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editorial

Valorificarea lucrărilor publicate
în Revista de Silvicultură şi Cinegetică
(II)
Valentin Bolea

Î

n cele 29 de numere ale Revistei de Silvicultură şi Cinege- • Contribuţii la determinarea compoziţiei optime în arboretele de şleau (Iacob L.-A., 13-14/2001).
tică apărute între 1996 şi 2011 s-au publicat 316 articole
din care, pe domenii.
• Aplicarea teoriei statistice a selecţiei în monitorizarea sustenabilă a ecosistemelor forestiere (Leahu I., 19-20/2004).
• 57 (18%) Conservarea biodiversităţii;
• 57 (18%) Starea fitosanitară şi stabilitatea ecosistemelor • Variaţia diametrului de bază şi al coroanei arborilor în făgete montane naturale din Munţii Gutâi (Rob M., 19-20/2004).
forestiere;
• 14 (4,4%) Gestionarea durabilă şi ecocertificarea pădurilor; • Studiu privind fundamentarea soluţiilor tehnice ale amenajamentelor O.S. Groşii Ţibleşului şi O.S. Strâmbu Băiuţi
• 30 (9,5%) Sporirea producţiei de lemn;
(Iacob C., 25/2009).
• 25 (7,9%) Mărirea contribuţiei resurselor forestiere la cir4.2. Surse de seminţe
cuitul global al carbonului;
• Livada seminceră de brad Avrig (Bunea D.D., 29/2011).
• 17 (5,4%) Ameliorarea funcţiilor de protecţie a pădurilor;
• 15 (4,8%) Valorificarea resurselor nelemnoase ale pădurii;
• 17 (5,4%) Legislaţie şi politică forestieră;
• 54 (17,1%) Cercetarea, proiectarea şi învăţământul silvic;
• 30 (9,5%) Viaţa forestieră.
Tot acest amplu material bibliografic, cuprinzând rezultate
ale specialiştilor din producţie, cercetare, proiectare şi învăţământul superior silvic, stă la dispoziţia silvicultorilor din
România, care îl pot consulta la ICAS Braşov prin primirea
gratuită a revistelor pe care le mai avem în stoc sau, în viitorul apropiat, pe pagina web a revistei. Pentru a uşura studiul
bibliografic, am prezentat în Editorialul din numărul 28/2011
articolele din primele trei domenii, iar în prezentul editorial
articolele din următoarele şapte domenii.

4. Sporirea producţiei de lemn
4.1. Fundamentarea ştiinţifică
• Stadiul de climax în pădurea virgină şi cultivată (Florescu
I., Nicolescu N.-V., 5(1)/1997).

Fig. 1. Livada seminceră de brad din Avrig
Silver fir seed orchard of Avrig

• Implicaţii metodologice, ale teoriei generale a sistemelor
în conducerea structural –funcţională a pădurilor (Leahu • Cercetări privind calitatea seminţelor de brad din arboretele de pe Valea Tarcăului (Isciuc D. M., 22/2006).
I., 7/1998).
• Metode de conducere structural – funcţională a pădurilor 4.3. Producerea puieţilor
(Leahu I., 11-12/2000).
• Tehnica de butăşire la plopul alb (Bardaş M., 23/2007)
5
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transportul lemnului pe drumurile forestiere (Bereziuc R.,
Alexandru V., Ciobanu V., Marko M., Enescu A., 22/2006).
• Evaluarea riscurilor profesionale şi referiri la mecanicii
terasieri din construcţiile forestiere (Alexandru V., Munteanu M., 23/2007).
• Noţiuni generale privind riscul profesional, securitatea şi
sănătatea în muncă (Bereziuc R., Alexandru V., Ciobanu V.,
24/2008).
• Necesitatea revizuirii normativului pentru proiectarea
drumurilor forestiere (Bereziuc R., 25/2009).
Fig. 2. Cultura de plante mamă
Culture of white poplar mother-plants

4.4. Lucrări de îngrijire a arboretelor

• Aplicaţii ale metodei corelaţiei în unele cercetări referitoare la dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere (Bereziuc R.,
Ciobanu V., Duşcu D., Brânzea O., 26/2010).

4.7. Mecanizarea lucrărilor silvice

• Simularea răriturilor în făgete pentru obţinerea lemnului • Contribuţii la fundamentarea teoretică şi practică a substanţelor fitosanitare distribuite sub formă de aerosoli în
de calitate (Dincă L., Dincă M., Mădăraş I., 4/1996).
pădure (Popescu I., 23/2007).
• Dinamica înălţimii arborilor în raport cu vârsta şi intensitatea răriturilor în făgetele din Perşani (Spârchez G. Chi- • Motoferăstrăul Retezat – model îmbunătăţit (Ionescu M.,
23/2007).
ţea G., 5 (1)/1997).
• Lemnul subţire – o resursă insuficient valorificată (Tran- • Posibilităţi comode de lărgire a bazei energetice destinate
întreţinerii culturilor de pepinieră (Popescu I., Grigore V.,
dafir G., 9-10/1999).
29/2011).
• Rărituri adaptate la particularităţile făgetelor de la Po• Cercetări privind influenţa înrădăcinării puieţilor asupra
rumbacu (Bolea V., Velea D., 19-20/2004).
forţelor de rezistenţă la smulgere (Grigore V., Popescu I.,
• Particularităţi privind structura dimensională a ramurilor
Cristea I., 29/2011).
în cultura de plopi negri hibrizi din O.S. Lacu Sărat (Buţia
I., 29/2011).
4.8. Biomasa – resursă regenerabilă de energie
• Consideraţiuni privind resursele regenerabile de energie
4.5. Conducerea arboretelor
(Ene C., 25/2009).
• Particularităţi privind aplicarea tratamentelor cu regenerare naturală sub masiv în arborete pure şi amestecate de • Sisteme moderne de energie din lemn: o nouă oportunitatea pentru România şi Europa de Sud-Est (Ilica P., 26/2010).
brad din masivul nord-vestic al Munţilor Făgăraş (Bunea
D.D., 21/2005).

5. Mărirea contribuţiei resurselor forestiere
la circuitul global al carbonului
5.1. Transformarea zonelor verzi în păduri urbane

• Creşterea capacităţii arborilor de sechestrare a CO2 (Bolea
V., Chira D., Vasile D., 24/2008).
• Încetarea agresiunilor împotriva arborilor – primul pas în
acţiunea de diminuare a bioxidului de carbon din aer (Gavrilescu G., Bolea V., Vasile D., 26/2010).

Fig. 3. Arboret din U.P.II, u.a. 96 A, O.S. Avrig
Forest stand in U.P.II, u.a. 96 A, Forest District of Avrig

4.6. Accesibilizarea pădurilor
• Deschiderea pădurilor prin drumuri auto (Olteanu N., 4/1996).
• Reţeaua de transport în pădurile din România (Olteanu N.,
4/1996).
• Dotarea cu căi permanente de transport a pădurilor judeţului Covasna (Bereziuc R., Olteanu N., Ene C., 3/1996).
• Unele consideraţiuni privind consumul de combustibil în
6

Fig. 4. Pădure urbană din Toronto
Urban forest from Toronto
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•
5.2. Valorificarea prin împăduriri a terenurilor degradate
• Valorificarea prin împădurire a terenurilor degradate din
O.S. Sălişte (Ureche M., 3/1996).
•
• Fixarea terenurilor alunecătoare (Constandache C., 9-10/1999).
• Reconstrucţia ecologică a haldei de steril din Deva (Dincă •
L., Popescu E.N., Dincă M., 13-14/2001).
• Câteva opinii legate de împădurirea terenurilor degradate •
(Ilica A., 25/2009).

Fig. 5. Împăduriri în teren agricol
Afforestation in agricultural land

5.3. Promovarea speciilor cu lemn valoros

Reconstrucţia ecologică a pădurilor afectate de poluare
(Bărbătei R., 13-14/2001).
Reconstrucţia ecologică a arboretelor de cvercinee cărpinizate (Vlonga Ş., 13-14/2001).
Evoluţia procesului de cărpinizare în bazinul râului Homorod (Niţoi I., 25/2009).
Reconstrucţia ecologică a căstănişurilor din România
afectate de cancerul scoarţei (Bolea V., Chira C., 27/2010).

Fig. 7. Cancer vindecat în urma tratamentului
Chestnut cancer cured after treatment

5.5. Asigurarea unei structuri optime

• Paltinul creţ (Dincă L., Dincă M., 1/1996).

• Densitatea convenţională a lemnului de fag şi producţia de
masă uscată (Spârchez G., 6 (2)/1997).
• Sorbul torminal – importanţă şi staţiuni apte pentru cultură (Dincă L., Dincă M., 3/1996, 8/1998).
• Conducerea şi reglarea structural –funcţională a pădurilor
printr-un control permanent al bioproducţiei forestiere
(Leahu I., 13-14/2001).
• Teoria informaţiei, teoria fiabilităţii şi stabilirea structurilor optime ale arboretelor (Leahu I., 15-16/2001).
• Tipul structural al arboretelor (Vlonga Ş., 19-20/2004).

5.6. Valorificarea superioară a lemnului
• Stabilirea de noi indici de echivalenţă pentru punerea în
valoare a masei lemnoase de fag (Drăghiciu D., Pleşca G.,
Lazăr A., 2/1996).
• Cercetări privind colorarea duramenului la fag (Chira D.,
Georgescu P., Fărcaş R., Bujilă M., 13-14/2001).
• Gospodărirea căstănişurilor şi valorificarea lemnului de
castan bun în Grecia şi România (Diamandis Ş., Bolea V.,
Horj P., Sajerli M., 23/2007).

Fig. 6. Arborete reprezentative de sorb din Podişul Central Moldovenesc
Representative mountain ash stands in Podişul Central Moldovenesc

• Particularităţi ecologice, tehnologice şi silviculturale ale
sorbului (Nicolescu N.V. Nicolescu L., 17-18/2003).

5.4. Reconstrucţia ecologică a arboretelor
necorespunzătoare
• Refacerea – ameliorarea pinetelor necorespunzătoare
(Constandache C., 9-10/1999).
• Lucrări de reconstrucţie ecologică în Lunca Oltului (Boldai
C., Coteţ A., 9-10/1999).

Fig. 8. Mobilă de bucătărie de castan
Sweet chestnut kitchen furniture
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• Cercetări privind influenţa conicităţii şi a curburii asupra • Perdelele forestiere antipoluante de la Baia Mare (Bolea V.,
17-18/2003).
randamentului de prelucrare a lemnului în furnire şi derulate (Bratu I. A., 24/2008).
• Perdelelor forestiere de protecţie a câmpului (Vasilescu
M.M. 17-18/2003).
• Valorificarea superioară a masei lemnoase pe raza D.S. Sibiu,
în contextul cerinţelor de gospodărire durabilă a pădurilor • Perdelelor forestiere de protecţie a câmpului din O.S. Buşi în corelaţie directă cu cerinţele pieţii (Blaj R., 25/2009).
zău (Cîrstian D., 22/2006).

6. Ameliorarea funcţiilor de protecţie
a pădurilor
6.1. Eficacitatea funcţiilor de protecţie
• Presiunea antropică asupra pădurilor din grupa I funcţională (Boghie D., 8 (2)/1998).
• Pericolul ignorării funcţiilor de protecţie ale ecosistemelor
forestiere (Fluture G., Straton C., 9-10/1999).
• Particularităţi de ordin sanogen ale mediului pădurilor
datorate speciilor forestiere componente (Beldeanu E.C.,
24/2008).
• Măsuri de stimulare în gestionarea durabilă a pădurilor
din România (Popescu F., Popescu E.N., 26/2010).

6.2. Managementul riscurilor
• Managementul riscurilor în zona montană şi metode de
gestionare (Cotârlea I., 23/2007).

6.3. Aplicarea tratamentelor
• Particularităţi privind aplicarea tratamentelor în pădurile
din Câmpia Vlăsiei (Florescu I.I. ş.a. 28/2011).
• Convertirea la codru a căstănişurilor din lăstari de la Tăuţi
Măgherăuş (Bolea V. ş.a. 21/2005).

Fig. 10. Perdea forestieră degradată – Ruşeţu
Degraded forest belt of Ruşeţu

• De la perdele forestiere la sistemele agrosilvice – Un tour
d’horizon (Teuşan A., 28/2011).
• Evaluarea eficienţei economice şi ecologice a perdelelor forestiere de protecţie a câmpului (Muşat I., 28/2011).

7. Valorificarea resurselor nelemnoase
ale pădurii
7.1. Vânătoare

• Tăieri de transformare la grădinărit aplicate în cadrul • Hrana suplimentară a vânatului mare din zona montană
(Micu I., 5 (1)/1997).
O.S.E. Săcele (Iacob C., 22/2006).

Fig. 9. Arboret parcurs cu tăieri de transformare la grădinărit
(u.a. 76 B, U.P. VII Tărlung)
Conversion towards selection forest
(u.a. 76 B, U.P. VII Tărlung)

•
• Măsuri silvotehnice pentru gestionarea durabilă a pădurilor cu funcţii speciale de protecţie hidrologică (Florescu I.I., •
Clinciu I., 25/2009).
•

6.4. Perdele forestiere de protecţie

Fig. 11. Ogoare de hrană pentru vânat
Food cultures for wild animals

Revizuirea criteriilor de bonitate a fondurilor de vânătoare (Negruţiu A., Ionescu O., 11-12/2000).
Vânătoarea „vis-a-vis” de silvicultură (Micu I., 4/ 1996).
Integrarea eco-etologică şi economică a vânatului în ecosistemul forestier (Micu I., 15-16/2001).

• Specificul perdelelor forestiere de protecţie în Japonia (Si• Bazele de amenajare a fondurilor de vânătoare (Negruţiu
mion D., 6 (2)/1997).
A., Ionescu O., 15-16/2002).
• Istoria perdelelor forestiere de protecţie din România (Po• Două decenii de existenţă a speciei Cervus elaphus pe teripescu E.N., Popescu F., 11-12/2000).
toriul judeţului Călăraşi ( Geacu S., 21/2005).
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• Cervus elaphus în regiuni de câmpie. Studiu de caz: Judeţul
Giurgiu (Geacu S., 23/2007).
• Fauna sălbatică şi criza mondială (Micu I., 24/2008).

8. Legislaţie şi politică forestieră
8.1. Politică forestieră

• Cuvântul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Me• Situaţia populaţiei de cerb lopătar din sudul judeţului Pradiului, dl dr. ing. Romică Tomescu la Sesiunea de Comuhova (Geacu S., 24/2008).
nicări Ştiinţifice organizată de ICAS – Staţiunea Braşov în
28-29
august 1998 (Tomescu R., 9-10/1999).
• Populaţii actuale şi extincte de cerb lopătar în judeţului
Tulcea (Geacu S., 27/2010).
• Opinii privind schimbarea şefilor de ocoale silvice după împlinirea a 12 ani pe funcţie (Popescu E.N., Bolea V., 9-10/1999).

7.2. Salmonicultura

• Eficientizarea activităţii păstrăvăriei Dejani (Comşiţ G., • Principii actuale ale politicii forestiere germane (Ciobanu
D., 11-12/2000).
13-14/2001).
• Opinii referitoare la procesul de retrocedare a pădurilor
(Comşiţ Gh., 11-12/2000).
• Produsele forestiere accesorii un trend ascensional în
asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare (Ţuluca E., • Probleme actuale ale retrocedării pădurilor (Popescu E.N.,
26/2010).
11-12/2000).

7.3. Produsele accesorii

• Bradul – între tradiţia de Crăciun şi ecologie (Bunea D.D. • Probleme actuale ale privatizării pădurilor (Popescu E.N.,
27/2010).
9-10/1999).
• Trufele – o bogăţie a ecosistemelor forestiere, prea pu- • Care-i adevărul? (Vlonga Ş., 13-14/2001).
ţin cunoscută de către silvicultori (Dincă L., Dincă M., • Program verde pentru România. Politică şi strategii pen29/2011).
tru integrarea pădurilor în sistemul forestier din Uniunea
Europeană (Ionescu M., 24/2008).
• Scrisoare deschisă către Prim – Ministrul Guvernului României (Stoicescu M., Ionescu M., Gavrilescu G., 27/2010).
• Quo vadis Regia Naţională a Pădurilor? (Ungur A., 27/2010).
• Scrisoare deschisă către d-l Ion Diaconescu, Preşedinte al Camerei Deputaţilor (Stănescu V., Târziu D., Bolea V., 5 (1)/1997).

8.2. Legislaţie
• Aspecte teoretice şi practice privind ultrajul şi infracţiunile silvice (Ene C., Vlad C., 19-20/2004).
• Observaţii şi propuneri de modificare a Codului Silvic. Legea 46/2008 (Ilica A., 27/2010).
Fig. 12. Arboret din care se recoltează pomi de Crăciun
Stand from which Christmas trees are harvested

7.4. Ecoturismul

• Bâlbâieli legislative (Comşiţ G., 26/2010).
• Aspecte istorico-economice şi juridice privind composesoratele de păduri din secuime (Ciobanu D., 11-12/2000).

• Propunere legislativă privind trecerea unor drumuri şi căi
ferate din domeniul public al statului şi din administraţia
• Turismul în pădurile de castan de la Baia Mare (Bolea V.,
RNP
– Romsilva în domeniul public al unor unităţi admiChira D., Vasile D., Solomon V., 27/2010).
nistrativ-teritoriale (Horj P., 26/2010).
• Un potenţial silvic ce trebuie valorificat (Ene C., 4/1996).

• Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 (Vlonga Ş., 5 (1)/1997).
• Consideraţii privind proiectul Codului Deontologic al inginerului silvic (Popescu E.N. Bolea V., Florea M., 8 (2)/1998).
• Proiect de lege privind conservarea arborilor excepţionali
din România (Bolea V., Florescu I., Balabaşciuc I., 29/2011).

8.3. Normative
• Oportunitatea şi necesitatea revizuirii şi schimbării unor
normative şi instrucţiuni în vigoare (Melinte M., 9-10/1999).

9. Cercetare, proiectare şi învăţământ
9.1. Cercetare şi proiectare silvică
Fig. 13. Pădure de agrement cu Castanea sativa
Recreation forest with Castanea sativa

• Cercetare silvică instituţionalizată la Braşov (Bolea V.,
1/1996).
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• Congresul al II lea al Societăţii de Botanică din Republica
Moldova: „Biodiversitatea vegetală în preajma mileniului
III” (Mandai M., 9-10/1999).
• A III–a Sesiune Ştiinţifică: „Ecologia şi protecţia ecosistemelor” de la Bacău (Vlonga Ş., 9-10/1999).
• Simpozionul internaţional: „Silvicultura şi pădurea naturală” (Vlonga Ş., 9-10/1999).
• Consfătuirea Filialei Baia Mare a Societăţii „Progresul Silvic”
din 17.10.2001 pe tema: „Influenţa poluării asupra vegetaţiei forestiere. Reuşita unor lucrări de reconstrucţie ecologică
a pădurii în zonele afectate cu noxe” (Bolea V., 13-14/2001).
• Simpozioanele IUFRO din anul 2001 (Dincă L., 1314/2001).
• Reuniunea de lucru a partenerilor le programul EUFORGEN (Blada I., 15-16/2002).
• Simpozionul „Pădurile din Maramureş şi Sătmar” (Bolea
V., 29/2011).

9.4. Cooperare ştiinţifică
• ICAS în cooperare internaţională (Blada I., 13-14/2001).
Fig. 14. Staţionarul ecologic Poiana Braşov
Ecological plot of Poiana Barşov

• Amenajarea pădurilor la ICAS Braşov (Buzea V., 5 (1)/1997).

9.5. Biografii exemplare
• Memorii de activitate – Alexandru Săvulescu (Popescu
E.N., 25/2009).

• Necesitatea înfiinţării unui laborator de economie forestieră în cadrul ICAS (Veştea A., 9-10/1999).
• Oportunitatea reamenajării parţiale şi modernizării
„Centrului de conservare a seminţelor de răşinoase de la
ICAS Braşov” pentru păstrarea pe perioadă îndelungată a ghindei (Popescu E.N., Bolea V., Dincă L., Popescu F.,
9-10/1999).
• Staţiunea de Cercetări Silvice Simeria – continuitatea şi
modernizare (Radu S., 13-14/2001).
• Cercetarea silvică braşoveană în ultimul deceniu (Iacob C.,
Giurgiu I., 25/2009).

9.2. Învăţământ silvic
• Istoria colecţiilor zoologice ale Facultăţii de Silvicultură
din Braşov (Simon D., 2/1996).
• Învăţământul silvic, tradiţie şi perspectivă în Miercurea
Ciuc (Magyarasi A., 2/1996).
• Învăţământul silvic românesc şi manifestările ştiinţifice în economia forestieră înaintea înfiinţării Institutului de Cercetări şi Experimentări Forestiere (Veştea A., 6 Fig. 15. Profesorul Alexandru Săvulescu, îndrumând studenţii
(2)/1997).
la cercurile ştiinţifice
Professor Alexandru Săvulescu guiding the students in scientific class
• Semicentenarul Învăţământului superior silvic braşovean
(Ionaşcu G., Chiţea G., 9-10/1999).
• Rudolf Rösler – biografie (27/2010).

9.3. Simpozioane şi congrese ştiinţifice
• Calendarul întrunirilor IUFRO în 1996 (Man G., 1/1996).

• Rudolf Rösler – bibliofil, bibliograf, cartograf, grafician şi
pictor (Stoiculescu C., 29/2011).

• Calendarul congreselor şi întâlnirilor de lucru în domeniul • Cristu Silviu Papadopol – More than a tree (Soilmoisture
Equipment Corp., 21/2005).
geneticii şi ameliorării (Man G., 6 (2)/1997).
• Calendarul congreselor, întâlnirilor de lucru şi cursurilor 9.6. Aniversări
de specialitate în domeniul geneticii şi ameliorării arbori- • Profesorul Aurel Rusu la 80 de ani (Chiţea G., 5 (1)/1997).
lor în 1998 (Man G., 8 (2)/1998).
• Dr. ing. Petre Ciobanu la 80 de ani (Gava M., 13-14/2001).
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• Profesorul dr. ing. Darie Parascan la 75 de ani (Danciu M.,
Bolea V., 15-16/2002).
•
• Cercetătorul dr. ing. Mihai Damian la 75 de ani (Bolea V.,
15-16/2002).
• Ing. Mihai Bodea la 75 de ani (Micu I., 17-18/2003).

culturii române (Stoiculescu C.D., 27/2010).
O grea pierdere pentru comunitatea universitară şi cea silvică românească, decesul prof. dr. ing. Victor Stănescu (Şofletea N., Bolea V., Man G., Dinulică F., 11-12/2000).

• In memoriam – Ion Voicescu (Chira F., Chira D., 17-18/2003).

• Directorul D.S. Harghita, conferenţiarul dr. ing. Ion Micu 9.8. Comemorări, In memoriam
la 60 de ani (Bolea V., Ciobanu D., 17-18/2003).
• Prof. univ. dr. ing. Vasile Andreescu (1912-1975) (Ciubotaru A., 1/1996).
• Aniversarea vârstei de 80 de ani a profesorului Rostislav Bereziuc (Alexandru V., Olteanu N., Ciobanu V., 19- • Omagiu prof. Stelian A. Munteanu, 1918-1990 (Alexa B.,
20/2004).
2/1996).
• Domnul dr. ing. Ilarion Vlase, simbolul perenităţii şi în- • O personalitate marcantă a silviculturii româneşti prof. dr.
ţelepciunii în conducerea colectivului de cercetare şi a
ing. Atanase M. Haralamb 1903-1973 (Ciortuz I., 3/1996).
Staţiunii ICAS Braşov a devenit octogenar (Gava M., 19• O personalitate proeminentă a învăţământului silvic su20/2004).
perior din România, prof. univ. dr. ing. Nicolae Rucăreanu
• Dr. ing. Mihai Gava, distins specialist cu peste trei decenii
(1906-1986), membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
de activitate în domeniul cercetării, împlineşte 75 de ani
Silvice (Leahu I., 5 (1)/1997).
(Bolea V., 19-20/2004).
• Marin D. Drăcea, o excepţională personalitate a şcolii ro• Domnul dr. ing. Eugeniu N. Popescu la 70 de ani (Bolea V.,
mâneşti de silvicultură (Florescu I.I., 8/1998).
Chira D., 22/2006).
• Perenitatea concepţiei prof. dr. A. Haralamb privind ameli• Aniversarea d-lui dr. ing. Stelian Radu, cu ocazia împlinirii
orarea silvică a terenurilor degradate şi secetoase (Păcurar
vârstei de 80 de ani (Popescu E.N., 25/2009).
V., 19-20/2004).
• Profesorul Atanase Haralamb, fiu al Bărăganului (Marcu
M., 19-20/2004).
• Profesor dr. h.c. Mihai Prodan (1912-2002), pionier silvic
pe meridiane străine (Teuşan A., 22/2006).
• Profesorul Alexandru Săvulescu – întemeietorul Staţiunii de Cercetări Silvice Braşov (Popescu E.N., Bolea V.,
25/20099.
• Omagierea postumă a memoriei dr. ing. Petru Ciobanu
(Gava M., 25/2009).
• La 125 de ani de la naşterea marelui silvicultor Marin Drăcea. Ziceri pentru neaşternerea uitării (Daia M., 27/2010).

Fig. 16. Aniversarea dr. Stelian Radu
Dr. Stelian Radu anniversary

• Războiul şi onoarea profesorului universitar dr. ing. Teodor P. Bălănică (Amzică A., 29/2011).
• Dr. Gheorghe Nedici, 70 ani de la deces (Rösler D., Rösler
R., 29/2011).

