriri să se execute iniţial cu fon-
duri bugetare, care apoi să fie recuperate de la proprietari, 
este una corectă, chiar generoasă. Din păcate, însă, nicioda-
tă nu au existat fonduri la buget pentru această destinaţie şi 
ne exprimăm rezerva că vor exista vreodată. Urmarea este 
că aceste suprafeţe nu vor mai fi reîmpădurite, ci, în cel mai 
bun caz, se va instala natural vegetaţia forestieră. Consta-
tăm aşadar că, deşi Codul Silvic a prevăzut în ultimele sale 
ediţii, obligativitatea împăduririi suprafeţelor în maxim 2 
ani de la exploatarea masei lemnoase, în practică acest lucru 
nu s-a întâmplat. În proiectul de modificare a actualului Cod 
Silvic se menţine această prevedere cu adăugirea că devizul 
întocmit proprietarului constituie „titlu executoriu” pen-
tru efectuarea lucrărilor de plantare. Nu credem că această 
modificare va debloca situaţia, pentru simplul fapt că nu vor 
exista bani la bugetul de stat, pe de o parte, iar pe de alta 
pentru că un deviz nu poate fi investit cu titlu executoriu, ci 
numai o hotărâre judecătorească poate avea un astfel de atri-
but. Credem că şi la acest capitol este mai util să se renunţe la 
prevederile privind sustinerea de la bugetul de stat, pentru 
a nu se crea, în mod deliberat, o pistă care nu duce nicăieri. 
Fiecare proprietar trebuie să aibă răspunderea pentru pro-
prietatea şi faptele sale.

Ar trebui luată în calcul şi prevăzută în noul Cod posibilitatea 
ca proprietarii care nu pot să-şi reîmpădurească suprafeţele 
să le predea statului, prin acte de donaţie legale, scutite de 
taxe notariale, iar acesta să procedeze la reîmpădurirea lor, 
eşalonată, prin ocoalele silvice din structura RNP – Romsil-
va sau cele private.

Prin cele de mai sus am căutat să aducem în atenţie câteva 
aspecte, considerate de noi esenţiale în momentul de faţă în 
gestionarea fondului forestier şi în rezolvarea problemelor 
grave create de retrocedarea şi fărâmiţarea pădurilor.

Atunci când se pune problema elaborării / îmbunătăţirii 
unor acte normative esenţiale pentru sector, aşa cum este şi 
Codul Silvic, mai multe entităţi: instituţii abilitate (Minister, 
I.C.A.S., Romsilva), organizaţii neguvernamentale (Societa-
tea „Progresul Silvic”), sindicatele îşi aduc contribuţia pen-
tru a se ajunge la o formă cât mai bună pentru protejarea 
pădurii şi, în acelaşi timp, general acceptată. O dată depăşită 

această fază, însă, în momentul când o serie de prevederi tre-
buie transpuse în fapt, intervin blocaje de neescaladat. Este 
evident faptul că situaţiile tipice, de acest gen, apar când o 
anumită prevedere este condiţionată de susţinerea financia-
ră de la bugetul de stat. Este important să se îmbunătăţească 
actele normative ale sectorului silvic, pentru a ţine pasul cu 
problemele deosebit de spinoase ale momentului, dar e la fel 
de important să se şi urmărească modul lor de respectare.

În plus, nici statul nu poate să mai ignore acest sector, de la 
care toată lumea aşteaptă numai beneficii (a se vedea pon-
derea masei lemnoase în volumul exporturilor), dar pentru 
care nu se găsesc niciodată fonduri pentru programele de in-
teres naţional privind conservarea şi dezvoltarea lui.

În acest context, ne permitem să adresăm Guvernului şi Mi-
nisterului de resort, poate chiar prin intermediul silviculto-
rilor parlamentari, o întrebare legitimă: care au fost sumele 
alocate de la bugetul de stat pentru prevederile din Legea 46/ 
2008 – Codul Silvic din momentul intrării lui în vigoare la 
data de 27.03.2008 pentru:

•	 întocmirea amenajamentelor pentru proprietarii care 
deţin suprafeţe sub 100 ha, conform art. 21 alin. (4),

•	 împădurirea suprafeţelor de pe care proprietarii privaţi 
au tăiat masa lemnoasă fără să reîmpădurească, con-
form art. 32 alin. (4) şi de la câţi şi ce sume s-au recupe-
rat ca şi creanţe,

•	 dezvoltarea fondului forestier naţional şi extinderea su-
prafeţelor de pădure prevăzute la art. 88 şi art. 99,

•	 înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie, conform 
art. 90,

•	 costul administrării şi serviciile silvice pentru proprie-
tarii de pădure care deţin suprafeţe mai mici de 30 ha 

– aşa cum prevede art. 97 a),

•	 compensaţiile cuvenite proprietarilor care nu pot recol-
ta masă lemnoasă din pădurile cu funcţii de protecţie pe 
care le deţin, conform art. 97 b).

Aşteptăm cu interes răspunsuri la aceste întrebări, precum şi 
alocări bugetare care să oglindească interesul real şi crescut 
al Guvernului pentru problemele acute ale fondului forestier 
românesc.

Aşteptăm, de asemenea, o legislaţie bună, aşezată pe baze 
realiste, care să fie dublată de sisteme de implementare, de 
acţiuni concrete şi mijloace de control eficiente.
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Raportul de activitate a Societăţii 
„Progresul Silvic” pentru anul 2010 şi 
Programul de activitate pentru 2010-2011

Gheorghe Gavrilescu

S ocietatea „Progresul Silvic”, asociaţie tehnică profe-
sională a inginerilor silvici, îşi desfăşoară activitatea 
conform prevederilor statutare urmărind evoluţia sil-

viculturii româneşti.

Activităţile asociaţiei sunt în strânsă legătură cu administraţia 
silvică atât pentru pădurile de interes public cât şi din dome-
niul privat, promovând progresul în silvicultură şi întocmirea 
de acte normative care asigură dezvoltarea durabilă a pădurilor.

Asociaţia noastră din punct de vedere organizatoric are con-
stituite 18 filiale teritoriale din care 9 filiale sunt active, re-
stul urmând a fi reorganizate sau reactivate.

În perioada la care se referă raportul, atât la nivel central cât 
şi în filiale, s-au desfăşurat o serie de acţiuni cu teme tehni-
co-ştiinţifice, conferinţe de presă privind starea şi evoluţia 
pădurilor, întreţinerea şi dezvoltarea unor parcuri dendrolo-
gice, înfiinţarea şi funcţionarea unor parcuri naturale, mili-
tarea permanentă pentru unitatea corpului silvic şi apărarea 
intereselor membrilor societăţii etc.

Pe parcursul anului, s-a colaborat împreună cu alte organi-
zaţii civice, cu Federaţia pentru Apărarea Pădurilor, cu depu-
taţii ingineri silvici din Parlamentul României etc., pentru 
întocmirea unor legi şi amendarea Codului Silvic, cu preve-
deri cât mai adecvate în administrarea benefică a pădurilor 
(stabilirea posibilităţilor reale, în raport cu starea arborete-
lor, limitarea defrişărilor pentru diferite obiective imobilia-
re, instalarea perdelelor forestiere de protecţie etc.).

Considerăm că din punct de vedere organizatoric, este nece-
sară înfiinţarea de noi filiale şi de revigorarea celor inactive, 
astfel încât asociaţia să se poată sprijini pe o reţea teritorială 
puternică, în care să activeze ingineri silvici ataşaţi profesiu-
nii şi comunităţii noastre. În acest sens sunt necesare măsuri 
de cointeresare a membrilor activi.

Urmărind permanent apărarea integrităţii pădurilor s-a 
intervenit în mass-media şi la conducerea Ministerului Me-
diului şi Pădurilor (întâlniri organizate), pentru oprirea re-
trocedării pădurilor către persoane fizice sau juridice care nu 
dovedesc cu acte corespunzătoare naţionalizarea proprietă-
ţilor în anul 1948.

În fapt apreciem că în etapa actuală, prin continuarea aplică-
rii Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 247/2002 nu se mai retroce-
dează foştilor proprietari proprietăţile naţionalizate în anul 
1948, ci sunt împroprietărite persoane fizice care beneficiază 
de protecţie politică şi juridică în unele situaţii cu suprafeţe 
de zeci de mii de hectare de pădure.

De asemenea, societatea a militat pentru modernizarea sil-
viculturii, a cercetării ştiinţifice şi învăţământului silvic de 
toate gradele.

Societatea „Progresul Silvic” a intervenit la conducerea mi-
nisterului de resort şi consiliului de administraţie al Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, pentru blocarea înstrăi-
nării de fonduri fixe, în special cantoane silvice şi cabane de 
vânătoare, acţiune dirijată politic, care ar aduce prejudicii în 
activităţile desfăşurate la pădure, în special în această peri-
oadă de criză imobiliară, când preţurile de vânzare au înre-
gistrat o scădere importantă.

În fond, sunt obiective construite prin munca mai multor 
generaţii de silvicultori şi care nu produc greutăţi financia-
re curente Regiei. Presiunile politice sunt mari, din partea 
autorităţii publice centrale pentru silvicultură, şi periodic se 
revine cu măsuri de înstrăinare a construcţiilor din patrimo-
niul RNP-Romsilva.

Asociaţia noastră a transmis ori de câte ori a fost necesar, 
comunicate de presă, proteste, memorii către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, Guvern, Camera Deputaţilor ş.a. prin 
care a semnalat necesitatea protejării şi apărării pădurilor, 
important factor de protecţie a mediului înconjurător, aba-
teri de la prevederile legale, măsuri de restructurare care nu 
erau benefice gestionării pădurilor.

Considerăm că Societatea „Progresul Silvic” trebuie să solici-
te permanent administraţiei silvice centrale să ia ca partener, 
societatea civilă la elaborarea acestor normative, a legilor, 
pentru a opri deprofesionalizarea personalului silvic, prin 
înlocuirea pe criterii exclusiv politice.

Personalul silvic care îşi face datoria corect şi cinstit trebu-
ie sprijinit şi apărat, asigurându-i-se stabilitatea la locul de 
muncă, promovarea pe criterii profesionale şi nu după apar-
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tenenţa politică, sau contribuţia adusă în diferite campanii 
electorale.

Apreciem că trebuie luptat împotriva corupţiei în silvicul-
tură, urmărind înlăturarea celor care încalcă grav normele 
regimului silvic şi aduc prejudicii irecuperabile pădurilor (ne-
respectarea normelor tehnice, a prevederilor amenajamente-
lor, a tratamentelor de regenerare, etc.).

Societatea „Progresul Silvic”a intervenit în stoparea abuzu-
rilor administraţiei centrale de stat pentru silvicultură în 
schimbarea pe criterii politice a directorilor din RNP şi di-
recţii silvice, a şefilor de ocoale, asigurând sprijin la cererea 
membrilor ingineri silvici inclusiv în justiţie, pentru apăra-
rea drepturilor legale şi constituţionale.

Reamintim că Societatea noastră este în judecată la Tribu-
nalul Bucureşti cu SC Cominco pentru recuperarea spaţiului 
ocupat de acesta la etajele V şi VI din imobil, însă acţiunea 
în instanţă se desfăşoară greoi, instanţa acordând termene 
deosebit de mari (7-8 luni).

Avem în continuare în justiţie acţiunea împotriva plăţii im-
pozitului pe clădirea şi terenul din Bd. Magheru nr. 31, îna-
inte de intrarea în patrimoniu a obiectivului.

Conform hotărârilor anterioare ale Consiliului de conducere 
a fost sprijinită financiar, apariţia „Revistei de Silvicultură şi 
Cinegetică”, editată de filiala Braşov a societăţii, revistă care 
urmează să fie înscrisă în registrul publicaţiilor tehnico-şti-
inţifice.

„Revistei de Silvicultură şi Cinegetică” a revigorat interesul 
specialiştilor din cercetare şi producţia silvică în publicarea 
şi cunoaşterea noutăţilor tehnico-ştiinţifice din silvicultură. 
Deoarece revista aceasta a fost primită cu mult interes de 
specialişti atât din unităţile de stat cât şi private, propunem 
să fie sprijinită financiar în continuare.

De asemenea, a fost elaborată şi publicată lucrarea „Societa-
tea Progresul silvic – revigorare, eficientizare şi adaptare la 
noile probleme ale pădurii şi silviculturii”, autori Bolea V. şi 
colaboratorii, lucrarea marcând o nouă etapă în activitatea 
asociaţiei noastre. Lucrarea editată în 800 de exemplare este 
în curs de distribuire prin filialele societăţii.

Societatea a organizat mai multe manifestări pentru intere-
sarea şi atragerea specialiştilor din silvicultură, strângerea 
rândurilor comunităţii inginerilor silvici, în vederea reduce-
rii efectelor distrugerii şi degradării pădurilor ţării, precum 
şi cinstirea predecesorilor noştri care au adus o contribuţie 
crucială în modernizarea şi progresul silviculturii româneşti.

Astfel în ziua de 15.10.2010 la sediul filialei SPS Giurgiu, cu 
sprijinul Direcţiei Silvice Giurgiu, silvicultorii giurgiuveni 
şi nu numai au comemorat 125 de ani de la naşterea prof. 
Marin Drăcea, fondatorul conştiinţei forestiere în România. 
Au evocat personalitatea marelui silvicultor domnii: dr. ing. 
Dan Dumitrescu şi dr. ing. Mihai Daia.

În această perioadă, filiala Sibiu a societăţii a preluat în ad-
ministrare două situri „Natura 2000”, în judeţul Sibiu şi ju-
deţul Mureş, acţiune care este în curs de organizare.

În ceea ce priveşte administrarea imobilului din Bd. Maghe-
ru nr. 31 Sector 1, Bucureşti, este necesară repararea acoperi-
şului şi protejarea etajului VII, care nu poate primi o utilizare 

benefică din cauza scurgerilor de apă de pe tavane şi pereţi. 
Odată cu repararea învelitoarei, se va reface şi moderniza in-
stalaţia electrică a etajului VII şi se vor lua măsuri de protec-
ţie pentru întregul imobil.

Deoarece am precizat în nenumărate rânduri că Societatea 
noastră, începând cu anul 2010 va acorda premii pentru lu-
crări şi activităţi deosebite realizate de membrii săi anual, 
acţiune în baza cărei unele filiale au înaintat documentaţii, 
propunem să stabilim o comisie formată din 3-5 persoane, 
care să selecţioneze lucrările şi să stabilească beneficiarii 
premiilor care vor fi acordate în perioada 20.11.2010 – 15.12. 
2010 la sediul central, cu ocazia unui simpozion.

Programul de acţiuni 2010-2011
Economia forestieră, parte a economiei naţionale este în 
plină recesiune. Criza care este adâncită şi prin măsurile 
necorespunzătoare luate de administraţia centrală pen-
tru silvicultură , se manifestă atât în cadrul unităţilor care 
administrează păduri de domeniul public, supuse deselor 
restructurări realizate numai pe criterii politice, dar şi în 
cadrul unităţilor din domeniul privat, a unităţilor de exploa-
tare, prelucrare şi industrializare a lemnului.

După informaţiile pe care le deţinem, societăţile comerciale 
care operează în domeniul exploatării, prelucrării şi valorifi-
cării produselor lemnoase şi-au redus drastic activitatea din 
cauza comprimării pieţelor de desfacere.

În prezent numai unităţile comerciale care valorifică mate-
rial lemnos de răşinoase, desfăşoară o activitate cât de cât 
corespunzătoare.

Aceste efecte ale crizei economice, care în ţara noastră au o 
evoluţie tot mai negativă, au afectat întreaga activitate de 
administrare şi gestionare a pădurilor, începând cu restrân-
gerea schemelor de personal, cu amânarea sau blocarea lu-
crărilor silvo-tehnice în arborete şi reducerea drastică a pro-
gramelor de împăduriri.

În acest context, considerăm că obiectivele asociaţiei trebuie 
să vizeze bunul mers al activităţilor economice din sectorul 
forestier, intervenind în raport de posibilităţi în abordarea 
cât mai profesională a deciziilor publice centrale pentru sil-
vicultură, cât şi în sprijinul unităţilor silvice.

Criza economică afectează direct aplicarea normelor de re-
gim silvic în toate arboretele, influenţând şi dezvoltarea în 
viitor a acestora.

1. Societatea „Progresul Silvic” îşi propune să organizeze 
periodic simpozioane în care să se dezbată aspecte lega-
te de criza economică în economia forestieră şi să propu-
nă factorilor de decizie soluţii pentru diminuarea aces-
tor efecte sau pentru ieşirea din criză;

2. Clarificarea statutului Revistei Pădurilor ca organ al So-
cietăţii „Progresul Silvic”;

3. Implicarea mai accentuată a societăţii în întocmirea ac-
telor normative, solicitând şi sprijinul specialiştilor sil-
vici care sunt membrii în Parlamentul României, acesta 
incluzând şi propuneri de amendamente la unele artico-
le din codul silvic;

4. Organizarea corespunzătoare a acţiunilor Societăţii 



Anul XVI | Nr. 28 | 2011

111

pentru acordarea premiilor pe anul 2011. Apreciem că 
este necesară o dezbatere cât mai lungă a propunerilor 
care se fac de către filialele şi unităţile silvice din dome-
niul privat;

5. Organizarea simpozionului „Cartea silvică” cu acordarea 
de premii şi distincţii;

6. Iniţierea unor parteneriate cu unităţi de cercetare, de în-
văţământ superior, cu unităţi silvice care administrează 
păduri din domeniul public sau privat etc.;

7. Achitarea obligaţiilor contractuale faţă de domnul avo-
cat Panghe Anghel, care a susţinut şi susţine în justiţie 
revendicările noastre privind proprietăţile confiscate în 
anul 1948;

8. Întocmirea de proiecte cu finanţare din fonduri europe-
ne, acţiune care necesită a fi demarată cât mai curând 

posibil;

9. Întocmirea unui program etapizat de întreţinere şi re-
novare a imobilului din Bd. Magheru nr. 31 Sector 1, Bu-
cureşti, nebeneficiind de astfel de lucrări de mai bine de 
12 ani;

10. Promovarea unor noi căi de utilizare a lemnului subţi-
re din operaţiuni culturale ca biomasă în scop energe-
tic, înlocuindu-se combustibilii tradiţionali al căror preţ 
este în continuă creştere sau ca material pentru constru-
irea de locuinţe.

În acest sens se vor face periodic comunicări în Revista Pă-
durilor, Revista de Silvicultură şi Cinegetică, informând 
specialiştii asupra progreselor realizate prin introducerea de 
tehnologii noi, care utilizează biomasa lemnoasă.

În atenţia Filialelor Societăţii  
„Progresul Silvic”

Societatea „Progresul Silvic” are în programul său de activitate acordarea de premii pentru autori sau colective de autori 
care au realizări deosebite pe plan ştiinţific şi/sau tehnic în perioada iulie 2010 – iunie 2011.

În acest sens, preşedinţii Filialelor teritoriale ale Societăţii „Progresul Silvic” sunt invitaţi să popularizeze acţiunea în 
rândul membrilor Societăţii şi să facă propuneri de premiere, în concordanţă cu regulamentul elaborat de conducerea 
Societăţii până la data de 1 august 2011.

Propunerile de premiere se vor transmite la sediul Societăţii (B-dul Magheru nr. 31, Bucureşti) până la 31 iulie a.c. şi 
vor fi însoţite de un dosar care trebuie să cuprindă lucrarea (lucrările) realizate în perioada menţionată (publicate sau în 
manuscris), precum şi un scurt rezumat (1-1 ½ pag.) cu motivarea propunerilor de premiere din Filiala Progresul Silvic.

Propunerile Filialelor vor fi analizate în continuare de Comisia de evaluare şi acordare a premiilor Societăţii pe anul 2011, 
iar sesiunea de acordare a premiilor (3 premii şi două menţiuni) în cursul trimestrului IV, 2011, data şi locul desfăşurării 
urmând a fi comunicate ulterior.

Propunerile de premiere vor avea în vedere cu prioritate membri activi ai Societăţii „Progresul Silvic” care au obţinut rea-
lizări meritorii în domeniul cercetării ştiinţifice, proiectării şi producţiei în silvicultură.

Prin excepţie, comisia de analiză va putea propune, la solicitarea unor Filiale teritoriale şi acordarea de premii speciale de 
excelenţă pentru realizări remarcabile obţinute în întreaga activitate desfăşurată în slujba Silviculturii teoretice şi/sau 
aplicative.

Preşedinte, 
Ing. Gheorghe Gavrilescu
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Comunicat  
Ziua Silvicultorului 9-11 iunie 2011 - 
Poiana Braşov

Gheorghe Gavrilescu

Doamnelor, domnişoarelor, domnilor,

S untem onoraţi să participăm la prestigioasa sărbătoa-
re a Zilei Silvicultorului din anul 2011, organizată în 
acest cadru montan de mare rezonanţă, Poiana Braşov.

Pentru aceasta, adresăm calde mulţumiri organizatorilor şi 
tot odată, dorim să transmitem din partea Societăţii „Pro-
gresul Silvic”, felicitări întregului corp silvic pentru efortul 
continuu depus in vederea  gospodăririi durabile a resurselor 
forestiere naţionale şi a rosturilor prezente şi viitoare ale pă-
durii şi silviculturii din România.

Considerăm că şi în anul acesta corpul silvic din toate ramu-
rile sectorului forestier a depus strădanie pentru gospodări-
rea durabilă a fondului forestier, pentru conservarea biodi-
versităţii şi stabilităţii ecosistemelor forestiere, pentru îmbi-
narea armonioasă dintre nevoile actuale ale sectorului silvic 
al ţării, evitând şi rezistând oricăror încercări de aservire şi 
utilizare neraţională a resurselor care să pericliteze stabilita-
tea şi potenţialul prezent şi viitor al pădurilor.

În această alocuţiune, vă rog să-mi permiteţi să fac şi câteva 
aprecieri asupra Societăţii „Progresul Silvic”. Aş dori mai în-
tâi să reamintesc participanţilor la această manifestare că în 
acest an se împlinesc 125 de ani de la înfiinţarea Societăţii 

„Progresul Silvic”.

La 1 aprilie 1886, un grup de 42 silvicultori de prestigiu şi 
proprietari de păduri, obţinând şi acordul Regelui Carol I au 
pus bazele acestei societăţi şi au ales ca preşedinte pe Con-
stantin F. Robescu, membru corespondent al Academiei Ro-
mane la acea dată.

Tot odată, conducerea Societăţii „Progresul Silvic” a decis să 
dea viaţă şi unei Reviste a Societăţii care să asigure comuni-
carea în rândul membrilor societăţii şi cu comunitatea naţio-
nală şi internaţională.

Demn de remarcat este că prin eforturile statornice şi perse-
verente ale silvicultorilor Revista Pădurilor s-a impus pe par-
curs în conştiinţa forestieră şi a apărut fără întrerupere până 
în prezent, ca o revistă cu caracter ştiinţific şi tehnic dar şi 
de comunicare între silvicultura romaneasca şi cea străină 
devenind cunoscută în România şi în lume.

Încă de la înfiinţare şi până după încheierea celui de-al doi-
lea război mondial Societatea „Progresul Silvic” s-a afirmat 
şi s-a impus în conştiinţa naţională ca o organizaţie profe-
sională de prestigiu având drept scop principal să vegheze 
asupra apărării şi conservării resurselor forestiere, asupra 
progresului ştiinţific şi tehnic în silvicultură şi pentru pro-
tejarea corpului silvic.

Aşa cum preciza marele nostru silvicultor, prof. Marin D. 
Drăcea (1936), „Progresul Silvic” s-a înfiinţat şi a funcţionat 
de la început „din nevoia de a se susţine reciproc, de a se sti-
mula şi a se perfecţiona, de a contribui la dezvoltarea silvi-
culturii şi mai cu seama de a crea ideii forestiere un sprijin în 
opinia publică. Puţinii silvicultori ai timpului şi câţiva mari 
proprietari de păduri au înfiinţat societatea a cărei menire 
este redată de însăşi denumirea sa, „Progresul Silvic”, spre 
a corespunde unui ţel al timpului şi spre a crea un organ ab-
solut necesar dezvoltării forestiere a ţării”. Acum putem să 
apreciem cu deplină îndreptăţire că Societatea „Progresul 
Silvic” şi-a îndeplinit menirea pentru care a fost înfiinţată.

Din păcate, în anul 1949 Societatea „Progresul Silvic” şi-a 
pierdut autonomia, precum şi toate proprietăţile imobiliare 
realizate pe parcurs. A finanţat în continuare doar Revista Pă-
durilor sub egida Administraţiei Silvice până în prezent. De 
remarcat că după evenimentele din decembrie 1989 şi la ini-
ţiativa unor silvicultori prestigioşi, în frunte cu acad. prof. dr. 
doc. Victor Giurgiu, au început demersurile cu fostul Minister 
al Apelor, Pădurilor şi Mediului astfel încât la 12.02.1990 un 
grup de membri fondatori din administraţia silvică centrală, 
din cercetare şi din învăţământul superior silvic şi din pro-
ducţie, au hotărât reînfiinţarea Societăţii „Progresul Silvic”, 
statuând ferm că societatea este continuatoarea de drept a 
vechii societăţi abuziv desfiinţate în anul 1948.

Prin eforturi mari, întâmpinând şi nejustificate rezistenţe, 
societatea reînfiinţată s-a impus treptat şi sigur în conştiin-
ţa corpului silvic şi a căpătat personalitate juridică, a deschis 
lupta pentru recuperarea bunurilor mobile pierdute şi mai 
ales pentru promovarea în conştiinţa silvicultorilor a ideii de 
unitate de corp, capabilă să acţioneze cu succes în realizarea 
şi respectarea regimului silvic în gospodărirea durabilă a tu-
turor resurselor forestiere, în elaborarea strategiei de dezvol-
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tare a fondului forestier şi de gospodărire raţională, durabilă 
şi eficientă a pădurilor ţării. Societatea a  luat atitudine faţă 
de încercările de a aservi pădurea şi silvicultura româneas-
că unor interese conjuncturale, dar care ar putea afecta grav 
rosturile complexe ale fondului forestier în viitorul apropiat 
şi mai îndepărtat.

Doresc să menţionez că în această perioadă, la conducerea 
Societăţii „Progresul Silvic” au activat cu rezultate semnifi-
cative acad. prof. dr. doc. V. Giurgiu (1990-1995), prof. dr. ing. 
I. Milescu (1995-1998), prof. dr. ing. D. Târziu (1998-2001) 
şi în prezent subsemnatul. În toţi aceşti ani Societatea „Pro-
gresul Silvic” s-a implicat fără rezerve, direct şi prin mem-
brii săi, în toate acţiunile desfăşurate pe plan legislativ, ad-
ministrativ, ştiinţific, tehnic, profesional etc. a cooperat cu 
alte instituţii guvernamentale din ţară şi din afară, pentru 
apărarea şi gospodărirea judicioasă a resurselor forestiere, 
pentru promovarea în conştiinţa forestieră şi cea publică a 
ideilor şi acţiunilor menite să conducă la conservarea acestei 
avuţii bioregenerabile care este pădurea, conştienţi de faptul 
că acolo unde dispare pădurea, urmează deşertul.

De remarcat că, după 1990, Societatea „Progresul Silvic” şi-a 
îndeplinit misiunile sale de mare responsabilitate profesio-
nală şi civică prin cele 18 filiale teritoriale dintre care o parte 
însemnată şi-au recâştigat personalitatea juridică.

Ca şi în trecut, Societatea „Progresul Silvic”, prin membrii săi, 
a militat pentru promovarea conceptului de gestionare dura-
bilă şi judicioasă a pădurilor, pentru elaborarea şi ameliorarea 
sistemului legislativ care reglementează activitatea referitoa-
re la păduri şi silvicultură, pentru elaborarea şi promovarea 
strategiilor de dezvoltare a silviculturii, şi integrarea silvicul-
turii autohtone în comunităţile forestiere internaţionale.  

De asemenea a militat pentru limitarea şi sancţionarea abu-
zurilor în exploatarea resurselor forestiere şi creşterea pon-
derii fondului forestier, mult diminuat în raport cu media 
europeana, pentru refacerea sistemului de perdele forestiere 
şi administrarea şi conservarea ariilor protejate ş.a.

Am lăsat mai la urmă şi o altă îndatorire a Societăţii „Pro-
gresul Silvic”, aceea de a milita pentru întărirea unităţii cor-
pului silvic, pentru apărarea când este nevoie sau ajutorarea 
unor silvicultori aflaţi în  dificultate. Suntem conştienţi că 
Societatea „Progresul Silvic” nu a înregistrat numai succese 
dar a învăţat permanent din reuşitele şi nereuşitele înregis-
trate, fixându-şi mereu programe de lucru îmbunătăţite pe 
seama experienţei proprii şi a altor organisme guvernamen-
tale şi nonguvernamentale care au avut şi au atribuţii legate 
de  fondul forestier şi de corpul silvic. Dorim să menţionăm 
că în continuare Consiliul de Conducere al Societăţii se va 
implica activ în elaborarea şi îndeplinirea unor programe de 
lucru puse necondiţionat în slujba pădurii, a silviculturii şi a 
silvicultorilor din toate sferele de activitate. Una din proble-

mele actuale ale Societăţii este aceea de a revigora activitatea 
în toate filialele sale teritoriale, pe baza autonomiei acestora 
în realizarea obiectivelor legate de prezentul si viitorul fon-
dului forestier din ţara noastră.

Ne propunem, de asemenea, şi sperăm să reuşim în acţiunile 
începute în recuperarea bunurilor mobile şi imobile pe care 
le-a avut Societatea “Progresul Silvic” şi care se datorează 
exclusiv acţiunilor înaintaşilor noştri. Dorim şi sprijinim 
realizarea şi funcţionarea unor parteneriate între unităţile 
teritoriale care administrează păduri publice şi private, şi cu 
alte organizaţii care iubesc şi apără pădurea cu eforturi fi-
nanciare în limita posibilităţilor noastre.

Ne vom implica în elaborarea şi perfecţionarea legilor şi re-
glementărilor privind regimul silvic, în susţinerea la toate 
nivelurile societăţii a acţiunilor menite să contribuie la pro-
gresul silvic.

Începând cu anul 2010, Societatea acordă premii anuale pen-
tru autori sau colective de autori care prezintă lucrări deose-
bite pe plan ştiinţific, tehnic şi de producţie. De aceste premii 
ale Societăţii vor beneficia cu prioritate membrii activi, tine-
rii şi personalităţile din silvicultură care au adus o contribu-
ţie deosebită în plan naţional. „Progresul Silvic” va pregăti  şi 
va face demersurile necesare pentru constituirea Consiliului 
de Onoare, aşa cum exista în alte domenii de activitate, obţi-
nând agrementul factorilor de decizie din autoritatea de stat 
pentru silvicultura.

În viitorul apropiat şi în măsura fondurilor de care va putea 
beneficia Societatea „Progresul Silvic”, se propune analiza şi 
acordarea de burse de excelenţă ale societăţii pentru susţi-
nerea studiilor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 
celor mai merituoşi din silvicultura noastră.

„Progresul Silvic” declară că va rămâne şi în continuare o aso-
ciaţie profesională tehnico-ştiinţifică a silvicultorilor, fără 
implicare în sfera politică, urmărind cooperarea echitabilă 
cu toate organizaţiile civice care sprijină gospodărirea dura-
bilă a fondului forestier, formarea si promovarea pe criterii 
obiective a cadrelor în silvicultură şi asigurarea  stabilităţii 
acestora. Învăţând din experienţa mai mult decât centenară 
a Societăţii „Progresul Silvic”, ne dorim ca societatea şi mem-
brii săi să-şi unească şi să-şi canalizeze eforturile în conti-
nuare spre a servi cu profesionalism, cu devotament şi cu o 
înaltă conştiinţă forestieră rosturile prezente şi viitoare ale 
pădurii, ale silviculturii şi ale silvicultorilor.

Cu aceste gânduri, dorim, să urăm succes deplin lucrărilor 
Zilei Silvicultorului, realizări notabile ale Corpului Silvic în 
marea sa răspundere faţă de pădurile ţării, de securitatea 
ecologică şi socială a României pentru care pădurile exercita 
un rol inegalabil.

Vă mulţumesc.
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Societatea „Progresul Silvic” în  
„Anul Internaţional al Pădurilor 2011”

Gheorghe Gavrilescu, Valentin Bolea

A vând în vedere creşterea nivelului de conştientizare a 
întregii lumi privind importanţa pădurilor şi reuşita 
gestionării durabile a pădurilor în toate ţările lumii, 

la data de 2 februarie 2011, într-o sesiune specială a Foru-
mului pentru Păduri, al Organizaţiei Statelor Unite, secreta-
rul general al ONU, Ban Ki-Moon a declarat oficial anul 2011 

– Anul Internaţional al Pădurilor.

Pentru pregătirea Conferinţei Naţiunilor Unite pe tema dez-
voltării durabile din 2012, miniştrii de resort au adoptat la 
3 februarie 2011 Declaraţia prin care sintetizau rolul pădu-
rilor în: dezvoltarea economică şi socială, eradicarea sărăciei, 
durabilitatea mediului, asigurarea resurselor alternative de 
energie, menţinerea resurselor de apă, atenuarea schimbă-
rilor climatice, combaterea deşertificării şi a degradării tere-
nurilor, conservarea biodiversităţii, protejarea bazinelor de 
apă şi reducerea riscurilor de dezastre naturale.

Importanţa pădurilor este redată şi mai sintetic prin logo-
ul”Anul Internaţional al Pădurilor” care pune accentul pe 
rolul central al omului în gestionarea durabilă a pădurilor şi 
sugerează ideea: „ Păduri pentru oameni” (fig. 1)

Fig. 1. Anul Internaţional al Pădurilor 2011 
International year of forests 2011

De remarcat că pentru prima oară de la constituirea Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite, au fost programate acţiuni şi ma-
nifestări la nivel global pe tot parcursul Anului Internaţional 
al Pădurilor – 2011.

21-25 februarie 2011, A 26-a sesiune a Consiliului Guvernor 
Global al Forumului Ministerial pentru Mediu al Programu-
lui Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Nairobi, Kenya

7 - 8 martie 2011, al 2-lea Comitet pregătitor pentru 
Conferinţa ONU pentru Dezvoltare Durabila (Rio+20) 
Sediul ONU, New York

22 mai 2011, Ziua internaţională pentru Diversitate Biologi-
că: Biodiversitate si Păduri, Secretariatul Convenţiei pentru 
Diversitate Biologică (CBD)

5 iunie 2011, Ziua Mondială a Mediului, Programul Naţiuni-
lor Unite pentru Mediu (UNEP)

14-16 iunie 2011, A 6-a Conferinţa Ministerială Europeană 
Forestieră (A 6-a Conferinţa Ministeriala pentru protecţia 
pădurilor în Europa), OSLO, Norvegia

17 iunie 2011, Ziua Mondială pentru combaterea deşertifică-
rii şi secetei. Secretariatul Convenţiei ONU pentru combate-
rea secetei (UNCCD)

26 iunie - 1 iulie 2011, Biotehnologia arborilor 2011- de la 
genomi la producţie şi livrare. Uniunea Internaţională a Or-
ganizaţiilor de Cercetare Forestieră ( IUFRO), Bahia, Brazilia

1 octombrie - 1 noiembrie 2011, A 7-a Conferinţa Ministeri-
ală „Mediu pentru Europa”. Comisia Economică ONU pentru 
Europa (UNECE), Astana, Kazakhstan

•	 octombrie 2011, Convenţia pentru Diversitate Biologică. 
Secretariatul Convenţiei pentru Diversitate Biologică 
(CBD)

•	 noiembrie 2011, Adunarea generală a directorilor silvici 
din Uniunea Europeană, Polonia

28 noiembrie - 9 decembrie 2011, A 17-a sesiune a Conferin-
ţei părţilor Convenţiei ONU pentru Schimbări Climatice şi 
a 7-a sesiune a Întâlnirii părţilor semnatare a protocolului 
de la Kyoto. Secretariatul Convenţiei ONU pentru Schimbări 
Climatice (UNFCCC), Johannesburg, Africa de Sud.

Anul Internaţional al Pădurilor va fi celebrat nu numai la ni-

Cronic ă
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vel global ci şi la nivelul fiecăreia din cele 192 de ţări membre 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

În ţara noastră, preşedintele Federaţiei pentru Apărarea Pă-
durilor, Marian Stoicescu, consideră că oferta de elaborare a 
unor broşuri şi afişe este surprinzător de mică în raport cu 
importanţa silviculturii în România.

Federaţia pentru Apărarea Pădurilor, împreună cu membrii 
ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, prin confederaţia Sindicatelor Consilva, Societatea 
inginerilor silvici „Progresul Silvic”, Asociaţia Constructo-
rilor Forestieri din România şi Asociaţia Proprietarilor de 
Păduri din România vor organiza în 2011:

•	 seminarii şi simpozioane privind rolul, importanţa şi si-
tuaţia pădurilor din România;

•	 şantiere de împăduriri;

•	 manifestări internaţionale profesionale, sportive şi ar-
tistice ale silvicultorilor;

•	 publicarea unor materiale de popularizare a importan-
ţei menţinerii şi gospodăririi pădurilor.