• Dl dr. ing. Ilarion Vlase la vârsta de 85 de ani (Gava M., • Ing. silvic Julius Michael Frölich, 130 ani de la naştere
25/2009).
(Rösler D., Rösler R., 29/2011).
• Dr. ing. Amzică Aurel (Gava M., 26/2010).
• Prof. dr. Gerhard Thielcke, protector internaţional al me• Împreună în băncile studenţiei – la aniversarea profesorului octogenar Nicolae Doniţă (Marcu M., 27/2010).
•
• Domul dr. ing. Vadim Leandru la 85 de ani (Bolea V.,
27/2010).
• Dr. ing. Ilie Muşat la 80 de ani (Radu S., 28/2011).
• Dr. ing. Mihai Ionescu la 80 de ani (Ionescu M.F., 29/2011).

9.7. Necrolog

diului şi naturii 1931-2007 (Stoiculescu C. D., 29/201).
Crearea „Pădurii urbane Baia Mare” în amintirea dr. ing.
Dorel Cherecheş – militant curajos pentru un aer mai curat
în oraşele României (Bolea V., 29/2011).

10. Viaţa Forestieră
10.1. Din istoria silviculturii româneşti

• „Viaţa Forestieră” – o reuşită revistă tehnico-ştiinţifică
• Consideraţii asupra vieţii şi operei dr. doc. Ing. Ioan Lupe
în slujba pădurilor României mari (Radu S., Coandă C.,
(Popescu E.N., Bolea V., 1/1996).
29/2011).
• Scriitorul patriot Anatolie Paniş, personalitate de excepţie 10.2. Din activitatea Societăţii „Progresul Silvic”
a naţiunii române (Stoiculescu C.D., 29/2011).
• Din activitatea Societăţii „Progresul Silvic” (Drăghiciu D,
• Dr. ing. N. Pătrăşcoiu, personalitate emblematică a silvi-

Vlonga Ş., 1/1996).
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• „Progresul Silvic” o autoritate de mare actualitate pentru 10.4. Formarea conştiinţei forestiere
soarta pădurilor noastre (Stan C., 24/2008).
• Cuvinte şi îndemnuri de-a lungul vremii pentru creaţia forestieră (Popescu E.N., 13-14/2001).
• Din activitatea şi rolul Societăţii „Progresul Silvic” (Gavrilescu G., 25/2009).
• Decalogul silvic german (Popescu E.N., 13-14/2001).
• Raportul de activitate a Societăţii „Progresul Silvic”pe pe- • Chemare la solidaritate a corpului silvic (Bolea V., 21/2005).
rioada iulie – decembrie 2009 şi Programul de activitate pe
• Privilegiat şi… nu prea (Ilica A., 22/2006).
anul 2010 (Gavrilescu, G., Florescu I., 27/2010).
• Protestul Societăţii „Progresul Silvic” privind tăierea arbo• Premiile anului 2010 acordate de Societatea „Progresul Silrilor din aliniamente pentru parcarea maşinilor (Bolea V.,
vic” (Ilica A., Gavrilescu G., 27/2010).
22/2006).
• Protestul Societăţii „Progresul Silvic” privind deteriorarea
ariilor protejate (Stoiculescu C.D., 22/2006).
• Rubrica „Mândrii ale silviculturii româneşti” (Bolea V.,
23/2007).
• Protestul Societăţii „Progresul Silvic” pentru ineficienţa
măsurilor de oprire a diminuării pădurilor din România
(Bolea V., 23/2007).
• Mesajul arborilor – Poluarea de la Copşa Mică are efecte
dăunătoare asupra pădurilor şi oamenilor. Parcul de Sud
din Baia Mare (Şesul Băii – Lapoş) a început să fie defrişat
(Bolea V., 25/2009).
• Apelul Societăţii „Progresul Silvic”: Opriţi agresiunea împotriva arborilor din aliniamentele Braşovului; După defrişările de pe Warte urmează Tâmpa (Bolea V., 26/2010).
Fig. 17. Dr. ing. Mihai Filat la primirea premiului
Dr. Mihai Filat receiving the award

• Profesorul dr. hc. Cicerone Rotaru distins de Societatea
„Progresul Silvic” cu diploma de excelenţă pentru întreaga
activitate (Gavrilescu Gh., Florescu I., 29/2011).
• Raportul de activitate a Societăţii „Progresul Silvic”pentru
anul 2010-2011 (Gavrilescu G., 28/2011).
• Din activităţile şi rolul Societăţii „Progresul Silvic” (Gavrilescu G., 25/2009).
• Premiile anului 2011 acordate de Societatea „Progresul Silvic” (Bolea V., Florescu I., 29/2011).

10.3. Aportul Revistei de Silvicultură şi Cinegetică la
progresul silviculturii
• Revista de Silvicultură (Stănescu V., 1/1996).
• La început de drum (Ionaşcu I., 1/1996).
• Când? Unde? Cum? (Borza R., 1/1996),
• Ce credeţi despre Revista de Silvicultură şi Cinegetică (Parascan D., Bolea V., 13-14/2001).
• Recomandări pentru autori (Bolea V., 13-14/2001).
• De ce Cinegetică? (Micu I., 17-18/2003).

Fig. 18. Aliniament de Aesculus hippocastanum tăiat pentru parcare
Aesculus hippocastanum alignment cutting for parking

10.5. Activitatea silvicultorilor în forurile academice
• Specialişti ai silviculturii româneşti în înalte foruri academice (Popescu E.N., 8/1998).

• Aportul Revistei de Silvicultură şi Cinegetică în gospodări- • Simpozionul aniversar Revista Pădurilor la 125 ani (Bolea
V., 29/2011).
rea durabilă a pădurilor (Bolea V., 19-20/2004).
• Prezentarea Revistei de Silvicultură şi Cinegetică (Bolea V., • Idealurile Revistei Pădurilor, în atenţia redacţiei Revistei
de Silvicultură şi Cinegetică (Bolea V., Vasile D., 29/2011).
24/2008).
• În dialog cu cititorii şi colaboratorii (Bolea V., 27/2010).

10.6. Activitatea silvicultorilor din Parlamentul României

• Valorificarea lucrărilor publicate în revista de Silvicultură • Propunerea legislativă privind drumurile şi căile ferate forestiere (Horj P., 26/2010).
şi Cinegetică Partea I (Bolea V., 28/2011) şi Partea a II-a
(Bolea V., 29/2011).
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Florin Dănescu, Cornel Costăchescu, Elena Mihăilă, Dorina Drăgan:
Specificul pedostaţional al ecosistemelor forestiere din Dobrogea

Recenzie
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brată, în care prezentarea cercetărilor
Lucrarea conţine rezultate originale, proprii reprezintă peste 90%.
de mare valoare ştiinţifică, cu privire Lucrarea este utilă specialiştilor din
la cunoaşterea specificului staţional al amenajarea pădurilor, practica silvică,
Dobrogei şi la sistematica staţiunilor dar şi celor din cercetare, conservaforestiere din această parte a ţării (dis- rea biodiversităţii, etc. Îmbunătăţirea
tribuţia spaţială a tipurilor de staţiuni sistematicii staţiunilor forestiere din
forestiere, suprafaţa deţinută de aces- Dobrogea, precum şi cunoaşterea mai
tea, la variabilitatea regională a vege- profundă a specificului staţional regional, va conduce la creşterea nivelului
taţiei forestiere, etc).
Lucrarea reprezintă o primă tentativă calitativ al activităţii de amenajare a
de continuare şi dezvoltare a cercetă- pădurilor şi va avea repercusiuni porilor privind staţiunile forestiere după zitive în activitatea de producţie silviîntreruperea acestora în anul 1986 şi că, printr-o mai bună fundamentare a
un prim pas către imprimarea unui compoziţiilor de regenerare şi a celorspecific regional/biogeografic sistema- lalte recomandări făcute, în strânsă
concordanţă cu specificul regional. ■
ticii staţiunilor forestiere.
măsurile de gospodărire adecvate.

Lucrarea abordează o tematică foarte
importantă şi actuală, respectiv cunoaşterea specificului regional al staţiunilor/ecosistemelor forestiere din
Dobrogea, ştiut fiind faptul că Dobrogea are un specific ecologic aparte faţă
de celelalte regiuni ecologice ale ţării.
Cunoaşterea specificului pedostaţional al ecosistemelor forestiere din Dobrogea are implicaţii majore la nivelul
structurii şi funcţionării ecosistemelor forestiere şi implicit al gospodăririi
acestora, deoarece în funcţie de unităţile ecosistemice şi de caracteristicile
ecologice ale acestora se aleg şi aplică Lucrarea este bine structurată, echili-

Iovu-Adrian Biriş
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protecţia pădurii

În lumina anului Internaţional
al Pădurilor. Pădurea privată
în Germania postbelică
Aurel Teuşan

1. Vae victis

C

onfruntată cu cei trei aliaţi (Statele Unite, Anglia şi
Franţa), Germania naţional-socialistă a capitulat fără
condiţii în 1945. Germania Federală din zilele noastre,
compusă din mai multe regiuni (landuri) şi 3 municipii de sine
stătătoare,s-a constituit deabia în 1949. După cum era de aşteptat, învingătorii au trecut fără întârziere la acţiune. Oalele sparte le-a plătit în primul rând pădurea. Germania a fost
obligată să-şi exploateze pădurile, livrând lemnul drept plată a
datoriilor de război. Vizate erau mai ales arboretele din Pădurea Neagră, vecină cu Franţa. Spre a nu dezavantaja pe diferiţii
proprietari, aliaţii au cerut ca fiecare categorie de proprietar să
contribuie cu o cotă corespunzătoare suprafeţei împădurite şi
speciilor de arbori. Administraţia silvică s-a văzut strânsă cu
uşa. Pădurile se aflau într-o stare dezolantă. Pentru proprietăţile private nu existau planuri de amenajament suficiente. Nici
creşterile anuale şi nici speciile forestiere locale nu erau bine
cunoscute. Cum să fixeze o cotă echitabilă în aceste condiţii?
Majoritatea proprietrilor erau ţărani şi pădurea constituia
componenta indispensabilă pentru supravieţuirea familiei.

trecut la retrocedarea proprietăţilor silvice etatizate. Multe
dintre acestea se limitau la câţiva metri pătraţi. Un alt incovenient era forma terenului împădurit cu lungimi de sute
de metri şi lăţimi de câţiva metri. De unde necesitatea unor
restructurări şi comasări.
Soluţia la care s-a recurs a fost constituirea de asociaţii forestiere pe baza unor dispoziţii legale. Ne-am ocupat şi de acest
aspect al proprietăţii silvice private din Germania (cf. Meridiane Forestiere 4/2010). Acţiunea respectivă este încă în curs.
Doar Bavaria a dus la bun sfârşit aceste remanieri. Toate pădurile private de pe teritoriul ei sunt încadrate în formaţii
(Forstbetriebsgemeinschaften) care uşurează membrilor
procurarea de puieţi pentru plantaţii, de utilaj agricol sau
forestier, precum şi desfacerea produselor lemnoase în condiţii optimale. Un alt avantaj constă în certificarea pădurilor
în grupe, de unde o reducere a cheltuielilor inerente acestor
operaţii. Aceste realizări, se datoresc unui sprijin (nu numai
cu vorba, ci şi cu fapta) din partea personalului silvic de stat.

3. Pădurea privată şi cervidele

Dat fiind această situaţie, administraţia a apelat la ştiinţele
silvice. Profesorul Karl Abetz de la Faultatea de silvicultură
din Freiburg a fost solicitat să organizeze şi să conducă ridicările topografice pe teren şi culegerea datelor necesare.

„Eu sunt şi vânător“, aşa vorbeşte proprietarul unei păduri
de cca. 50 ha dintr-un ţinut muntos din Bavaria. Ca atare,
mă simt obligat să am grijă nu numai de brazi, ci şi de cerbi
şi căprioare. Prin urmare, trebuie să mă împac cu anumite
Nu trecem la amănunte. Ne-am ocupat în alt context de re- daune cauzate de vânat în timpul iernii. Dacă acestea devin
alizările sus-numitului profesor (cf. Meridiane Forestiere insuportabile, recurg la măsuri de protecţie individuală.
2/2003 şi 4/2003).
Problema pagubelor cauzată de cervide în pădurile particulare din Germania este controversată.

2. Ajută-te ca să te ajut

Din păcate, în alte landuri ale Germaniei ocupate de aliaţi,
anume Brandenburg, Mecklemburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen şi Sachsen-Anhalt (fosta Republică Germană
Democratică), aveau sovieticii ceva de spus. După cum era de
aşteptat, toate pădurile au fost naţionalizate. De-abia după
escaladarea zidului dintre Germania apuseană şi cea răsăriteană, adică după unificarea Germaniei acum 20 de ani, s-a
14

Cu ocazia unei conferinţe de presă, care a avut loc la 5 mai
2010, trei foruri care au ceva de spus în materie de silvicultură1 au lansat un document prin care atrag atenţia publicului
asupra daunelor intolerabile cauzate de cervide în multe păduri germane, daune de natură ecologică şi economică.
1 Bundesamt für Naturschutz (BfN), Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFR) und Natjurgemäße Waldwirtschaft (ANW)
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Pe scurt: în comparaţie cu vânatul, pădurea are prioritate.
Silvicultorul este garant pentru regenerarea naturală a speciilor din staţiune, fără măsuri suplimentare de protecţie.
Orice altă soluţie este „alături cu drumul“.
Replica nu a întârziat. După organizaţia centrală a vânătorilor (Deutscher Jagdschutz-Verband e.V. (DJV), declaraţia
sus-numitelor foruri nu-i decât o „socotelă fără cârciumar“.
Nu s-a ţinut cont de faptul că, după legile în vigoare, dreptul
de proprietate şi cel de vânat sunt împletite în mod inextricabil. Cu alte cuvinte: primul care are ceva de spus în controversele pădure-vânat este proprietarul pădurii!
Până la urmă s-a convenit că o soluţie viabilă implică acordul
tuturor partenerilor. De unde perspectiva de a mai reveni
asupra acestei probleme…

3. Pădurea privată la nivel european
Suprafaţa împădurită în 20 de ţări europene (în milioane de
hectare şi procente din suprafaţa totală) şi repartiizarea acestor
suprafeţe împădurite pe proprietăţi (%) este redată în tabelul 1.
Tab. 1. Europa: suprafaţa împădurită în hectare, resp. procente şi repartizată pe ţări şi poprietăţi (%)
Europe: forested area in hectares/ percentages and distributed
by country and property (%)
Ţara
Belgia
Danemarca
Germania
Finlanda
Franţa
Grecia
Marea Britanie
Irlanda
Islanda
Italia
Liechtenstein

Suprafaţa Suprafaţa
împădurită împădurită
(milioane
(%)
ha)
0,620
20,5
0,417
9,8
10,741
30,8
20,032
65,8
15,034
28,0
3,359
26,1
2,459
10,2
0,570
8,3
0,110
0,1
6,821
23.2
0,006
37,5

Pădurea
privată
(% din
total)
57,0
66,5
46,3
68,4
74,8
14,8
56,6
27,5
66,0
8,0

Pădurea
comunală
şi alte organizaţii
33,0
4,9
19,8
3,1
15,5
12,1
6,1
1.9
27,0
-

Pădurea
statului
(% din
total)
10,1
26,5
33,9
28,5
9,7
73,2
37,3
70,6
7,0
92,0

Ţara
Luxemburg
Tările de Jos
Norvegia
Austria
Portuglia
Romania
Suedia
Elveţia
Spania

Suprafaţa Suprafaţa
împădurită împădurită
(milioane
(%)
ha)
0,089
34,8
0,334
8,8
8, 073
26,3
3,877
46,9
2,875
31,4
?
?
24,425
59,3
1,130
28,6
10,662
21,3

Pădurea
privată
(% din
total)
52,8
52,1
77,0
81,9
84,0
?
69,8
26,8
66,6

Pădurea
comunală
şi alte organizaţii
36,0
16,5
14,0
3,1
11,8
?
11,2
67,7
28,8

Pădurea
statului
(% din
total)
11,2
31,2
9,0
15,0
2,7
?
19.0
5,5
4,6

Sursa: Eurostat
Din cifrele de mai sus rezultă o superioritate covârşitoare a
proprietăţilor private în comparaţie cu cele ale statului. În
concluzie: cu toată superiorittea numerică, pădurea privată
este subestimată.

4. Perspective?
Se remarcă două categorii de proprietari ai pădurilor. Proprietarii de păduri private de provenienţă agro-silvică, pentru
care pădurea este un bun de importanţă existenţială pentru
întreaga familie, bun de transmis şi urmaşilor. Numărul
acestora s-a înjumătăţit aproape în zilele noastre.
Pentru restul proprietarilor, pădurea este mai mult obiect
de „fudulie”, loc de distracţie şi reconfortare sau obiect de
speculaţii.
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Abstract

In the light of the International Year of Forest. Private forests in Germany after the second World War
After Germany unification, the legislation promoted restitution of former private forest property and the association
of the new owners. Such associations have facilitated acquisition of seedlings for plantations, forestry equipments and
the sale of wood products by forest owners. Forest certification, afforestation cost, maintenance and care has been also
reduced.
In the forest-hunt controversy the first who decide is the forest owner.
The most afforested surfaces are the private forests, although their surface could be underestimated.
Two categories of forest owners can be observed: forest owners for which the forest is an proud object, an entertainment
place or an speculation object and forest owners for which the forest is a property of existential importance for the whole
family. The number of the forest owners in the latter category has been reduced to half nowadays.
Keywords: forest property, forest owners, afforestation, hunting.
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Marius Petrila, Bogdan Apostol,
Vladimir Gancz, Adrian Lorenţ:
Aplicaţii ale tehnologiilor geomatice în silvicultură
Lucrarea tratează un subiect actual
şi de înalt nivel tehnic şi ştiinţific şi
anume investigarea modalităţilor de
integrare a geomaticii în gestionarea
durabilă a resurselor forestiere. Cercetările abordează potenţialul utilizării
geomaticii ca alternativă modernă, cu
randament superior, pentru realizarea
şi completarea bazei de date cartografice existente, necesară lucrărilor de
amenajarea pădurilor, dar şi a altor
activităţi silvice, respectiv amenajarea bazinelor torenţiale, instalaţii de
transport, exploatări forestiere, vânătoare ş.a.utilizarea tehnicilor geomaticii în diverse activităţi specifice
silviculturii şi conservării biodiversităţii. Sunt prezentate detaliat (text şi
imagini) metodologii care utilizează
sisteme informatice şi date digitale

16

Recenzie
geospaţiale pentru actualizarea, completarea şi stocarea informaţiei silvice
existente pe planurile topografice clasice, necesare pentru lucrările de amenajarea pădurilor şi stabilirea celor mai
potrivite tehnologii geomatice care pot
fi utilizate. Cercetările efectuate au
avut în vedere, pe de o parte, obţinerea
datelor geospaţiale pe baza imaginilor
digitale aeriene sau satelitare de foarte înaltă rezoluţie spaţială şi reducerea
la minimum a măsurătorilor terestre,
iar pe de altă parte propunerea unor
metodologii aplicabile în domeniul
măsurătorilor terestre pentru sectorul
forestier care să fie realizate cu aparatură modernă şi să fie preluate direct în
format digital gata de a fi integrate în
mediul GIS.

rajului aerofotogrametric cu ajutorul
GPS-ului;
• reactualizarea planurilor topografice utilizate în amenajarea pădurilor
prin utilizarea ortofotoplanurilor şi
a aparaturii moderne pentru ridicări
topografice;
• elaborarea de metode şi procedee de
lucru bazate pe utilizarea aparaturii
şi a software-urilor recomandate, pe
baza testelor şi a experienţei proprii;

Lucrarea conţine numeroase aspecte
de noutate privind utilizarea tehnologiilor geomatice în silvicultură, cu aplicabilitate practică imediată. Acestea
pot fi reluate cu succes de orice instituţie sau operator interesat în domeniul
geomaticii forestiere care dispune de
O serie de rezultate ale cercetărilor re- tehnologia şi datele necesare.
prezintă contribuţii ştiinţifice origina- Lucrarea este bine structurată, echilibrale, cum sunt cele privind:
tă, îngrijit redactată, scrisă într-un lim• ridicarea în plan a limitelor parcelare baj accesibil specialiştilor în domeniu. ■
cu sisteme GPS şi determinarea repe-

Iovu-Adrian Biriş
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economie forestieră

O privire actuală asupra
punerii în valoare a pădurii
Partea II-a. Economia forestieră, parte a economiei naţionale
Petre Bradosche

1. Dezvoltarea rurală, componentă
a politicii Uniunii Europene

S

2004, din care pâna în 2003 se creaseră premizele pentru
executarea a 7696 ha de împădurit.

În 2006 a avut loc Seminarul Naţional SAPARD, cu care ocazie se menţionează că pentru silvicultură alocaţia financiară
pe perioada 2003-2006 a fost de peste 72 mil.euro, care a
servit la finanţarea unor studii şi proiecte (nu se arată câte
au fost eligibile). Se indică mai departe condiţiile şi măsurile
(tehnice, administrative şi economico-financiare) care trebuie luate pentru întocmirea documentaţiei necesare. Din articolul menţionat (M.F.nr.4/2006) rezultă că nici în această
Urmărindu-se ameliorarea acestuia, atenţia a fost concen- perioadă nu sunt realizări fizice.
trată asupra agriculturii, care ocupă o parte covârşitoare din
fondul funciar şi prezintă o situaţie economică precară. S-a Totuşi în nenumărate rânduri s-a reclamat lipsa de mijloace
început prin subvenţionarea acesteia, fără să se obţină rezul- financiare. Care este realitatea?
După aderarea la Uniunea Europeană, statele membre pot
tate deosebite.
A devenit evident că este necesară ridicarea nivelului general accede la subvenţii în cadrul programului FEADER (în peride viaţă în mediu rural şi ca urmare conceptul de dezvolta- oada 2007-2013), cu condiţia ca solicitanţii să colaboreze dire rurală a evoluat în ultimele decenii, incluzând totalitatea rect cu serviciile administrative, care garantează siguranţa
activităţilor din acest spaţiu, adoptându-se programe de dez- şi calitatea proiectului, montajul său juridic şi financiar, ca
şi realizarea lui.
voltare mai complete.
paţiul ocupat de ţările europene este predominant rural şi cu toata urbanizarea care s-a intensificat în ultimii 50 de ani, mai mult de jumătate din populaţia din
acest spaţiu traieşte în mediu rural. Se constată, chiar în
ţările avansate că sunt mari discrepanţe de dezvoltare între
diversele regiuni rurale şi nivelul de viaţă în unele dintre
acestea este mult scăzut.

Între acestea, economia forestieră îşi găseşte locul în strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea rurală prin protecţia pădurilor, gestiunea lor durabilă şi recunoaşterea multifuncţionalităţii ecosistemului forestier. Documentaţia forestieră (amenajament, planificare forestieră, plan simplu de
gestiune, regulament tip de gestiune sau cod de bună practică silvicolă) constituie o piesă importantă a programului de
dezvoltare rurală.

Astfel contribuţia financiară este acordată (potrivit regulamentelor CE din 2005 si 2006) proprietarilor forestieri particulari şi asociaţiilor lor, comunelor şi grupărilor lor de proprietari de păduri, structurilor de grupări de investiţii (cooperative forestiere, organisme de gestiune în comun, asociaţii sindicale libere sau autorizate), pe baza unei documentaţii
exigente şi a unui proiect fundamentat economic şi ecologic.

Se pare că întocmirea dosarului de solicitare a subvenţiei
În lucrarea „Silvicultura şi dezvoltarea rurală” a d-lui I. Ma- depăşeşte, uneori posibilităţile solicitanţilor din România
chedon se face o amplă prezentare a programelor şi proiec- (neobişnuiţi cu normele de pe piaţa liberă), la care se adaugă
telor internaţionale de dezvoltare adoptate de România în insuficienţa organismelor de Stat şi incompetenţa organizaperioada premergătoare aderării. Din păcate nu sunt concre- ţiilor civile implicate în gestionarea pădurilor private.
tizate condiţiile şi nici căile de urmat pentru a fi puse în apli- Proiectele sunt alese după criterii bine precizate (parteneriatul participanţilor, alegerea priorităţilor, rentabilitatea
care în condiţiile specifice ale României.
economică,
arboretele deservite, criteriile tehnice minimale,
Nu se menţionează nici o realizare, ci numai programul gubiodiversitatea).
Sunt de asemenea precizate şi modalităţivernamental de împădurire a 100 mii ha în perioada 200117

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
le de finanţare (procentul de subvenţie, modul de finanţare,
mărimea şi eliberarea subvenţiei).

planurilor, adoptarea hotărârilor, controlul lucrărilor executate, inclusiv colectarea informaţiilor.

În Franţa prefecturile au o participare activă şi prin ordonanţe prefectorale se stabilesc caracteristicile tehnice, se
plafonează cheltuielile de construcţie, procentul şi mărimea
subvenţiilor acordate.

Spre deosebire de amenajamentul tradiţional care urmărea
planificarea şi controlul producţiei de lemn, planificarea actuală garantează ca pădurile vor putea să-şi îndeplinească,
în mod durabil toate funcţiile lor, fără ca volumul de lemn
recoltat să depăşescă creşterea anuală.

Pentru lucrările forestiere fondurile sunt atribuite pentru
următoarele categorii: împăduriri, crearea de pepiniere, retehnologizarea şi modernizarea micilor întreprinderi particulare de exploatări forestiere, înfinţarea şi modernizarea de
intreprinderi de prelucrare locala a lemnului, construcţia de
drumuri forestiere şi constituirea de asociaţtii de proprietari
de pădure.

Concepţia actuală din Elveţia este concretizată în manualul
Forstliche Planung (OFEFP, 1996), unde se enunţă clar că gestiunea şi conservarea pădurii nu pot fi abordate în mod izolat,
că ele sunt influenţate de constrângerile politice, economice,
culturale şi legale, de care trebuie să se ţină seama (fig. 1).

2. Integrarea activităţii forestiere în
ansamblul economiei naţionale
În toate ţările europene pădurea a câştigat teren în ultimul
secol şi este cazul să ne întrebăm de ce România constituie
o excepţie. Cred că una dintre cauze o constituie izolarea pe
care corpul silvic român a practicat-o faţă de societatea civilă
şi pădurea n-a fost ridicată niciodată la rangul de problemă
de interes naţional.
Se cheltuiesc sume importante cu publicaţii cu conţinut teoretic destinate unui cerc limitat de specialişti, în timp ce
pădurile ţării se degradează de la un an la altul, dar nu se
publică nimic care să se adreseze publicului pentru a se forma opinia de masă în favoarea pădurii şi mai ales să îndrume
numărul important al celor cărora li s-au restituit pădurile,
asupra modului cum trebuie să le conserve şi să le gestioneze.
Corpul silvic român este, în general, refractar privatizării
pădurilor. Gestionarea deficitară a pădurii din timpul regimului comunist este ascunsă cu grijă pentru a se păstra o
falsă imagine a eficacităţii administraţiei de Stat. În acelaşi
timp, progresele remarcabile ale pădurilor particulare în toate ţările din Europa, sunt ocolite cu grijă. Câţi români ştiu că
numai în Europa pădurile au câştigat în suprafaţă în ultimul
secol şi aceasta exclusiv pe seama pădurilor particulare. Nu
degeaba, Europa rămâne patria silviculturii.

Fig. 1. Cuprinsul şi domeniul de aplicare a planurilor forestiere în Elveţia (Sursa Forstiliche Planung)
The content and field of application of forest plans in Switzerland

Potrivit acestei concepţii noi, gestiunea forestieră trebuie
planificată din ce în ce mai precis şi mai uşor de înţeles de un
public cât mai larg. Pe acestă cale, multiplele funcţiuni ale pădurii vor fi mai bine cunoscute şi satisfăcute. În fapt, este vorba de a apropia mai strâns planificarea forestieră de amenajarea teritoriului şi de a satisface mai bine nevoile societăţii.

Din fericire se deschide acum calea spre ridicarea generală a
nivelului societăţii prin dezvoltarea mediului rural şi aceasta Noile elemente ale planificarii forestiere se rezumă pe scurt
este o şansă şi pentru pădure, de a progresa şi a se pune în la două noţiuni: planificarea pe obiective şi probarea legătuvaloare, prilej de care românii ar trebui să profite din plin, rilor directe dintre cauze şi eficacitate.
dar subiectul este ocolit cu grijă.
Manualul de planificare forestieră, care constituie ghidul
Mă voi strădui să ilustrez modul de abordare al problemelor pentru noul sistem de planificare, defineşte modul cum treforestiere în cadrul dezvoltării rurale, folosind două exemple buie făcută planificarea forestieră şi lasă libertatea de realizadin Europa, complet diferite, limitându-mă numai la aspec- re factorilor responsabili, presupunând capacitatea de înţeletele legate de tema pe care mi-am propus-o: punerea în va- gere şi de discernământ a celor care îl vor aplica. El cuprinde
loare a pădurilor.
trei părţi: sistematica, metoda şi organizarea planificării.
Elveţia, cu o suprafaţă de 41288 km 2 şi 6,5 mil.locuitori, po- Concepţia despre administrarea pădurii, evoluează deci prin
sedă 1,2 mil. ha de pădure (30% din suprafaţă); suprafaţa noua planificare către perenitatea tuturor funcţiilor pădurii,
împădurită a crescut din anul 1870 cu aproape 500 mii ha ţinând cont de exigenţele omului faţă de pădure şi bazându(creştere de peste 70% în 130 ani). Pădurea publică reprezin- se pe controlul evoluţiei ei.
tă 74%, iar cea privată 26% (cu o medie de 1,3 ha/proprietar).
Planificarea este descentralizată la nivelul cantoanelor prin
Potrivit Legii forestiere din oct. 1993 pădurea este gestiona- planul director forestier, care ia în considerare interesele cotă prin planurile forestiere (întocmirea amenajamentelor a lectivităţii, iar la nivelul întreprinderii prin planul de gestiufost abandonată), lege care înglobează ansamblul activităţi- ne se ţine seama de cele ale proprietarului.
lor legate de pădure, de la stabilirea obiectivelor, elaborarea
18
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În aplicarea regulamentelor CE din 2005 şi 2006 privind FEADER şi a decretului 2007-951 relativ la subvenţiile de Stat
acordate pentru investiţiile forestiere, s-a hotarât sub patronajul Prefectului Regiunii Burgundia, la iniţiativa CRPF,
ca toţi factorii interesaţi să acţioneze în comun pentru rezolvarea ei, subscriind la Carta Transportului Lemnului în
Burgundia şi s-a întocmit schema directoare a drumurilor
Al doilea este refacerea masivului forestier Morvan din Bur- strategice a lemnului din Morvan (fig. 3).
gundia, care pâna în secolul al XIX-lea a servit la aprovizionarea cu lemn de foc a Parisului. Această suprafaţî imensă
era ocupată de un crâng de calitate mediocră, slab productiv.
După război condiţiile economice şi demografice au determinat schimbarea folosirii solului, păşunile şi crângul au fost
înlocuite cu plantaţii de răşinoase, astăzi prezentându-se
sub forma unui impresionant codru (fig. 2).
Principiile gestiunii durabile, punând accentul pe conservarea ecosistemului, estompează diferenţierea între păduri de
producţie şi păduri de protecţie, toate pădurile având un caracter de protecţie şi preocuparea se deplasează în domeniul
silviculturii care tinde să-şi amelioreze tratamentele şi metodele practicate, apropiindu-le de cele pe care natura însăsi
le-a creat.

Fig. 3. Carta transportului lemnului în Burgundia (Sursa CRPF)
The Charter of wood transport in Burgundia

Studiul acestei probleme s-a încredinţat Comisiei Regionale a Pădurii şi a Produselor Forestiere (CRFPF), organism al
CRPF-Bourgogne şi s-a început prin definirea zonelor de producţie delimitate de principalele limite administrative (fig. 4).
Zonele de producţie au fost grupate în sectoare, fiecare sector făcând obiectul unui studiu constând din:
Fig. 2. Plantatie de răşinoase în Morvan (Foto P. Bradosche)
Resinous plantation in Morvan

Masivul forestier Morvan, situat într-o regiune de munte de
joasă altitudine, cu un climat umed şi soluri acide, se întinde
pe o suprafaţă de 125 000 ha şi este proprietate privată în
proporţie de 85% (25 000 proprietari).
În plantaţiile făcute acum 60 de ani, s-a efectuat prima răritură, acum 20 de ani şi în prezent se face cea de-a doua, care
va produce cca. 300 000 mc pe an. Se prevede că arboretul va
ajunge la maturitate peste trei decenii şi producţia se va tripla.
Masivul este străbătut de o reţea densă de drumuri publice
(foste forestiere); reţeaua de drumuri forestiere împietruite
este slab dezvoltată şi este necesară completarea ei. Creşterea producţiei de lemn din următorii ani necesită construcţia
de noi drumuri, în cea mai mare parte ramificaţii la reţeaua
de drumuri comunale, în general de calitate mediocră.
Luându-se în considerare evoluţia activităţii forestiere care
Fig. 4. Definirea zonelor de producţie
va contribui substanţial la dezvoltarea regiunii, din punct de
Definition of production zones
vedere economic şi social, Parcul Natural Regional Morvan
a fost inclus în planul de dezvoltare regională a Franţei pen- 1. schema directoare de evacuare a lemnului (descrierea protru a fi stimulată dezvoltarea lui, prin subvenţii de Stat şi ale
prietatilor, topografia, relieful, arboretele şi producţia lor,
Uniunii Europene.
descrierea stării drumurilor, propunerile de dotare cu noi
drumuri şi locuri de încărcare a lemnului în autovehicule,
În anii1994-95, înaintea scadenţei penultimei rărituri, s-a
cu stabilirea priorităţilor şi a propunerilor de constituire
pus problema creşterii traficului forestier pe drumurile code asociaţii pentru realizarea investiţiilor),
munale, precum şi completarea reţelei din interiorul pădurii.
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2. stabilirea drumurilor strategice ale lemnului din Morvan
dupa definirea zonelor de producţie, identificarea căilor cu
trafic intens de lemn şi stabilirea destinaţiei lemnului,

Activităţii forestiere îi revine un rol important pentru conservarea biodiversităţii, prin rolul de zone de refugiu pentru
faună şi floră, pe care le constituie mediul forestier.

3. inventarierea căilor de transport şi a propunerilor de ame- Măsurile menite să conserve biodiversitatea forestieră sunt
mai ales de domeniul silviculturii şi au repercusiuni favoraliorare (fig. 5).
bile asupra stării pădurii în ansamblul ei, astfel:
• arboretele amestecate ameliorează protecţia solului, cresc
rezistenţa la stres şi la atacurile daunătorilor, măresc capacitatea de primire a vânatului;
• liziere numeroase şi etajate protejează împotriva vântului
şi constituie zone de alimentare pentru faună;
• lemnul mort favorizează funcţionarea ecosiste mului, fertilizeaza solul, uşurează regenerarea naturală şi înmagazinează carbonul din atmosferă.

Fig. 5. Inventarul căilor de transport în Morvan
The inventory of transport routes in Morvan

4. consultarea tuturor factorilor interesaţi: comunele şi sindicatele intercomunale, direcţiile departamentale de echipament, gestionarii forestieri, transportorii şi exploatatorii forestieri.
3. Punerea în valoare a funcţiilor ecologice şi economice
Conceptul de gestiune forestieră durabilă, enunţat în 1992
la Conferinţa de la Rio şi aprofundat de reuniunea de la
Helsinki (1993) a stabilit că folosirea şi gestiunea pădurii să
fie făcută de o asemenea manieră şi intensitate ca ea să-şi
menţină diversitatea biologică, productivitatea, capacitatea
de regenerare, vitalitatea cât şi capacitatea de a satisface, în
prezent şi în viitor funcţiile sale.

Fig. 6. Stejar centenar la Lurcy,

Punerea în valoare a funcţiilor pădurii în scopul de a satisfaelement de baza al biodiversitatii (Foto P. Bradosche)
ce cerinţele societăţii omeneşti este însăşi raţiunea existenCentenary oak in Lurcy, basic element of biodiversity
ţei ei şi dintre acestea funcţia ecologică este garanţia perpeOmul intervine în acest sens prin planurile de gestiune (ametuării pădurii.
najament, PSG, RTG, CBPS ş.a.) care identifică condiţiiile sta3.1. Conservarea şi restaurarea ecologică
ţionale şi prin măsuri silviculturale prevede conservarea şi
Ecologia a fost definită încă din secolul al XIX-lea în limita posibilităţilor restaurarea biodiversităţii.
(E.Haeckel-1866) ca ştiinţă a relaţiilor organismelor cu Unele specii au un potenţial biologic mai ridicat decât altemediul înconjurător. Acest mediu, definit ca ecosistem este le şi funcţie de potenţialul biologic îi corespunde capacitatea
constituit din fiinţele existente în mediul natural şi din ele- de a favoriza diversificarea cu alte specii prin: atractivitatea
mentele fără viaţă care îl compun ca solul, apa, atmosfera, înfloririi şi a fructificaţiei, posibilitatea de a adăposti un nuclimatul şi se exprimă prin biodiversitate.
măr mai mic sau mai mare de plante, insecte şi păsări preEcologia modernă s-a născut din conştientizarea că activitatea omului conduce la pierderea biodiversităţii prin fragmentarea, banalizarea şi degradarea ecosistemelor precum
şi prin supraexploatarea resurselor naturale.
Unul dintre obiectivele ecologiei este detectarea, analiza şi
combatera cauzelor care degradează ecosistemul, căutând în
acelaşi timp să realizeze oarecare armonie între om şi mediul
natural.
20

cum şi prin calitatea humusului produs de litiera sa.
La constituirea ecosistemelor, în special când sunt de suprafaţă redusă, contribuie mediul local favorabil dacă poate
adaposti o floră şi faună variată (luminişurile, lacurile, cursurile de apă, zonele stâncoase şi peşterile).
Evaluarea biodiversităţii se face la nivelul unei păduri prin
determinarea tipului de staţiune, structura, repartiţia şi
compoziţia arboretelor, iar la nivelul arboretelor prin abun-
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denţa speciilor vegetale şi animale prezente sau care frecven- Mecanizarea intensivă se explică prin lipsa mâinii de lucru şi
mai ales prin creşterea costului acesteia; faţă de 1976 preţul
tează pădurea.
L. Larrieu şi P. Gonin (2008) au pus la punct o metodă simplă lemnului a scăzut în 1999 în medie cu aproape 40%, în timp
şi rapidă de estimarea indirectă a biodiversităţii taxonomi- ce costul mâinii de lucru a crescut în Franţa, cu peste 60%
ce potenţiale a unui arboret şi de diagnosticare a factorilor (IFN-2000).
ameliorabili prin gestiune.

3.2. Valorificarea lemnului, principalul produs al pădurii

Această regiune cu o suprafaţă forestieră de 675 mii ha (din
care păduri publice 96 mii ha şi 579 mii ha păduri particulare,
86%), are o capacitate de producţie comercializabilă de 255
mii mc foioase şi 1198 mii mc răşinoase.

Dintre bunurile pe care pădurea le produce, fără îndoială că
lemnul se găseşte pe primul loc. Recoltarea şi comercializarea lui constituie de altfel, suportul economic pe care se spri- Combinele forestiere. În anul 2005 s-au doborât în Auvergne cu combine forestiere 991 mii mc răşinoase (şi numai
jină celelalte funcţii oferite de pădure.
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mii mc foioase). Productivitatea medie anuală a fost de
Pentru valorificarea lemnului N. Saegiu1, în cursul său «Dru- cca.16 mii mc pe utilaj.
muri şi construcţii forestiere» (1905) a subliniat importanţa
transportului lemnului de la cioată până la destinaţie (locul În anul 2004 lucrau în această regiune 57 combine forestide prelucrare sau transbordare într-o staţie de cale ferată). El ere, 49 transportoare şi 82 tractoare forestiere (în afară de
integrează deplasarea lemnului în ansamblul economiei fo- tractoarele agricole echipate pentru lucru în pădure). Este de
restiere şi chiar în activitatea de cultură a pădurii, punând în remarcat politica Statului de subvenţionare (cu 69%) a achievidenţă importanţa lui, cheltuielile de transport depăşind ziţiei de utilaj de către micile intreprinderi forestiere (Bois
Internat. – 2006).
uneori valoarea lemnului pe picior.
Pentru a reuşi punerea în valoare, el apreciază că studiul Pe o platformă cu 4 la 8 roţi motrice (echipate cu pneuri de
transportului lemnului trebuie să se facă odată cu amenaja- diametru adecvat şi presiune scăzută), este instalat dispomentul pădurii, amenajistul fiind cel care hotarăşte instalaţii- zitivul de doborâre, tăierea crăcilor, retezarea vârfului, măle care sunt de făcut şi tot el stabileşte programul realizării lor. surarea şi tăierea trunchiului în lungimi prescrise precum
şi aşezarea în tasoane a bilelor rezultate, executând într-un
Înţelegând prin transport deplasarea lemnului începând de singur ciclu recoltarea şi fasonarea lemnului la cioată (fig. 7).
la cioată, el deosebeşte transportul în interiorul pădurii (la
distanţă mică pâna la un depozit intermediar situat la marginea unei căi de transport rutier, numit în anii trecuti scosapropiat) şi mai recent colectare şi transportul rutier, care se
efectuează, pe căi amenjate pentru circulaţia autovehiculelor, parţial în cuprinsul pădurii pe drumuri forestiere, dar în
cea mai mare parte în afara ei, pe drumurile publice supuse
restricţiilor circulaţiei pe aceste drumuri.

3.2.1. Colectarea lemnului: mijloace şi tehnologii
În ultimile decenii ale secolului trecut, lucrul în pădure a suferit o schimbare radicală prin generalizarea colectării mecanizate, care a înlocuit treptat munca manuală, tinzând ca
aceasta să fie complet eliminată; iar operaţiile distincte care
constituiau scos-apropiatul sunt reunite într-una singură,
colectarea.

Fig. 7. Combina forestieră multifuncţională (Caert E.)

Doborârea şi fasonarea răşinoaselor se execută la cioată, în
Multifunctional forest combine
majoritatea cazurilor cu combine forestiere multifuncţionale,
Dispozitivul de doborâre şi fasonare este compus dintr-un
(într-o proporţie mai redusă la foioase), iar deplasarea lemnuferăstrău cu lanţ, un braţ pentru susţinerea trunchiului seclui până în depozitele intermediare cu utilaje terestre (tracţionat, rulouri pentru deplasarea trunchiului, cuţite pentru
toare sau transportoare) şi mai puţin cu funiculare mobile.
cepuit şi un dispozitiv de măsurare.
Ca exemplu de extindere rapidă a mecanizării este regiunea
Bilele triate pe esenţe şi lungimi sunt transportate de la locul
Auvergne, situată în inima Masivului Central din Franţa,
fasonării pâna la marginea drumului forestier cu transporunde mecanizarea s-a accelerat mult în ultimul deceniu, în
toare.
urma doborâturilor de vânt din anul 1999.
Tractoarele forestiere articulate, sunt generalizate
1 In anul 1894 a fost înfinţată catedra de drumuri, construcţii fo- aproape peste tot în lume; local şi în condiţii dificile (pe
restiere şi instalaţii de debitare a lemnului la Şcoala de Silvicultură şantiere mici, pe soluri sensibile, în seminţişuri sau rărituri
de la Brăneşti. Titular al acestei catedre a fost numit prin concurs selective se mai foloseşte calul) sau în pădurea ecuatorială
N. Saegiu, inginer minier, el a deţinut aceasta funcţie aproape 30 unde buştenii au dimensiuni şi greutăţi excesiv de mari se
de ani. N. Saegiu are meritul de a fi stabilit şi definit terminologia
utilizează tractoare pe şenile.
forestieră, care în parte se păstrează şi în prezent. El deosebeşte între mijloacele de colectare folosite atunci, pe cele culturale (care nu
degradează substanţial pădurea şi solul) de cele neculturale, fiind
un precursor al timpurilor noastre.

Se folosesc încă tractoare agricole echipate pentru lucru
în pădure (cu trolii şi dispozitive de protecţie). Folosirea
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pneurilor pune problema modelelor utilizate şi a impactului
pe care acestea îl au asupra solului. In funcţie de sarcina pe
care o suportă utilajul şi de capacitatea portantă a solului,
alegerea modelului de pneu necesită cunoaşterea suprafeţei
de contact a acestuia cu solul (care depinde de lăţimea jenţii),
a profilului (forma si dimensiunile crampoanelor) şi a presiunii optime de umflare. Tractorul forestier articulat este folosit pe terenuri cu pante transversale foarte variabile.El se
caracterizează prin maniabilitate, stabilitate, bună aderenţă,
greutate suficienta şi este prevăzut cu o cutie de viteză cu demultiplicare suplimentară. Protecţia este asigurată de o placă ventrală groasă, cu grilaje (frontal, lateral şi spate), jenţi
cu bordura consolidată, valva este protejată şi are girofar.
Accesoriile cele mai importante sunt: troliul dublu hidraulic
(care să poata rula pâna la 150 m cablu) şi telecomenzi electrice, o lamă în faţă şi eventual a doua în spate; ca echipament special poate avea un cleşte hidraulic pivotant care să-i
permită să suspende capetele buştenilor apropiaţi cu cablu şi
să realizeze astfel deplasarea lemnului, mai repede şi fără să
deterioreze prea mult solul (fig. 8).

Aceste valori sunt extreme şi nu sunt valabile decât respectiv 75% şi 20% din panta învecinată căii. Distanţa de tras
cu cablu depinde de mărimea pantei. Colectarea se consideră
rentabilă pe piste cu lungime de cel mult 2500 m.
Uzina IRUM-Reghin a reuşit acum trei ani să amelioreze substanţial tractorul forestier TAF, echipându-l cu un motor de
import, adaptându-i transmisia punţii motoare şi îmbunătăţind dispozitivele de protecţie; din păcate echipamentul
principal, troliul n-a fost adus la nivelul exigenţelor actuale
şi cablul de tracţiune este foarte scurt (50 m).

Fig. 10. Evoluţia distanţei de tras cu cablu funcţie de pantă
(Clouet N.)
The distance evolution of pulling with cable according to the slope

Transportorul-încărcator forestier este utilajul care face
legătura între recoltare mecanizată şi tranportul rutier. El
este constituit dintr-un şasiu articulat pe care este instalată
o macara cu greifer şi platformă pe care se încarcă lemnul
(fig. 11). Cabina are un scaun reversibil cu dublă comandă,
Fig. 8. Tractor forestier articulat (Balleux I.)
conducatorul putând să se întoarcă pentru a manevra macaForestry articulated tractor
raua. Productivitatea lui depinde de timpul de încărcare-desPrin mecanizare, organizarea şantierelor de exploatare este cărcare (şi nu de distanţa de transport). El este mai sensibil
mult simplificată; astfel în zonele cu pantă transversală redu- la dificultăţile de teren având centrul de greutate mai sus şi
să (sub 25%), traversate de o cale de transport tractorul poate raza de întoarcere mai mare.
pătrunde direct în parcelă şi poate trage cu cablu buştenii la o
distanţă de până la 150 m fără să mai fie nevoie de piste.
În zonele cu panta transversală mare se construiesc piste şi
în acest caz tractorul rămâne pe cale de acces şi trage lemnul
cu cablu, în aval de la distanţa de max. 150 m şi în amonte de
la cel mult 50 m (fig. 9).

Fig. 11. Transportor-încărcător forestier (Balleux Ir.)
Forester transporter-loader

Fig. 9. Colectarea lemnului pe terenuri cu pantă mare (Clouet N.)
Wood collection on lands with steep slope
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Funicularele mobile pentru colectarea lemnului, se folosesc
mai ales la munte, în zonele în care utilizarea mijloacelor terestre nu este indicată (din cauza riscului de accidente şi a
prejudiciilor pe care le-ar putea provoca). Funiculare se folo-
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sesc şi la câmpie în cazurile în care solul este foarte sensibil rile de spaţiu pentru crearea pistelor şi consumul de carbula tasare sau în cazul când sunt previzibile prejudicii impor- rant fosil poluant este mult redus.
tante asupra arboretului şi seminţişului.
Instalaţia constă în principal, dintr-un catarg montat pe un
vehicul (platformă remorcată sau un camion), un cărucior
automotor (în cazul funicularului având numai cablu purtător) sau un cărucior tractat în cazul funicularului având şi
cablu tractor (fig. 12).
Funicularele se pot folosi atât pentru tăieri de regenerare, cât
şi pentru rărituri, pe lungimi de 400 la 800 m, colectând pe
lăţimi variabile, funcţie de înălţimea arborilor.

3.2.2. Transportul forestier rutier

Transportul forestier în România s-a modificat, în mod rapid
şi radical, în decurs de câţiva ani, în cel de-al cincilea deceniu
al secolului trecut.
Începând cu anii 1956-57 s-a produs reconversiunea proiectanţilor de căi ferate în proiectanţi de drumuri forestiere; schimbarea de concepţie s-a făcut după multe dezbateri
la nivel naţional, animatorul fiind Institutul de proiectări
(IPROIL, cu sediul la Bucureşti în strada Polizu).