Societatea „Progresul Silvic” va avea o contribuţie esenţia-
lă la toate aceste acţiuni, prin referenţii săi la simpozioane, 
prin iniţierea unor şantiere de împăduriri şi mai ales prin 
punerea la dispoziţia specialiştilor din ţară şi străinătate a 
Revistei de Silvicultură şi Cinegetică pentru publicarea unor 
articole valoroase privind: 

•	 Conservarea biodiversităţii în Parcul Naţional Munţii 
Rodnei (dr. ing. I. Blada) şi Parcul Dendrologic Alba Iulia 
(ing. N. Pătrânjan);

•	 Protejarea pădurilor şi a faunei cinegetice în contextul 
integrării în comunitatea europeană (conf. dr. ing. I. 
Micu );

•	 Ursul brun ca şi capital natural al României în constela-
ţia europeană (dr. rer. nat. A. Teuşan.);

•	 Rolul României în ocrotirea ursului carpatin (ing. R. 
Rösler);

•	 Gestiunea forestieră durabilă şi planificarea ei (ing. P. 
Bradosche);

•	 Atenuarea schimbărilor climatice şi combaterea deşerti-
ficării prin:  perdele forestiere de protecţie a câmpului 
(dr. ing. I.Muşat) şi trecerea de la perdele forestiere la 
sistemele agrosilvice (dr. rer. nat A. Teuşan);

•	 Împădurirea terenurilor improprii altor folosinţe (dr. 
ing. D. Cârstian);

•	 Asigurarea calităţii şi durabilităţii mediului prin perdele 
forestiere de protecţie antifonică şi antipoluantă (dr. ing. 
V. Bolea) şi biosupravegherea calităţii aerului prin anali-
ze foliare (drd. ing. D. Vasile);

Pe linia insuflării conştiinţei forestiere, în rândul populaţiei, 
Societatea „Progresul Silvic” cheamă inginerii silvici din Ro-
mânia să folosească Anul Internaţional al Pădurilor pentru 
acţiuni de identificare, descriere şi popularizare a arborilor 
remarcabili (dr. ing. S. Radu), organizând „ceremonii” de de-
clarare şi sărbătorire a celor mai bătrâni, a celor mai iubiţi, 
mai înalţi sau mai groşi arbori din România.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică nu numai că va publi-
ca fotografia şi dimensiunile acestor arbori legendari, dar 
va constitui baza de date pentru înfiinţarea „Registrului şi 
albumului naţional al arborilor excepţionali din România” 
(Bolea, 2005).

Anul Internaţional al Pădurilor – 2011 este de asemenea pri-
lejul ideal pentru a populariza şi lărgii admiraţia, aprecierea 
şi respectul tuturor ţărilor pentru pădurile unice, virgine şi 
cvasivirgine din România. În acest sens Societatea „Progre-
sul Silvic” va sprijinii pe toate căile specialiştii noştri (dr. ing. 
Radu S., dr. ing. Biriş I.A., dr. ing. Stoiculescu C.D.) în efortu-
rile lor de fundamentare ştiinţifică.

Pentru a facilita consultarea bogatului material ştiinţific şi 
tehnic publicat în Revista de Silvicultură şi Cinegetică din 
1996 până în prezent, Redacţia Revistei pune la dispoziţia 
inginerilor silvici întreaga colecţie pentru copiere xerografi-
ată şi chiar oferă gratuit, numerele de revistă aflate în stoc la 
ICAS – Staţiunea Braşov.

Societatea „Progresul Silvic” se mândreşte cu aportul mare-
lui silvicultor Marin Drăcea la formarea conştiinţei foresti-
ere şi cu preocupările specialiştilor noştri de popularizare a 
istoriei, importanţei şi rolului complex al pădurilor în viaţa 
poporului român, prin elaborarea cărţilor de referinţă: „Pă-
durile României (Paşcovschi S., Sburlan D,. 1974), „Pădurea, 
apa şi mediul înconjurător” (Dinu V., 1974)„Istoria pădurii 
româneşti” (Giurescu C.C., 1975), „Conservarea pădurilor” 
(Giurgiu V., 1978), „Pădurile României” (Chiriţă,C., Doniţă 
N., Ivănescu D., Lupe I., Milescu I., Stănescu V., Vlad I., 1981), 

„Pădurea şi viitorul” (Giurgiu V., 1982), „Pădurile şi omeni-
rea” (Milescu I., 1990), „Prin pădurile Sibiului” (Lungu I.V., 
1991), „Pădurile de la Baia Mare” (Leşan M., 2003), „Păduri-
le României, trecut, prezent şi viitor” (Ungur A., 2008) şi va 
sprijini financiar în „Anul Internaţional al Pădurilor – 2011” 
publicarea de către profesorii, cercetătorii, proiectanţii şi in-
ginerii silvici din Filiala Braşov-Covasna a cărţilor: „Pădurile 
Braşovului”, „Păduri pentru oameni”, şi „Arborii excepţio-
nali din România”.

Pentru Societatea „Progresul Silvic” care cuprinde cei mai 
buni specialişti din ţară în domeniul împăduririi terenurilor 
degradate şi al perdelelor forestiere de protecţie, al arboricul-
turii şi al protecţiei arborilor, al conservării sau reconstrucţi-
ei ecologice a ecosistemelor forestiere, „Anul Internaţional al 
Pădurilor – 2011” va marca începerea elaborării proiectelor 
cu Uniunea Europeană:

•	 în colaborare cu proprietarii terenurilor, sau parcurilor 
şi pădurilor, cu custozii parcurilor naturale şi a siturilor 
ocrotite;

•	 pe cont propriu în cazul proiectelor educative, formative 
ori documentare.

Pentru acest din urmă caz se pot exemplifica următoarele 
genuri de proiecte:

•	 Identificarea, descrierea, popularizarea pe teren prin al-
bume, prin reviste şi prin  „Registrul Naţional al Arbori-
lor Excepţionali din România”;

•	 Diagnoze foliare de salvare prin însănătoşire a arborilor 
valoroşi din ariile protejate;
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•	 Instruirea practică şi teoretică a custozilor de arii prote-
jate şi a ONG-urilor, pentru protecţia, conservarea sau 
reconstrucţia ecologică;

•	 Ghidul ecoturistului în ariile protejate;

•	 Ierarhizarea şi depistarea arborilor periculoşi din zone 
verzi, păduri urbane şi arii protejate;

•	 Certificarea ecologică a plantelor medicinale din zonele 
poluate.

La nivelul filialelor Societăţii „Progresul Silvic”se remarcă:

•	 Colaborarea fructuoasă dintre Filiala Baia Mare (dr. ing. 
M. Leşan) şi Braşov-Covasna (dr. ing. V. Bolea şi dr. ing. 
D. Chira) la proiectarea şi realizarea Proiectului de Re-
construcţie Ecologică a Căstănişurilor de la Baia Mare în 
valoare de 690.000 roni cu fonduri de la Uniunea Euro-
peană. Acest proiect nu numai că va salva de la dispariţie 
specia Castanea sativa infectată de Cryphonectria para-
sitica , dar prin lemnul subţire rezultat din reconstrucţie 
ecologică va asigura o resursă alternativă de energie şi 
va readuce în circuitul economic producţia de castane, 
fructe cunoscute ca „pâinea săracilor” de la Baia Mare;

•	 Extinderea în primăvara 2011 cu 0,23 ha a perdelelor de 
protecţie forestieră antifonice şi antipoluante de la Kro-
nospan Braşov, proiectate şi cu asistenţa tehnică a spe-
cialiştilor de la Filiala Braşov-Covasna (dr. ing. V. Bolea 
şi dr. ing. D. Chira);

•	 Valorificarea de către inginerii silvici de la Filiala Sibiu 
(ing. I. Cotârlea) a experimentelor de lungă durată, reali-
zate de specialiştii Filialei Braşov – Covasna (ing. G. Man).

În toate filialele din ţară, începând cu Bucureşti, Timişoara, 
Cluj, Braşov, Sibiu, Iaşi, Baia Mare, inginerii silvici mem-
brii ai Filialelor Societăţii „Progresul Silvic” se vor situa în 
fruntea acţiunilor de transformare a zonelor verzi în Păduri 
Urbane şi urmând exemplul oraşelor Stockholm şi Hamburg 
declarate în 2010 şi respectiv 2011 capitale verzi ale Europei, 
sau a oraşelor Vitoria-Gasteiz (capitala ţării Bascilor din Spa-
nia) şi Nantes, care vor fi declarate în 2012 şi respectiv 2013 
capitale verzi ale Europei, vor sprijini şi impulsiona declara-
rea acestor oraşe „capitale verzi” ale României.

Luând modelul societăţii civile din Bucureşti, care a promo-
vat conceptul de pădure urbană, a „Grupului Român de lucru 
pentru energie în 2000” care a elaborat lucrarea „Bucureşti 

– oraşul verde”, a colectivului de urbanişti şi specialişti silvici 
(V. Ciupa, R.Radoslav, C. Oarcea şi Z. Oarcea) care au realizat 
primul „Cadastru verde” al unui oraş ca Timişoara, publi-
când excepţionala lucrare: „Timişoara verde” şi având la bază 
conceptul de „Pădure Urbană” publicat în revista de Silvicul-
tură şi Cinegetică nr. 23/2007 (Bolea V., Vasile D.) şi lucrarea: 

„Plantaţii de arbori şi arbuşti în oraşe şi sate” (Radu S., 1984) 
inginerii silvici din România pot să-şi arate profesionalismul 
şi chiar măiestria în „Anul Internaţional al Pădurii – 2011”, 
începând nobila acţiune de readucere a naturii, atât cât e po-
sibil, în ambianţa noastră urbană. ■
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Ziua Silvicultorului – ediţia XXI –  
în contextul Anului Internaţional  
al Pădurilor 2011

Valentin Bolea

S ărbătoarea Zilei Silvicultorului în cea de-a XXI - a 
ediţie, organizată în Poiana Braşov, la 9 iunie 2011 a 
început prin alocuţiunea de bun venit din partea mi-

nistrului Mediului şi Pădurilor Laszlo Borbely.

Într-o notă jovială şi de încredere în „familia silvicultorilor”, 
ministrul a conturat contextul în care se desfăşoară ziua sil-
vicultorului: solicitarea creşterii rolului mediului în planul 
economic al ţării; subţierea rezervelor de energie; necesitatea 
îmbunătăţirii calităţii aerului prin reducerea poluării cu 20% 
până în 2020; extinderea terenurilor degradate; reducerea 
personalului silvic de la RNP de la 34.000 la 19.000 oameni, 
corelat cu reducerea suprafeţelor de păduri administrate. 

Precizând că România este cea mai bogată ţară din Europa fo-
calizând „5 din cele 11 regiuni biogeografice continentale: al-
pină, continentală, pontică, panonică şi stepică”(Stoiculescu, 
2010) şi că pădurile virgine din România reprezintă „o bogă-
ţie unică în Europa….un patrimoniu cultural mondial de cea 
mai mare importanţă”(Otto, 1999 citat de Stoiculescu, 2005) 
ministrul Laszlo Borbely a chemat toţi silvicultorii indife-
rent de sistemul de stat sau privat în care activează, să apere 
pădurile ţării şi să le păstreze sănătoase.

În acest sens, cu toată criza pe care o traversăm, s-au amintit 
câteva date încurajatoare: în 2010 MPD a beneficiat de 6 ori 
mai mulţi bani decât în 2009; suprafaţa pădurilor a crescut 
cu 0,3% în 2010 faţă de 2009, fondurile pentru împăduriri 
vor creşte de la 200 milioane lai în 2010 la 400 milioane lei 
în 2011; prin licitaţiile pentru alocări de bani a Fondurilor de 
vânătoare este asigurată administrarea profesională a aces-
tora pe 10 ani; se pot obţine bani pentru împăduriri şi prin 
proiecte cu fonduri internaţionale; prin reglementările din 
2006 şi în baza Protocolului cu Ministerul Transporturilor 
se vor face mai multe perdele de protecţie forestieră a dru-
murilor, vor creşte valoarea contravenţiilor şi prin proiectul 
de Lege la care se lucrează, vor intra la infracţiuni şi tăierile 
ilegale de lemne cu volum sub 5 m3 şi se va sprijini RNP - ul 
să devină o societate profitabilă.

Încurajator a fost şi mesajul d-nei ing. Ildiko Szabo – director 
general în MMP, care consideră echipa de specialişti pe care 
o conduce deosebit de competentă şi activă.

Ing. Nicolae Ţucunel, preşedintele Asociaţiei Forestierilor 
din România. Conştient de necesitatea ridicării eficienţei 
în economia naţională, opinează pentru o administraţie 
durabilă şi completarea cu 40.000 km a reţelei de drumuri 
forestiere, pentru a pune capăt insuficienţei infrastructurii 
forestiere, în cadrul unui program forestier prioritar.

Ing. Marian Stoicescu, preşedintele Consilva a anunţat pregă-
tirea în cadrul Anului Internaţional al Pădurilor – 2011 a Festi-
valului Internaţional al Forestierilor de la Sibiu în august 2011.

Dr. ing. Aurel Ungur, vicepreşedinte al Federaţiei pentru Apă-
rarea Pădurilor şi secreter general al Asociaţiei Proprietarilor 
de Păduri din România, (autorul valoroasei lucrări”Pădurile 
României. Trecut, prezent şi viitor. Politici şi strategii” 
(2008), bazat pe o vastă experienţă în conducerea destinelor 
pădurilor româneşti şi pe cunoaşterea aprofundată a reali-
tăţilor din ţara noastră), convins de valoarea pădurilor ro-
mâneşti şi de prestigiul Şcolii româneşti de Silvicultură, con-
sideră că Anul Internaţional al Pădurilor este ideal pentru 
transformarea Facultăţii de Silvicultură din Braşov în Insti-
tut European al Pădurilor şi este oportun pentru luarea unor 
măsuri concrete de transformare a zonelor verzi din Braşov 
în păduri urbane, astfel ca Braşovul să devină capitala verde 
a României şi mai ales constituirea unui Consiliu Naţional 
al Pădurilor din România, responsabilă de politica forestieră 
atât în domeniul de stat cât şi în cel privat.

Ing. Gheorghe Gavrilescu – preşedintele Societăţii „Progre-
sul Silvic” adresează silvicultorilor prezenţi în sală: salutul 
acestei societăţi care constituie factorul principal în realiza-
rea politicii forestiere din România, îşi exprimă încrederea 
că inginerii silvici pot administra pădurile ţării în spiritul 
Anului Internaţional al Pădurilor, adică, eficient şi durabil şi 
lansează chemarea la coeziune a întregului personal silvic, 
indiferent de culoarea politică şi de natura proprietăţii (vezi 
articolul: „Chemare la solidaritate a corpului silvic” publicat 
în Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 21/2005).

Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, decanul Facultăţii de Sil-
vicultură şi Exploatări Forestiere, precizează că în Austria 
există deja un Institut Forestier European, dar şi la Braşov 
sunt primiţi în practică studenţi din alte ţări.

Cronic ă
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Ing. Dănuţ Iacob, directorul Direcţiei Reglementări din MMP 
a prezentat un important referat privind „Legislaţia foresti-
eră” în contextul retrocedării vechilor proprietari a 47% din 
fondul forestier. Din referat au rezultat preocupările pentru: 
precizarea indicatorilor privind gestiunea durabilă a păduri-
lor; coordonarea politicii de silvicultură şi exploatarea lemnu-
lui; armonizarea cu legislaţia europeană; revizuirea legislaţiei 
pentru adoptarea reglementărilor de exploatare a lemnului cu 
cele de ocrotire a mediului sau la cerinţele economiei de piaţă; 
îmbunătăţirea sistemului informaţional şi adoptarea siste-
mului de indicatori paneuropeni; creşterea eficienţei legislaţi-
ei pentru menţinerea integrităţii fondului forestier şi reduce-
rea tăierilor ilegale (în 2008-2010 „produsele accidentale” au 
ajuns la 30% din volumul total recoltat); reglementarea împă-
duririi terenurilor degradate şi a creării  perdelelor forestiere 
de protecţie prin exproprieri cu acordul proprietarilor; legea 
pentru constituirea unui fond special pentru accesibilizarea 
pădurilor, reglementarea prin O. M. a contractării pe 10 ani 
a biomasei; armonizarea legislaţiei de vânătoare în condiţiile 
privatizării pădurilor (gestionarul majoritar); reglementarea 
achitării contravalorii masei lemnoase nerecoltate pentru 
exercitarea funcţiilor de protecţie în pădurile private. Rămân 
de asemenea în atenţia Direcţiei Reglementări: Materialul fo-
restier de reproducere; Strategia Silviculturii; Statutul perso-
nalului silvic; Normele tehnice silvice, etc.

Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prof. dr. 
ing. Sin Gheorghe a transmis sprijinul ASAS - ului în preocu-
pările silvicultorilor de a păstra echilibrul ecologic stabil ne-
cesar pentru prevenirea crizei alimentare şi a dorit succes în 
valorificarea terenurilor agricole degradate şi continuarea co-
laborării agro-silvice iniţiate de Gh. I. Sişeşti şi Marin Drăcea.

Prefectul jud. Braşov, Ion Gonţea, consideră firească sărbăto-
rirea zilei silvicultorului într-o ţară în care „pădurea e frate 
cu românul”. Având în vedere agresiunile înregistrate împo-
triva mediului şi pădurilor, prefectul subliniază necesitatea 
creşterii suprafeţei pădurilor până la 40% din suprafaţa ţă-
rii prin sporirea împăduririlor şi a îmbunătăţirii controlului 
fondului forestier. În opinia sa „statul este cel mai ineficient 
administrator” şi trebuie sprijinită reconstituirea dreptului 
de proprietate. De asemenea, prefectul consideră că adjude-
carea fondurilor de vânătoare nu s-a făcut corect.

Subsecretarul de Stat. Ing. Cristian Apostol, care a moni-
torizat cu abilitate şi competenţă luările de cuvânt, a atras 
atenţia că spre deosebire de străinătate, unde inginerii sil-
vici sunt foarte apreciaţi, în România lipseşte comunicarea 
inginerilor silvic cu populaţia, ceea ce trebuie remediat prin 
aplicarea meseriei şi a legislaţiei silvice pe toate căile: întâl-
niri cu populaţia, informări prin presă şi prin programe de 

„feed-back” pe internet.

Ing. Gheorghe Marin de la ICAS a prezentat referatul privind 
„Inventarul forestier naţional” (ultimul s-a elaborat în 1984), 
explicând: ce este IFN, necesitatea, obiectivele, principiile 
şi importanţa lui pentru luarea deciziilor politice forestiere, 
legislaţie, cercetare, protejarea resurselor forestiere şi iden-
tificarea terenurilor neproductive în vederea împăduririlor. 
Folosind criteriile internaţionale, acest inventar evidenţiază 
că suprafaţa fondului forestier naţional este de 7.656.119 ha 
+/- 2% din care 7.198.851 ha +/- 2% pădure, 120.334 ha + /- 

25% alte terenuri şi 336.954 ha +/- 11% terenuri cu arbori 
înafara pădurii. Prof. dr. h. c. Marian Ianculescu, secretar 
ştiinţific ASAS, a pus pe gânduri audienţa în referatul „Încăl-
zirea globală şi criza alimentară, provocări ce pot fi atenuate 
de silvicultori” prin câteva informaţii şocante: 

•	 Dacă va continua creşterea conţinutului de CO2 din at-
mosferă (de la 280 ppm la 390 ppm) după raportul IPPC 
din 2007, temperatura medie anuală va creşte cu 1,1 – 
6,40 C; 

•	 Pentru fiecare grad de creştere a temperaturii se esti-
mează o reducere a recoltei de cereale cu 10%, ceea ce va 
provoca criza alimentară (în Belorusia recolta de cereale 
a scăzut cu 40% în 2010);

•	 În 2050 populaţia globului va ajunge la 9 miliarde.