Instalarea este o operaţie complexă, care durează dacă inter- Deveniseră evidente avantajele transportului rutier pentru
vin complicaţii, ca de exemplu instalarea suplimentară a unui economia forestieră după ce industria naţională începuse să fapilon. Instalarea ca şi exploatarea se face de două persoane.
brice camioane. In ţările din Europa de vest, deja dotate cu reVolumul colectat depinde de dimensinile pieselor de extras şi ţele dense de drumuri se punea problema adaptării lor la caracteristicile noilor vehicule, cu capacitate de transport mărită, cu
variază între 0,5 si 1 m3 pe m de cablu instalat.
sisteme de frânare perfecţionate şi cu motoare mai puternice.
Calea ferată publică pierdea din importanţă, în timp ce
transportul rutier se dezvolta rapid.
Avantajul transportului rutier constă în simplificarea şi reducerea duratei transportului; lemnul încărcat în pădure
ajunge direct la utilizator în aceiaşi zi, de la distanţe care
uneori depăşesc sute de km.
Folosirea autovehiculelor specializate, puternice, care sunt
autorizate să circule pe drumurile publice cu greutăţi apreciabile (57 tone pentru 6 osii) şi sunt echipate pentru a face
încărcarea şi descărcarea sau transbordări în alte mijloace de
transport.
Transportul rutier forestier prezintă şi unele dificultăţi:
produsele transportate sunt diferite ca formă, lungime, diametre şi unele relativ uşoare, drumurile pe care se circulă
în pădure sunt în general dificile, mai mult sau mai puţin
consolidate, cu lăţimi în general reduse şi cu caracterisrici
geometrice variabile, legislaţia rutieră impune restricţii de
tonaj, de pasaj, de orar la trecerea prin localităţi şi este dependent de condiţiile climaterice, unele drumuri forestiere
fiind impracticabile în anumite perioade ale anului.
Cu toate aceste inconveniente transportul rutier s-a generalizat, prezentând avantaje incontestabile: poate pătrunde adânc
în pădure pe drumuri dificile datorită performanţelor deosebite ale utilajului, prezintă supleţe în funcţionare şi permite
modificări rapide de program cu folosirea mijloacelor moderne de comunicare, face posibilă folosirea intensivă a mijloacelor de tracţiune afectând mai multe remorci unui remorcher
ceea ce îmbunătăţeşte productivitatea parcului de utilaje.
Fig. 12. Pilon-funicular montat pe camion, echipat cu combină
(De Paul & Bailly)
Funicular-Pylon mounted on the truck, equipped with combine

Vehiculele folosite pentru transportul lemnului, pot fi grupate după utilizare în trei categorii:

a. pentru transportul buştenilor se folosesc autotractoare cu
2-3 osii la care sunt ataşate remorci, de asemenea cu 2-3
Arborele doborât este tras de troliul montat pe cărucior pâna
osii, echipate cu macarale pentru încărcare/descărcare.
sub cablu, după care căruciorul îl tractează până în depozitul intermediar, putând fi fasonat la cioată sau pe platforma b. pentru transportul lemnului rotund scurt (bile şi steri) se
folosesc camioane cu platformă şi cu remorcă pe care înunde este instalat pilonul.
cărcarea
se poate face transversal sau longitudinal (fig. 13).
Costul colectării cu cablu este cu 50 pâna la 100% mai mare
decât cel executat cu mijloace terestre, dar solul, arboretul şi c. transportul de aşchii necesită containere sau platforme cu
volum foarte mare (70-80 m3).
seminţişul nu sunt deloc deteriorate, sunt eliminate pierde-
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• Capacitatea de primire a publicului în pădure, se concretizează prin dotare cu căi de acces (poteci, piste velo sau
ecvestre), table de orientare, adăposturi pentru odihnă şi
masă şi alte dotări. Este un serviciu pus la dispoziţia unei
societăţi din ce în ce mai urbanizată, dificil de cifrat, care
contribuie la dezvoltarea ataşamentului societăţii faţă de
acest patrimoniu subapreciat.

5. Instanţele reprezentative ale
prorpietarilor de păduri
Pădurea franceză aparţine trei sferturi proprietarilor particulari şi gestiunea exercitată de aceştia, individual sau prin
asociaţii de proprietari şi-a dovedit eficienţa prin creşterea
impresionantă a potenţialului forestier al ţării; Franţa poate
fi un exemplu având o tradiţie de mult timp probată.

Fig. 13. Camioane pentru transportul lemnului rotund scurt
(bile şi steri)
Trucks for transport short round wood

În calitate de posesori ai unui bun cu caracteristici asemănătoare, proprietarii particulari de păduri au nevoie de o
strategie comună pentru gestionarea pădurilor lor, precum
şi pentru afirmarea rolului şi a poziţiei lor în cadrul activităţi
forestiere naţionale. In acest scop este necesar ca ei să fie reprezentaţi.

A fi reprezentat este un mijloc al acestei comunităţi, de a comunica la unison opiniile lor, de a-ş proteja drepturile, de a
prezenta interesele lor partenerilor de activitate, AdminisFuncţiunile social–economice ale pădurii sunt numeroase şi traţiei de Stat şi guvernanţilor, deputaţilor, marelui public şi
diversificate. Ele constau din bunuri şi servicii pe care pă- oricui are contact cu problemele pădurii.
durea le aduce omului. Dimensiunile unui articol nu permit
5.1. Organizaţiile forestiere sunt de două feluri: regrupările
decât enunţarea unora dintre ele:

4. Funcţiile socio-economice
şi de protecţie ale pădurii

• Vânătoarea a constituit timp de secole un mijloc de a se
hrăni şi a se îmbrăca, dar şi de a proteja recoltele şi vitele
împotriva animalelor prădătoare. În Evul Mediu vânătoarea a determinat structura şi modul de gândire al societăţii,
vânatul fiind una dintre prerogativele nobilimii şi într-o
anumită perioadă produsul principal al pădurii. În prezent
această activitate este strict reglementată şi prin arendarea de către asociaţiile de vânători a perimetrelor rezervate pentru vânatoare, ea aduce un oarecare venit proprietarului de pădure.
• Recolta de fructe şi de ciuperci, deşi proprietatea celui care
deţine pădurea, este practicată în mod liber.
• Protecţia fizică a solului şi a apelor pe care o asigură fondul
forestier este una dintre funcţiile importante care îi revine
pădurii.

de proprietari de pădure şi instituţiile publice în serviciul
pădurii particulare

Structurile cele mai apropiate de proprietar sunt asociaţiile,
care în Franţa se realizează sub trei forme: sindicate (în cazul unui număr mai mare de proprietari), asociaţii (în cazul
unui număr redus de proprietari) şi cooperative. Asociaţiile
pot fi libere sau autorizate (în care caz funcţionează sub controlul Administraţiei).
Cooperativele sunt societăţi girate de proprietari forestieri,
care pun în comun mijloacele materiale şi umane, gestiunea
pădurilor lor şi comercializarea produselor; spre deosebire
de primele două forme de asociere, în cooperative proprietarul predă dreptul de proprietar al lemnului recoltat de pe
proprietatea sa cooperativei.

5.2. Colectivităţile locale

Primul interlocutor al proprietatrului de pădure este prima• Ocuparea forţei de muncă cu lucrările de cultură, exploa- rul, care este purtătorul intereselor şi garantul drepturilor
tare şi transport forestier, capătă importanţă în zonele bo- lor. El este asistat de o comisie de amenajare funciară şi fogate în păduri, în aceste timpuri cu un procent de şomaj restieră, care îţi dă avizul tehnic asupra proiectelor care definesc zonele de împădurirre.
ridicat.
În Franţa, inventarul forestier (ediţia 2000) indica pentru ultimile decenii ale secolului trecut un efectiv oarecum stabil
al celor care lucrează în silvicultură (18 la 20 mii persoane)
dar o scădere masivă a efectivului din exploatările forestiere
(de la 40 la 18 mii). Este consecinţa mecanizării, cu toate că
volumul exploatat a crescut în această perioadă cu peste 40%.
Trebuie totuşi remarcat aportul pe care îl are asupra nivelului de trai local, folosirea unei forţe de muncă numeric mai
redusă, dar mai calificată şi deci mai bine plătită.
24

5.3. Administraţia şi organismele publice
Sunt reprezentate prin Serviciile şi comisiile ataşate prefecturilor departamentale. Prefectul, ca reprezentant al Statului se sprijină în problemele de gestiune a spaţiului forestier
pe comisii de specialitate: amenajare funciară, de orientare
agricolă, de vânatoare, de evaluare cadastrală. Comisia de
conciliere şi comisia de impozite directe locale sunt instanţele de apel ale comisiei cadastrale.
Ca structuri regionale şi interregionale forestiere sunt uniu-

Anul XVI | Nr. 29 | 2011
nile regionale sindicale şi Centrele regionale ale proprietăţii
forestiere (CRPF). Acestea din urmă sunt instituţii publice în
serviciul pădurii particulare, pentru orientarea,dezvoltarea
şi gestiunea lor, în care scop acordă asistenţă în problemele
de gestiune şi sprijin tehnic, individual sau asociaţiilor de
proprietari, prin birouri create în fiecare departament.
Interesele proprietarilor forestieri sunt reprezentate la nivelul prefecturii regionale prin comisia regională a pădurior
şi produselor forestiere şi camerele regionale de agricultură,
iar cu caracter neguvernamental prin asociaţiile profesionale cu tematică specială.

6. Concluzii
Pădurea românească, în regres de un secol şi jumătate (de când
există date mai sigure cu privire la întinderea ei), are nevoie de
o abordare deschisă către societatea civilă, în care popularizarea problemelor de gestiune a pădurilor de Stat şi particulare
să fie transparente şi aduse la cunoştinţa opiniei publice.

Este trist să constaţi că se publică aprecieri elogioase cu privire la starea pădurilor ţării când în realitate ea este în regres
continuu şi că România nu foloseşte ajutorul pe care U.E. îl
oferă, irosind o parte în cheltuieli inutile şi pierzând cea mai
mare parte, fiindcă Statul şi corpul silvic nu sunt capabile
Mai sunt şi alte structuri interregionale create pentru a spri- să creeze condiţiile necesare obţinerii lor, cantonându-se în
jini pe cele locale şi pentru a răspunde mai bine solicitărilor structuri şi mentalităţi învechite care duc la ruina pădurii
industriei de prelucrare a lemnului, din ce în ce mai concen- româneşti.
trată, iar ca instanţă politică există un consiliul economic,
Zicala „codru-i frate cu românul” nu mai este decât o legendă,
social şi de mediu regional.
realitatea dovedeşte contrariul.
Instanţele de anvergură naţională sunt: Federaţia forestieră privată a Franţei (FPF), Centrul naţional al proprietăţii
forestiere (CNPF), Uniunea cooperaţiei forestiere franceze Clouet N, s.a. Cartuvi, 2010: Un modèle sous SIG pour la cartographie
(UCFF).
des surfaces débardables en zone de montagne, RFF, LXI-2, pag. 155-169
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pădure.

Dans une première partie (S&V nr.)
sont présentées la gestion et la panification forestière; la II-ème partie traite l’intégration de l’activité
forestière dans l’économie locale et
nationale.
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Resumé

Plus loin est analysée la façon de valoriser les principales fonctions de la
forêt: écologique et économique; les
fonctions socio-économique sont également énoncées.

Sigle:

MF = Meridiane Forestiere
RFF = Revue Forestière Française
FW = Forêt Wallonne
FF = Forêts des France
A la fin sont présentées les instances PSG = Plan simplu de gestiune
La voie d’aboutir cet objectif sont les représentatives des forestiers privés RTG = Regulament tip de gestiune
programmes U.E. pour le développe- français.
■ CBPS = Codul de bună practică silvicolă
ment rural (actuellement FEADER),
RP = Revista Pădurilor
permettent l’obtention de subventions.
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conservarea biodiversităţii

Project: Restoration Forest habitats from
the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve
(Part 3)1

Ioan Blada
1

Part 1 and 2 in „Journal of Forestry and Cynegetics”

T

he ecological Restoration work was realized within
the framework of the project Life from 2004 to 2006.
The Forest Research and Management Planning Institute – Bucharest was the project beneficiary.

1. Implementation of Long-term
Conservation Management Plan by
integrating the best measures for
conservation of all flora and fauna habitats
from the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve
The Management Plan of the Pietrosul Rodnei National Park
including Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve and the LIFEProject area was finished and endorsed by the Scientific Committee and by the National Park Committee through an official document registered under the number 43 / June 9, 2006 at
the National head headquarter. However, some activities were
implemented before finishing the Management Plan, such as
public awareness was launched since 2004 year. Installing the
10 information panels containing specific inscriptions regarding objectives and importance of the LIFE-Nature project
for the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve was considered as
first important action of public awareness. Then, in the framework of the public awareness, information concerning the
project actions and results were presented in Power Point in
many institutions from Cluj, Braşov, Bucharest, Nasaud, Craiova and Timişoara, Bucharest. Other presentations took place in the project in the frame of the Action E3.

guard team. The access of the tourists and local people to the
project area was reduced.
Some other activities included in the management plan have
also started since 2004 year, such as:
• guarding the whole area mainly during the weekends by
the guarding team;
• reducing access of the tourists and local people to the important birds nesting areas and to those areas with a higher frequency of carnivores, mainly Ursus arctos, Canis lupus
and Marmota marmota;
• the access of the armed people inside National Park was
totally and permanently prohibited;
• a strong control of the hunters and stray dogs;
• inside the National Park, the project area of 50 hectares
was established as special protected area;
• an agreement with the Borsa local forestry police service
was established; it helped very much the guard team in
conflicts extinction and in protecting the objectives within the National Park, including project area.
It should be stressed that implementation of the above mentioned actions before the finishing the management plan
was recommended by the Scientific Committee of the National Park.

However the total implementation of the Management plan
was launched on early January 2007. At present, the Management
Plan is implemented in full in order to integrate
Since the last two years a written guide was written a Rangmeasures
concerning protection and conservation of the floer Instruction-Guide for the five rangers guard team. This
ra
and
fauna
habitats from the Rodnei Mountains National
guide foresee details about how the ranger has to act in all
Park,
including
the Pietrosul LIFE area, as well. Owing to
possible circumstances in order to prevent any damages to
the
above
mentioned
measures, flora and fauna habitats /
the flora and fauna habitats from the whole Rodnei Mounspecies
have
better
conditions
for conservation and developtains National Park which includes the Pietrosul Rodnei Bioment
than
in
the
past.
sphere Reserve and the Pietrosul LIFE area, as well. The staff
of the Park, together with the LIFE project team, based on The implementation of the management plan will be continthe written Guide, has made a theoretical instruction to the ue after project termination.
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2. Monitoring of evolution process of P.
cembra species re-introduction and P. cembra
/ P. mugo / P. abies habitat restoration to the
end of the project

highest susceptibility to the winter cool wind; about 8% of
seedlings were injured and most of them have died.
• S. aucuparia, is a not foreseen species in the project, but it
was introduced as it is a basic species in the local habitats;
it proved to be as resistant as the P. mugo species.

A draft showing the evolutionary process of P. cembra species
re-introduction and of P. cembra / P. mugo / P. abies habitat
restoration on 50 ha will be prepared. The obtained scientific
information inserted in this draft represents basic data to be
included in the final technical report and to serve as a model
for reintroduction and restorations of similar habitats in
other countries.
To get a higher precision, in 2005 year, 10 (instead of three
foreseen) permanent sample-plots were marked across the
project area. Each plot with a circle form with 13 m radius
was marked at its centre with a red stick to be seen from distance. Within each circular sample an inventory of the seedlings was made in the autumns of 2005 and 2006 years. In
each circle there were counted the living and the dead seedlings. At that time the plantation average success (%) per species was very high, such as: 97% in P. cembra and 95% in P.
mugo and P. abies. On May 27-29, 2007, after snow melting,
a new monitoring process was done by using an improved
methodology.
According to the inventory made at the end of May 2007 in
the 10 check plots, the following results were obtained:

Fig. 1, 2. Cembra pine, dwarf pine and rowan seedlings
during monitoring

3. Set up the project website
On behalf of the LIFE Project, on January 2005, a website
was opened at the following two addresses: http://www.
icassv.ro/life_pietrosu, which is connected to the ICAS
website: http://www.icas.ro.

• For cembra pine, the average survival seedlings was as
much as 96.3% but the percent survival varied from plot to
plot, i.e. from 93.6% in plot nine and 100% in plots num- Following your recommendation of February 27, 2007, the
ber 6, 7, 8 and 10;
website structure was improved, as follows:
• For dwarf pine, the average survival was slightly lower than • interference and menu of the website is available in both
in cembra pine, i.e. 94.2% and variation was between 92.3%
Romanian and English;
in plot number 4 and 100% in plot one. The rowan planted
• a clearer reference to Natura 2000 was inserted.
in the same whole with the dwarf pine has 96% survival.
In case of spruce, the average planting success was 92.2% Everybody can find the project website address inserted in
and the variation was between 90% in plot number 8 and the 4000 disseminated brochures.
100% in some other five plots.
According to the Romanian legislation a minimum of 80%
survival is accepted as good and very good over 90%.

4. Design, print and disseminate informative
materials

Based of the above mentioned data, a final report before pro- 4.1.Achived results
ject termination was compiled. The EC agreed to submit the There were designated and printed a brochure and a leafreport and results of this action together with the final report. let containing scientific information about re-introduced
P. cembra species and restored P. cembra / P. mugo / P. abies
Concomitantly with the seedling inventory, observation on habitat. It was demonstrated the way through which this
behavior or resistance to harsh climate was made, and the re-introduction and restoration was achieved. The brochure
conclusions on this subject are, as follows:
and leaflet contain integrated measures and results with re• as expected, the P. mugo exhibited the highest resistance gard to protection and conservation habitats not only woody
to the harsh climate conditions from Pietrosul; however, but herbaceous, bird and carnivore species from the Rodin some sites exposed to the north-west winter winds, not nei Mountains National Park including Pietrosul and LIFE
only the planted but also the natural bushes are injured; project area. By using the ICAS financial support (printing
equipment and materials), 4 000 brochures and 2000 leafabout 1% of planted seedlings have suffered;
lets (in Romanian: Pliantul nr. 1 and Pliantul nr. 2, 1000 for
• P. cembra is the next species with high level of hardiness
each) were printed and already disseminated inside the counbut not so high as the former species; in some north-west
try. These materials, were distributed free of charge in sevwind exposed slopes, about 3% of seedlings were affected
eral universities (Bucharest, Cluj, Braşov, Craiova, Timişoara,
by cool winter wind and some of these seedlings have reOradea) high schools (Borsa, Nasaud, Bistriţa, Brăneşti).
covered and some died;
Forest research institutions (Bucharest, Braşov, Timişoara,
• when planted above 1500 m elevation, P. abies exhibited
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Cluj, Craiova, Mihăeşti, Câmpulung, Bacău, Tulcea, Focşani, difficult geographic conditions, was very much appreciated.
Piteşti, C-sebeş, Simeria), forest districts (25 units), (Rom- After presentation of the first two items, stakeholder consilva (headquarter and 23 sub-units), ICAS (95 people),
sultation meeting took place. Discussions were focused on
Academy (seven people), national parks (Munţii Rodnei, current problems that are facing not only the project but
Călimani, Retezat, Bucegi, Piatra Craiului, Apuseni, Ceahlău, also the whole National Park. It was welcomed the European
Putna, Maramureşului), Ministries (Environment, Agriculture), Community financial support to the project.
stakeholders, LIFE project beneficiaries and managers, non After indoor meeting, in a very sunny afternoon, the younger
governmental organizations, and people involved in nature participants climbed the mountain and visited the planted
protection were another beneficiary category of these printed area where the encountered problems were presented.
materials. However, a certain quantity of them is still available.
All brochures were produced in Romanian. However, it should
be stressed that according to the project proposal, 1,000 copies should have been produced in English; because of so many
tasks, I was not able to translate in English the brochure and
I must apologies for not fulfilling that obligation.
In the frame of the same action, informative materials, including Power Point presentations were compiled and presented in the three workshops.
Samples of brochures and leaflets were delivered to EC on
January 2007, together with the Progress Report 3 while the
Layman’s Report .will sent with the final report.

4.2. Compiling the Layman’s report
A nine pages Layman’s report was produced as a sub-task of
Fig.3. Plantation visit during the first workshop
this Action E2. This paper provides information about the
project purpose, its scope, the way of its implementation and 5.2. Second local workshops
the results obtained using a simple language to be under- and stakeholder consultation meeting
standable for people that are not specialists in the topic in The project second workshop and stakeholder consultation
question.
meeting took place in the Borşa Town Hall, on October 13,
2005,.
A total of 38 people, including local and regional auBecause the three kind of informative materials were enthorities,
and scientists attended the workshop.
tirely prepared using the ICAS materials (paper and toner
for printing) all these materials were included in the con- The workshop programme presented in Power Point was:
sumable while the manpower was supported by ICAS from
• Scientific inventory of the herbaceous and woody species
an internal project.
from the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve (Dr. Gh. Coldea).

5. Three local workshops and stakeholder
consultation meetings

• Scientific inventory of the bird species from the Pietrosul
Rodnei Biosphere Reserve (Dr. Iosif Beres).

• Restoration Pinus cembra / P. mugo / Picea abies habitats:
plantations with Pinus mugo (I. Blada, I. Muntean, S. TanaThe first local workshop and stakeholder consultation meetsie, A. Dragila and C. Dinu).
ing was held on October 1, 2004, at the Borşa Town, with the
A high interest of the participants in supporting the project
following schedule:
actions was the main conclusion of that workshop.
• Presentation of the Project solved actions during the 2004
The stakeholder consultation meeting took place as the last
year (I. Blada and A. Filip);
indoor item where both the officials and scientists discussed
• Presentation of the Rodnei Mountains National Park: imand analyzed the present status of the Project. Discussions
ages and figures (D. Jauca and A. Hadarau).
from the meeting were focused on current problems that are
• Stakeholder consultation meeting.
facing not only the project but also the whole Rodnei Mountains
National Park. The financial support of the European
• Visiting the 50 hectares planted area with P. cembra and P.
Community
was very much appreciated recognizing its conabies in the Zanoaga Hollow and Piciorul Moşului from the
tribution
to
the restoration of the habitats from the PietroPietrosul Rodnei Mountain.
sul Rodnei Mountain. It was appreciated that the habitats
The workshop was attended by 37 persons belonging to: local restoration by planting according to the Project objectives is
authorities, local and regional forest administrations, repre- going on very well as 67% of the of the objective was accomsentatives of local economy, and representatives of the Com- plished after two working seasons, only.
mission of the Nature Monuments, the LIFE representatives,
After the indoor meeting, the youngest participants have
fishermen and hunters.
climbed the Pietrosul Mountain and visited the 2005 and
The first two items were presented on Power Point followed 2004 plantations from the Project area. It was recognized
by discussions and questions. Plantation of 50 ha, placed on

5.1. First workshop and stakeholder consultation meetings

28

Anul XVI | Nr. 29 | 2011
that the plantations with the three species look very well
even though a lot of difficulties were encountered during the
seedlings transportation and plantation at high elevation.

Fig.4. During the second workshop, only 12 participants have
climbed to see the planted area

public institutions, like schools, universities, research
units, forest districts and in an international conference..
Based on in Power Point presentations, the audience was informed about the project results.

Fig.5. Project results were presented at the Năsăud High
School of Silviculture (November 22, 2005)

5.3. Third local workshops and stakeholder consultation
meeting
As foreseen in Milestones table, this workshop took place in
Borşa, on May 30, 2007. The workshop schedule was, as follows:
• in Power Point presentation of the project tasks and outcomes;
• presentation of the first and the second film;
• questions and discussions;
• stakeholders consultation.
As can be seen from the above schedule, at this last workshop all project tasks and the outcomes were presented in
power point and discussed. The participants to the workshop
and to the stakeholder’s consultation have appreciated the
Fig.6. At the Brasov Faculty of Silviculture
invested effort in solving the major project task. The final
conclusion was that all actions except D2, E2 and F1 were Between September 19-23, 2007, the LIFE project manager
fulfilled in good conditions.
has organized Văliug, Romania, an international IUFRO
Conference
in five needle pines, including Pinus cembra where
5.4. Public awareness
37
scientists
from 11 countries attended. A Power Point
In order to inform the people about the project implementapresentation
about
the Pietrosul LIFE-Nature project and
tion, several public awareness actions were developed, such as:
the first film were presented during this Conference. As spe• installing 10 information panels in the Borsa / Pietrosul cialists in pines, the attendees highlighted the importance of
area containing specific inscriptions regarding the objec- Pinus cembra reintroduction and Restoration of Pinus cembra
tives and importance of the LIFE-Nature project for the / P. mugo / Picea abies habitats from Pietrosul
Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve (Action C3);
• written materials like 4000 brochures and 2000 leaflets
were distributed to a large number of people and institutions (Action E2);
• a Layman’s report was produced in order to provide information about the project objectives, the way of its implementation and the obtained results using a simple language to be understandable for people that are not specialists in the topic in question (Action E2).
• audio-visual presentations in media, including two video
films took place (E4);
• the project plantation was two times (August 12 and 13,
2007) presented at the National TV by the Romanian Realitatea Channel;
• the project results presentation in Power Point in many

Fig. 7. Some participants to the IUFRO International Conference to whom the project results including the first film were
presented
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6. Video documentary films and media
presentations
6.1. First video documentary film

(Title: Refacerea habitatelor or Habitats restoration)

The video camera is included in the ICAS inventory but it
will be used by the project manager or / and his successor for
fuming the project habitats evolution and plantation success
and for other actions from The after LIFE-Conservation Plan

7. Project management and monitoring

Images for the first film were collected during the year 2005
and film was finished on early January 2005. The intention During the project life, the following reports were prepared
was to show how the plantation and its associated actions and sent both to the European Commission and to the Exterare going on in difficult mountainous conditions. Seeing the nal Monitoring Team, such as:
film sequences, one can see how danger was the seedling Technical reports
transport, on a primitive bad road, from Borşa to Pietrosul
• Technical progress report 2004
at about 1700 m elevation. Heavy action connecting with
caring sticks and seedlings on the worker back over the very • Technical interim report 2005
sloppy planting area, digging or hoeing seedling beds and • Technical interim report 2006
plantation in a stony and sloppy land were also caught in the
Financial reports
film. The film duration is about 25 minutes.
• Financial progress report 2004
According to the Standard Provisions recommendation, the
LIFE logo and the recognition Community financial contri- • Financial interim report 2005
bution was clearly inserted in the film.
• Financial interim report 2006
Audit reports
6.2. Second video documentary film
(Title: Date despre vegetaţia din Pietrosul or Data • Audit interim financial report 2005
about vegetation from Pietrosul Rodnei)
The audit report was paid from other costs but it was erroneThis film presents details about flora from the Pietrosul ously foreseen to personnel.
and its surroundings. Images were collected during the vegetation season of the year 2006 and the film was ready just
before the end of the 2006 year. The duration of the film is
In the frame of this action, the following durable goods were
about 50 minutes
purchased: two desktops PC, a laptop, and a printer. The lapThe two documentary films were displayed in the third pro- top was purchased instead of a desktop. This laptop helps the
ject workshop, and then. The film will be presented in nation- working team in many occasions but mainly when outside
al and international meetings on nature habitats restoration the Institute. The three computers proved to be very useful
and conservation.
for office everyday activities and project database establishIn order to disseminate the LIFE project results, DVD copies ment. The flipchart and slide and overheads projectors were
of the two films, partially were and the rest will be distrib- not purchased because they are not in use now.
uted to different organizations and personalities involved in These durable goods, already included in the Institute invennature protection, universities and forestry high schools.
tory, will be used by the ICAS LIFE team that was directly
The address where the two film masters are deposited at the involved in the project implementation, as follows:
following film Company:
• the laptop will be used by the project manager or / and his
successor in the frame of the forest genetics laboratory;
• Company: Albu Mihai Liviu Asociatie Familiara

8. Workstation Development

• Adress: Str. Stavilarului No. 6, Borşa, Judeţul Maramureş, • one desktop PC will be used by Mrs. Cristiana Dinu, principal technician from forest genetics laboratory who works
Romania
permanently in ICAS;
• E-mail: studio_aml@yahoo.com
• one desktop PC and the printer will be used by the princiBoth films were delivered to the EC together with the third
pal technicians Mr. Ştefan Tanasie and Mr. Andrei Dragila
progress Report.
who works at the ICAS Forest Research Station located in
Upon request, the films can be ordered to the ICAS <icas@
Caransebeş.
icas.ro> or to the project manager <ioan_blada@ yahoo.com>.
All the above mentioned durable goods were included in the
The price will be calculated later one by the ICAS accountICAS inventory.
ancy department.
Both films were uploaded on the project website and sent to
EC with the Report 2, the firs film .and with the Report 3, the
second one.