Prof. dr. h.c. Marian Ianculescu, cunoscut prin cercetările 
sale privind efectele poluării asupra arborilor, propune solu-
ţionarea acestei grave probleme prin:

•	 Împădurirea timp de 10 ani a câte 60-80 milioane ha, 
pentru că cele 600 – 800 milioane ha de păduri, noi crea-
te, pot stoca întreaga cantitate de CO2 de pe planetă. Pro-
punerea este realistă, deoarece rezervele de teren pentru 
împăduriri sunt mai mari de 1 miliard ha dar şi foarte 
dificilă pentru că în 1990-2000 s-au tăiat 13 milioane ha 
iar în 2000-2010 s-au tăiat 8 milioane ha de pădure.

•	 Înlocuirea combustibililor fosili cu biocombustibili (SUA 
a recoltat în 2010, 400 milioane tone cereale, din care 
126 milioane tone pentru etanol).

În România, prof. dr. h.c. M. Ianculescu, care a promovat în 
Parlament Legea 289/2002, propune realizarea Sistemului 
Naţional al Perdelelor Forestiere de Protecţie prin plantarea 
a 1 milion ha perdele forestiere de protecţie şi reconstruc-
ţia concomitentă a geosistemelor, care va duce la o creştere a 
producţiei agricole cu 30-70%.

Regretând ratarea ediţiei jubiliare 20 a Zilei Silvicultorului, 
ing. Valerian Solovăstru, directorul Regiei Naţionale a Pă-
durilor – Romsilva, a salutat reuşita ediţiei 21 a sărbătorii 
silvicultorilor, apreciind că: „plantarea şi îngrijirea pădurilor îi 
apropie pe silvicultori de creator”. Directorul RNP în cuvântul 
său a criticat acţiunile festiviste de împădurire şi întocmirea 
pripită a legii retrocedării pădurilor, care a avut numeroase 
efecte negative şi a ocazionat mii de procese rearondare. Di-
rectorul a precizat că RNP este un agent economic eficient, 
dar în prezent necesită măsuri de criză pentru gospodărirea 
durabilă a pădurilor. În încheierea alocuţiunii sale directorul 
RNP a dat citire mesajului acad. Prof. univ. dr. h. c. ing. Cice-
rone Rotaru din Paris, care nu a putut să facă deplasarea în 
România.

„Dragi colegi silvicultori,

Deşi mă aflu la mare distanţă de Poiana Braşov, locul întâlnirii 
dumneavoastră, trăiesc cu emoţie şi cu toată intensitatea eveni-
mentul la care sunteţi prezenţi şi-mi exprim regretul profund de 
a nu putea fi printre dumneavoastră.

Mă mândresc cu faptul că am fost format în şcoala românească de 
silvicultură şi că am putut să contribui la dezvoltarea ei din punct 
de vedere ştiinţific şi în a o face cunoscută şi respectată pe diferite 
meridiane ale lumii.
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Silvicultura românească a avut şi are minunate valori profesio-
nale şi umane pentru a păstra şi dezvolta patrimoniul forestier 
românesc, pe care vă îndemn să-l apăraţi cu toată puterea, acesta 
fiind un element fundamental al trecutului, prezentului şi viito-
rului ţării noastre, România.

Cu ocazia celei de a XXI-a ediţii a Zilei Silvicultorului, vă rog să 
primiţi, dragi colegi, expresia înaltei mele consideraţii pentru 
munca asiduă şi deloc uşoară pe care o desfăşuraţi, pentru dăru-
irea şi devotamentul dumneavoastră. Vă transmit, dumneavoas-
tră, familiilor şi colaboratorilor dumneavoastră, sincere şi calde 
felicitări şi vă doresc sănătate deplină şi prosperitate

Al dumneavoastră Acad. Prof. univ. Doctor honoris causa ing. Ci-
cerone Rotaru”

Ing. Dorel Fechete, preşedintele Asociaţiei Administratorilor 
de Păduri Private din România, a însoţit salutul său cu con-
statarea că mass - media nu are o impresie bună despre ingi-
nerii silvici pentru că aceştia nu promovează în presă lucru-
rile bune care se fac în domeniul silvic şi a lansat chemarea 
ca între agenţii silvici de stat şi privaţi să nu existe duşmănie.

Primarul oraşului Braşov George Scripcaru, având la dispozi-
ţie cea mai mare pădure publică din ţară (18.000 ha) a făcut 
cunoscut silvicultorilor că MMP a declarat Braşovul capitala 
verde a României şi că va lua toate măsurile pentru ca în 2014 
Braşovul să devină capitala verde a României. În acest sens 
sperăm că domnul primar este conştient că va fi necesară:

•	 încetarea defrişării vegetaţiei forestiere sesizată de So-
cietatea „Progresul Silvic” pe Warte, Cetăţuia şi Colina 
Universităţii, Parcul Tractorul şi Parcul Gării;

•	 creşterea numărului de puieţi plantaţi în Braşov anual 
de la 1900 la 1 milion şi transformarea zonelor verzi în 
păduri urbane;

•	 renunţarea la tăierea arborilor şi arbuştilor din alinia-
mente şi squaruri (Str. Mihai Viteazu – Pompieri, Aleea 
Brediceanu, Str. Castanilor; Str. Livada Poştei, Str. 13 
Decembrie, B-dul Griviţei) pentru amenajarea parcări-
lor şi amplasarea acestora la umbra arborilor aşa cum se 
procedează în orice ţară civilizată.

Sesiunea din 10 iunie a început cu comunicarea: „Norme teh-
nice silvice în atenţia comunităţii academice din silvicultu-
ră” prezentată de academician prof. dr. doc. Victor Giurgiu, 
preşedintele ASAS. În prezent comunitatea academică din 
România este preocupată de perfecţionarea şi actualizarea 
Normelor Tehnice silvice, care se vor dezbate în Sesiunea 
ASAS din luna septembrie. Evitând preluarea NTS - ului din 
străinătate, noile normative adaptate la particularităţile pă-
durilor româneşti se vor remarca prin:

•	 Realizarea unui sistem de informaţii unitar fără diferen-
ţieri după forma de proprietate, prin elaborarea conco-
mitentă a celor 5 NTS – uri,

•	 Creşterea preocupărilor pentru conservarea biodiversi-
tăţii, inclusiv a lemnului mort,

•	 Deschiderea alternativelor de soluţii, care se aleg de spe-
cialiştii din teren, adecvat la fiecare situaţie particulară,

•	 Diferenţierea compoziţiilor, a schemelor etc. pe grupe 
ecologice regionalizate,

•	 Realizarea concomitent cu sistemul perdelelor de pro-
tecţie forestieră a câmpurilor, a perdelelor de protecţie a 
localităţilor, a culturilor forestiere energetice şi a cultu-
rilor forestiere alimentare cu specii fructifere valoroase, 
care să contribuie la ameliorarea crizei alimentare,

•	 Îmbunătăţirea calităţii lemnului prin practicarea elaga-
jului la arborii de viitor,

•	 Aplicarea tăierilor de îngrijire la vârste mai mari de ¾ 
din ciclul de producţie,

•	 Deschiderea culoarelor  de acces la executarea degajări-
lor şi curăţirilor,

•	 Reglementarea tăierilor de igienă, care să nu devină un 
mijloc de extragere a lemnului sănătos,

•	 Executarea suprafeţelor experimentale pentru toate lu-
crările de îngrijire a arboretelor,

•	 Instalarea blocurilor experimentale pentru conducerea 
arboretelor prin tratamente intensive,

•	 Evitarea tăierilor în arboretele pluriene.

•	 Reducerea suprafeţei maxime a tăierilor rase de la 3 la 1 ha,

•	 Renunţarea la tăierile rase în arboretele de protecţie,

•	 Respectarea perioadei de regenerare de 20 de ani,

•	 Experimentarea tratamentului „codrului neregulat” 
aplicat în Uniune Europeană,

•	 Evitarea exagerărilor la procentele de recoltare a masei 
lemnoase prin lucrări de conservare,

•	 Evitarea conversiunii pădurilor de stejar la crâng,

•	 Intensificarea controlului regenerării pădurilor.

Pentru aplicarea corectă a acestor reglementări se propune:

•	 Elaborarea unui nou sistem de evaluare a masei lem-
noase în picioare prin corelarea cu sortimentele finale şi 
aplicarea modelelor dendrometrice,

•	 Secretizarea noului sistem informativ,

•	 Dotarea ocoalelor silvice cu aparatură,

•	 Perfecţionarea sistemului de îndrumare şi control al 
evaluării,

•	 Perfecţionarea profesională a personalului silvic din 
ocoale şi direcţii silvice,

•	 Ameliorarea clasificării funcţiilor pădurilor în lumina 
schimbărilor climatice care se preconizează,

•	 Fundamentarea ştiinţifică, biologică mai bună a soluţii-
lor din amenajamentele silvice,

•	 Asigurarea comparabilităţii metodelor de inventariere a 
fondului forestier naţional cu cele din amenajamentele 
silvice,

•	 Stabilirea ciclurilor de producţie pe bază de cercetări,

•	 Controlul susţinut al aplicării amenajamentelor.

Pe marginea acestei tematici, un inginer din producţie a sem-
nalat excesul de reglementare cu norme, dr. ing. Aurel Ungur 
a întrebat cine aplică NTS - urile şi a precizat că în ţară exis-
tă 2.500.000 ha terenuri agricole degradate, iar prof. dr. ing. 
Norocel Nicolescu  a criticat:
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•	 lipsa de consultare a tuturor specialiştilor din ţară la în-
tocmirea NTS – urilor,

•	 intensităţile prea mici la operaţiunile culturale,

•	 caracterul complicat al normelor tehnice în silvicultură 
(cele mai complicate din Europa), care trebuie să cuprin-
dă numai criterii cantitative, fără explicaţii (aceste ex-
plicaţii se pot da în „Ghiduri de bune practici”).

În continuarea sesiunii, ing. Valerian Solovăstru, directorul 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva a prezentat: „Locul 
şi rolul RNP – Romsilva în asigurarea gestiunii durabile a 
fondului forestier din România”.

În reorganizarea RNP pe bază de autonomie financiară se ac-
ţionează în 4 domenii: administrarea şi apărarea pădurilor, 
lucrări de cercetare silvică, creşterea cabalinelor şi a anima-
lelor cu blană.

Se consideră priorităţi în activitatea RNP:

•	 Elaborarea actelor normative,

•	 Gestionarea durabilă a pădurilor (din 6,5 mil. ha fond 
forestier, în 2011. Romsilva administrează 3,3 mil. ha + 
1,5 mil. ha prin contracte de administraţie).

•	 Regenerarea naturală a pădurilor (procentul regenerărilor 
naturale a crescut de la 42% în 2004 la 58% în 2010 iar în 
2011 se vor regenera natural 14.322 ha şi artificial 665 ha),

•	 Producerea puieţilor forestieri(numărul puieţilor pro-
duşi a crescut de la 53 de milioane la 68 de milioane),

•	 Realizarea unui plan de investiţii de 199 milioane lei,

•	 Accesarea fondurilor europene (29 proiecte) în partene-
riat cu Progresul Silvic,

•	 Extinderea mecanizării lucrărilor silvice,

•	 Reabilitarea clădirilor,

•	 Protejarea fondului forestier (reducerea delictelor şi re-
glementarea scoaterilor din fond forestier),

•	 Perfecţionarea legislaţiei silvice,

•	 Creşterea calităţii lucrărilor silvice prin perfecţionarea 
profesională a personalului silvic,

•	 Recoltarea posibilităţilor (3 mil. m3 recoltat),

•	 Asigurarea stabilităţii pădurilor prin lucrări de îngrijire 
executate la timp,

•	 Creşterea exigenţelor la controlul exploatării,

•	 Combaterea dăunătorilor cu insecticide nepoluante, se-
lective,

•	 Rezolvarea problemelor apărute în derularea contracte-
lor cu proprietarii de păduri,

•	 Adaptarea la piaţa concurenţială,

•	 Valorificarea produselor nelemnoase,

•	 Certificarea pădurilor (ISO),

•	 Elaborarea planurilor de management pentru Parcurile 
Naţionale,

•	 Întocmirea proiectelor POS Mediu (17 proiecte) pentru 
administrarea parcurilor,

Asigurarea unui management performant la ocoalele şi di-
recţiile silvice şi la RNP prin analizarea a 9 criterii de perfor-
manţă (dimensionarea resurselor umane, reorganizarea can-
toanelor, ocoalelor şi direcţiilor silvice), RNP –ul urmăreşte 
11 obiective strategice principale:

•	 Asigurarea gestionării resurselor umane,

•	 Eficienţa activităţii unităţilor teritoriale,

•	 Reducerea cheltuielilor materiale,

•	 Reducerea factorilor nefavorabili,

•	 Fundamentarea activităţilor nespecifice,

•	 Intensificarea controalelor,

•	 Intensificarea retrocedărilor,

•	 Creşterea veniturilor suplimentare prin valorificarea re-
surselor interne,

•	 Respectarea contractelor colective de muncă,

•	 Perfecţionarea activităţii RNP,

Referitor la această prezentare s-au înregistrat următoarele 
comentarii: Academician prof. dr. ing. Victor Giurgiu a soli-
citat stoparea retrocedărilor frauduloase, crearea unui com-
partiment de amenajare a pădurilor în cadrul RNP, încetarea 
împăduririlor festiviste de tip „Tatulici”, valorificarea bioma-
sei prin culturi energetice.

Ing. Gheorghe Gavrilescu, preşedintele Societăţii „Progre-
sul Silvic”, care a contribuit la înfiinţarea RNP, şi-a exprimat 
sprijinul SPS faţă de noua structură a RNP, care iniţial avea 
48.700 angajaţi, iar în prezent are 18.700 posturi (cele 1450 
posturi reduse reprezintă reprezintă o scădere mai mare 
decât scăderea suprafeţei fondului forestier) şi a subliniat 
importanţa Proiectului cu fonduri ale UE pentru pregătirea 
profesională a personalului din Romsilva.

Prof. dr. ing. Ion Florescu, membru ASAS a apreciat preocu-
pările complexe ale RNP pentru gestionarea durabilă a pădu-
rilor şi a formulat următoarele priorităţi în activitatea RNP: 
refacerea unităţii corpului silvic; stabilizarea oamenilor din 
sectorul silvic prin stoparea schimbării personalului tehnic 
la fiecare schimbare a politicienilor; crearea şi popularizarea 
unor modele de gospodărire durabilă a pădurilor, dând pri-
oritate pădurilor naturale, mai valoroase şi mai stabile; au-
tonomia inginerilor silvici din producţie să nu fie îngrădită 
prin Normele Tehnice silvice; inginerii silvici tineri, activi, 
energici să fie îndrumaţi spre producţie şi nu pentru control, 
care trebuie făcut de ingineri cu experienţă în producţie.

Răspunzând cu multă receptivitate la aceste propuneri, di-
rectorul RNP a precizat că de fapt Societatea „Progresul Sil-
vic” se suprapune peste Romsilva ( de precizat că SPS e for-
mat din cei mai progresişti ingineri silvici din Romsilva) şi 
că este foarte importantă îmbunătăţirea comunicării între 
inginerii silvici din acelaşi birou, între cei din Romsilva şi 
D.S., între D.S. şi O.S. şi între inginerii silvici şi populaţie.

În continuarea sesiunii ing. Dorel Fechete, preşedintele Aso-
ciaţiei Administratorilor de Păduri din România a prezentat 
referatul: „Sprijinul acordat proprietarilor şi administrato-
rilor de păduri de către stat”precizând de la început că este 
vorba de un sprijin în ghilimele, întrucât statul nu sprijină 
de fapt Asociaţia Administratorilor de Păduri din România 



Anul XVI | Nr. 28 | 2011

121

decât numai pe hârtie. În referat s-au relevat următoarele: 

•	 Pentru funcţiile de protecţie ale pădurilor proprietarii 
nu sunt recompensaţi,

•	 Codul silvic este  lege bună dar care nu se aplică,

•	 Proprietarii de păduri, producătoare de oxigen şi seches-
tratoare de CO2, plătesc taxe de mediu 1% - 2% şi sunt 
marginalizaţi,

•	 În cazul siturilor Natura 2000, proprietarii au o serie de 
restricţii care nu sunt compensate,

•	 La proprietarii de păduri se facturează administrarea  
plus TVA-ul,

•	 Lemnul se vinde la kilogram pe baza  unor bonuri de 
cântărire,

•	 Armamentul este admis doar de la intrarea în pădure şi 
până la ieşirea din pădure, astfel că stă nefolosit în ma-
gazie,

•	 Se constată un atac din toate părţile asupra pădurilor 
particulare.

Referatul următor: ”Gospodărirea domeniului forestier Mi-
kes – Roy Chowdhury (Covasna): probleme prezente şi per-
spective – elaborat de prof. dr. M. Sc. ing. Norocel Nicolescu 
de la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din 
Braşov, a fost prezentat în limba engleză de un student. Un 
alt student a prezentat în limba română câteva aspecte pri-
vind pădurea privată din Ocolul Silvic Zăbala.

•	 Densitatea drumurilor de numai 3 m/ha,

•	 Costul de 50 euro/m a unui drum forestier de 24 km lun-
gime,

•	 Intensitatea mare a unei prime rărituri într-un făget de 
25 de ani de 66% după numărul de arbori (6200 /ha – 
2050 /ha) şi 525 după volum (179 m3/ha – 140 m3/ha),

•	 Rărituri timpurii într-un laricet de 12 ani (N= 1200 arb/
ha, D=10,7 cm, H= 8,49 m, Izvelteţe= 73) cu alegerea a 
280 arbori de viitor/ha.

Academician prof. Dr. ing. Victor Giurgiu a sesizat pierderile 
de biodiversitate prin alegerea arborilor de viitor.

În referatul prezentat de ing. Ioan Sberea de la Asociaţia Pa-
tronală a Forestierilor din România: „Consideraţii privind 
exploatarea lemnului în pădurile din România” au fost se-
sizate:

•	 În zonele inaccesibile rămân multe păduri neexploatate,

•	 Fără drumuri, indiferent de cota de tăiere, tot numai 16 
milioane m3 de masă lemnoasă se exploatează,

•	 Sunt necesare: reguli unitare de exploatare pentru stat 
şi privaţi, ghiduri de bune practici şi instruiri ale agen-
ţilor.

Referatul privind: „Certificarea pădurilor” a fost prezentat 
de ing. Ciprian Pahonţu şi a adus precizări privind cele 10 
principii ale sistemului FSC (încurajat de Banca Mondială) şi 
cele 6 criterii ale sistemului PEFC, aplicat în Suedia, Finlan-

da, SUA şi Canada.

Un apel convingător şi competent, pentru „Împădurirea tere-
nurilor degradate din România – o prioritate” a fost făcut cu 
multă eficienţă de dr. ing. Victor Păcurar de la Facultatea de 
Silvicultură Braşov.

Ing. Daniel Paul Dima de la Asociaţia Proforest în referatul 
„Pădurile private ale României – oportunitate şi provocări 
pentru următorul deceniu” a enunţat următoarele obiective:

•	 Colaborare şi dialog permanent între toţi proprietarii de 
păduri: privaţi, publici ori de stat şi cu factorii decizionali,

•	 Informarea cu privire la oportunitatea de accesare a fon-
durilor europene,

•	 Promovarea unui management durabil al fondului fores-
tier bazat pe armonia între funcţiile economice, sociale 
şi de mediu ale acestuia,

•	 Analiza pieţei lemnului şi a produselor nelemnoase,

•	 Diminuarea birocraţiei din sectorul forestier,

•	 Promovarea tehnicilor moderne de lucru în pădure, cu 
impact minim asupra mediului,

•	 Promovarea certificării managementului pădurilor,

•	 Campanii de conştientizare în rândul populaţiei cu pri-
vire la protecţia mediului şi lupta împotriva eroziunii 
prin campanii de împădurire,

•	 Promovarea responsabilităţii sociale prin educaţie silvică,

•	 Lupta împotriva corupţiei, a tăierilor ilegale şi neprofe-
sionalismului din sectorul forestier.

Preşedintele Societăţii „Progresul Silvic”, ing. Gheorghe Ga-
vrilescu a prezentat referatul: „Societatea „Progresul Silvic” 

– 125 de ani” prin care inginerii silvici din întreaga ţară au 
fost chemaţi să participe prin lucrări model de silvicultură, 
prin acţiuni de atragere a opiniei publice la ocrotirea pădurii, 
prin cercetări, proiecte, articole şi cărţi, care să contribuie la 
progresul silviculturii.

Toate aceste acţiuni vor fi sprijinite prin premii substanţia-
le, devenite posibile prin revigorarea activităţii şi redresarea 
financiară începând din 2010 a Societăţii „Progresul Silvic”.

În încheierea sesiunii, drd. ing. Diana Vasile de la Staţiunea 
ICAS Braşov a prezentat referatul: ”Calitatea aerului în Par-
cul Naţional Piatra Craiului în anul 2010”, care a atras aten-
ţia conducerii Ministerului Mediului şi Pădurilor şi a tuturor 
inginerilor silvici din ţară asupra metodei arborilor bioindi-
catori, care permite cunoaşterea concretă, pe macro şi mi-
croelemente, a compoziţiei aerului  până în vârful Parcului 
Naţional Piatra Craiului şi compararea calităţii aerului din 
aceste areale - etalon de aer curat – cu mediul în care trăiesc 
oamenii din fiecare cartier al oraşelor Braşov, Baia Mare ori 
Copşa Mică.

Acţiunile dedicate Anului Internaţional al Pădurii – 2011 au 
continuat în 11 iunie cu o dezbatere publică pe teme de ac-
tivităţi din silvicultura românească şi cu o vizită în Parcul 
Naţional Piatra Craiului. ■
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Pădurea pentru oameni! 
Cine apără pădurile României?

Aurel Ungur

1. Anul internaţional al pădurilor 2011

O rganizaţia Naţiunilor Unite, prin secretarul general 
Ban Ki-Moon, a declarat oficial Anul 2011 – Anul 
Internaţional al Pădurilor. Fiecare ţară membră a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite sărbătoreşte Anul Internaţio-
nal al Pădurilor prin manifestări dedicate pădurii, în cadrul 
unui program naţional.

În România nu a fost lansat un asemenea program. Federaţia 
pentru Apărarea Pădurilor a dat un comunicat de informare 
asupra acţiunilor dedicate de Organizaţia Naţiunilor Unite 
Anului Internaţional al Pădurilor şi asupra intenţiilor sale 
de a paticipa împreună cu reprezentanţi ai Academiei Româ-
ne, Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice, Asociaţiilor Pro-
prietarilor de Păduri din România, ai Societăţii „Progresul 
Silvic”, Asociaţiei Forestierilor din România, Confederaţiei 
Sindicatelor „Consilva”, Asociaţiei Constructorilor Forestieri 
din România.

În ziua de 5 mai Academia Română, Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice au organizat dez-
baterea naţională cu tema „Starea şi viitorul pădurilor Ro-
mâniei“ cu participarea Acad. Cristian Hera, Vicepreşedinte 
al Academiei Române, Acad. Ionel Valentin Vlad, Vicepreşe-
dinte al Academiei Române, prof. Gheorghe Sin, membru co-
respondent al Academiei Române, Preşedinte al Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ing. Cristian Apostol, Secretar 
de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor, ing. Valerian So-
lovăstru, Director General al Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva, ing. Gheorghe Dumitriu, Director al Institutului 
de Cercetări şi Amenajări Silvice.

S-au dezbătut principalele probleme din actualitatea şi vii-
torul pădurilor României: funcţiile pădurilor, amenajarea 
fondului forestier, împăduririle, îngrijirea şi conducerea ar-
boretelor, ariile naturale protejate, accesibilitatea pădurilor, 
starea sanitară a acestora, amenajarea bazinelor hidrografice 
şi învaţământul silvic. Comunicări fundamentate ştiinţific 
au fost prezentate de acad. Victor Giurgiu, prof. Ioan Miles-
cu, prof. Marian Ianculescu, prof. Ioan Vasile Abrudan, conf. 
Sergiu Horodnic, prof. Dumitru Târziu, prof. Norocel-Valeriu 
Nicolescu, dr. Mihai Daia, dr. Constantin Roşu, dr. Gheorghe 
Pârnuţă, dr. Filimon Carcea, prof. Ion Florescu, dr. Gheorghe 

Guiman, dr. Ioan Seceleanu, prof. Iosif Leahu, dr. Nicolae Do-
niţă, dr. Iovu-Adrian Biriş, ing. Dragoş Mihai, prof. Rotislav 
Bereziuc, prof. Valeria Alexandru, prof. Valentina Ciobanu, 
dr. Ovidiu Badea, ing. Ştefan Neagu, ing. Florin Matei, ing. 
Codruţ Bîlea, ing. Florian Munteanu, ing. Alexandru Roşu, 
dr. ing. Nicolae Olenici, dr. Romică Tomescu, dr. Constantin 
Neţoiu, dr. Ionel Popa, ing. Vasile Rusu, prof. Ioan Clinciu, 
ing. Şerban Davidescu, ing. Mihai-Daniel Niţă, dr. Emil Un-
taru, dr. Cristinel Constandache, ing. Sanda Nistor, ing. Ghe-
orghe Marian, dr. Olivier Bouriaud.

În zilele de 9-11 iunie, la Poiana Braşov, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor a organizat Programul acţiunilor dedicate Anu-
lui Internaţional al Pădurii care, prin participanţi, şi, dura-
tă, constituie cea mai importantă dezbatere a politicii şi reali-
zărilor pentru păduri a acestui minister. Au participat Laszlo 
Borbely, Ministru, Cristian Apostol, Secretar de stat, Valerian 
Solovăstru, Director General al Regiei Naţionale a Pădurilor, 
acad. Victor Giurgiu – Academia Română, Gheorghe Sin, Pre-
şedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, reprezen-
tanţii Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice, Marian Stoicescu, Preşedintele Federaţiei pentru 
Apărarea Pădurilor, Aurel Ungur, Secretar general al Asociaţiei 
Proprietarilor de Păduri din România, Dorinel Fechete, Preşe-
dintele Asociaţiei Administratorilor de Păduri, Gheorghe Ga-
vrilescu, Preşedintele Societăţii „Progresul Silvic“, Nicolae Ţu-
cunel, Preşedintele Asociaţiei Patronale a Forestierilor din Ro-
mânia, Daniel Paul Dima, Preşedintele Asociaţiei „Proforest“, 
organele teritoriale ale Ministerului, inspectoratele silvice şi 
direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor şi Directorul 
ICAS şi Managerul UIP din Republica Moldova.

S-au prezentat comunicări privind legislaţia forestieră, ex-
tinderea vegetaţiei forestiere, împădurirea terenurilor de-
gradate, pădurile private, inventarul forestier naţional ş.a.

Dl. ministru Laszlo Borbely a făcut o prezentare a principale-
lor probleme ale pădurilor din România astfel:

Gospodărirea pădurilor: „România are valori extraordi-
nare, are o biodiversitate deosebită, păduri virgine şi peisaje 
forestiere intacte de care trebuie să avem grijă. Rolul silvicul-
torului este să aibă grijă de aceste valori. Toţi administratorii 
de pădure trebuie să-şi facă datoria, atât cei ai RNP – Romsil-
va, cât şi administratorii privaţi, astfel încât să nu existe 

Cronic ă
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diferenţe în administrarea durabilă a pădurilor”. Romsilva 
trebuie să devină o societate care să aibă profit. Trebuie să 
găsim soluţii pentru cele peste 300 de mii de hectare de pă-
dure neadministrate momentan”.

Extinderea suprafeţelor împădurite: „Sperăm să plan-
tăm cât mai multe perdele forestiere de protecţie în Româ-
nia“. „MMP a alocat, în 2010, de 6 ori mai mulţi bani faţă de 
anul 2009 pentru împăduriri, iar anul acesta s-au alocat mai 
multe fonduri decât în anul trecut. Trebuie să avem rezultate. 
În 2010, fondul forestier a crescut cu 0,3%. Este puţin, însă 
fondurile alocate în ultima perioadă sperăm că vor contribui 
la creşterea suprafeţei de păduri”.

Legislaţia forestieră: „În anul 2010, MMP a modificat 
legislaţia şi a introdus sancţiuni drastice pentru o arie mai 
largă de abateri, făcându-se paşi importanţi în privinţa legis-
laţiei pentru stoparea furturilor. În acest moment, avem în 
avizare un act normativ prin care furtul de lemne, indiferent 
de cantitate, va fi pedepsit penal, nu numai cazurile în care 
este depăşită cantitatea de 5 mc”.

Fonduri pentru mediu: „Un ochi plânge şi altul râde“, iar 
ulterior a făcut remarca „Ministerul mediului a primit fon-
duri la egalitate cu dna Udrea”.

În continuare, lucrările au fost conduse de secretarul de stat 
Cristian Apostol care, cu tact şi competenţă, a asigurat dez-
bateri constructive, aprofundate cu argumente pro şi contra, 
din care s-au conturat probleme de importanţă deosebită 
pentru „Păduri pentru oameni”, tema sub care se desfăşoară 
acţiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite în Anul Internaţio-
nal al pădurilor. „Păduri pentru oameni” este prima consfă-
tuire de la crearea acualului Minister al Mediului şi al Pădu-
rilor la care, în afară de instituţiile care răspund de apărarea 
şi gospodărirea pădurilor, au participat şi reprezentanţii so-
cietăţii civile, precum şi reprezentanţii Academiei Române şi 
ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Personal am expus consideraţiile mele privind actuala situ-
aţie în care se găsesc pădurile României şi am făcut propu-
neri pentru viitor şi, pe problemele dezbătute, am încercat 
să prezentăm soluţii la întebarea pe care o pun proprietarii 
de păduri.

2. Cine apără pădurile României?

2.1. Gospodărirea pădurilor. Ce se poate face 
pentru salvarea lor?

Până în anul 1990, prin structură, biodiversitatea speciilor, 
funcţionalitate, productivitatea superioară şi calitatea lem-
nului, pădurile României erau considerate dintre cele mai 
valoroase păduri din Europa. După anul 1990 a avut loc o 
continuă degradare şi distrugere a pădurilor, însoţită de abu-
zuri şi acte de corupţie.

Situaţia pădurilor şi a mediului continuă să fie deosebit de 
gravă. S-au defrişat păduri apreciate (de Banca Mondială 
prin aerofotograme, de M.A.P.D.R.) la peste 350.000 hecta-
re, România fiind singura ţară din Europa în care suprafaţa 
pădurilor s-a redus în permanenţă, iar fenomenele de deşer-
tificare sunt active. În ultimii anii sunt afectate funcţiile de 
protecţie a mediului şi din alte ţări europene. Prin atribuţiile 

sale, U.E. este obligată să propună intervenţii pentru salva-
rea, apărarea şi dezvoltarea pădurilor, stabilind cauzele dis-
trugerilor şi măsurile urgente ce se impun.

Fotogramele evidenţiază distrugerile masive mai ales în pă-
duri care erau ocrotite prin legi speciale, ca monumente ale 
naturii şi rezervaţii, păduri de protecţie a apelor, a solului, pre-
cum şi „Pădurile de protecţie deosebită de interes social” din 
jurul Municipiului Bucureşti şi ale capitalelor de judeţe. Sutele 
de articole şi reportaje din mass-media subliniază, de aseme-
nea, tragedia pădurilor din România. Degradarea pădurilor a 
contribuit semnificativ la provocarea unor calamităţi catastro-
fale, sute de victime omeneşti , pagube de mii de miliarde de 
euro, prin pierderi de gospodării, animale, drumuri, poduri ş.a.

 

Fig. 1-2. Alunecare de teren Ticoş-Floarea, co. Bicazul Ardelean (sus), 2. 
O fostă pădure de gorun – jud. Sălaj (jos) 1 – Landslide Ticoş-Floarea, 

co. Bicazul Ardelean; 2 – An ex sessile oak forest

Fig. 3-4. Viitură pe pr. Urlătoarea şi V. Babei – 1999 Buşteni, jud. Pra-
hova (sus), Locuinţe distruse Poiana Mărului, pr. Şinca (jos) 

3 – High flood on the creek Urlătoarea and V. Babei; 4 – Destroyed hou-
ses Poaian Mărului, creek Şinca
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În prezent I.C.A.S. are capacitatea tehnică, în colaborare cu 
alte instituţii, să determine pe bază de aerofotograme (şi ima-
gini satelitare) evoluţia stării de degradare a pădurilor prin 
comparaţii între anii 1990, 2000 şi 2008, până în prezent.

Introducerea aerofotogrametriei ar face cunoscută starea 
reală a pădurilor şi s-ar putea acţiona operativ pentru sta-
bilirea şi oprirea actelor de distrugere a pădurilor şi pentru 
urmărirea reuşitei lucrărilor de împăduriri şi de cultură a 
pădurilor, respectarea amenajamentului şi a regimului silvic 
în exploatarea pădurilor ş.a. Fotogramele ar putea prezenta 
detaliat şi în evoluţie starea unui ocol, a unei parcele, inclusiv 
diametrul cioatei arborelui exploatat.

Nu se cunoaşte suprafaţa reală a pădurilor după ce, prin Co-
dul Silvic din 2008, raportările statistice cuprind şi supra-
feţele de vegetaţie forestieră de pe păşunile împădurite. Nu 
s-a clarificat disputa care s-a creat după înfiinţarea ocoalelor 
private pe tema cine gospodăreşte mai bine pădurile şi res-
pectă regimul silvic? Ocoalele Regiei? sau Ocoalele private?. 
Un studiu comparativ pe ocoale ar fi prezentat situaţia reală, 
în primul rând din rezervaţii şi din parcurile naturale şi a 
pădurilor de protecţie de interes social din jurul Municipiu-
lui Bucureşti şi a capitalelor de judeţe. Prefectul Capitalei nu 
a acceptat ca, odată cu prezentarea documentelor de retro-
cedare, să fie prezentate fotogramele pădurilor ce constituie 
spaţiul verde al Capitalei.

Instituţiile de specialitate europene, din S.U.A. şi din Ca-
nada cunosc mai bine, prin aerofotograme, starea pădurilor 
din România. Autoritatea de Stat pentru Silvicultură, prin 
convenţia dintre Guvernul şi Parlamentul României, pe de o 
parte, şi Banca Mondială, pe de altă parte, pentru „Proiectul 
de Dezvoltare Forestieră privind îmbunătăţirea gestionării 
durabile a pădurilor“, aprobat prin Legea nr. 400/2003, a 
dispus de 25 milioane dolari SUA, din care Federaţia pentru 
Apărarea Pădurilor a propus şi insistat ca o parte să fie folo-
siţi pentru introducerea aerofotogrametriei la toate nivelele 
administraţiei pădurilor.

Din interese personale şi de grup, banii s-au cheltuit pentru 
programul SUMAL şi pentru promovarea de acte legislative 
şi structuri de administrare care au contribuit la distrugerea 
pădurilor, corupţie şi abuzuri. Autorităţile şi instituţiile care 
răspund de păduri nu au fost dotate cu un sistem informativ 
bazat pe aerofotogrametrie prin care să se cunoască situaţia 
reală din teren şi să ia măsurile necesare.

Institutul Naţional de Statistică comunică în 31 mai că su-
prafaţa pădurilor României a crescut în anul 2009 cu 0,3% 
şi este de 6.515.173 ha – 27,3% din suprafaţa ţării. Totoda-
tă, Institutul precizează că s-au aplicat prevederile Codului 
Silvic – Legea nr. 46/2008 prin care pădurile cuprind toate 
terenurile împădurite cu suprafeţele mai mari de 0,25 ha, 
inclusiv cele din păşunile împădurite. Pentru acestea, Codul 
Silvic din 1962 şi Codul Silvic – Legea nr. 26/1996 stabilea 
norme tehnice şi statistice distincte. Actuala metodologie 
modifică radical datele privind suprafaţa pădurilor din sta-
tisticile oficiale anterioare. Păşunile împădurite dispuneau 
de o suprafaţă de 830.000 ha, prin care se puneau în valoare 
peste 900 mii mc masă lemnoasă.

Pentru corectitudine, la suprafaţa pădurilor raportată înainte 
de adoptarea actualei metodologii (Codul Silvic 2008) trebu-

iesc adăugate suprafeţele din păşunile împădurite. La 6.472 
mii ha fond forestier – 27,2 % (statistica în 2006) adăugând 
suprafeţele de păduri amenajate silvo-pastoral se ajunge la 
peste 30 % suprafaţă a pădurilor României. Pădurile care în-
deplinesc funcţional rolul de protecţie a mediului şi de produc-
ţie de masă lemnoasă nu depăşesc 23-24 % din cele existente.

Stabilirea suprafeţelor corecte a pădurilor din România este 
necesară pentru stabilirea suprafeţei reale ce trebuie păzită, 
gospodărită şi împădurită şi este de datoria Ministerului 
Mediului şi Pădurilor şi a Institutului Naţional de Statistică 
să facă corecturile şi să le comunice Uniunii Europene.