6.3. Durable goods procurement
A Sony video camera was purchased. It proved to very useful
to collect images for films and other aspects connected to
the project.
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9. Evaluation and conclusions
Project implementation

a. The process
The process of project implementation has followed all technical details presented in the Preparation of technical management plan aiming at P. cembra species re-introduction and P.
cembra / P. mugo / P. abies habitat restoration (Action A.2). In
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addition, specific details concerning project implementation
were inserted at each solved action.

The management plan incorporate all essential legislation
aiming at natural habitat protection and conservation.

b. The project management

f. Innovation, demonstration value

Project implementation encountered many and serious prob- Perhaps it would be too much to call innovation any of the
lems and these are presented below, in brief.
methods used for project implementation but definitely
• the seedlings transportation from about 500 m elevation some procedures can be call as originals and they worth to
at Borşa to about 1750 m at Pietrosul was one of the major be highlighted, such as:
problem because, the sloppy, stony and primitive road, and • for example in Switzerland, namely in the Davos mounlack of a suitable vehicle; the caterpillar tractor has turn
tainous zone, for transporting potted seedlings from
over and the driver was close to dying;
down to uppermost planting site, they use helicopter or
cable railway but the caterpillar was used in Pietrosul; this
• sloppy and stony of project area that created difficulties for
is original and suitable for poor people;
sticks and seedlings in plastic pots carrying on the worker back;
• difficulties encountered in seedling beds preparation be- • preparing the seedling beds in the spring save a lot of currency because the weeds’ stems were destroyed during the
cause of many stones present in the soil;
winter frost and snow and the roots are very weak; in such
• whether conditions, like heavy rains, and winds that occonditions the worker’s work is much easier comparing
curred during the field work. During the Action C1 and C2
with autumn preparation; in addition, during the sumimplementation, the working team benefited of the FSAM
mer time, the seedling bed soil accumulate moisture and
/ Baia Mare, Borşa Forest District and the RMNP partnermakes the plantation easier during the autumn, and this
ship.
means less currency for the manpower, like in this LIFE
project; this procedure is original; one may compare our
c. Success and failures
small project requested amount (to solve difficult actions)
The initial foreseen technical methodology stipulated in the
with the amounts requested by other Romanian LIFE proApplication Forms and mainly in the actions A1, C1, C2 and
jects;
D2 was a successfully one in term of obtained results and
cost efficiency of actions.

• in Pietrosul, two seedlings, i. e. P. mugo and Sorbus aucuparia
were planted in the same hole; this original procedure save
d. Comparison against the project-objectives
currency for plantation and in addition such plantation
All the objectives were met; most of them in good or very
better stabilize the soil, prevent soil erosion and flooding in
good conditions but some of them like the first video film
downstream, will be more efficient against avalanches and
in unsatisfactory qualitative conditions. The project managfinally by this way is easier to restore the natural habitat;
er’s lack of knowledge in this domain is responsible for that
semi-success. But definitely, the two major actions were the • producing P. cembra seedlings without seed stratification
represent another original method and because this procemost successfully ones. These actions are, as follows:
dure save a lot of currency, it could be called a small innova• Action C1 Effective re-introduction of P. cembra and restoration.
tion P. cembra / P.mugo / P. abies habitat by planting on 50 ha;
The above mentioned original procedure could potentially be
• Action D1 Implementation of Long-term Conservation
applied in other protected or non protected areas or in other
Management Plan by integrating the best measures for
member states. Our team is open to cooperate for the nature
conservation of all flora and fauna habitats from the Pietbenefit.
rosul Rodnei Biosphere Reserve and finally from the whole
National Park.
g. The future sustainability and project continuation,
Any project beneficiary should not consider the project fine. Environmental benefits, policy and legislation
ished immediately after project termination otherwise the
Even from now the environmental benefit was evident and it
whole invested effort could be lost. Concerning this LIFE
was noticed in the last three winters because no avalanches
project, at least four members of the team will take care of
occurred on the steepest slope of the project area. This hapthe Pietrosul plantation.
pened because, not the seedlings but the 12350 seedling
beds together with their 12350 1 m tall sticks have worked i. Long term indicators of the project success
against avalanche initiation. But in the future when the Special attention will be paid to the stipulated actions 3, 4
seedlings will get taller, they effectively could prevent not and 5. The few missing seedlings will be replace on Septemonly soil erosion but the avalanche, as well.
ber, this year together with the survival seedlings inventory
in
the 10 check plots. Their health state according to the
Because there is a strong guard team that cooperates with
scale,
already established, will also recorded. These data help
the Borşa mountain gendarmerie, the conservation benefit
to
evaluate
the evolution process of the plantation. Together
is already very high. They supervise and control all negative
with
the
guarding
team of the MRNP a special attention will
actions of the tourists and illegally hunting across the whole
be
paid
to
the
species
/ habitats protection across the whole
National Park. The grazing and cutting trees were completely
National
Park.
stomped and consequently, the flora and fauna is recovering
where it was damaged.
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Rezumat
(Summary Romanian version)

Este important de subliniat faptul că,
după începerea proiectului, pe o suprafaţă de 46 399 ha, a fost înfiinţat Parcul
Naţional Munţii Rodnei care include
Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei,
precum şi suprafaţa din proiect.
Prezentul raport cuprinde toate sarcinile
prevăzute şi rezultatele obţinute în timpul implementării proiectului în Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei (PRBR),
inclusiv în Muntele Pietrosul.
Obiectivele majore ale proiectului au
fost: (a) reintroducerea speciei P. cembra si refacerea habitatului natural de
P. cembra / P. mugo / Picea abies pe 50 ha
din depresiunea Zanoaga şi (b) conservarea tuturor habitatelor de flora si fauna pe o suprafata de 6 415 ha, inclusiv
a P. cembra / P. mugo / Picea abies.
Cu ajutorul unor fonduri mici, proiectul a rezolvat importante probleme
silvo-ecologice din Muntele Pietrosul.
Poate că reintroducerea yâmbrului pe
50 ha asociată cu refacerea habitatului
P. cembra / P. mugo / Picea abies acţiunea
majora rezolvată prin implementarea
proiectului. Aceasta, în primul rând,
pentru că prin această plantare, zâmbrul se va regenera natural, scăpând de
pericolul dispariţiei lui din Pietrosul.
Dificultăţile întâmpinate în timpul
transportului puieţilor de la Borşa la
Pietrosul precum şi greutăţile legate de
pichetarea terenului, pregătirea vetrelor, căratul puieţilor cu coşul pe spate,
căratul pământului de împrumut şi
plantatul constituie subiectul primului
film realizat în cadrul proiectului.
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Apoi se pune problema protejării habitatelor întrucât în ultimele decenii flora
şi fauna au fost degradate semnificativ
fapt care impune luarea unor măsuri
urgente de conservare. În acest sens,
colectivul Parcului Naţional Munţii
Rodnei a conceput şi implementat planul de management iar implementarea
lui contribuie la crearea unor condiţii
mai bune de dezvoltare a florei şi faunei mai bune decât în trecut, nu numai
din Rezervaţia Biosferei (6415 ha) ci
din întrgul Parc Naţional (46399 ha).
În plus, prin realizarea inventarului
florei ierbacee şi lemnoase, a păsărilor
şi mamiferelor, a peştilor, amfibienilor
şi reptilelor, au fost aduse importante
contribuţii ştiinţifice. A ost realizat şi
difuzat în scopul popularizării şi filmul
al doilea care prezintă o parte din flora
Pietrosului, film la care, prin determinarea speciilor, a contribuit şi Dr. Gh.
Coldea. Tot în cadrul conştientizării
publicului aau fost realizate şi diseminate 4000 broşuri şi 2000 pliante.
Toate realizările proiectului LIFE-Natura Pietrosul pot fi vizitate pe internet la adresa: www.icassv.ro/life_pietrosu/
Lista celor mai importante actiuni
rezolvate: Reintroducerea efectiva
prin plantare a speciei P. cembra si refacerea habitatului de P. cembra / P.mugo
/ P. abies pe 50 ha din Pietrosul; Planul
de management pentru toata suprafata
Parcului National Muntii Rodnei; Implementarea pe termen lung a planului
de management privind conservarea

prin cele mai adecvate masuri a florei si
faunei pe toata suprafata Parcului National Muntii Rodnei; Confectionarea
a 10 panouri informative si amplasarea
lor in punctele importante din zona de
implementare a proiectului; Inventarul stiintific al speciilor ierbacee din
Rezervatia Biosferei Pietrosul Rodnei;
Inventarul stiintific al speciilor de pasari si mamifere din Rezervatia Biosferei Pietrosul Rodnei; Inventarul stiintific al speciilor de arbori si arbusti din
Rezervatia Biosferei Pietrosul Rodnei;
Raportul stiintific privind structura si
distributia habitatelor de P. cembra /
P.mugo / P. abies din Rezervatia Biosferei Pietrosul Rodnei; Intocmirea prin
mijloace GIS a hartii cu ecosistemele
vegetale si stancariile din din PRBR;
Refacerea cabanei pentru muncitori si
personalul tehnis precum si a toaletei
din zona cabanei; Intocmirea unui raport care oglindeste procesul evolutiv
privind reintroducerea speciei P. cembra si refacerea habitatului de P. cembra
/ P. mugo / P. abies pe suprafata proiectului; Deschiderea unui site pe internet
al proiectului; Intocmirrea, tiparirea si
diseminarea a 4 000 brosuri si 2 000
de pliante; Intocmirea unui raport
de popularizare a rezultatelor carese
adreseaza marelui public (Layman,s
Report); Producerea si difuzrea a doua
filme documentare; Intocmirea a trei
rapoarte tehnice şi financiare anuale
si a celor final; Intocmirea unui plan cu
actiunile de conservare si populariyare
ce se desf[soara dupa incheerea proiectului.
■
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conservarea biodiversităţii

Parcul Dendrologic
„Dr. ing. Ion Vlad” din Alba Iulia
Nicolae Pătrânjan

1. Introducere

tate din care face parte şi conducerea administrativă a silviculturii româneşti de la toate nivelurile, cunoscută mai ales
şezarea geografică a Judeţului Alba determină o mare
prin Revista Pădurilor (decanul revistelor tehnice din Rovarietate a zonelor pedoclimatice şi o diversitate deomania – 1886). De fapt, înfiinţarea parcului fiind consfinţită
sebită a formelor de relief, dată fiind structura geologiprin aprobarea amenajamentului silvic.
că complexă diferenţiată pe orizontală şi verticală, facilitând
apariţia tuturor etajelor de vegetaţie zonale şi intrazonale.

A

Drept urmare, biodiversitatea în jueţul Alba este destul de
mare, dacă ne referim la numărul speciilor de plante şi de
animale existente în mod natural; dacă ne gândim însă la
plantele lemnoase autohtone, arbori şi arbuşti, numărul
acestora este relativ mic.

2. Amplasarea parcului

Criteriul director pentru amplasarea parcului dendrologic a
fost imediata apropiere de cea mai mare localitate a judeţului, Alba Iulia care este şi capitala sa. Acest amplasament s-a
considerat mai oportun decât locaţiile de lângă Sebeş, Aiud,
Blaj şi Cugir.

Fig. 1. Dealul Mamut
Mamut Hill

Inventariind între anii 1998 – 2001 toate speciile de arbori şi
arbuşti din judeţ şi neluând în seamă importurile recente de
hibrizi ornamentali, s-a ajuns la 367 de unităţi taxonomice,
număr care include şi speciile exotice aclimatizate la noi în
ultimele trei secole, provenind din intreaga emisferă nordică.

Fig. 2. Amplasamentul parcului
Park location

Cunoscând potenţialul colecţiilor dendrologice din ţinuturile vecine din Transilvania, aflat între 2 mii si 3 mii de unităţi
sistematice, s-a considerat că judeţul Alba poate colecţiona,
într-o perioadă de 20 de ani, între 500 şi 1000 de specii (nivele minimale), cinstind înaintaşii iluştri în domeniu, cum
sunt Academicianul Alexandru Borza (n. 1887 la Alba Iulia)
şi Inginerul silvic Dr. Ion Vlad (n. 1907 în Pianu de Jos).
Hotărârea pentru înfiinţarea unui parc dendrologic la Alba
Iulia s-a luat în Adunarea Generală a Societăţii „Progresul
Silvic” – Filiala Alba Iulia din data de 3 august 2001, socie-

Fig. 3. Pădurea de pe Valea Popii unde s-a amplasat Parcul
Forest of Valea Popii, where the Park was lokated
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Pentru că în imediata apropiere de Alba Iulia, ca de altfel şi în
cazul celorlalte oraşe, nu existau terenuri forestiere de luncă
sau plane, cu ape curgătoare sau stătătoare şi cu soluri de
calitate, disponibile în contextul retrocedării, s-a ales un amplasament în Valea Popii, la capătul străzii Cerbului, teren cu
pădure şi relief ondulat cu o pantă medie de 5 grade, adăpostit de vânturile de vest şi parţial de insolaţie, situat la mijloc
de versant pe dealul Mamut.
Coordonatele geografice sunt: Latitudine N 46 gr 05’ 00”;
Longitudine E 23 gr 31’ 52”
Coordonatele topografice sunt: L-34-72-C-a-3-III, IV si L-3472-C-c-1-I, II.

3. Cadrul fizico-geografic şi fitogeografic
3.1. Geologie. Pedologie
Substratul litologic este alcătuit din roci formate în era terţiară, perioada miocenului; predomină gresiile, marnele, şisturile, calcarele şi conglomeratele; prin dezagregarea rocilor
şi depunerile ulterioare, s-au format solurile existente în
prezent; predominant este solul brun luvic cu sau fără schelet calcaros ori pe depozite de argilă coluvială, mai rar solul
brun, eu-mezobazic şi brun cu orizonturi fosile la cca 40 cm
adâncime.

3.2. Geomorfologie
Toata zona Mamut care include şi parcul dendrologic, face
parte din Ţinutul Carpaţilor Occidentali, Subţinutul Munţilor Apuseni, Districtul Munţilor Mureşului pe ultimele
ramificaţii ale acestora spre Culoarul Mureşului, ocupând
zona dealurilor mijlocii-înalte, cu altitudini între 300-765 m
(Vf. Mamut); relieful este format din versanţi ondulaţi sau
framântaţi, cu înclinarea medie de 20 grade, în bazine mici Fig. 4, 5 Pădurea unde s-a amplasat parcul dendrologic şi iazul artificial
confluente spre râurile Ampoi şi Mureş; expoziţia generală
Forest before arboretum settled and the artificial lake
este semiumbrită, estică; condiţiile sunt favorabile pentru
dezvoltarea vegetaţiei forestiere specifice.
3.6. Fauna
Este compusă din specii sedentare: mistreţ, vulpe, pisică
3.3. Hidrologie
salbatică, iepure, căprior, veveriţă, şoareci de pădure, pârş,
Reţeaua hidrografică este slab reprezentată, cu debite mici,
cârtiţă şi specii eratice: cerb, lup, viezure, jder de piatră s.a.;
intermitente în funcţie de anotimp.
păsările prezintă aproape toată gama de specii migratoare
din România şi câteva sedentare ca mierla, piţigoiul, gaiţa,
3.4. Climatologie
Regimul termic este temperat continental, temperatura corbul, şorecarul etc.; se mai întâlnesc exemplare rare de
medie anuală este de 9,5 grade; precipitaţiile medii anuale şerpi, şopârle, batracieni şi multe specii de insecte.
însumează 620 mm cu maxima lunară 100 mm în iunie; umiditatea atmosferică este deficitară, cu frecvente perioade de
secetă; regimul eolian nu prezintă vânturi periculoase.
Odată cu alegerea amplasamentului, s-a trecut la întocmirea documentaţiei pentru înfiinţarea parcului dendrologic,
3.5. Vegetaţia
constând din piese scrise şi planuri de ansamblu sau detaliu,
Trupul de pădure în care s-a amplasat parcul dendrologic
cum ar fi modelele de masive mici de arbori si arbuşti cu eleare o suprafaţă de 667 ha şi este format din arborete de gomente ale peisajului nou creat.
run mai mult sau mai puţin derivate şi degradate prin aplicarea repetată a tăierilor în crâng, urmate de conversiunea Dupa obţinerea aprobărilor date prin dispoziţiile prevăzute
la codru regulat prin îmbătrânire; arboretele mai conţin în de Codul Silvic, suprafaţa studiată a fost inclusă în amenaproporţii variabile specii de amestec şi arbuşti specifici go- jamentul silvic al Unităţii de Protecţie a V-a Alba Iulia, parrunetelor de deal, iar diseminat stejar, Quercus virgiliana Ten., celele 41C si 42B, în suprafaţă de 16,0 hectare, din cadrul
Q. pubescens Willd., cer, fag, paltin de munte, paltin de câmp, Ocolului Silvic Valea Ampoiului cu sediul în Alba Iulia, aflat
sorb, tei alb şi pucios. Vegetaţia erbacee este foarte săracă şi în subordinea Direcţiei Silvice Alba Iulia a Regiei Naţionale
a Pădurilor.
rară, dată fiind cosistenţa plină a arboretelor.

4. Condiţiile pentru aprobarea parcului

Suprafaţa de 16 ha propusă şi aprobată, a fost încadrată
în categoria funcţională 1.5.K. „Parcuri dendrologice şi
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arboretumuri”din grupa pădurilor cu rol de protecţie deosebit, subgrupa parcurilor şi rezervaţiilor naturale, având
atribuite în paralel şi funcţii sociale de intensitate ridicată
din subgrupa a IV-a „Păduri de recreere” ce include şi zona
tampon a rezervaţiilor.

tant şi executant pentru fiecare microstaţiune şi peisaj nou
creat în timpul costrucţiei parcului.

Acest proiect, ce conţine soluţiile de instalare în timp şi spaţiu a elementelor colecţiei dendologice, în spiritul stilului peisager adoptat, a fost elaborat odată cu documentaţia de conPrin efectul Legii Fondului Funciar nr. 1/2000, suprafaţa stituire a parcului în anul 2001 şi completat cu detaliile de
de 16 ha împreună cu o zonă tampon de 5 ha din aceleaşi execuţie după deschiderea ochiurilor şi intocmirea planurilor
parcele, a fost exceptată prin ordin al ministrului agricultu- topo de bază; lucrarea s-a definitivat pe schiţe la scară 1:250.
rii de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul
amplasament, în scopul asigurării continuităţii lucrărilor 5.2. Conversia arboretelor spre structura specifică parcului
de constructie a parcului, suprafaţa respectivă de 21,0 hec- În pădurea preexistentă având o structură uniformă cu
tare nefiind pusă la dispoziţia comisiilor de fond funciar. La consistenţa plină (indice de acoperire 0,9), s-au delimitat în
aceasta s-a revenit cu acordul părţilor în anul 2009, astfel prima fază 14 ochiuri răspândite pe toată suprafaţa parcucă suprafata de 21,0 ha devine parte componentă a trupului lui, reprezentând jumătate din volumul de 50% prevăzut la
de pădure Valea Popii, în proprietatea comunităţi albaiuliene, tăiere de amenajamentul silvic în primii 10 ani; acestea s-au
tăiat în anul 2002. În următorii trei ani s-au mai deschis încă
din care 16,0 ha reprezintă suprafaţa parcului dendrologic.
două ochiuri şi s-au lărgit sau au fost racordate o parte din
primele ochiuri.

5. Proiectarea şi înfiinţarea
Parcului Dendrologic

Amplasarea, forma şi mărimea ochiurilor, care determină
asortimentul de specii de introdus, s-a făcut prin cercetare
de teren şi analize sumare de sol, bazate în principal pe flora
indicatoare a pădurii.

Alegerea soluţiilor de proiectare şi concepţie peisageră a fost
făcută de custodele viitorului parc, inclusiv transpunerea
grafică, urmărind două criterii prioritare, cel ştiinţific al colecţiei dendrologice şi cel estetic al peisajului; ambele obli- Suprafaţa totală a deschiderilor de masiv pentru plantaţii
gă la supunerea aprecierii publice a vizitatorilor: specialişti, este de 7,9 hectare, ce corespunde procentului de tăieri de
conservare de 50%; suprafaţa medie a ochiurilor este în prestudenţi sau cetăţeni.
zent de 0,37 ha.

5.1. Alegerea stilului

Reliefului terenului împădurit din Valea Popii i se potriveşte
stilul peisager, caracterizat prin terenuri în pantă, cu poteci
şerpuite, masive de arbori şi arbuşti de mărimi diferite şi combinaţii diverse, în alternanţă cu suprafeţe poienite, pentru
crearea unor perspective spectaculoase. Acest stil este uşor
adaptabil la marea variabilitate a microstaţiunilor din zonă.

Amenajările menite să aplice pe teren prevederile proiectului de înfiinţare a parcului, au început efectiv în iarna 20012002 prin tăierea lemnului pe picior existent în ochiurile
delimitate în toamna 2001; pentru realizarea în deceniul I
de amenajament silvic (2001-2010) a proporţiei de 50% din
volumul de masă lemnoasă, în primele ochiuri s-au aplicat
tăieri unice, urmând ca regenerarea să se facă prin introducerea de noi specii; la ultimele două suprafeţe tăiate, s-a aplicat tratamentul tăierilor progresive la gorunete, suprafaţa
fiind regenerată 100%, în ochiuri păstrându-se o consistenţă
de 0,2-0,3. Scopul acestui tratament a fost crearea premisei
de a realiza un nou arboret de gorun sănătos, cu profil dantelat, ca un element clasic-baroc al peisajului din parcul dendrologic, prin înnobilarea cu biogrupe de conifere.

5.3. Lucrări de infastructură

Fig. 6. Relief din Valea Popii
Aspect of Valea Popii

În lume se conturează tot mai mult stilul peisager combinat,
care în cazul nostru este deja prezent prin construcţia parcului într-un arboret matur preexistent din care s-au păstrat
masive mari asemănătoare stilurilor clasic sau gotic, aici intrând şi lizierele create prin deschiderea ochiurilor sau pentru construcţia drumurilor principale.

O lucrare importantă pentru ocrotirea parcului a fost împrejmuirea perimetrală printr-un gard din plasă de sârmă
neagră cu H 1,5 m, pe stâlpi din lemn de pin strob de 2 m
plantaţi la 2,5 m interax şi două rânduri de sârmă ghimpată;
s-au cofecţionat trei porţi de 5 m pentru acces auto; traseul
împrejmuirii măsoară 2560 m şi s-a realizat în anul 2002.
Pasul următor a fost în acelaşi an, execuţia drumului principal de acces în interiorul parcului, în lungime totală de 1,5
km, având partea carosabilă de 2,5 m, astfel încât suprafaţa
ocupată de drum nu scoate teren din producţia forestieră;
coroanele arborilor din zona drumului se închid deasupra;
taluzele drumurilor urmează a se planta cu arbuşti ornamentali în gard viu natural, fără tundere, din specii potrivite
cu gradul de umbrire sau iluminare.