Starea dezastruoasă a pădurilor se datorează în primul rând 
legilor promovate, structurilor de administrare a pădurilor 
adoptate, limitarea până la eliminare a atribuţiilor statului 
în gospodărirea pădurilor şi în economia forestieră, politi-
zarea excesivă a instituţiilor care au în răspundere adminis-
trarea pădurilor şi în promovarea pe criterii politice la toate 
nivelele a personalului silvic.

Redresarea situaţiei pădurilor din România nu se poate rea-
liza decât printr-un act politic de reformare a concepţiei în 
gospodărirea pădurilor, aşa cum a fost, în anul 1930, când 
Ion Mihalache, ministrul Agriculturii şi Domeniilor (Parti-
dul Naţional Ţărănesc), prin Legea pentru Administraţia Pă-
durilor, a creat Casa Autonomă a Pădurilor Statului şi Direc-
ţia Regimului Silvic. Până în anul 1930, datorită demagogiei 
politice de după Primul Război Mondial (exproprieri, defri-
şări, exploatări abuzive, corupţie etc.), pădurile şi-au redus 
suprafaţa şi au ajuns la un nivel de gospodărire similar celui 
din actuala perioadă de tranziţie.

Legea pentru Administraţia Pădurilor prevedea ca structură 
teritorială de administrare a pădurilor Ocolul Silvic şi In-
spectoratul silvic, instituţii de stat bugetare cu atribuţii de 
control a regulilor de regim silvic, de organizare şi asistenţă 
tehnică pentru lucrările silvice şi ocoalele silvice ale Casei 
Autonome a Pădurilor Statului.

În 1948, pentru administrarea pădurilor s-au creat Inspecto-
rate silvice în fiecare judeţ, iar ocoalele private au fost decla-
rate de stat. După 1990, am propus să se revină la structura 
de administrare din perioada interbelică.

Tot printr-un act politic promovat de ministrul agriculturii 
Vasile Lupu din Partidul National Ţărănesc a început distru-
gerea pădurilor.

„Legea Lupu”, Legea nr. 1/2000, la art. 35 prevedea că „odată 
cu restituirile de păduri persoanelor private şi juridice, înce-
tează obligaţiile Ocoalelor Silvice, ale Regiei Naţionale a Pă-
durilor de a asigura paza şi asistenţa tehnică pentru aceste 
păduri”. Prin aplicarea acestei prevederi, practic s-a legali-
zat distrugerea pădurilor. Grupurile de interese şi-au creat 
ocoalele private ce aveau ca principal obiectiv exploatarea 
pădurilor şi comercializarea lemnului şi au ca bază înţele-
gerea politică dintre U.D.M.R. şi Partidul Naţional Ţărănesc 
Creştin-Democrat.

Redresarea pădurilor din România şi gospodărirea du-
rabilă se pot realiza dacă puterea politică va înţelege şi 
accepta concepţia modernă a rolului statului şi insti-
tuţiilor sale în elaborarea şi implementarea politicilor 
de apărare şi dezvoltare a pădurilor.
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Este necesară descentralizarea reală a atribuţiilor de admi-
nistrare şi gospodărire a pădurilor la nivel teritorial prin in-
spectorate judeţene şi ocoale teritoriale ca instituţii de stat. 
Acestea vor acţiona pentru apărarea pădurilor prin aplicarea 
legilor, rezolvarea problemelor locale, formarea respectului 
pentru păduri în rândul populaţiei şi vor reprezenta statul 
român în aplicarea şi gestionarea fondurilor Uniunii Europe-
ne în cadrul regiunilor de dezvoltare.

În stabilirea politicii şi strategiei pentru protecţia mediului 
şi reducerea emisiilor de gaze nocive România trebuie să se 
bazeze pe faptul că pădurea este singura „uzină biologică” 
care, prin procesul de fotosinteză, produce fără întrerupere 
masă lemnoasă, preluând din aer bioxidul de carbon şi elibe-
rând oxigen. Mintea omenească nu a putut inventa o tehno-
logie cu asemenea efecte.

După zeci de ani de gospodărire raţională a pădurilor, în Ro-
mânia s-a ajuns la o balanţă favorabilă a emisiilor de bioxid 
de carbon, fiind cu 40% sub nivelul cotelor impuse prin pro-
tocolul de la Kyoto. Astfel că România are dreptul – raportul 
Băncii Mondiale către Guvernul României – martie 2009 – 
să obţină anual de la U.E. circa 1 miliard de dolari S.U.A. Pă-
durile pot realiza în continuare această balanţă favorabilă şi 
România poate realiza reducerea cu 30 % a gradului de polua-
re la care s-a angajat. De aceea strategia naţională pentru uti-
lizarea fondurilor ce se pot obţine de la Uniunea Europeană 
şi instituţiile bancare trebuie elaborată de Regia Naţională a 
Pădurilor şi Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România, 
împreună cu reprezentanţii federaţiilor din industria produ-
cătoare de gaze nocive, având la bază „Programul Verde pen-
tru România“, proiect ce a fost trimis la instituţiile interesate 
din ţară şi la Uniunea Europeană.

Dl ministru Laszlo Borbely a nominalizat Regia Naţională 
a Pădurilor, Asociaţia Administratorilor de Păduri şi 
ocoalele private pentru ca, împreună cu Inspectoratele Te-
ritoriale Silvice şi de Vânătoare să acţioneze unite pentru 
salvarea pădurilor.

În urma comunicărilor pezentate se pot face unele conside-
raţii şi propuneri.

3. Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva poate deveni model de 
gospodărire a pădurilor?
Din suprafaţa fondului forestier naţional de 6.515.173 ha 
(anul 2011, Institutul Naţional de Statistică), RNP – Romsil-
va administrează, prin cele 42 direcţii silvice şi ocoale silvice, 
3.332.041 ha, ce reprezintă fondul forestier proprietate pu-
blică a statului. La acestea se adaugă circa 1.191.500 ha fond 
forestier proprietate publică locală sau proprietate privată.

Anual, RNP – Romsilva asigură regenerarea pădurilor pe o 
suprafaţă de circa 15.000 ha, din care, în medie, 500 ha te-
renuri degradate. RNP – Romsilva continuă şi în anul 2011 
să administreze 23 de parcuri naţionale şi naturale, pentru 
care alocă anual echivalentul a 2,5 milioane euro.

 

Fig. 5. Parcul Naţional Retezat (Foto Stoinea P.) 
Retezat National Park

Fig. 6. Parcul Naţional Piatra Craiului (Foto Vergheleţ M.)  
Piatra Craiului National Park

După restructurarea masivă de anul trecut, RNP dispune de 
18.700 personal calificat şi, în general, bine pregătit profesional.

RNP – Romsilva derulează în prezent un parteneriat com-
plex, eficient şi transparent, cu proprietari de păduri, insti-
tuţiile de învăţământ silvic, ONG-urile de profil silvic, pre-
cum şi alţi parteneri. Regiei Naţionale a Pădurilor, în actua-
lele condiţii de criză economică, financiară şi socială, trebuie 
să i se acorde aceiaşi importanţă pe care a avut-o Casa Auto-
nomă a Pădurilor Statului. Aceasta a fost creată în anul 1930 
pentru că Guvernul român a trebuit să garanteze cu pădurile 
statului împrumuturile externe necesare pentru ieşirea din 
criza economică şi financiară. De aceea, la întocmirea Legii 
pentru Administraţia Pădurilor, alături de personalităţi din 
silvicultura românească, a participat şi specialistul german 

– consilierul silvic – Fr. Gernlein care, timp de 3 luni, a par-
curs pădurile ţării şi a studiat legile şi organizarea silvică 
românească. Consilierul silvic I.S. Ionescu, autor al lucrării 
Pădurea românească: bun al naţiunii a fost detaşat de la Mi-
nisterul Agriculturii şi Domeniilor la Ministerul de Finanţe 
penttu a urmări ca integritatea pădurilor să fie respectată. El 
este tatăl inginerului Marcel Ionescu – decanul de vârstă al 
silvicultorilor din România şi membru marcant al Federaţiei 
pentru Apărarea Pădurilor.

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. Ea poa-
te fi rentabilizată şi să fie foarte profitabilă dacă i se va acor-
da autonomie economică reală.

În studiul Calea de urmat pentru Regia Naţională a Pădurilor 
– Romsilva întocmit de Savcor Indufor Oy Finlanda se preci-
zează căile prin care se poate realiza această profitabilitate. 
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Studiul a fost comandat şi plătit de MADR prin proiectul de 
Dezvoltare Forestieră, iar principalele căi de rentabilizare 
erau chiar în răspunderea Ministerului. Studiul precizează 
că „RNP poate prelua sarcini pe care le primeşte de la stat, 
dar pe cheltuiala statului, răspundere care revine ministe-
rului”. Chiar la această consfătuire am insistat pe faptul că, 
deşi prin art. 97 din Codul Silvic, Ministerul are obligaţia de 
a plăti paza pentru pădurile private ce au suprafeţe sub 30 ha. 
Ministerul nu a luat nici o măsură. Şi în raportul RNP se ara-
tă că RNP administrează 23 de parcuri naţionale şi naturale 
pentru care cheltuieşte anual din resursele proprii 2,5 mili-
oane euro. Studiul întocmit arăta că numărul total de anga-
jaţi era de 25.660, iar raportul administraţie/producţie era 
similar cu asociaţiile europene de profil. Personalul RNP s-a 
redus la 18 700 persoane, prin limitarea fondului de salarii.

Este greu să ceri rentabilizare şi profit când măsurile luate 
te împing la faliment şi lichidare. Codul silvic – Legea nr. 
46/2008 declară RNP „regie autonomă de interes naţional”, 
iar H.G. nr. 229/2009 precizează „este regie autonomă de 
interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin auto-
ritatea publică centrală care răspunde de silvicultură”. În ac-
tivitatea practică RNP nu a dispus de o autonomie similară 
cu aceea a C.A.P.S.-ului şi ingerinţele politice şi birocraţia 
ministerului tutelar au transformat-o în executantă a unor 
interese politice şi de grup. În prezent, singura „autonomie“ 
la care are dreptul este de a-şi reduce personalul şi de a-şi 

„exterioriza” chiar şi propriile lucrări, deoarece statul, prin 
„autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură” 
nu îi acordă fondul de salarii necesar nici pentru activitatea 
proprie şi prin Legea nr. 100/2011 o exclude şi de la împădu-
ririle terenurilor agricole degradate.

Actualul Cod silvic – Legea nr. 46/2008, prin capitolul „Admi-
nistrarea fondului forestier naţional”, stabileşte o adevărată 
strategie prin care Regia Naţională a Pădurilor să fie falimen-
tată, 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, prin Structuri Silvi-
ce de Rang Superior, având în subordine ocoale private, se ur-
mărea instaurarea unei structuri de administrare a pădurilor 
şi de substituire a instituţiilor de stat prin grupurile de interes, 
care, odată cu restituirea pădurilor, să obţină sedii ale ocoalelor 
şi ale direcţiilor silvice, cantoane, cabane de vânătoare, mobili-
er, 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).

Sub presiunile MMP, Regia Naţională a Pădurilor a restrâns 
cooperarea şi asocierea cu proprietarii de păduri, obiectiv 
prioritar al C.A.P.S.-lui. Asociaţia Proprietarilor de Păduri 
din România – A.P.P.R. – persoană juridică de utilitate publi-
că şi Federaţia pentru Apărarea Pădurilor – F.A.P. practic au 
fost eliminate de la consultările şi consfătuirile R.N.P-lui şi 
ale Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Regia Naţională a Pădurilor este implicată în restituirea pă-
durilor 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 amâna-
rea primirii titlului de proprietate. Sunt cazurile din judeţele 

Covasna, Suceava ş.a., unde păduri care legal sunt proprie-
tate de stat, prin decizii abuzive, au fost atribuite unor grofi 
sau mănăstiri, cu toată opoziţia R.N.P.

Amplasamentele pentru păduri valoroase sunt atribuite cli-
entelei politice, unor persoane din administraţia silvică, po-
liţie, justiţie, din mass-media, cu funcţii şi răspunderi mai 
mari sau mai mici. În ultimii zece ani, ziarele centrale şi lo-
cale 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 indivizi interesaţi, prin transferarea lor Regiei 
Naţionale a Pădurilor, aceştia primind în „compensaţie” te-
renuri de sute de ori mai valoroase. Presa a prezentat pe larg 
cazurile retrocedărilor de la Snagov, Cernica, Baloteşti, situ-
aţiile din zonele rezidenţiale de la Măneciu, Valea Doftanei, 
de fapt în toate judeţele din ţară unde proprietarii au defri-
şat pădurea retrocedată şi au amplasat vile, restaurante, di-
verse construcţii cu şi fără aprobarea schimbării de folosinţă.

S-a constituit o adevarată reţea mafiotă de manipulare a te-
renurilor, 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 co-
rupţie, cel ce obţine legal sau abuziv o pădure, va prelua şi bu-
nurile imobile făcute din investiţiile statului pentru acea pă-
dure: cantoane, case de vânătoare, pepiniere, păstrăvării etc.

Pentru eliminarea politizării excesive, prevenirea conflictu-
lui de interese şi promovarea pe criterii profesionale, este ne-
cesar să se adopte principiile de organizare ale Casei Autono-
me a Pădurilor Statului – înscrise în Legea din 1930 privind 
Casa Autonomă a Pădurilor Statului, dintre care menţionez:

Preşedintele Consiliului de administraţie, Directorul general 
şi membrii Consiliului de administraţie să fie numiţi prin de-
cret pe o perioadă limitată de 4-6 ani. 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 furnizoa-
re, ori ale cărei interese sunt contrarii cu ale administraţiei 
Casei Autonome a Pădurilor Statului (ing. Gh. Nedelcovici a 
fost timp de 24 de ani director general al C.A.P.S., la RNP, în 
18 ani s-au schimbat 9 directori generali). Fără ingerinţe po-
litice, Casa Autonomă a Pădurilor Statului – C.A.P.S. – prin 
profesionalism şi stabilitate, a devenit model de gospodărire 
a pădurilor. Acelaşi rol poate să-l îndeplinească şi Regia Na-
ţională a Pădurilor, ca instituţie care administrează pădurile 
proprietate de stat şi execută prestaţii silvice pentru păduri 
private, dacă statutul său va fi aprobat prin lege de Parla-
ment, nu prin hotărâri sau ordonanţe.

Suprafaţa de circa 300-500 de hectare care nu este adminis-
trată de ocoale silvice, să fie administrată de Regia Naţio-
nală a Pădurilor, care să preia şi activitatea ocoalelor silvi-
ce falimentare. Până la înfiinţarea Ocoalelor Silvice de Stat, 
personalul aferent pazei şi gospodăririi pădurilor să nu fie 
disponibilizat, iar dotarea logistică a ocoalelor, sediilor, can-
toanelor, mijloacele de transport, armamentul şi muniţia 
din dotare să nu fie înstrăinate.
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4. Asociaţia Administratorilor de 
Păduri. Când şi cine va clarifica 
legalitatea şi eficienţa ocoalelor 
private?
La această consfătuire un raport cu date statistice despre 
activitatea Asociaţiei Administratorilor de Păduri nu a fost 
prezentat de direcţia de specialitate din Ministerul Mediului 
şi Pădurilor, iar Preşedintele Asociaţiei a prezentat detaliat 
dificultăţile pe care le întâmpină în desfăşurarea activităţii 
datorită birocraţiei şi dezinteresului MMP. Consideraţiile pe 
care le fac se bazează pe observaţiile a numeroşi membi ai 
Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România şi pe consta-
tările privind starea pădurilor administrate din aceste ocoale.

În Romania există 464 de ocoale private infiinţate de per-
soane private sau juridice , ocolul privat cu cea mai redusă 
suprafaţe este de 1280 ha, iar cele mai mari sunt Comăneşti 

– 24.000 ha, Orşova – 36.100 ha şi Ciuc – 38.000 ha. Majori-
tatea ocoalelor au suprafeţe între 6.000 şi 9.000 ha.

În perioada interbelică au existat numai ocoalele private ale 
Uzinelor de Fier Reşita – U.D.R., puternic grup industrial, ale 
Fondului Bisericesc şi Fondului Grăniceresc. Ele administrau 
păduri valoroase ale Imperiului austro-ungar, care au reve-
nit apoi statului român. Aceste ocoale erau încadrate cu per-
sonal atestat, dar marcarea arborilor se făcea de personalul 
autorităţii silvice de stat. Pădurile Coroanei Regale erau ad-
ministrate de ocoale de stat.

Ocoalele private, prin prevederile Codului silvic (art.15) – 
„sunt de utilitate publică şi dobândesc personalitate juridică 
din momentul înscrierii în Registrul naţional al administra-
torilor de păduri şi al ocoalelor silvice”. Având ca principal 
obiectiv exploatarea şi comercializarea lemnului, prin decla-
rarea lor ca „persoană juridică de interes public”, se încalcă 
normele legislative interne de constituire a personelor ju-
ridice şi acordarea personalităţii juridice. Sunt încălcate şi 
principiile de drept, creând un regim discriminatoriu faţă de 
toate celelalte societăţi comerciale care au obiect de activita-
te exploatarea şi comercializarea lemnului, şi în special faţă 
de Regia Naţională a Pădurilor.

Ocolul privat este înfiinţat de proprietarul de pădure şi ex-
ploatarea 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 prin deţi-
nerea ciocanului silvic – sigiliului de stat – pentru marcarea 
arborilor, delimitarea parchetului, a căilor de scos-apropiat‚ 
eliberarea documentelor de transport şi provenienţă, pune-
rea în valoare a pădurii şi marcarea arborilor (parcelelor) şi 
exploatarea sunt la discreţia proprietarului, care le poate 
executa prin încălcarea normelor de regim silvic, în funcţie 
de interesele sale.

Aşa se explică generalizarea tăierilor rase pe suprafeţe mari, 
răriturile abuzive, extragerile speciilor valoroase pentru 
buşteni la export etc. Suprafeţe imense de păduri au fost de-
frişate, având ca urmare adevărate dezastre ecologice, alu-
necări de teren şi calamităţi. Concomitent cu distrugerile de 
păduri, s-au restrâns lucrările de refacere şi cultură a acesto-
ra, mai ales a celor proprietate privată. După datele Ministe-
rului 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. Aceste situaţii se puteau constata din timp 
prin aerofotogrametrie, dar, interesaţi de profituri, devasta-
rea pădurilor a continuat, mai ales în ariile protejate.

Multe din aceste ocoale au forţat prin exploatări pădurile 
proprii şi sunt falimentare, iar pentru a supravieţui, acţio-
nează pentru a prelua păduri ale statului.