În concluzie, am optat pentru stilul liber peisager, aşa cum În anul 2003 s-a înfiinţat pepiniera de repopulare şi s-a coneste definit în ultimele lucrări de specialitate; principiile ale- struit fântâna dotată cu pompă manuală; pepinierele volante
gerii unui stil anume se traduc în soluţiile adoptate de proiec- în număr de 5 au funcţionat până la încheierea ciclurilor de
35

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
chiul arboret (funcţia recreativă şi crearea unor ambianţe
producţie, unele şi după această dată. A continuat împietruipsihorelaxante a amenajării peisagistice);
rea drumului cu balast până la prima serpentină, după care acţiunea nu a mai continuat din lipsa de fonduri; tot în anul 2003 • principiul silvosofiei care atribuie peisajului silvicol dis-au instalat 80 cuiburi artificiale, pentru combaterea biologimensiunea spiritual-estetică (peisajul împădurit ca stare
că a insectelor dăunatoare – acţiunea nu s-a soldat cu rezultate
de spirit);
spectaculoase, pădurea naturală şi cea cultivată de noi sporind
• principiul păstrării şi ameliorării calităţii ecosistemului şi
semnificativ locurile de cuibărit ale păsărilor insectivore.
microclimatului forestier;
• funcţia de protecţie şi ameliorare a mediului ambiant al
zonei (epurarea fizică, chimică, biologică şi atenuarea poluării fonice);
• funcţia educaţională, ca bază de studiu şi de apropiere de
natură prin cunoaşterea plantelor lemnoase ca elemente
ale peisajului;
• funcţia ştiinţifică de infiinţare a unei colecţii dendrologice cât mai diverse, prin aclimatizarea speciilor alohtone şi
înscrierea parcului în circuitul de valori botanice pe plan
naţional, şi, în perspectivă, internaţional;
• ţelul final proiectat este punerea în valoare a lucrării prin
deschiderea la public conform principiului: valoarea unei
lucrări stă în ochii privitorului.
Fig. 7. Pepiniera din 2004
Nursery in 2004

În anul 2004 s-a conturat pe teren reţeaua de poteci pentru
vizitare aşa cum este ea astăzi, acţiune începută cu un an în
urmă; aceasta a permis delimitarea pe teren a parcelarului
propriu al parcului dendrologic şi ajustarea planului acestora. Harta parcului la scara 1:1000 a fost întocmită în anul
anterior cu sprijinul Oficiului de cadastru din Alba Iulia şi
a stat la baza tuturor planurilor de execuţie a lucrărilor din
parc. Tot în 2004 s-a realizat prin terasare cu buldo-excavatorul balta din proiectul parcului, inclusiv digul şi s-au instalat podeţe carosabile la porţile de acces din Valea Popii şi la
intersecţia aleilor carosabile din mijlocul parcului, podeţe în
funcţiune şi în prezent.
Din organizare de şantier, în anul 2002 s-a construit o magazie din lemn cu aspect rustic, amplasată aproape de poarta
de intrare în parc, iar în anul 2004 s-a ridicat un chioşc pentru adăpost în pepinieră; ambele construcţii sunt fără fundaţie şi au un caracter provizoriu până în anul 2010, când se
preconizează modernizarea dotărilor parcului: împrejmuiri
definitive, refacerea căilor de acces în interior, alimentare cu
apa şi curent electric, mobilier de parc s.a.

6. Nominalizarea funcţiilor
şi a ţelurilor fixate

Fig. 8. Terenul unde a început construcţia parcului
Start point of park construction

7. Înfiinţarea colecţiei dendrologice
Ca baza de plecare (baza de date) s-a folosit fondul genetic
existent în zona parcului la data proiectării (51 specii) şi cel
inventariat în anii anteriori în judeţul Alba (367 specii), estimându-se iniţial atingerea la nivel 2010, a unui număr-ţintă
de 500 specii (depăşit la 31 dec 2009 cu 319 specii).

În prima fază s-au inventariat speciile native, existente pe
suprafaţa parcului după delimitarea acestuia, făcută astfel
Destinaţia iniţială de „Arboretum”, ca suprafaţă plantată cu încât să includă în interior unele exemplare rare din flora
arbori şi arbuşti în scop ştiinţific şi educaţional, permite adă- spontană a zonei, cum sunt fagul, salcia alba şi salcâmul fără
ugarea unor funcţiuni complementare, potrivite principiilor, spini (Robinia pseudacacia f. inermis); aşa au rezultat 51 de
scopurilor şi ţelurilor adoptate suplimentar pe parcurs, astfel: specii autohtone şi alohtone subspontane, ca cenuşarul ori
salcâmul, cu care s-a pornit la drum.
• funcţia de conservare a ecofondului şi genofondului autohCompletarea şi dezvoltarea colecţiei s-a bazat pe speciile naton valoros;
tive sau aclimatizate în România, introduse în parc pe cale
• funcţia de recontrucţie ecologică a zonei şi dezvoltare a bi- artificială (plantate), obţinute prin achiziţii, cca 15% şi reodiversităţii;
stul din producţie proprie, la care s-au adăugat numeroase
• principiul estetic-vitalizant al peisajului reconstruit în ve- specii spontane apărute în mod natural cu ocazia deschiderii
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Conform proiectului s-au realizat diferite modele de masive
de arbori şi arbuşti, ca şi modele de asociere pe buchete, grupe şi parcele în funcţie de criteriile rezultate din clasificarea
speciilor de mai sus. Pentru obţinerea materialului biologic
Astfel, prin lucrările specifice ca semănăturile şi butăşirile în necesar, s-au indicat şi s-a şi folosit: achiziţia de puieţi diliber şi în spaţii protejate, repicarea de puieţi, drajoni şi mar- rect de la surse, schimbul de seminţe şi puieţi cu unităţi şi
cote în pepiniere şi procurarea de puieţi apţi de plantat, după instituţii similare conform reglementărilor europene şi, în
primul an de cultură, anul 2002 (în anul 2001 s-au făcut doar principal producţia proprie de puieţi din sămânţă, butaşi,
semănături de toamnă), parcul dendrologic avea un număr drajoni, marcote şi rizomi.
La nivelul anului 2010, în pepinierele parcului exista stocul
total de 192 specii (vezi tabelul 1).
Tab. 1 Evoluţia numărului de specii din Parcul Dendrologic Alba Iulia de puieti necesar pentru conversia masivelor de la obiectivul
strict al colecţiei la cel peisager prin excelenţă, fără a slăbi
Evolution of species in dendrological park of Alba Iulia
ritmul de îmbogăţire a colecţiei parcului dendrologic.
ochiurilor din masivul păduros compact: sălcii, zmeur, mur,
mesteacăn, alun etc. şi chiar unele specii erbacee decorative dispărute din zonă, importante pentru estetica parcului,
cum sunt crinul de pădure, ghioceii, lăcrămioarele, irisul s.a.

An I

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valoarea fondului genetic şi a ecofondului, existent la nivelul anului 2010 în parcul dendrologic, confirmă că alegerea
noastră de a-l costrui aici este un succes şi un exemplu de
Numărul speciilor încercate în cultură este mult mai mare, reconstrucţie ecologică prin recrearea biodiversităţii zonei
datorită nereuşitelor de reproducere sau inadaptabilităţii împădurite în care se găseşte; faptul ca atare a fost constatat
unora dintre ele, cum ar fi cele de climat dulce care au înghe- în repetate rânduri de specialiştii în domeniu, atât conaţioţat repetat (pinul de Alepo, pinul umbrela, Cupressus semper- nali cât şi străini.
virens şi Cupressus arizonica), sau unele specii alpine ce nu au
suportat climatul cald şi uscat din zonă (bujorul de munte,
Vaccinium oxycoccus, tulichina, sau strugurii ursului).
Nr. sp.

51

192

357

441

504

606

691

777

819

881

Unele specii înregistrate iniţial ca sinonimii ale altor specii
deja existente sau reîncadrate sistematic la alte unităţi, ori
redeterminate ca urmare a unor erori de livrare, au fost radiate la timpul potrivit, urmând ca, prin documentare suplimentară şi maturizarea indivizilor respectivi, toate poziţiile
aflate sub semnul „incert” să fie clasificate corespunzător, ori
să fie eliminate.
Pentru repartiţia spaţială a plantelor lemnoase, acestea au
fost clasificate astfel:
• arbori, arbuşti şi subarbuşti, plante lemnoase urcătoare şi
târâtoare;
• gimnosperme (conifere), dicotiledonate (foioase) şi monocotiledonate;

Fig. 9. Perspectiva colecţiei
Collection perspective

Toate evidenţele şi detaliile privind întemeierea parcului şi a
• unităţi sistematice uzuale: familia, genul şi specia cu sub- colecţiei dendrologice: proiecte, aprobări, amenajare, cultudiviziunile sale, denumite generic în continuare „specii”;
ră – plantaţii, lucrări de întreţinere, colaboratori, încadrarea
sistematică,
documentaţie foto originală, fenologie, inclusiv
• specii cu frunziş persistent şi plante cu frunziş căzător;
evoluţia temporală a evenimentelor, se regăsesc în lucrările
• specii forestiere, ornamentale şi de colecţie;
anuale de sinteză denumite „Cronica Parcului” existente atât
• specii tipice, subspecii, varietăţi, forme, hibrizi naturali şi la custode ca autor al lor, cât şi la administratori şi proprietari.
artificiali (cultivaruri);

8. Speciile deosebite introduse până acum

• specii cu port piramidal, columnar, oval, sferic, tabular,
neregulat etc.;
Dintre speciile intoduse se pot exemplifica următoarele:

• specii ornamentale prin flori, frunze, port, tulpini, colora- • Sequoia gigantea (Lindl.) Decne, cf. Cluts, 402 Sequoiadenţie de toamnă s.a.;
dron gigantea (Lindl.) Buchholz, cf. Rehd .1 c. 49 – Secvoia,
originară din vestul Americii de Nord, unde atinge 100 m.
• plante unicat şi curiozităţi (izolate).
Acest arbore ornaemntal este remarcabil, nu numai prin
Aşezarea spaţială a speciilor deja introduse s-a făcut de la
domensiunile impresionante pe care le poate atinge, ci şi
bun început după criteriile stilului liber peisager, însă cu sinprin creşterea rapidă şi portul regulat.
cope obligate de lipsa stocului de material săditor planificat
la momentul construcţiei masivelor de arbori şi arbuşti, de • Cunninghamia lanceolata Lamb. – C. sinensis R. Br. – originar
din China şi Japonia. Este o specie de remarcabil interes
eliberarea cu întârziere a suprafeţelor de plantat de masă
ornamental,
cu ramuri regulat verticilate şi port particulemnoasă exploatată de terţi şi altor cauze determinate de
lar.
La
noi
în
ţară, vegetează dificil din cauza îngheţurilor,
lipsa de fonduri sau de pagubele produse de vânat în perioaîn
Parcul
Simeria
şi Grădina Botanică Bucureşti.
da plantării.
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• Acer saccharum Marsch. – Paltin de zahăr, originar din nor- • Liriodendron tulipifera L., originar din America de Nord şi
dul Americii de Nord, unde este foarte apreciat ca produChina. Liriodendronul, numit şi tulipierul, prezintă un
cător de zahăr. Este unul din cele 30 de specii de arţar din
deosebit interes ornamental, prin portul său elegant, cu
Parcul Alba Iulia.
frunziş verde-albăstrui, care, toamna devine galben-auriu
şi
mai ales prin florile în formă de lalea şi frunzele ca o liră
• Liquidambar styraciflua L. originar din estul şi sudul Ameri(Dumitriu
– Tătăranu, 1960).
cii de Nord şi din America centrală. Este o specie de remarcabil interes ornamental, datorită portului piramidal, simetric, creşterii viguroase, coloraţiei roşii pe care o ia frunzişul toamna cât şi formei particulare a strobililor ce rămân
toată iarna pe ramuri. Produce balsamul de Liquidambar,
utilizat în America în compoziţia gumei de mestecat.
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Abstract

Dendrological Park “Ion Vlad” from Alba Iulia

Dendrological Park “Ion Vlad” Alba Iulia was created in 2001-2011 on the initiative and custody of Nicolae Pătrânjan, in the
surface of the Forest District of Valea Ampoiului. The park has an area of 16 ha and a buffer zone of 5 ha, located in Valea
Popii forest, on the middle slope of Mamut hill, on the last ramifications of Mureş Mountains from Apuseni Mountains.
Establishment of the Park has made by creating openings in a degraded sessile oak forest, and planting common oak, white
oak, ilalian oak, Turkey oak, beech, mountain ash, common linden. In 2010 the total number of forest species reached 881.
Designed in landscape style, the park includes an artificial lake, paths, a main road and forests alternating with the areas
with planted species. The functions attributed to the arboretum include: conservation , environmental protection, recreation, education and scientific research.
Keywords: forest, park, mountains, species, environment.
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arbori excepţionali

Exemplare celebre ale speciei
Quercus robur L.
Valentin Bolea, Diana Vasile

1. Însuşirile care conferă celebritate stejarilor

Stejarul are o înrădăcinare foarte puternică şi profundă, care
asigură o bună stabilitate, o aprovizionare cu apă din franja
tejarul este cel mai longeviv dintre foioasele indigene
capilară şi o explorare a unui volum mare de sol. Datorită rădădin România, atingând 1500-2000 de ani (obişnuit
cinilor care pătrund până la 8-10 m adâncime, stejarul rezistă
600-700 ani), fiind urmat de Castanea sativa (1000 ani),
pe soluri care se usucă puternic vara. El suportă soluri compacUlmus minor (300-400 până la 500-800 ani) şi Quercus pete, argiloase sau cu o oarecare concentraţie de săruri solubile.
traea (600-700 ani).
Stejarul are cerinţe ridicate faţă de căldură, dar este rezisCreşterea sa în înălţime este înceată în primul deceniu, dar detent la gerurile de iarnă. Suprafaţa mare a frunzelor glabre,
vine foarte activă şi rămâne activă până la 150-200 ani. Astfel,
cu cuticula relativ subţire, permite o transpiraţie activă, iar
în staţiunile de optim ecologic, productivitatea stejarilor atinţesuturile mecanice, din frunzele foarte bine dezvoltate asige 9 m3/an/ha la 120 ani. În contact cu obiecte tari, are capacigură o rezistenţă neobişnuită la secetă şi poluare (Şofletea,
tatea de a le încorpora în creşterile anuale, indiferent că aceste
Curtu, 2007).
obiecte sunt de piatră (fig. 1) sau metal (fig. 2) (Roloff, 2004).
Capacitatea de metabolizare sau de acumulare a stejarului este:

S

• excepţională în cazul sulfului: 4.137 ppm, mai mare decât la gorun, fag şi carpen; a azotului: 41.300 ppm, mai
mare decât la gorun, frasin, mesteacăn, cireş, fag şi arţar
american şi a cuprului: 120,07 ppm, mai mare decât la paltin de munte şi tei;

Fig. 1. Stejar care include în creşteri o bancă de piatră (Roloff, 2004)
Oak, which include in growth a stone bench

Fig. 2. Stejar care include în creşteri, barele metalice ale unei
împrejmuiri (Rolof, 2004)
Oak, which include in growth, metal bars of an enclosure

• foarte mare în cazul plumbului: 43,18 ppm, mai mare decât la paltin de munte şi tei; în cazul cadmiului: 4,3 ppm,
mai mare decât la salcâm, paltin de munte şi tei; în cazul
zincului: 229,43 ppm, mai mare decât la salcâm, paltin de
munte şi tei şi în cazul manganului: 2000,5 ppm, mai mare
decât la fag, frasin, paltin de munte şi salcâm;
• mare în cazul clorului: 9930 ppm, mai mare decât la mesteacăn, fag şi cireş; în cazul fierului: 323 ppm, mai mare
decât la salcâm, paltin de munte şi frasin; în cazul magneziului: 3.704 ppm, mai mare decât la dud, piersic, liliac, arţar de zahăr, arţar american, cireş, arborele lalea şi frasin
comun şi în cazul calciului: 14.618 ppm, mai mare decât
la fag (F. sylvatica var. atropurpurea), liliac, arţar de zahăr,
arţar american şi forsiţie (Bolea, Chira, 2008).
Toleranţa ridicată a stejarului faţă de poluarea complexă (cu
sulf, plumb, cadmiu, cupru, zinc, mangan) din Baia Mare
este confirmată de perdelele antipoluante de 40 de ani de la
Phöenix şi în Parcul Şesul Băii de 50 de ani (Bolea, 2001).
Stejarul este considerat de Smejkal (1982), citat de Parascan
şi Danciu (2001) ca o specie mijlociu rezistentă la poluare,
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prezentând adaptări morfologice, care împiedică pătrunde- • Pădurea Dumbrava (fig. 3) din judeţul Sibiu, cu numeroarea poluanţilor în ţesuturi. Astfel, ca specie de lumină are
se exemplare de stejar având 300-400 de ani, în incinta
frunze mai groase şi un număr mare de stomate, un ţesut
Grădinii Zoologice. Exemplarul cel mai impunător, numit
palisadic mai bine dezvoltat, cu cloroplaste mici şi cantitate
„stejarul Împăratului” avea u diametru de peste 2 m, se găredusă de clorofilă, nervurile dese şi numeroase, precum şi
sea în faţa Hanului Dumbrava şi a fost tăiat cu câţiva ani
cu porozitate mai bogată.
în urmă;
Variabilitatea speciei Quercus robur, contribuie de asemenea
la celebritatea lui, mai ales în parcuri şi grădini botanice:
• f. heterophylla (Lond.) Schwz. La Şomcuta Mare jud. Mureş;
• „Concordia” la Grădina Botanică Bucureşti şi Dofteana, Bacău;
• „Pectinata” în Parcul Poporului Craiova;
• f. fastigiata la Păuleşti, Maramureş, Oradea, Cluj, Cheile
Turzii, Răscruci, Bontida, Beclean, Gilău, Reghin, Gorneşti,
Parcul Simeria, Braşov, Bucureşti, Parc Dofteana, Dărmăneşti-Parcul sanatoriului;
• var. puberula (Lasch.) Schw. La Sabed, Gurghiu, Ciala, T.
Vladimirescu, Mândruloc şi Pecica – Timişoara, Buziaş, Sighişoara şi Cristeşti – Iaşi (Dumitriu-Tătăranu, 1960).

2. Stejari celebrii în lume

Fig. 3. Pădurea Dumbrava Sibiului (foto: Lungu I.V., 1991)
Dumbrava Sibiului Forest

Printre arborii reprezentativi ai lumii (Johnson , 1973) campioni, martori oculari (Russel et al, 2005) sau cei mai mari şi
mai bătrâni arbori (Pakenham, 2005) se pot exemplifica şi
câţiva stejari:
• „Stejarul lui More” din Canaan, locul numit Sihem, sub care
Domnul s-a arătat lui Avraam, iar acesta a zidit un altar
(Geneza 11,12);
• Stejarul din Mamvri, din Hebron, unde Avraam a zidit un
nou altar, după ce domnul i-a apărut din nou (Geneza, 13,18);
• „Stejarul profetic” al populaţiei pelage din Dodona-Grecia,
semnalat de celebrul scriitor grec Pausanias (115-180);
• „Stejarul matrimonial” de lângă localitatea Wassan, regiunea Holstein – Germania de Nord, cunoscut din anul 1861,
cu o scorbură în care se depun ofertele de căsătorie. Cei
care se căsătoresc prin intermediul acestui stejar îşi serbează nunta la umbra lui;
• Stejarul secular din Niederalteich – Bavaria, este asociat de
Mănăstirea benedictină de rit bizantin din această localitate;
• „Stejarul domnitorului Mihail Sturdza al Moldovei”, care a
fost plantat de acesta în 26 octombrie 1866 la sfinţirea capelei, construite în 1794-1884 în localitatea Baden Baden
din Germania;

Fig. 4. Pădurea de goruni şi stejari de pe dealul Solovan
(foto: Lengyel, 2007)
Sessile and common oak forest on the Solovan hill

• „Stejarul cancelarului de fier” pe care Otto von Bismarck îl
îmbrăţişa în a doua parte a zilei, convins că prin aceasta
• Alţi stejari multiseculari domină pădurile mai tinere din
primeşte forţă şi o mai mare limpezime a gândurilor;
raza localităţilor Bruiu, Bradu, Boian, Coveş, Vurper (Lun• „Stejarul Maicii Domnului” de la Fatima – Portugalia, congu, 1991);
siderat ca centrul a două minuni petrecute în 1917: în 13
mai, deasupra stejarului a apărut Maica Domnului învă- • „Pădurea Crăiască” de la Ocna Şugatag, Maramureş;
luită într-un nimb şi în 13 septembrie, deasupra aceluiaşi • Pădurea de stejari şi goruni (fig. 4), de pe dealul Solovan, de
stejar s-a format un norişor alb din care a căzut o ploaie de
lângă Sighetul Marmaţiei (Lengyel, 2007);
petale de flori (Brăneanu D. C. – Internet).
• Pădurea de stejar de pe Măgura Odobeştilor, denumită de
Nicolae Iorga şi Athosul României;

3. Pădurile de stejar renumite în România

Exemplarele excepţionale de stejar se situează în pădurile • Pădurea Ceala şi Mândruloc din jud. Arad;
• Pădurea Verde din jud. Timiş;
renumite din ţara noastră.
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• Pădurea Letea şi Caraorman din Delta Dunării;
• Pădurea Babadag din jud. Tulcea;
• Pădurea Comorova din jud. Constanţa;
• Pădurea cu stejari seculari de pe platoul stejeriş – Breite de
la Sighişoara;
• Crângul Buzăului din jud. Buzău;

De asemenea este renumit „stejarul lui Ştefan cel Mare” din
Parcul Baia, jud. Suceava.
Sub „stejarii dreptăţii” (> 600 ani) de la Periş, jud. Arad erau
judecaţi boierii în timpul răscoalelor ţărăneşti (Mohan, Ardelean, Georgescu, 1993).La Roman, sub „stejarul unirii” în
vârstă de 300 de ani, aveau loc reuniunile unioniştilor la care
participa şi Vasile Alecsandri.

În Delta Dunării, pe grindul Caraorman, vegetează „stejarul îngenuncheat”, care are o porţiune de tulpină orizontală
• Pădurile din jurul Lacului Snagov, de la Căldăruşani, An(D.C. Brăneanu, www.media1.wgz.ro/.../CarpatenGarden).
dronache, Sineşti, Călugăreni, Cotroceanca din Bolintin,
Căscioarele dela Crevedia şi Codrul Vlăsiei cu exemplare Un stejar secular, de lângă biserica ridicată în 1763 într-o
mahala a Bucureştiului, a dat numele cartierului „Stejarul”.
de peste 200 de ani.
• Pădurea Vânătorii Neamţului din jud. Neamţ;

Rezervaţiile de seminţe, mai ales acelea în care s-au selecţionat arbori elită, cuprind şi exemplare excepţionale cum
este „împăratul stejarilor din Rezervaţia „Vasile Mareş” de
la Bavna – Fersig, de pe teritoriul comunei Mireşul Mare, din
raza O.S. Şomcuta Mare (fig. 5).

Într-un raport austriac, din 1727 decembrie 14, adresat din
Oltenia Consiliului de război de la Viena, se spune despre un
stejar falnic din care a fost construită biserica veche a „Mănăstirii dintr-un lemn” din judeţul Vâlcea.
În apropierea bisericuţei se mai găsesc încă cinci stejari monumente ale naturii (Giurescu, 1975).
În 1956 a fost doborât de furtună, la Ghergani în nord-vestul
Bucureştiului, un stejar de 800 de ani mai vechi decât întemeierea Ţării Româneşti (Potra, 1957 citat de Giurescu, 1967). Acest
stejar secular, de pe moşia Ghergani a lui Ion Ghica, preşedintele
Consiliului de Miniştrii în 1860, a adăpostit multe din marile
evenimente istorice ale vremii şi a asigurat liniştea şi pacea în
care Ion Ghica a elaborat o parte din opera sa literară (Brăneanu,
– internet). Din păcate nu mai există nici stejarul sub care îşi scria
Conachi versurile, la Ţigăneşti, lângă Tecuci (Simionescu, 1981).

Fig. 5. Rezervaţia de stejar de la Bavna – Fersig (Foto Nădişan)
Common oak Reservation from Bavna-Fersig

În jurul unui stejar, unde s-a arătat Maica Domnului, s-a
construit biserica mică din zid, a Mănăstirii Bisericani, din
judeţul Neamţ.
Au fost contemporani cu evenimentele istorice din diferite
colţuri ale ţării, stejarii seculari de la:

Într-o diplomă a regelui Andrei al II-lea, din anul 1231 este • Cristian (400–600 ani) (Constantin, 2011), Fişer şi Stupini
menţionată: „o pădure uriaşă de stejar cu numele Finteuş, scoa(250-400 ani), din jud. Braşov;
să de sub atârnarea cetăţii Sătmar” (Nădişan, Cherecheş, 2002).
• Blaj (500 ani), din jud. Alba;
De asemenea pot cuprinde exemplare excepţionale populaţiile cu adaptabilitate ecotipică semnalate de Şofletea şi Curtu • parcul dendrologic Arcalia (peste 500 ani), din jud. Bistriţa
Năsăud;
(2007) cum sunt:
• Climatipul submezoterm de la limita altitudinală superi- • Schitul Tărâţa de sub Dealul Repedea (350 ani), de pe
Dealul Şorogari (300 ani) şi de la Trei Iazuri – Miclăuşeni
oară a speciei, în zone cu temperaturi medii anuale mai
(250–350
ani), din Jud. Iaşi;
mici de 70C, prezent la Prejmer-Braşov şi Geamăna-Codlea;
• Climatipul de silvo-stepă de la Râmnic – Râmna sau Bârlad • Posmuş (400 ani) din jud. Bistriţa-Năsăud;
– Siret;
• Dioşti (400–500 ani), din jud. Dolj;
• Edafotipul de luncă, pe soluri aluvionare profunde, ajun- • Bouşana – Tupilaţi, din jud. Neamţ (Mohan, Ardelean,
gând la franja capilară şi bogate în substanţe minerale;
Georgescu, 1993).
• Edafotipul de soluri relativ alcaline, sărăturoase de pe te- Alţi stejari seculari, a căror viaţă s-a împletit adesea cu burasa Călmăţuiului.
curiile şi necazurile populaţiei din judeţul Maramureş sunt:

4. Stejarii legendari din istoria României

• stejarii de la Mireşu Mare, Arduzel, Coruia şi Săbişa;

• „Stejarul de la Moară” din Groşi (fig. 6).
Existenţa unor stejari excepţionali este legată de anumite
evenimente istorice, de construcţia unor biserici şi mănăs- • „stejarul din Sântirim” de la Deseşti;
tiri, ori de o serie de personalităţi ale României.
• „stejarul de pe păşunea Baba Grigă” din Cicârlău;
Stejarul de la Borzeşti, aşa cum este descris de Eusebiu Ca- • „stejarul din Pădurea Crăiescă” de la Ocna Şugatag (Nădimilar, este legat de copilăria şi faptele vitejeşti ale lui Ştefan
şan, Cherecheş, 2002).
cel Mare.
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Sunt de asemenea remarcabili:
• Stejarul impunător din curtea Şcolii Gen. Nr. 2 din Brăila
(Giurescu, 1968);

media, prin însemnarea arborelui cu o coroană pe tulpină,
instalarea unui panou şi înmânarea Diplomei de Arbore
excepţional, pădurarului de canton şi şefului de ocol silvic;

• Stejarul secular de pe strada Maior Şonţu din Focşani (Giu- • Ocrotirea arborelui prin împrejmuire, fără defrişarea subarboretului din jurul său;
rescu, 1975);
• Stejarul secular de mare înălţime din faţa Peşterii lui Iosif, • Monitorizarea stării de sănătate şi de nutriţie, prin analize foliare anuale;
din Munţii Buzăului.
• Stejarul secular de la Borniş - Dragomireşti. Neamţ;

• Înscrierea în Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali.

• Stejarul secular de la Gheboieni.

Menirea acestui registru este multiplă: asigurarea evidenţei
arborilor excepţionali; ierarhizarea arborilor după înălţimea
şi diametrul trunchiului, iar pe specii între diferite staţiuni
din România; stimularea interesului şi ambiţionarea silvicultorilor din toate colţurile ţării, pentru a identifica arbori
din ce în ce mai înalţi, mai groşi şi mai în vârstă.

6. Registrul Naţional al Arborilor
Excepţionali
După Radu şi Coandă, 2005, în SUA se editează anual un registru naţional (The 1994 National Register), care se actualizează în permanenţă.
Fig. 6. Stejarul de la Groşi (Nădişan, Cherecheş, 2002)
Common oak from Groşi

5. Etapele în acţiunea de salvare a arborilor
excepţionali

În Franţa, prima listă a arborilor remarcabili a fost întocmită
în 1911 şi apoi actualizată şi completată în 1935.
În România, profesorul Alexandru Borza include în primul
inventar al monumentelor naturii, din 1924 şi câteva exemplare de arbori: teiul lui Eminescu de la Iaşi, gorunul lui Horea de la Ţebea, stejarul Mitropoliei de la Blaj.

În acţiunea de salvarea a arborilor excepţionali din România „Din păcate informaţiile deţinute de naturalişti, muzee sau cele
cuprinse în evidenţele agenţiilor judeţene de protecţia mediuse pot distinge următoarele etape:
lui, deşi existente la ministerul de profil, nu sunt centralizate,
• Documentarea din literatură;
prelucrate şi nici publicate la nivel naţional. Se poate afirma că
suntem
printre puţinele ţări din Europa care nu posedă un in• Identificarea pe teren (specia, varietatea, forma, ecotipul);
ventar naţional al arborilor remarcabili” (Radu, Coandă, 2005).
• Măsurarea înălţimii (totale şi elagate), diametrului (tulpiUn comitet de iniţiativă, format din cercetători, profesori
nii le 1,30 m înălţime) şi a coroanei;
şi ingineri din producţie, sprijiniţi de Societatea „Progresul
• Determinarea vârstei;
Silvic” îşi asumă misiunea de a relansa acţiunea de salvare a
• Amplasarea pe harta României a arborilor excepţionali;
arborilor excepţionali şi de a publica primele pagini din „Re• Popularizarea printr-un articol (cu fotografii) în Revista gistrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România”.
de Silvicultură şi Cinegetică, prezentarea la întrunirea in- Registrul este conceput pe specii şi fiecare specie are un preginerilor silvici din Societatea Progresul Silvic, pliante, al- ambul privind pădurile şi exemplarele celebre semnalate
bume cu fotografii, înscrierea în cartea de aur a „Arborilor în literatură, fără măsurători, care să permită înscrierea în
excepţionali din România”;
registru. Prezentăm în continuare paginile privind specia
• Organizarea încoronării în prezenţa televiziunii şi a mass- Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh.).

7. Pagini din Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România
Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh.) – Stejar

a) Ierarhizarea după înălţimea arborilor
Nr.

Loc., Jud., Localit.,
Pădure, OS

Gorj, Băleşti, Sat Tălpă1 şeşti,
Balava

2
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Maramureş, Rezervaţia de Stejar
pedunculat”Vasile
Mareş” ed la Bavna –
Fersig

Denumirea
arborelui

Înălţime
Vârsta
(ani) Totală Elagat

Stejarul lui
Bades

300

40

Împăratul
stejarilor

160

35

Circuferinţa
Diametrul (m)
tulpinii
(m)
Tulpinii Coroanei
5,73

23

0,48

10

Autori

Publicaţia

Anul

Negomireanu I.

Internet: Competiţia „Arborele anului” Arhiva TO

2010

Purcelean, Nădişan I.

Manuscris Caleidoscop
ecologic

2006
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Denumirea
arborelui

Înălţime
Vârsta
(ani) Totală Elagat

Circuferinţa
Diametrul (m)
tulpinii
(m)
Tulpinii Coroanei

Nr.

Loc., Jud., Localit.,
Pădure, OS

3

Vălcea, Com. Frânceşti

450

35

4

Deva, Parc Simeria,
Parcela 47

380

33

1,74

Radu S., Coandă C.

5

Parcela 26

350

33

1,55

Radu S., Coandă C.

6

Parcela 8

320

33

1,4

Multisecular

32

2,0

Aiud, Gârbova
7 Alba,
de Sus

4,5

1,5-2,0

8

Deva – Parc Simeria,
Parcela 8

320

32

1,4

9

Parcela 24

320

32

1,3

10 Parcela 48

320

32

1,3

11 Parcela 8

320

31

1,4

Mediaş – Angărul
12 de
Jos
Neamţ, Tupilaţi, lângă
13 Hanul Ancuţei
Neamţ, com. Vânători,
de stejar
14 Rezervaţia
Dumbrava – Branişte –
OS Tg. Neamţ

260

>30

2,0

>600

30

200

30

35

Autori

Publicaţia

Mohan G., Ardelean A., Rezervaţii şi monumente ale
Georgescu M.
naturii din România

1993

Să salvăm arborii remarcabili
– adevărate comori vii pe cale
de dispariţie (RSC nr. 21)

2005

Radu S., Coandă C.

Arboretumul Simeria-Monografie
Arboretumul Simeria-Monografie

2006

I.Simionescu

Din fauna şi flora României

1981

Mohan G., Ardelean A., Rezervaţii şi monumente ale
Georgescu M.
naturii din România
Arboretumul
Simeria-MoRadu S., Coandă C.
nografie
Arboretumul Simeria-MoRadu S., Coandă C.
nografie
Arboretumul
Simeria-MoRadu S., Coandă C.
nografie
Arboretumul Simeria-MoRadu S., Coandă C.
nografie
I. Morariu, P. Ularu, V. Ce ocrotim din natura regiuCiochia
nii Braşov
Mohan G., Ardelean A., Rezervaţii şi monumente ale
Georgescu M.
naturii din România

1,0

Anul

2006

1993
2006
2006
2006
2006
1966
1993

Parcul Natural Vânători –
Neamţ În: Pădurile României,
Parcuri Naţionale şi Naturale

2004

Autori

Publicaţia

Anul

Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România
Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România

1993
1993
1966

O. Iorga

b) Ierarhizare după diametrul la 1,3 m înălţime
Nr.

Loc., Jud., Localit.,
Pădure, OS

2

Botoşani –Parcul
Policlinicii
Bacău, com. Buhoci,
sat Bischir

3

Alba, Blaj, Grădina
Mitropoliei

4

Ilfov, Pădurea Bolintin

5

Mehedinţi, Jiana

6

Sibiu – Pădurea localităţii Bradu
Jud. Braşov, com.
Homorod, sat Mercheaşa, Păşunea Primăriei
Homorod – OS Privat
Pădurea Bogăţii

1

7

8

Suceava, Cajvarna

9

Hunedoara com. Baia
de Criş, Sat Ţebea

10

Vrancea – Vizantea
Mănăstirească

11

MaramureşŞomcuta
Mare, Parcul Pionierilor

Denumirea
arborelui

Vârsta
(ani)

Înălţime

Diametrul (m)
Circumferiţa
tulpinii
Totală Elagată
tulpinii coroa(m)
nei

19,47

6,2

Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.
Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.

15,7

5,0

I. Morariu, P. Ularu, V. Ce ocrotim din natura regiunii
Ciochia
Braşov

12,56

4,0

12,0

3,82

>10

3,20

9,20

2,93

>9

>20
400
-500

25

Gorunul lui
500Avram Iancu
600
(1848)
Baba Groasa
400
Tufanul Buza- Multitului
secular
600
Regele stejarilor de pe
păşunea din
Homorod

900

21

Stejarul lui Şte- 500
fan cel Mare
Gorunul lui
Horea (1784), 400
Stejarul lui
Avram Iancu
Stejarul lui
>600
Dochiţoiu
500

>25

6.,5

>28

D. C. Brăneanu
P.M.Băcanu, C C.
Giurescu

România Liberă: Istoria pădurii româneşti

1975

Vip-uri din lumea vegetală

2011

D. Vasile, K. Peter
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2011

2.90

Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.

Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România

1993

9

2,87

Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.

Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România

1993

7,83

2,49

C.C. Giurescu

Istoria pădurii româneşti

1975

Monumente ale naturii din
Maramureş

1976

Rezervaţii şi monumente ale
naturii din România

1993

6,58

2,10

I. Nădişan, T. Tătaru,
>70 cir- E. Gabor, V. Mareş
cumf. Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.
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Nr.

Loc., Jud., Localit.,
Pădure, OS

Denumirea
arborelui

Vârsta
(ani)

12

Vâlcea, com. Frânceşti

Cinci fraţi

>450

13

Sibiu, Păd. Dumbrava,
Grădina Zoologică
MaramureşOcan Şugatag. Rezervaţia naturală Pădurea Crăiască
„Artur Coman”
Vaslui, Com. Dimitrie
Cantemir, Tolontal
Vrancea, Bogheştii
de Sus
MaramureşLunca
Lăpuşului, Com. Copalnic Mănăştur, Valea
Mânânţuşului

Stejarul împăratului

14
15
16
17
18

MaramureşColtăru

19

Mureş – Reghin, lângă
Pădurea Rotundă

20

Vrancea Focşani

21

Neamţ – Roman, Str.
Smirodava nr. 1

22
23
24
25

Înălţime

Diametrul (m)
Circumferiţa
tulpinii
Totală Elagată
tulpinii coroa(m)
nei

Stejarul Unirii
Principatelor
(1859)
Stejarul Unirii
(1860)

Brăila – Grup Şcolar
„Edmond Nicolau”
Maramureş – Baia
Mare, Parcul Central
Iaşi – Str. Sf. Athanasie
nr. 1
Arad – Pecica, Piaţa Pe- Stejarul regelui
cica, Şcoala Maghiară
Mihai I

Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.

Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România

1993

400600

6

2

Lungu I.V.

Prin pădurile Sibiului

1991

300

6

2

Nădişan I.

Caleidoscop ecologic

2006

5,97

1,9
1,85

Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România
Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România

1993

5,81

>35 cir- Mohan G., Ardelean
cumf.
A., Georgescu M.
Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.

1993

1,68

65 circumf.

Nădişan I., Tătăar t.,
Gabor E., Mareş V.

Monumente ale naturii din
Maramureş

1976

5,30

1,68

100 circumf.

Nădişan I., Cherecheş D.

2002

1993

30

350

25

161

7

5,0

1,59

Naghy L.

400

15

4,8

1,5

Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.

Conservarea biodiversităţii
maramureşene
Arhiva TOTB.ro Concursul „Arborele Anului în România”
Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România

300

25

4,4

1,4

Mohan G., Ardelean
A., Georgescu M.

Rezervaţii şi monumente al e
naturii din România

1993

150

24

4,41

1,4

2010

250

30

4,05

1,29

3,68

1,17

Nădişan I., Cherecheş D.
Nădişan I., Cherecheş D.

2,4

0,76

Chifor V.

Arhiva TOTB.ro Concursul „Arborele Anului în România”
Conservarea biodiversităţii
maramureşene
Conservarea biodiversităţii
maramureşene
Arhiva TOTB.ro Concursul „Arborele Anului în România”

300
Stejarul singuratic

Anul

1,5-2,0

>400
Stejarul din
Cherchi

35 circumf.

Publicaţia

6

>400

35

Autori

>200
90

20

6

>20

2010

2002
2002
2010

8. Amplasarea pe harta României a exemplarelor excepţionale de stejar

nuarea acestui articol fotografiile referitoare la exemplarele
excepţionale de Quercus robur L. din România

Fig. 7. Harta cu stejarii excepţionali din România.
Ierarhizarea după înălţime
Map with the exceptional oaks from Romania. The hierarchy after height

9. Aspecte din „Albumul arborilor
excepţionali din România”
Concomitent cu Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali
din România s-au completat la Redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinegetică şi primele pagini ale Albumului Naţional
al Arborilor Excepţionali din România. Publicăm în conti44

Fig. 8. Stejarul lui Badeş din comuna Băleşti, satul Tălpăşeşti –
Balava, jud. Gorj, 300 ani, circ: 5,73 m, înălţimea 40 m
(foto: Negomireanu I.)
Badeş common oak from Băleşti, Tălpăşeşti village – Balava, jud. Gorj,
300 years, 5.73 m circumferenc, 40 m height
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Fig. 9. Împăratul stejarilor de la Bavna – Fersig
(Nădişan, Cherecheş, 2002)
The oak Emperor from Bavna – Fersig

Fig. 12. Stejarul multisecular de la Şomcuta Mare:
500 ani, 2,7m diam. (foto: Nădişan, Cherecheş)
Century – old common oak from Şomcuta Mare:
500 years, 2.7m diameter

Fig. 10. Stejar din Arboretumul Simeria (foto Coandă C.)
Common oak from Simeria Dendrological Park

Fig. 13. Stejarul din Parcul mun. Baia Mare
(foto: Nădişan, Cherecheş)
Common oak from Baia Mare Municipal Park

Fig. 11. „Regele stejarilor” de la Homorod, 900 ani,
diametru: 2,93 m (foto Peter K.)
„King of oaks”from Homorod, 900 years, 2.93 m diameter

Fig. 14. Stejarul secular de la Coltău (foto: Nădişan,Cherecheş)
Secular common oak from Coltău
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rinţa tulpinii şi vârsta de 300 ani. El este urmat de „Împăratul
stejarilor” din Maramureş, Rezervaţia de stejar pedunculat
„Vasile Mareş” de la Bavna-Fersig, O.S. Şomcuta Mare, având
35 m înălţime (măsuraţi de tehnicianul Purcelean G.) 0,48 m
diametrul tulpinii şi vârsta de 160 ani (Nădişan I., 2006).
Cei mai groşi stejari din România au diametrul tulpinii de:
7,83 m şi peste 600 ani în Vrancea, Vizantea Mănăstirească, 6,45 m în Botoşani, Parcul Policlinicii, 6,20 m şi 500 ani
în Bacău, Comuna Buhoci, Sat Bijghir, 5,0 m şi 600 ani în
Alba, Blaj, Grădina Mitropoliei, 3,82 m, multisecular, în Mehedinţi, Jiana, 3,20 m şi 600 ani în Sibiu, Pădurea localităţii
Bradu, 2,93 m şi peste 900 ani în Braşov, Comuna Homorod,
Sat Merchiaşa, O.S. privat Pădurea Bogăţii (vârsta stejarilor
multiseculari este estimată, cu largă aproximaţie).
Fig. 15. Stejarul Unirii de la Brăila, 150 ani, circ: 4,41 m
(Arhiva TOTB.ro)
Union common oak from Brăila, 150 years, 4.41 m circumference

Din cauza dificultăţilor de măsurare a înălţimilor nu au fost
identificate încă exemplarele de 45-50 m înălţime (Şofletea
N., Curtu L., 2007) care desigur că există în pădurile de stejar
amintite în capitolul 5.
În acest articol se inaugurează deschiderea „Registrului Naţional al Arborilor Excepţionali din România” şi „Albumul
Naţional al Arborilor Excepţionali din România” iniţiate de
Societatea Progresul Silvic, Filiala Braşov – Covasna. Pagini
din acest registru se vor publica treptat în Revista de Silvicultură şi Cinegetică şi vor constitui o bază de date şi puncte
de reper pentru toţi cei care doresc să identifice şi să popularizeze cei mai celebrii arbori din teritoriul ţării şi împreună
cu articolele şi fotografiile privind arborii remarcabili din
România vor constitui componentele „Cărţii de aur a arborilor excepţionali din România”, care se va publica sub egida
Societăţii Progresul Silvic.
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Famous trees of common oak (Quercus robur L.)

The highest common oak (Quercus robur L.) from Romania, is found in Gorj, Băleşti village – Tălpăşeşti-Balava (Negomireanu I.,
2010), with 40 m heigh, 5.73 m circumference, and arround 300 years old. It is followed by “Common oak Emperor” from Maramureş, Pedunculate oak Reservation “Vasile Mareş” from Bavna-Fersig, Forest District Şomcuta Mare, with 35 m height (measured by the technician Purcelean G.), 0.48 m stem diameter and 160 years (Nădişan I., 2006).
The common oaks from Romania with 7.83 m stem diameter and over 600 years: in Vrancea, Vizantea Mănăstirească, 6.45 m in
Botoşani, Polyclinic Park, 6.20 m and 500 years in Bacău - Buhoci, Bijghir village, 5.0 m and 600 years in Alba, Blaj, Mitropoliei
Garden, 3.82 m, in Mehedinţi, Jiana, 3.20 m and 600 years in Sibiu, Forest of Bradu village, 2.93 m and over 900 years in Braşov,
Homorod, Merchiaşa village, Bogăţii Forest Private Forest District (oldest ages are estimated with large approximation).
Because of the difficulties of heights measuring, trees of 45-50 m height has not been identified yet (Şofletea N., Curtu L., 2007),
which may exists in common oak forests from chapter five.
In this article is inaugurated the opening of „Exceptional Trees of Romania National Register” and of “Exceptional Trees of Romania National Album” initiated by “Forestry Progress” Society, Braşov-Covasna branch. Pages from this register will be published
gradually in Journal of Forestry and Cynegetics and will be constitute a database and reference points for all who want to identify
and to make known the most famous trees of the country territory and together with famous trees articles and photos will constitute parts of “Exceptional Trees of Romania Gold Book” which will be published under the auspices of “Forestry Progress” Society.

Book Review

Keywords: common oak, heigh, circumference, outstanding trees.

Le Hardy de Beaulieu A., Lamant T.,
2006 : Guide illustré chênes (An illustrated guide to oaks), t. 1 et 2, Editions
du 8 -eme, Paris, 688 pp, 704 pp.

The two authors have continued and developed the work of Aimée Camus (19361939, 1952-1954) to offer us an exceptional publication that treats 323 species of
Quercus (c. 70% of the extant species of this
genus), with complex and original illustrations comprising c. 4000 colour photos and
drawings. It is worth mentioning here too
the name of the authors of the photo above: M. Timacheff and E. Jablonski.
The first volume is most instructive and
useful because it is so rich in information, especially in the first seven chapters,
which present the uses of different species and parts of oaks in industry, the
food industry, medicine, religious and
secular ritual, the preparation of various

drinks, and traditional dyeing; or in contributing to a number of valuable natural
biotopes (including those which support
truffles (Tuber spp.) and even artificial
biotopes (e.g. dehesa in Spain or montado
in Portugal). Nor are aspects of biology,
evolution and identification of taxa, and
dates applied to some distinct centuriesold samples, omitted from the book.

and South America, following the same
general scheme or treatment of the taxa.

Reading these volumes is facilitated by
anecdotes, legends or stories about the various species of the genus. The second volume continues with the presentation of c.
250 species from North America, Mexico

and it is also essential for those specialists concerned with the study of the flora, vegetation or structure of forests in
the northern hemisphere.
■

From a scientific point of view, this is
a rigorous work, also from the point of
view of the graphics, and it is attractive
and interesting because of its multi-disciplinary approach. This work is recommended for all naturalists interested in
the diversity of the living world, in relaNext, the European, non African and tions between Man and oak forests, and
Asian species of this genus are presen- in the ecological valuation and preservated, each with a chorological, ecological, tion of this diversity.
taxonomic and economic description, as Receiving the Award Pierre Joseph Redowell as an informative picture of deve- uté in 2007, the book should not be ablopment stages and the parts of diagnos- sent from the libraries of faculties of Bitic value.
ology, Ecology, Forestry or Landscaping,

Dr. ing. Stelian Radu
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arbori excepţionali

„Regele stejarilor”
de pe păşunea din Homorod
Diana Vasile, Katalin Peter

1. Introducere

S

tejarul sau tufanul Quercus robur L. (Q. pedunculata
Ehrh.) este o specie indigenă care apare de obicei la altitudini mai joase, în zone de câmpie şi deluroase. Este o
specie de climat variat, cu trăsături continentale, şi cu toate
că preferă căldura în timpul sezonului de vegetaţie, este foarte rezistent la gerurile de iarnă. Uneori gerurile puternice îi
pot provoca gelivuri, iar îngheţurile târzii produc vătămări lujerului terminal şi florilor (Stănescu, Şofletea, Popescu, 1997).

Face parte dintre speciile indigene de mari dimensiuni, putând atinge 50 m înălţime şi 1-2 m în diametru. Înrădăcinarea
este pivotantă, în solurile profunde rădăcinile ajungând în sol
până la 8-10 m adâncime (Dumitriu-Tătăranu, 1960).
În stare izolată tulpina are o conicitate mai pronunţată, cu
anumite neregularităţi de creştere, coroana este largă, cu ramuri puternice şi noduroase. Prezintă pe tulpină un ritidom
brun-negricios, pietros, tare, cu crăpături de până la 10 cm
adâncime. Frunzele au o formă obovată şi baza terminată în
două urechiuşi evidente (auriculată), peţiolul este foarte scurt
de 0,6 cm lungime, sunt în general glabre, la maturitate pieloase. Ghindele stau câte 2 până la 5 pe un peduncul lung de 3-6
cm lungime. Capacitatea germinativă este de 70-80%, fructifică târziu şi la intervale mari de 6-10 ani, în anii intermediari
producând totuşi fructificaţii slabe denumite „stropeli”.

Fig. 1. Localizarea stejarului multisecular
Location of the secular oak

Creşterea este înceată în primii 5-10 ani, rămâne activă până la
150-200 de ani, longevitatea depăşind obişnuit 500-600 de ani
(excepţional 2000 de ani) (Şofletea şi Curtu, 2007).

2. Locul cercetării
Comuna Homorod face parte din jud. Braşov, este situată la
62,9 km distanţă faţă de oraşul Braşov, la o altitudine de 455
m, are un climat temperat continental cu o temperatură medie anuală de 9,4oC.
Administrativ, de comuna Homorod aparţine satul Mercheaşa, care se află la o distanţă de 6 km faţă de Homorod. La ieşirea din sat există o păşune cu o suprafaţă de 108,91 ha, care se
află în proprietatea Primăriei Homorod, pe care se află stejari
Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh.), aceştia aflându-se în
grija pădurarului de la OS Pădurea Bogăţii – ocol silvic privat.
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Fig. 2. Ortofotoplan al păşunii cu stejari din Homorod
Orthophotomap of pasture with oak from Homorod
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Suprafaţa pe care se află stejarii nu este considerată pădure tează pe substrat argilos, cu soluri podzolite, pseudogleizate
deoarece are o consistenţă de 0,4, datorită acestui fapt aceas- (Stănescu, Şofletea, Popescu 1997).
ta figurează şi funcţionează ca păşune a satului.
În urma măsurătorilor de pe teren (circumferinţă, diametru, înălţime) s-a constatat că stejarii sunt foarte bătrâni, cu vârste estimate între 400 şi 600 de ani, printre ei descoperindu-se cel mai
bătrân stejar care se presupune că ar avea vârsta de cca. 900 de ani.
3.1. Observaţiile şi măsurătorile de pe teren
Stejarul este pretenţios faţă de sol, el creşte viguros pe soluri În urma măsurătorilor efectuate la stejarul care se presubogate în substanţe nutritive, profunde, revene iar datorită pune că este cel mai bătrân (determinarea circumferinţei
sistemului său radicelar profund, cu rădăcini care ajung până cu ruleta şi a înălţimii cu hipsometrul), s-a determinat: o
la orizonturile inferioare mai umede, poate rezista şi pe so- circumferinţă de 9,20 m (la 1,30 m de la sol), respectiv un
luri care se usucă puternic vara.
diametru de 2,93 m şi o înălţime de 21 m. Dacă în literatura

3. Metoda şi rezultatele cercetării

Stejarii de la Homorod sunt viguroşi şi fructifică bine, ceea
ce ne permite să apreciem că solurile pe care vegetează sunt
bogate în substanţe nutritive şi profunde.

de specialitate se spune că stejarul poate atinge diametre de
1-2 m, în cazul stejarului de la Homorod acesta ajunge la un
diametru de aproape 3 m.

Având o plasticitate ecologică foarte mare, se diferenţiază Aspectul său în ceea ce priveşte ritidomul, coronamentul, asmai multe ecotipuri de stejar, cel de pe păşunea din Homo- pectul şi desimea frunzişului par a fi ale unui stejar deosebit
rod făcând parte din ecotipul stejarului de terasă, care vege- de bătrân, dar sănătos.