Am considerat că în cadrul Ministerului Mediului şi Păduri-
lor este de neconceput existenţa acestor structuri care înlo-
cuiesc organe de stat pentru controlul regimului silvic. Ex-
tinzând privatizarea pentru a face economii, va aproba MMP 
înfiinţarea de către marile complexe industriale poluante de 

„ocoale private de mediu”?

5. Inspectorate Teritoriale Silvice şi de 
Vânătoare. Poate actuala organizare 
asigura respectarea regimului silvic în 
România? Ce-i de făcut?
Inspectoratele constituie organul teritorial de stat care răs-
punde de aplicarea politicii forestiere a regimului silvic, pen-
tru suprafaţa fondului forestier, inclusiv vegetaţia forestieră, 
în total peste 7 mil ha, reprezentând peste 30% din suprafa-
ţa ţării. Iar prin Legea nr. 100/2011 şi pentru împădurirea 
terenurilor degradate, evaluate la 7 mil hectare (din care 2,5 
mil inventariate), respectiv încă 30%. În total, au în răspun-
dere circa 60% din suprafaţa României, având obligaţia de 
a controla activitatea celor 464 de ocoale private, precum şi 
activitatea de silvicultură a R.N.P. Activitatea de control a 
politicilor şi normelor de vânătoare se desfăşoară pe un te-
ritoriu de 22.500.000 ha, constituit în 2.157 fonduri date în 
folosinţă şi gospodărire asociaţiilor de vânătoare.

Răspunderea pentru această activitate complexă ce se des-
făşoară pe aproape întreg teritoriul României este dată ce-
lor 9 Inspectorate Teritoriale Silvice şi de Vânătoare de la 
Braşov, Bucureşti, Cluj, Focşani, Ploieşti, Suceava, Oradea, 
Timişoara, Vâlcea. Aceste inspectorate, cu tot cu personalul 
din centrala ministerului dispun în total de 250 de persoane, 
inclusiv personalul administrativ. Ele sunt singurele institu-
ţii pentru păduri ale statului român, dar este evident că în 
forma actuală nu pot face faţă obligaţiilor ce le revin şi lipsiţi 
de bază logistică şi dotare aerofotogrametrică, sunt obligate 
să desfăşoare o muncă birocratică formală. Lichidarea struc-
turii de organizare a gospodăririi în inspectorate pe judeţe, 
având în subordine ocoale silvice de stat, s-a făcut din intere-
se politice centrale şi locale. Prin lichidarea acestei structuri 
au fost posibile abuzurile şi corupţia în restituirea pădurilor 
proprietarilor de drept şi constituirea feudelor deţinute de 
baroni şi grofi locali.

Nu s-a renunţat la substituirea instituţiilor de stat pentru 
păduri, inspectoratele având în subordine ocoale de stat, 
prin Structuri Silvice de Rang Superior având în subordine 
ocoale private, pentru că în continuare se urmăreşte unirea 
feudelor în voievodate prin consens al baroilor şi grofilor lo-
cali, indiferent de apartenenţa politică.

România dispune de ingineri şi personal de teren pentru or-
ganizarea unui corp de profesionişti bine pregătit şi devotat 
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pădurii, capabili să reconstituie Inspectoratele şi Ocoalele sil-
vice de stat, asigurând paza şi protecţia pădurilor şi asistenţă 
tehnică complexă. Pentru asigurarea stabilităţii şi promovă-
rii profesionale după capacitatea profesională, acest personal 
ar trebui să fie încadrat în categoria funcţionarilor publici, ce 
nu pot face parte din partide politice – art. 40 din Constituţie.

Descentralizarea atribuţiilor şi competenţelor Ministerului 
Mediului şi Pădurilor fără consolidarea Inspectoratul silvic 
şi reconstituirea Ocolului, ca instituţii teritoriale de stat în 
fiecare judeţ, ar duce la continuarea dezastrului în gospodă-
rirea pădurilor şi în final la haos administrativ şi politic.

Rolul acestor instituţii ar consta:

•	 Inspectoratul silvic, la nivelul fiecărui judeţ (42 in-
spectorate), este instituţia de stat pentru implementa-
rea şi controlul aplicării regimului silvic la nivelul admi-
nistraţiei locale. În colaborare cu Prefectura, Consiliul 
Judeţean, Inspectoratul Şcolar, Poliţie, Jandarmerie, ele 
vor acţiona pentru aplicarea legilor, rezolvarea proble-
melor forestiere locale şi pentru formarea conştiinţei 
forestiere în rândul populaţiei. Inspectoratele silvice 
judeţene şi ocoalele silvice de stat vor reprezenta statul 
român în aplicarea şi gestionarea fondurilor Uniunii Eu-
ropene pentru programele de politică forestieră, în ca-
drul regiunilor de dezvoltare.

•	 Ocolul de regim silvic este organul teritorial de stat care, 
la nivel local, garantează dreptul de proprietate arbitrea-
ză şi reglementează conflictul de interese dintre populaţie, 
respectiv societate – interesată de dezvoltarea şi existenţa 
pădurii pentru funcţiile de protecţie a mediului şi propri-
etarii de păduri, ce le exploatează, de regulă, pentru profit 
imediat. Ocoalele silvice ale Regiei Nationale a Păduri-
lor constituite ca structură distinctă ar avea statutul de 
ocoale de stat. Situaţia ocoalelor private necesită o anali-
ză aparte, ele fiind constituite prin încălcarea Constituţiei 
României şi a normelor de drept interne şi europene.

În condiţiile actuale din România, fără reconstituirea de urgen-
ţă a ocolului de stat, distrugerea pădurilor va continua, abuzu-
rile şi corupţia se vor amplifica. Ocolul de stat pentru aplicarea 
regimului silvic, înfiinţat în 1930 pentru refacerea pădurilor 
distruse, a constituit principalul factor în salvarea acestora. În 
Germania şi în alte ţări, prin ocoale de stat, timp de sute de ani 
s-a introdus disciplina în gospodărirea pădurilor şi s-a format 
conştiinţa forestieră a populaţiei. Ele păstrează în continuare 
aceste funcţii şi după intrarea în Uniunea Europeană.

Dacă este voinţă politică, această organizare se poate realiza 
urgent prin reforma administraţiei pădurilor, cu păstrarea 
capacităţii de pază, investiţie şi de producţie a Regiei Naţio-
nale a Pădurilor.

6. Extinderea suprafeţelor împădurite. 
Cine şi când va face împăduririle 
necesare?
Gospodărirea intensivă a pădurilor şi apelor a apărat, timp de 
50 de ani, România de secete excesive şi inundaţii catastrofale. 
După perioadele de defrişări masive dintre cele două Războa-
ie Mondiale, fenomenele de inundaţii catastrofale şi de secete 
au bântuit ciclic ţara până în anii 1946-1947. Puterea politică, 

la cerinţele oamenilor de ştiinţă şi ale specialiştilor din silvi-
cultură şi agricultură, în anul 1948 a creat, pentru prima dată 
în România, un minister al pădurilor, iar politica de refacere şi 
dezvoltare a fondului forestier a devenit prioritară.

Începând cu anul 1948, fenomenele ciclice de secete şi inun-
daţii catastrofale nu s-au mai repetat şi, într-o perioadă de 
50 de ani de gospodărire intensivă a pădurilor şi a apelor, în 
România au fost ani normali sau mai ploioşi, dar ani excesiv 
de secetoşi, cu distrugeri de recolte şi înfometarea populaţiei, 
nu au mai fost. Inundaţii catastrofale, cu victime omeneşti şi 
distrugeri materiale, s-au produs numai în anul 1971, dato-
rită tăierilor forţate în masivele păduroase din bazinele râu-
rilor ce au provocat inundaţiile.

La această normalitate climatică a contribuit împădurirea 
unei suprafeţe de circa 2,5 milioane hectare pe suprafeţe 
rămase goale din perioada interbelică refacerea de păduri 
degradate, corecţia torenţilor şi amenajările de albii (fig.7-9), 
plantările masive de perdele de protecţie (fig.10-11), astfel că 
s-a ajuns la o suprafaţă de circa 7 milioane hectare păduri şi 
vegetaţie forestieră cu funcţie de protecţie a apei, solului şi 
apărare de vânturi. Iar în zonele cele mai afectate de secetă 
ale ţării, reţeaua de lacuri naturale, alături de cele de interes 
hidroenergetic, pentru alimentări cu apă, pentru piscicultu-
ră etc. şi mai ales umiditatea permanentă din sol şi atmosfe-
ră, asigurată de cele circa 3,5 milioane hectare de terenuri 
agricole udate prin irigaţii şi apa din canalele de reglare a 
excesului de ape, au creat un climat cu umiditate normală.

Timp de o jumătate de secol în România s-a instaurat şi men-
ţinut un adevărat microclimat cu un regim aproape normal 
al apelor, fără calamităţi, inundaţii şi secete catastrofale. Ac-
tualele schimbări radicale de climat sunt consecinţe ale de-
frişărilor masive de păduri, perdele de protecţie şi ale aban-
donării lucrărilor de irigaţii şi îmbunătăţirii funciare.

Fig. 7. Proces de eroziune în jud. Vrancea (Foto Bogdan N)  
Erosion process in Vrancea

Fig. 8. Lucrări de împădurire pe terenuri degradate în jud. Vrancea 
(Foto Untaru E.) 

Afforestation on degraded lands in Vrancea
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Fig. 9. Amenajări de albii şi corecţii de torenţi în jud. Vrancea (Foto Un-
taru, Costandache, Atanasi, Becheru) 

Arrangements of river beds and corrections torrents in Vrancea

Au revenit secetele excesive şi calamităţile catastrofale şi se 
menţine un adevărat dezastru ecologic. Au apărut tendinţe 
de modificări climatice accentuate şi chiar o evoluţie spre de-
şertificare în anumite zone ale ţării.

Fig. 10. Perdea de protecţie după trei ani de la plantare în Măicăneşti 
jud. Vrancea (Foto Pantă Gh.) 

Forets belt three years after planting in Măicăneşti Vrancea

Fig. 11. Perdea de protecţie după 10 ani de la plantare în Tătăranu  
jud. Vrancea 

Forets belt ten years after planting in Tătăranu, Vrancea

Situaţia pădurilor este mai gravă decât după cel de-Al Doilea 
Război Mondial, de aceea se impun măsuri urgente de redresare.

În ultimii 10-15 ani, circa 300.000 hectare de pădure au fost 
defrişate, iar alte circa 500.000 hectare brăcuite, s-au lichi-
dat perdelele forestiere, au apărut fenomenele de deşertifica-
re (fotograme, informare Banca Mondială, programe şi pro-
iecte guvernamentale). Sunt tot mai frecvente calamităţile, 
cu pierderi de sute de vieţi omeneşti, cu distrugeri şi pagube 
de miliarde de euro. S-a reluat ciclul secetelor catastrofale, 
care nu au mai avut loc din anii 1946 până în actuala perioa-
dă de tranziţie.

Pentru ca pădurile să îndeplinească funcţiile de protecţie a 
mediului, precum şi cele de producţie de masă lemnoasă, este 
necesară împădurirea anual a circa 85.000-100.000 hectare, 
pentru reîmpădurirea suprafeţelor defrişate şi împădurirea 
celor 2.300 mii hectare terenuri agricole degradate inventa-
riate (din 7 milioane evaluate).

Prin actuala metodologie statistică, suprafaţa împădurită 
a României este deja de peste 30 % din suprafaţa ţării, iar 
programul de guvernare prevede creşterea procentului până 
în anul 2012. Ar fi bine ca mărirea suprafeţei pădurilor să se 
facă prin împăduriri efective şi nu prin manipulări statistice 
a suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră.

După anul 1948, pentru reîmpădurirea suprafeţei de cir-
ca 1.000.000 hectare restanţă la împăduriri, la încheierea 
războiului, ocoalele silvice au împădurit anual între 60.000 

– 90.000 hectare, s-au îngrijit între 300.000 şi 400.000 hec-
tare culturi tinere, alte 300-350.000 hectare s-au parcurs cu 
operaţiuni culturale, valorificând 4-5 milioane mc produse 
secundare ale pădurii, iar pentru export s-au produs mii de 
tone de seminţe, ciuperci, fructe de pădure şi vânat. Pentru 
aceasta, ocoalele şi inspectoratele silvice dispuneau de 3.500 
ingineri şi tehnicieni şi circa 12.000-15.000 personal de 
pază, control şi asistenţă tehnică.

În prezent Regia Naţionala a Pădurilor este singura insti-
tuţie din România care are personalul calificat, capacitatea 
organizatorică şi tehnică de a angaja, caza şi instrui munci-
torii necesari, precum şi baza logistică pentru producţia de 
material săditor, spaţii de depozitare etc., pentru a realiza 
operaţiunile de împădurire, cultură şi pază a pădurilor, atât 
în fondul forestier, cât şi în terenurile agricole ce vor trebui 
împădurite. Prin personalul tehnic şi de teren, ocoalele sale 
pot întocmi operativ studii, devize şi executa lucrările şi în 
continuare pot asigura paza şi întreţinerea lor.

Prin Legea nr. 100/2010 iniţiată de Ministerul Mediului şi 
în special prin Ordinul nr. 1090 din 13 august 2010, prin 
care se aprobă ghidul de lansare a împăduririi terenurilor 
agricole degradate, Regia Naţională a Pădurilor este practic 
exclusă, activitatea ei este limitată la terenurile proprietate 
publică a statului şi întreaga acţiune de împădurire a terenu-
rilor degradate practic va fi condusă direct de „Autoritatea 
publică centrală care răspunde de silvicultură“, în calitate de 
coordonator al acţiunilor de împădurire a terenurilor degra-
date, care va asigura şi fondurile necesare, repartizarea şi în 
special gestionarea lor.

Legea prevede crearea de „unităţi specializate pentru execu-
tarea lucrărilor de împădurire”. Care sunt acele unităţi? De 
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unde provin? De ce personal dispun?

În perioda de tranziţie, suprafeţele împădurite au fost de 
22.000 hectare – din care numai 1,5 % în păduri proprietăţi 
private, faţă de 32-40.000 hectare în perioada interbelică. În 
anul 2008, ocoalele private au împădurit 500 de hectare!

7. Legislaţia forestieră. Revizuirea 
actualului cod silvic poate opri procesul 
de distrugere a pădurilor ori avalanşa 
abuzurilor şi corupţiei? Un cod silvic de 
nivel european se impune!
În expunerea sa, dl ministru Borbely a insistat asupra intro-
ducerii de sancţiuni drastice pentru stoparea furturilor, in-
clusiv prin pedepse penale. Şi dl Dănuţ Iacob, în comunicarea 
sa, Legislaţie forestieră, s-a limitat la asemenea înăspriri le-
gislative. Însă prevenirea furturilor este şi rămâne prioritară, 
deoarece odată doborâţi, prin furt sau marcare abuzivă, indi-
ferent de constatarea ulterioară şi pedepsirea penală, contra-
venţională sau administrativă, arborii nu mai sunt readuşi 
în circuitul biologic, iar refacerea pădurii şi funcţiile ei de 
bază sunt afectate pe zeci de ani şi uneori definitiv.

Problemele legislative trebuie să înceapă cu actualul Cod Sil-
vic, care a fost adoptat din interese politice şi de grup prin 
proceduri de urgenţă. Prin acest cod silvic şi prin legi, hotă-
râri, ordonanţe şi ordine ale ministrului, pădurile au ajuns 
în actuala stare şi atât timp cât nu se vor face modificările 
necesare, efectul lor distructiv va continua.

Codul Silvic a fost aprobat de Camera Deputaţilor fără a res-
pecta unele prevederi constituţionale şi cu încălcarea unor 
legi în vigoare şi norme europene. În actuala sa formă, nu 
garantează că statul român este capabil să administreze 
pădurile pentru ca acestea să îndeplinească funcţiile de pro-
tecţie a mediului şi a climei, obiective prioritare ale politicii 
europene.

Modificarea Codului Silvic prin „adoptarea de urgenţă a unui 
pachet legislativ”, cum prevede Programul de Guvernare 
2009–2012, este în contradicţie totală cu Raportul Comisiei 
Europene privind justiţia din România şi monitorizarea care 
se face în prezent. La stabilirea cauzelor situaţiei pădurilor 
şi a modificărilor ce trebuie aduse Codului Silvic este necesar 
să participe asociaţiile şi organizaţiile profesionale, societa-
tea civilă şi opinia publică iar modificările să fie dezbătute şi 
aprobate în Parlament.

Abuzurile şi corupţia în restituirea pădurilor sunt bine cu-
noscute din numeroasele articole şi chiar şi din documentul 
oficial al Camerei Deputaţilor, care a constat, încă în 1999, 
că într-un singur an, 1.559 de persoane au preluat abuziv 
de la Regia Naţională a Pădurilor 1.103 hectare în zone rezi-
denţiale. Ministerul Justiţiei, Procuratura, D.N.A., organele 
Ministerului de Interne, Justiţiei, Agriculturii ş.a. nu s-au 
autosesizat. Au continuat să ia abuziv păduri care nu le-au 
aparţinut, oameni politici, din administraţie, poliţie, magis-
tratură. Aceştia au constituit adevărate zone rezidenţiale, în 
pădurile din jurul Municipiului Bucureşti şi a capitalelor de 
judeţ, declarate prin lege de protecţie socială, în ariile pro-
tejate, în pădurile din zona lacurilor de acumulare. Pentru a 

legaliza defrişările, în aceste păduri au înfiinţat ocoale priva-
te şi au obţinut amenajamente prin care aplicarea regimului 
silvic în exploatarea pădurilor şi comercializarea lemnului se 
face tot de proprietarul de pădure.

Miile de deţinători abuzivi de păduri nu sunt urmăriţi penal, 
iar selectarea de către D.N.A. numai a câtorva parlamentari, 
după criterii politice, mai curând compromite justiţia.

În acelaşi timp sute de mii de proprietari nu au fost repuşi în 
posesie pe amplasamentul la care aveau dreptul şi zeci de mii 
încearcă, încă, prin procese, să obţină titlul de proprietate.

S-au cheltuit sume imense din fondurile europene şi bugeta-
re pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi a structurilor de admi-
nistrare a pădurilor, ori cauza principală a distrugerii acesto-
ra au fost tocmai actele legislative promovate şi structurile 
de administrare adoptate.

Presa internaţională califică ca deosebit de gravă această 
situaţie. „Frankfurter Algemaine Zeitung” afirmă despre 
România şi Bulgaria că „Peştele de la cap se împute”, iar coti-
dianul francez „Liberation” că „Sofia şi Bucureştiul sunt can-
grenate de mafie şi corupţie, dar nu fac mare lucru pentru 
a remedia situaţia”. Despre pădurile din România, inginerul 
silvic elveţian Christof Hugentobler scrie: „distrugerea pă-
durilor româneşti e o crimă de gradul I” (iunie 2005).

Pentru înlăturarea unor asemenea caracterizări, pe deplin 
justificate, trebuiau introduse măsuri care să oprească pro-
movarea prin proceduri de urgenţă a legilor privind priva-
tizările abuzive ale patrimoniului forestier şi să stabilească 
răspunderi în utilizarea fondurilor europene şi bugetare.

În privinţa folosirii dreptului de proprietate asupra pădurilor, cu 
respectarea intereselor societăţii, situaţia este cu mult mai gravă.

8. Fondurile de mediu.  
Cum se cheltuiesc ele?
Atragerea fondurilor pentru mediu a costituit o problemă 
tratată cu atenţie de dl. Ministru Laszlo Borbely care, la 
instalarea la conducerea ministerului, a evaluat că fonduri-
le pentru mediu vor fi anual de 3-4 miliarde euro, din care 
1,5-2 miliarde de la Fondul de Mediu şi 1,5-2 miliarde prin 
vinderea certificatelor de valoare. Silvicultorii şi proprietarii 
de păduri şi de terenuri degradate au primit cu bucurie aces-
te comunicate, fiind convinşi că pădurile, ca principal factor 
de protecţie a mediului, vor avea prioritate în acordarea de 
fonduri. Am aflat că la propunerea Ministerului Mediului, 
Guvernul României a aprobat pentru anul 2011 un buget de 
5.540 milioane lei.

Fondul pentru mediu se constituie din taxe, contribuţii, im-
puneri legate de poluare, industria poluantă, deşeuri, amba-
laje, precum şi de valorificarea masei lemnoase, exploatarea, 
prelucrarea lemnului, vânătoare etc. Practic nu există activi-
tate economică şi cetăţean al României, începând cu deţină-
tori de mijloace auto, care să nu contribuie direct sau indirect 
la constituirea acestui buget. Volumul, destinaţia şi priorită-
ţile în cheltuirea fondurilor se face prin proiecte şi programe 
propuse şi aprobate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, fără 
consultarea celor cărora li s-au impus aceste taxe sau a celor 
ce apară mediul şi pădurile, în primul rând a proprietarilor 
de păduri şi a populaţiei.
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La consfătuirea privind Anul Internaţional al Pădurii de la 
Braşov, dl ministru a afirmat interesul pentru împăduriri şi 
pentru accesare de fonduri europene. În acest scop, a acordat 
în anul 2010 fonduri mai mari de 4 ori decât în anul 2009 
şi în acest an mai mari decât anul trecut. Am analizat pre-
vederile din bugetul pentru mediu prin comparaţie cu nece-
sităţile reale pentru păduri. Prezentăm unele date din care 
rezultă că situaţia este nesatisfăcătoare, iar priorităţile sta-
bilite pentru utilizarea acestor fonduri sunt în contradicţie 
totală cu actuala situaţie a fondului forestier din România, 
cu politicile şi programele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi 
ale Uniunii Europene.

Nu sunt prevăzute fonduri pentru refacerea perdelelor de 
protecţie (menţionate de dl ministru) şi împădurirea su-
prafeţelor defrişate (circa 350.000 ha) pentru oprirea feno-
menelor de deşertificare, obiective ce trebuiesc finanţate cu 
prioritate.

Pentru anul 2011, din bugetul Fondului pentru Mediu de 
5.540 milioane lei s-au dat aprobări pentru Programul de 
împădurire a terenurilor degradate, reconstrucţia ecologi-
că şi gospodărirea durabilă a pădurilor – 5% (275 milioane 
lei) deşi pentru ca pădurile să-şi îndeplinească funcţiile de 
protecţie a mediului şi producţia de masă lemnoasă, este ne-
cesară anual împădurirea a circa 85.000-100.000 hectare în 
fondul forestier şi în terenurile agricole degradate.

Pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii me-
diului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi s-au acordat 
11% (631 milioane lei), fiind acordate fără o evaluare prea-
labilă a gradului de poluare şi respectarea normelor pentru 
zonarea spaţiilor verzi, păduri de protecţie de interes social 
(HCM 114/1954). Astfel, pe criterii politice electorale s-au 
acordat în localitatea natală a primului ministru Emil Boc, 
comuna Răchiţele, situată în mijlocul unui masiv păduros, 
fonduri pentru spaţii verzi.

Programul privind creşterea producţiei de energie din surse 
regenerabile – 16,5% (916 milioane lei). Investiţiile în împă-
duriri şi energii regenerabile reprezintă numai 33% (1.826 
milioane lei) din totalul fondurilor alocate, deşi sunt cele mai 
eficiente pentru mediu (reducerea poluării, modificării clima-
tice, protecţia solului, apei, aerului ş.a.), economic (producţie 
de masă lemnoasă, oxigen, energie ş.a). Aceste investiţii pot 
contribui efectiv la ieşirea din criza economică şi financiară. 
Federaţia pentru Apărarea Pădurilor şi Asociaţia Proprietari-
lor de Păduri din România, în memoriul trimis Guvernului şi 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, au insistat şi asupra efi-
cienţei sociale a acestor investiţii care asigură sute de mii de 
locuri de muncă pentru personal tehnic şi muncitori, inclusiv 
pentru cei emigraţi. În răspunsul dat, dl ministru Laszlo Bor-
bely precizează că Fondul de Mediu „are ca scop susţinerea 
şi realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia me-
diului şi nu eficienţa economică şi socială”.

Această concepţie rezultă şi din alocarea diferenţei de 67% 
(3.714 milioane lei) din valorea totală a fondului de mediu astfel:

•	 Programul Casa Verde (privind instalarea sistemelor de 
incălzire care utilizează energie regnerabilă – 736 mili-
oane lei;

•	 Programul privind protecţia resurselor de apă, sisteme 

integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canali-
zare şi staţii de epurare – 687 milioane lei;

•	 Programul Rabla (de stimulare a înoirii Parcului auto na-
ţional) – 570 milioane lei;

•	 Programul de realizare a lucrărilor destinate preveni-
rii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice periculoase a lucrărilor de 
gospodărire a apelor şi pentru refacerea unor obiective 
importante de infrastructură rutieră şi feroviară – 563 
milioane lei;

•	 Programul privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a de-
şeurilor periculoase – 240 milioane lei;

•	 Programul de refacere a siturilor contaminate istoric – 
150 milioane lei;

•	 Programul Rabla pentru tractoare (de stimulare a înoirii 
Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole auto-
propulsate) – 118 milioane lei;

•	 Programul pentru realizarea de lucrări de închidere a ia-
zurilor de decantare din sectorul minier – 80 milioane lei;

•	 Programul privind realizarea de monitorizări, studii şi 
cercetări în domeniul protecţiei mediului, pădurilor şi 
apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţio-
nale, directive europene sau alte reglementări naţionale 
sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare – 75 
milioane lei;

•	 Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti – 70 
milioane lei;

•	 Programul privind educaţia şi conştientizarea publicu-
lui privind protecţia Mediului – 61 milioane lei;

•	 Programul de reducere a impactului asupra atmosferei, 
apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului – 
32 milioane lei;

•	 Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţio-
nale de Monitorizare a Calităţii Aerului – 20 milioane lei;

•	 Programul privind conservarea biodiversităţii şi admi-
nistrarea ariilor naturale protejate – 0,9 milioane lei.

Prioritatea acordată în atribuirea de fonduri se caracterizează prin:

Cheltuielile pentru forţa de muncă, tehnologii şi utilaje din 
ţară sunt reduse, în schimb se poate cheltui pentru impor-
turi, utilaje, comisioane, studii etc. Este cazul programelor 
Casa Verde, Rabla auto, Rabla tractoare, Piste pentru bici-
clişti, gestionare deşeuri.

Programele pentru lucrările destinate prevenirii, înlăturării 
şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteoro-
logice periculoase, protecţia resurselor de apă, refacerea situ-
rilor contaminate istoric, lucrări de închidere a iazurilor de 
decantare constituie surse ale grupurilor de interese şi pen-
tru atragerea de electorat. Cheltuielile din programele prin 
care se opresc alunecările de teren sau se apără infrastruc-
tura căilor ferate şi drumurilor puteau fi prevenite prin paza, 
exploatarea raţională a pădurilor şi împădurirea curentă a 
suprafeţelor exploatate. Dar ele constituie surse financiare 
ale grupurilor de interese şi pentru atragerea de electorat în 
actuala campanie.
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Pentru programele privind educaţia şi conştientizarea pu-
blicului, protecţia mediului, reducerea impactului asupra 
atmosferei, apei şi solului, monitorizarea calităţii aerului, 
monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei me-
diului, pădurilor şi apelor, monitorizare a calităţii aerului, 
conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale 
protejate s-au acordat 340 milioane lei, reprezentând 6,2% 
din totalul fondurilor aprobate. Importanţa şi diversitatea 
domeniilor pentru care au fost stabilite justifică prevederea 
lor. Dar experienţa în cheltuirea unor fonduri care trebuiau 
să contribuie la mai buna organizare a gospodăririi pădurilor 
cere ca exigenţa la acordarea acestor fonduri să fie mai mare 
decât la alte programe.

La numirea sa ca ministru al Ministerului Mediului şi Pă-
durilor, dl Borbely a evaluat la 1,5 – 2 miliarde euro anual 
resursele ce se pot obţine prin vinderea certificatelor de 
valoare. S-au prezentat posibilităţile mari de valorificare şi 
informaţii despre tratative duse cu firme japoneze şi spanio-
le, dar această resursă nu figurează în programele de mediu. 
Lipsa de transparenţă privind tranzacţiile ce au loc, destina-
ţia acestor fonduri şi grupurile de interese care se ocupă şi 
de această sursă de finanţare demonstrează că ea constitu-
ie mai curând o sursă pentru campania electorală. Lipsa de 
transparenţă este totală.

9. Propuneri
Pentru rezolvarea complexelor probleme care au fost dezbă-
tute în consfătuire, este necesar ca Ministerul Mediului şi 
Pădurilor să dispună de un Consiliu Superior al Pădurilor, 
având atribuţii similare cu cele ale Consiliului superior silvic 
ce s-a constituit ca organ consultativ prin Legea Administră-
rii Pădurilor din 1930 (o dată cu crearea C.A.P.S.). Acesta era 
compus din reprezentanţii tuturor ramurilor silviculturii şi 
ai economiei agricole. Prin compunerea şi funcţionarea sa în 
două sesiuni anuale, acest organ a devenit un adevărat para-
lament al silviculturii. Prin acest Consiliu superior silvic se 
alcătuia un program complet pentru întreaga problemă silvi-
că, armonizată cu problemele economiei.

Subliniem că şi la nivelul Comisiei Europene funcţionează 
„comitetul consultativ pentru păduri” compus din reprezen-
tanţi ai organizaţiilor care deţin păduri (private sau publice), 
ai industriei forestiere, O.N.G.-uri de mediu, sindicate, gru-
puri de consumatori.

Până la legiferarea Consiliului Superior al Pădurilor, propu-
nem ca prin ordin al Ministrului să se instituie un secreta-
riat consultativ care să cuprindă şi principalele asociaţii şi 
instituţii reprezentative profesional pentru păduri, prin care 
ministrul să cunoască poblemele actuale şi propunerile pen-
tru rezolvarea imediată sau de perspectivă. În lipsa unui ase-
menea organism, s-au acumulat măsuri şi legi necorespunză-
toare care au adus pădurile în actuala situaţie.

Institut European pentru Păduri, Mediu şi Faună în 
România.

Ţinând seama de ciclul îndelungat de viaţă şi producţie al pă-
durilor, soluţiile tehnice, legislaţia şi programele pentru sil-
vicultură trebuie bine fundamentate ştiinţific. Această obli-
gaţie revine Uniunii Europene prin stabilirea de reglemen-
tări obligatorii pentru păduri şi economia forestieră. Pentru 
elaborarea acestor reglementări este necesar să fie creat de 
urgenţă Institutul European pentru Păduri, Mediu şi Faună.

Municipiul Braşov dispune de Universitatea Transilvania”, 
constituită din facultăţi, personal universitar şi bază logisti-
că de specialitate, recunoscute pe plan european.

Actuala Universitate „Transilvania” este cel mai important şi 
complex centru de învăţământ superior din Europa pentru 
silvicultură, vânătoare şi exploatarea lemnului, precum şi în 
domeniul industrializării produselor finite şi a mobilei.

Această universitate, împreună cu personalul şi baza logis-
tică a Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, poate fi 
garanţia pentru crearea Institutului European pentru Pă-
duri, Faună şi Mediu în România, acesta având capacitatea 
de a fundamenta ştiinţific politicile, strategiile, programele 
şi normele tehnice pentru dezvoltarea pădurilor, în corelare 
cu economia forestieră. Cu un sprijin important poate con-
tribui Ministerul Mediului, care deţine secretariatul perma-
nent al Convenţiei Carpatice, cu sediul tot la Braşov, având 
ca obiectiv şi conservarea biodiversităţii pădurilor şi faunei 
Carpaţilor. Faptul că în Austria şi Finlanda există asemenea 
institute care colaborează cu Facultatea de Silvicultură din 
Braşov şi cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, aces-
ta nu constituie un motiv justificat ştiinţific, economic sau 
de politică forestieră, pentru ca România să renunţe la un 
asemenea institut. Propunem ca MMP să reanalizeze această 
renunţare expusă în consfătuire.

Muzeul de la Posada pentru Vânătoare şi Păduri

Vânatul, la fel ca şi pădurile, în primii ani după cel de-Al 
Doilea Război Mondial, a fost refăcut şi s-au atins efectivele 
optime, astfel că, pe plan european, România a ajuns să fie 
considerată ca ţara cu cel mai bogat şi diversificat vânat din 
Europa. Această realizare se datorează faptului că, încă de la 
înfiinţarea Ministerului Silviculturii, a avut cea mai strânsă 
colaborare cu Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi, iar inspectoratele şi ocoalele silvice cu asociaţiile de 
vânătoare din teren. Paza, ocrotirea şi gospodărirea vânatu-
lui au fost încredinţate ocoalelor şi inspectoratelor silvice. La 
consfătuire s-a propus ca Muzeul de Vânătoare de la Posada 
să devină muzeu al vânătorii şi pădurilor. Ar fi o realizare im-
portantă, iar datorită exponatelor şi materialului documen-
tar de care se dispune, prestigiul acestui muzeu ar creşte, el 
putând să devină un punct de referinţă în circuitul ştiinţific, 
profesional şi turistic. ■



ALBUMUL: PARCUL NATURAL  
GRăDIŞTEA MUNCELULUI – CIOCLOVINA,  

ELABORAT ÎN ANUL INTERNAŢIONAL AL PăDURILOR – 2011

În Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 24/2008 (pag. 38-41 şi coperţile revistei) 
– ing. Mihaela Ionescu de la Direcţia Silvică Hunedoara a făcut o scurtă prezentare a 

Parcului Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina.

În Anul Internaţional al Pădurilor – 2011, din iniţiativa dr. ing. Stelian Radu, membru 
Secretariatului Ştiinţific al Parcului, completăm (mai jos) valoroasa prezentare cu un 

album miniatural, dar cu citate celebre, cunoştinţe fundamentale despre pădure şi 
imagini fermecătoare, realizate de talentatul  şi pasionatul colectiv al Parcului:





PROTESTUL SOCIETăŢII 
„PROGRESUL SILVIC”

România este pe locul 88 la sănătatea mediului (77,8 indicele Daly faţă de 99,4 Marea 
Britanie, Irlanda, Suedia, Germania, Franţa), pe locul 98 la vitalitatea ecosistemelor şi 
locul 83, din 149 state, la indexul de performanţă a mediului (71,9 indice EPJ faţă de 
95,5 Elveţia).
Deşi România este o ţară relativ săracă în păduri, cu 27% procent de împădurire faţă 
de optimul de 40%
•	 se defrişează în continuare pădurile de pe Măgura Codlei (Braşovul tău din 16 mai 

2011); 
•	 se neglijează reciclarea hârtiei uzate, care ar trebui să reprezinte 30-35% în 

structura materiei prime pentru industria hârtiei;

•	 după defrişarea vegetaţiei forestiere (octombrie 2010) de pe treimea inferioară a 
Colinei Universităţii, în spatele Pieţei Chilipir a apărut un teren degradat, cu şiroiri 
şi ogaşe;

•	 se degradează iremediabil terenurile în pantă mare de pe dealul Warte, Braşov, 
prin construirea imobilelor rezidenţiale de lux şi a drumurilor de acces;

•	 prin mişcările uriaşe de pământ, se favorizează scurgerea de suprafaţă, şiroirea, 
formarea ogaşelor şi intensificarea fenomenelor de torenţialitate;

Deşi în România speranţa medie de viaţă este sub 69 de ani, comparativ cu 81 în 
Japonia şi 79 în Suedia, deşi mortalitatea infantilă este de 26% în România şi 3% în 
Japonia şi Suedia, în oraşele României:
•	 se continuă defrişarea parcurilor pentru amplasarea mall-urilor;
•	 se continuă defrişarea scuarurilor şi tăierea arborilor din aliniamente pentru 

amenajarea parcărilor;
•	 se continuă distrugerea gardurilor vii cu ocazia săpăturilor pentru canale şi a 

izolării blocurilor; 
•	 are loc tăierea arborilor din renumitul parc dendrologic Warte, Braşov, pentru 

deschiderea vederii spre oraş şi locuri de aterizare pentru elicoptere (Gazeta 
Braşovului nr. 3, 2011).

Fig. 1-2. Formarea ogaşelor şi intensificarea fenomenelor de torenţialitate  
pe Colina Universităţii Braşov (Foto Bolea V.)
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În contextul schimbărilor climatice (creşterea temperaturii medii globale cu 2oC în 
2011, secete, zile caniculare, furtuni, uragane, tornade, ploi torenţiale şi inundaţii) 
cauzate de creşterea conţinutului de CO2 în atmosferă (270 ppm CO2 în epoca pre-
industrială, 315 ppm în 1958, 360 ppm în 2002), deşi pădurea este singura capabilă să 
purifice atmosfera prin încorporarea carbonului în biomasă, în România:
•	 50% din păduri sunt afectate de factori naturali şi antropici, funcţionând cu o 

capacitatea redusă de sechestrare a CO2, şi nu se face reconstrucţia lor ecologică;
•	 nu se găsesc fonduri pentru împădurirea a 20.000 ha în afara actualului fond 

forestier;
•	 nu există preocupări privind creşterea randamentului fotosintezei prin degajări, 

curăţiri şi rărituri, care nu se fac la nivelul necesarului de 400.000 ha, 
•	 nu se împăduresc haldele de steril şi cenuşă (Hărman, Braşov), care sunt antenate 

de vânturi, poluând oraşele (Braşov) şi pădurile (dealul Prejmer şi mlaştina Hărman 
- arii protejate pentru specii şi habitate de interes comunitar) (fig.3.).

Fig. 3. Halda de la Hărman, Braşov,  
cu steril şi cenuşă antrenate de vânt în 2011-05-26 (Foto Adorjani A.)
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