Fig. 3, 4. Regele stejarilor de la Homorod
King of oaks from Homorod

S-a observat, atât la acest stejar cât şi la celelalte exemplare
de pe întreaga suprafaţă a păşunii, prezenţa în coronament a
vâscului (Loranthus europaeus Jacq.), plantă semiparazită din
familia Loranthaceae care este des întâlnită la speciile de
Quercus şi foarte rar la speciile de Castanea sativa Mill. (Stănescu, Şofletea, Popescu, 1997).
Prezenţa acestei specii vine să confirme faptul că stejarii
sunt foarte bătrâni, deoarece vâscul parazitează de obicei
arborii ajunşi la senectute.
În urma măsurătorilor efectuate la exemplarele existente pe
păşune, s-a observat că şi celelalte exemplare de stejar au circumferinţele de 4,0m, 5,85m şi 6,14m şi înălţimi de 17-18m.

Fig. 5. Stejar cu circumferinţa de 6,14 m şi înălţimea de 18 m
Oak with 6.14 m circumference and 18 m height
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Prezenţa seminţişului dovedeşte, că exemplarele de stejar,
chiar dacă au vârste estimate de 400-900 de ani, au fructificaţie foarte bună. Inconvenientul este că animalele care
păşunează în zonă (ciurda de vaci şi turmele de oi) mănâncă
atât ghindele căzute pe sol cât şi puieţii de stejar.
Puieţii de stejar au crescut şi au fost adăpostiţi foarte bine de

alţi puieţi cum ar fi puieţii de păr pădureţ (Pyrus piraster (L.)
Burgst.) şi de păducel (Crataeagus monogyna Jack.), deoarece
animalele nu au putut intra printre ei să-i consume, datorită
spinilor pe care îi au aceste specii. De asemenea, umbrirea
laterală care stimulează creşterea şi care este asigurată de
puieţii de păr şi păducel a fost benefică pentru creşterea şi
dezvoltarea puieţilor de stejar.

Fig. 6, 7. Puieţi de stejar în diferite stadii de dezvoltare
Oak seedlings in various development stages

În afara puieţilor de stejar, păr pădureţ, păducel se mai dez- 3.2. Observaţiile din laborator
voltă şi puieţi de pin şi salcâm, pe păşune existând şi un pâlc În data de 7 octombrie 2011 s-au recoltat aproximativ 150 de
de pini (Pinus sylvestris L.) în amestec cu stejar, salcâm (Robi- ghinde de la stejarul cel mai gros. Fructificaţia fiind foarte
nia pseudacicia L.) şi plop tremurător (Populus tremula L.).
bună, ne-am limitat la o cantitate redusă, dar suficientă pentru determinarea viabilităţii seminţelor în laborator.
În urma analizelor efectuate de laboratorul de seminţe de
la ICAS Braşov, s-a constatat că dintr-un număr de 100 de
ghinde, 81 au viabilitate foarte bună iar 19 au viabilitate
bună dar sunt atacate de Curculio glandium Marsh.
Viabilitatea seminţelor s-a stabilit prin secţionarea fiecărei
ghinde şi prin observarea formei şi culorii endospermului şi
a cotiledonului.

Fig. 8. Puiet de plop tremurător
Aspen seedling

Fig. 9. Puiet de pin
Scots pine seedling
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Fig. 10. Ghinde sănătoase
Healthy acorns
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capabil să fructifice abundent şi la vârsta foarte înaintată.
De altfel, întreaga păşune este presărată de stejari de mari
dimensiuni şi de vârste estimate de 500-600 de ani care vegetează foarte bine şi fructifică de asemenea foarte bine, iar
seminţişul este foarte bine reprezentat, mai ales acolo unde
este adăpostit de seminţişul de păr pădureţ şi păducel.
Această păşune în general şi „regele stejarilor” în special trebuie ocrotite prin măsuri speciale care trebuie luate urgent
atât de Primăria Homorod cât şi de O.S. Pădurea Bogăţii,
pentru a nu se ajunge în situaţia ca aceşti stejari deosebiţi,
ca vârstă şi stare de sănătate să dispară pe rând aşa cum au
dispărut semeni de-ai lor şi au rămas doar cioatele.
Dacă nu se vor lua măsurile necesare, de declarare a stejarului de cca. 900 de ani ca monument al naturii, şi a întregii păşuni cu stejari ca zonă ocrotită, există pericolul ca în scurtă
vreme, stejarii rămaşi să fie incendiaţi la tulpină de locuitorii
din zonă sau de ciobani, şi apoi declaraţi ca stejari trăsniţi
sau bolnavi pentru a fi tăiaţi.
Fig. 11. Ghinde atacate de C. glandium Marsh.
Acorns attacked by C. glandium Marsh.

Aşa s-a întâmplat cu un număr mare de stejari de pe păşune,
din care au rămas doar cioatele, sau câte unul de dimensiuni
mult prea mari, a rămas pe loc neputând fi transportat.

Fig. 13. Stejar incendiat
Burned oak
Fig. 12. Larve de C. glandium Marsh.
Larva of C. glandium Marsh.

La toate cele 100 de ghinde s-a observat că endospermul este
proaspăt, întreg, de culoarea untului şi cotiledonul este vizibil de culoare albă, ceea ce a demonstrat că ghindele recoltate au o viabilitate mare, inclusiv cele atacate de trombarul
ghindei.
Ghindele sănătoase rămase, nesecţionate (aprox. 40 de ghinde) au fost semănate în seră, într-un amestec de pământ de
grădină cu turbă, pentru ca în primăvară să se determine
câte din ghindele semănate au germinat şi care este procentul de plantule viabile.

4. Concluzii
Păşunea cu stejari de la Homorod, deţine unul dintre cele mai
bătrâne exemplare de stejar din judeţul Braşov, cu un diametru de aproximativ 3 m şi cu o stare de sănătate foarte bună,

Fig. 14. Stejar tăiat, abandonat lângă cioată
Cutting oak, abandoned near stump
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organizeze şi să demareze cât mai urgent, formalităţile de
declarare a “Regelui stejarilor”, ca monument al naturii, de
popularizare a dimensiunilor stejarului şi a locului unde se
află, pentru a putea fi vizitat şi admirat de cât mai multă
lume (elevi, studenţi, turişti, etc.) şi în acelaşi timp pentru a
stimula şi alte ocoale silvice şi Asociaţii din judeţ şi din ţară,
să-şi evalueze tezaurul arborilor de mari dimensiuni, pentru
a putea face o statistică şi un clasament al arborilor cu cele
mai mari vârste, diametre şi înălţimi, pentru a-i declara şi pe
aceştia monumente ale naturii în vederea ocrotirii şi salvării
lor şi pentru înscrierea lor în Registrul Naţional al Arborilor
Excepţionali şi în Cartea de Aur a Arborilor Excepţionali din
Pădurile României.
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Fig. 15. Cioate rămase după tăierea stejarilor
Stumps remaining after cutting oaks

Primăria Homorod, personalul de la O.S. Pădurea Bogăţii, ICAS Braşov şi Asociaţia Geopark Perşani trebuie să se
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Abstract

Şofletea N., Curtu L., 2007: Dendrologie. Ed. Universităţii „Transilvania”
Braşov.

“King of oaks” from the Homorod pasture

“King of oaks” lives on the pasture which belongs to Homorod village and it is supposed to be the oldest oak from the
Braşov county, being estimated with a large approximation to 900 years, having a circumference of 9.20 m, respectively a
diameter of 2.93 m and a height of 21 m. Pasture contains scattered oaks with ages between 400 and 600 years, all of them,
including the oldest oak, producing viable seed, unfortunately attacked by Curculio glandium Marsh. Oak regeneration is
also well represented, especially where it is sheltered by wild pear and hawthorn bushes.
ICAS Braşov proposes to initiate an action for declaration the oldest oak tree as a monument of nature and similar actions
in Braşov County and throughout the country for identification and saving secular trees, with high dimensions. „King of
oaks” will be entered in National Register of Exceptional Trees and in Golden Book of Exceptional Trees from Romanian
Forests.
Keywords: oak, pasture, seeds, seedling, secular trees.
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Regele molizilor din Poiana Braşov
Valentin Bolea, Gruiță Ienășoiu

1. Molizi celebrii în Europa

• Un exemplar a suferit un accident dramatic și a rămas fără
vârf. Tulpina a ajuns în poziție orizontală, devenind în timp
ână nu demult, în cercetările științifice, se credea că
o „sculptură vie”, iar din coroană, o ramură laterală a crescut
cei mai bătrâni arbori din lume sunt pinii din America
vertical şi ia luat locul – fig. 2 (Drolshagen et Hoffman 1997,
de Nord, care ating 4000 – 5000 de ani.
Mattheck et Breloer 1977, citaţi de Andreas Roloff 2004).
Determinările cu C 14 efectuate în Laboratorul Miami din Statele Unite, pe molidul descoperit de profesorul Leif Kulman, în
Munții Fulu, din provincia Suedeză Dalarna, indică o vârstă de
9550 de ani. Alături de acest exemplar de molid botaniștii au
identificat un număr de trei generații de molid cu vârste matusalemice: 375 ani, 5660 ani și 9000 ani. Acești botaniști au găsit
de asemenea în Munții Laponiei un grup izolat de 20 de molizi
în vârstă de 8000 de ani. Starea de sănătate a tuturor exemplarelor de molid (din m-ții Fulu și m-ții Laponiei) era excelentă,
nefiind afectată de paraziți sau boli ale lemnului, caracteristici
ale arborilor multiseculari. După profesorul Leif Kullman, pe
o rădăcină veche de 9550 de ani molidul a reuşit să dezvolte
un nou trunchi viu (tânăr)– fig. 1, ca urmare a unei capacități
uluitoare de regenerare neîntâlnite la alte specii de conifere și Fig. 2. Molid cu tulpină malformată şi coroană refăcută dintra fost favorizat de versantul vestic al Munților Scandinaviei,
o ramură laterală de verticil (A. Roloff, 2004)
unde iernile sunt mai blânde decât pe versantul norvegian al Spruce with malformed trunk and with the crown remade of the whorl
acestor munți (Kullman L., 2008; Öberg L., Kullman L., 2011).
lateral branch

P

• La un molid de pe un teren degradat, eroziunea a spălat,
treptat, în decursul timpului, solul dintre rădăcini, pe o
adâncime de un metru. Rădăcinile decopertate treptat s-au
acoperit de ritidom şi au preluat funcţia de susţinere a tulpinii deasupra solului erodat – fig. 3 (Kutschera et Lichtenegger 2002, Polomski et Kuhn 1998, citaţi de A. Roloff 2004).

Fig. 1. Un trunchi nou, dezvoltat din cel mai bătrân arbore din
lume, un molid de 9550 ani (Science Daily, 2011)
The oldest tree in the world, a Norway spruce 9550 years old
(http://www.kullmantreeline.com)

Aceste exemplare matusalemice, indică capacitatea excepțională de adaptare și supraviețuire a molidului, la condițiile
climatice, în continuă schimbare, derulate de-a lungul acestei perioade impresionante de timp.
În Germania sunt descrise două cazuri excepționale de adaptare a molidului la schimbările de mediu.

Fig. 3. Molid cu rădăcini decopertate,
prin eroziunea solului pe 1m adâncime (A. Roloff, 2004).
Spruce with uncovered roots, by1 m deep soil erosion
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2. Molizi din România potenţiali excepţionali

În parcurile naturale:

Un exemplar monumental de molid este semnalat de I.V. Lun- • Bucegi, în pădurile de amestecuri de rășinoase și fag, cu
floră de mull, în pădurea cvasi-virgină de molid de pe mungu (1991) în judeţul Sibiu, la Hula Săcel, în UP III, u.a.13 B.
tele Zănoaga și în arboretele de molid de pe munții Cocora
De asemenea, în judeţul Bihor, la Stâna de Vale, Gh. Mohan,
și Bătrâna (I. Dumitru, C. Preda, D. Voicu, H. Iuncu, 2004);
ş.a. (1993) semnalează un molid cu coroană cilindrică, monument al naturii, fără a preciza vârsta, înălţimea, ori dia- • Munții Apuseni, cu păduri de molid în amestec cu bradul,
laricele și tisa, formând masive imense, întunecate și virgimetrul.
ne în adevăratul sens al cuvântului (T. Toader 2004);
Având în vedere înălțimile medii a arborilor de molid ideotip, din care trei elemente de la Stâna de Vale, studiate de • Vânători Neamț – în molidete și molideto-brădeto-făgete,
cu arborete pluriene, având o structură apropiată de păduriGh. Pârnuță (2008): 32,74m, 38,27m și 35,38m și diametre
le naturale, neinfluențate de om (O. Iorgu, T. Toader 2004);
medii de: 55,26m, 63,0 m și 61,69 m, Gh. Pârnuță (2008),
nu este exclus ca în aceste populații să existe și un arbore Rezervațiile de semințe (după M. Budeanu, nepublicat)
excepțional.
• Județul Suceava: O.S.P. Feldru, fosta O.S. Coșna (UP II, u.a.
În molidișurile virgine, din Parcul Naţional Piatra Craiului,
2B, 3, 4a, 5a); O.S. Dorna Cândreni (UP V, u.a. 9A, 10A); O.S.
se găsesc exemplare excepționale de molid, adaptat la limita
Frasin (UP II, u.a. 3B); O.S. Marginea (UP II, u.a. 5B); O.S.
altitudinală, pe versanți puternic înclinați, cu stâncării calMoldovița (UP I, u.a. 62) și O.S. Stâlpicani (UP III, u.a. 57A);
caroase (M. Vergheleț,, M. Zotta, T. Teodor, 2004).
• Județul Bistrița Năsăud: O.S.P. Josenii Bârgăului – fosta PrunMolizi seculari monumentali se găsesc și în Carpații Bucovinei,
dul Bârgăului (UP III, u.a. 135C) și O.S. Rodna (UP VIII, u.a. 93);
pe versantul sud-estic al masivului Rarău (C.C. Giurescu, 1975)
• Județul Harghita: O.S. Miercurea Ciuc, fost Sâmartin (UP
I, u.a. 16A) și O.S. Toplița (UP III, u.a. 78A);

3. Molidișuri renumite din Romania –
cu arbori excepționali încă neidentificați

• Județul Mureș: O.S. Gurghiu (UP VI, u.a. 44B) și Sovata
(UP II, u.a. 54);

Identificarea de noi exemplare excepționale de molid cu diametre de peste 1 m și înălțimi de până la 60 m (Toader T. • Județul Neamț: Tarcău (UP III, u.a. 31C);
2004 ), are șanse mari în următoarele categorii de pădure:
• Județul Covasna: O.S. Comandău (UP VI, u.a. 31C);
În parcurile naționale:
•

•

•

•

• Județul Buzău: O.S. Nehoiu (UP VIII, u.a. 36B) și Nehoiașu
(UP V, u.a. 37A);
Piatra Craiului, în arborete naturale virgine de molid, cu
vitalitate ridicată, pe stațiunile cu înclinare slabă și în de- • Județul Brașov: O.S. Brașov ( UP VI, u.a. 36A, B, 40,A, B,C);
presiuni, sau în amestecurile de rășinoase si fag, cu flora de • Județul Prahova: O.S. Azuga (UP IV, u.a. 3, 7A);
mull (M. Vergheleţ, M. Zotta, T. Toader, 2004);
• Județul Argeș: O.S. Domnești (UP I, u.a. 101 A, B, 102);
Cozia, în molidișurile pure și mai ales în amestecurile
de molid, brad și fag, cu floră de mull, care coboară alti- • Județul Hunedoara: O.S.Orăștie (UP III, u.a. 66A, 72A) și
O.S.Retezat (UP I, u.a. 19B, 20B, 21B);
tudinal până la 300-400 m, pe văile umbrite (T. Toader,
P.Prundurel, 2004);
• Județul Alba: O.S. Miercurea Sibiului – fostă Bistra (UPIII,
u.a. 43A) și O.S. Valea Arieșului fost Câmpeni (UP VIII, u.a.
Retezat, declarat rezervație a biosferei, în ecosistemele
105B,106B) și O.S. Gârda (UP III, u.a. 18A);
forestiere naturale de rășinoase, din Rezervația Științifică
Gemenele, nealterate ecologic de activitatea umană (E. • Județul Vâlcea: O.S. Voineasa (UP II , u.a. 30, 31);
Stanciu, T. Toader, F. Trifoi, 2004);
• Județul Caraș-Severin: O.S. Bozovici (UP II, u.a. 97C, 98C)
Munții Rodnei, cu molidișuri naturale, de înaltă altituși O.S. Văliug (UP XI, u.a. 289);
dine și de limită altitudinală, sau cu ecosisteme naturale
• Județul Cluj: O.S. Beliș (UP I, u.a. 30C, 31, 32) și O.S. Turda
neinfluențate de om, la obârșia văilor, atât în Rezervația
(UP V, u.a. 50A);
Științifică Mixtă Pietrosu Mare, cât și în rezervațiile naturale mixte: Cornedei – Ciungii Bălășinii și Bila – Lala (T. • Județul Bihor: O.S. Beiuș (UPII, u.a. 9A, 22S, 109); O.S.
Dobrești (UP V, u.a. 97B, 98A) și O.S. Sudrigiu (UPII, 151A).
Toader, 2004);

Resurse valoroase de plasmă germinativă se găsesc și în
populațiile de molid de rezonanță, cu însușiri calitative
superioare ale lemnului, care se dezvoltă și se mențin în
stațiuni înalte și de productivitate superioară din Carpații
Nordici si Estici, în ocoalele silvice: Coșna, Dorna Cândre• Ceahlău, în molideto-brădete normale cu floră de mull,
nilor, Moldovița, Falcău, Ilva, Bistrița Năsăud, Gurghiu și
molideto-făgete cu floră de mull, sau în amestecurile norSovata (I. Dumitriu – Tătăranu, V. Benea, V. Stănescu, 1981)
male de rășinoase cu fag si floră de mull de înaltă productiCercetările din culturile comparative ale diferitelor
vitate (C. Rusu, 2004 );
proveniențe de molid, confirmă în diverse țări că cele mai
• Cheile Bicazului – Hășmaș, în ecosistemele forestiere navaloroase centre europene de gene se găsesc în Carpații Roturale de molid cu vârstă înaintată și de o deosebită valoamâniei (V. Enescu, ș.a., 1997)
re silvo-productivă și ecologică (T.Toader 2004) .
• Călimani, în pădurile de molid virgine și cvasivirgine, de
vârstă seculară, sau în amestec de rășinoase și fag cu floră
de mull, cu exemplare de molid, având 35 m înălțime și 84
cm diametru (T. Toader, H.Grozavu, 2004);

54

Anul XVI | Nr. 29 | 2011
Astfel 15 proveniențe românești, în vârstă de 10 ani, de origine naturală și artificială au fost testate alături de două
proveniențe franțuzești (Gerardmer și Chapois) în două
culturi comparative din Franța: Gennes lângă Besancon
și Amance lângă Nancy, dovedindu-se mai viguroase, mai
tardive și cu un bun unghi de ramificație. Proveniențele
romanești testate: Câmpeni din Bihor și Moldovița din Bucovina, manifestă față de cei mai buni martori din Franța,
un câștig de 27% la creșterea în înălțime și de 13% la unghiul de ramificație, având si o înmugurire mai tardivă
decât proveniența Chapois, cel mai tardiv dintre martorii
franțuzești (B. Heois, H. Van De Sype, 1991).

Un alt rege al pădurii având peste 200 ani și 62 m înălțime se
găsea în județul Bistrița Năsăud, Pasul Munților Bârgău, pe Valea Străjii, la Tihuța, dar a fost și el fulgerat. Era un molid candelabru de o mare măreție și frumusețe (C. C. Giurăscu 1975)
Expertul francez Gustave Huffel, în raportul său pe 18881889 (citat de P. Bradosche, 2008) relatează descoperirea
Comisiei de Amenajare, din Județul Neamț, Ocolul Silvic
Tarcău, a unui molid de 392 ani, 59,3 m înălțime și 1m diametru. Tot acolo este semnalat un exemplar de molid ocrotit
cu ramuri foarte lungi, șerpuitoare (Gh. Mohan, A. Ardelean,
M. Georgescu, 1993)

4.Ierarhizarea molizilor după „Registrul
Arborilor Excepționali din România”
Cel mai înalt molid din România a fost identificat în 1945,
în pădurea Harțagul din Munții Penteleu, județul Buzău. El
avea 62 m înălțime și diametrul de 2,4 m, dar a ars în 1946
(I. Popescu Zeletin 1956) – fig. 4.

Fig. 5. Cel mai înalt molid din ţară: 55 m.
The highest spruce of the country: 55 m

Fig. 4. Molid din pădurea Harțagul
(Foto: ing. C. Ceaușu, după I. Popescu Zeletin, 1956)
Spruce from Harţagul Forest

In acest context, în Registrul Arborilor Excepționali din România s-a înscris la data de 13 septembrie 2011, Regele Molizilor din Poiana Brașov, având 55 m înălțime și 0,93 m în
diametru – fig. 5, aflat în fondul forestier din administrarea
R. P. L. P. Kronstadt, UP VI, Braşov u.a. 40 – tabel 1.

Tab. 1. Pagină din Registrul Național al Arborilor Excepționali din România Picea Abies [P. Excelsa (LAM.) LINX.; Molid ]
Page from National Register of Exceptional Tree from Romania Picea Abies [P. Excelsa (LAM.) LINX.; Norway Spruce]
Nr.
crt.

Localizare

1

Județul Buzău, Munții Penteleu, Păd.
Harțagul, O.S. Nehoiaș

2

Județul Bistrița Năsăud, Tihuța – Valea Străjii, Pasul Munților Bârgău, între localitățile
Tiha Bârgăului și Mureșenii Bârgăului

3

Județul Neamț, O.S. Tarcău

4

Județul Neamț, O.S. Tarcău

5

7

Județul Brașov – Poiana Brașov, R.P.L.P.
Kronstadt UP VI Braşov, u.a. 40
Județul Suceava, O.S. Coșna UP II Cucureasa, u.a. 28A, B,13A, Alt. 935m, Lat. N 47°
27, Long. S 25° 04, Ideotipul 4P 208
Județul Sibiu, O.S. Hula Săcel (mog)
UP III, u.a. 13B

8

Județul Bihor, Stâna de Vale

6

Vârstă
ani

Înălţime
m

Cicumf.
m

62
>200

62

392

59,3

55
50,0

Diametrul
m

2,4

Volum
mc

Autorii, publicaţia

Volum fus
A fost descoperit în 1945, A ars în 1946. I. Popescu – Zeletin Revista
cu coajă
Pădurilor nr. 8/1956 pag. 542 – 543
cca. 84 m3

Molid candelabru – regele pădurii fulgerat C.C. Giurescu – Istoria
Pădurii Românești, 1975, pag. 12

0,93

Descoperit în 1888 de Comisia de Amenajare – Raportul Gustav
Huffel 1888 – 1889 citat de P. Bradoschi 2008
Ramuri foarte lungi șerpuitoare: Gh. Mohan, A. Ardelen, M. Georgescu: Rezervații și monumente ale naturii din România, 1993, pag. 229
Regele Molizilor din Poiana Brașov descris la 13.09.2011 – V.Bolea, G.
Ienășoiu, Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.29/2011

0,983

Gh. Pârnuță, 2008

1,0

2,92

I.V. Lungu, prin pădurile Sibiului, 1991, pag 57
Coroană cilindrică, Gh. Mohan, A. Ardelean, M. Georgescu:
Rezervații și monumente ale naturii din România, 1993, pag. 229
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De remarcat că Regele molizilor din Poiana Braşov este mai
înalt decât cel mai înalt ideotip (4P 2008 ) de molid cu coroană columnară (H = 50 m; D = 0,983 m) măsurat în Județul
Suceava, UP II Cucureasa u.a. 88A (altitudinea 935 m), de Gh.
Pârnuță (2008).

5. Pagini din Albumul Național al arborilor
Excepționali din România
În Albumul Național al Arborilor Excepționali din România,
înființat la Redacția Revistei de Silvicultură și Cinegetică
din Stațiunea Brașov a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice se pot găsi, alături de fotografiile din figurile 4-5
și imagini privind Diploma de acordare a titlului de rege al
molizilor din Poiana Brașov – fig. 6, participanții la încoronare – fig. 7 și detaliile privind structura arboretului – fig. 8,
amestecul cu bradul în ochiuri – fig. 9,regenerarea naturală – fig. 10-12, stratul subarboretului – fig. 13-14 și pătura
erbacee – fig. 15.

iana Brașov”, de la stânga la dreapta:Ing. Codruţa Sauca APM
Braşov, ing. Ilie Gheorghe, Garda de Mediu, Vasile Boronia,
manager Fundația Postăvaru, dr. ing. Ilie Mușat, ing. Sorin
Urdea, şef O.S. Pădurile Șincii, dr. ing. Dănuț Chira, prof. dr.
ing. Filofteia Negruțiu, ing. Maria Munteanu, președinte SPS
Filiala Brașov – Covasna, dr. ing. Alexandru Frațian cercetător - I.C.A.S. București, ing. Gheorghe Gavrilescu, președinte
SPS, prof. dr. ing. Iosif Leahu, ing. Vlad Munteanu, responsabil cu fondul forestier din O.S. Pădurile Șincii și dr. ing. Valentin Bolea, redactor şef RSC.
The participants to the coronation of „King of spruce from Poiana Braşov”

DIPLOMĂ

Comisia de specialitate a Societăţii „Progresul Silvic”
acordă titlul de:
REGELE MOLIZILOR DIN POIANA BRAŞOV
Exemplarului de Picea abies (P. excelsa (Lam.) Link.) var carpatica (Loud) Willk., tipul de ramificaţie perie (Schmidt – Vogt,
1986), forma chlorocarpa (Purkyne) Th. Fries, identificat de dr.
ing. Valentin Bolea, măsurat de ing. Gruiţă Enăşoiu, în data de
13.09.2011, în raza Regiei Pădurilor Kronstadt, UP VI Braşov, ua
40, având înălţimea de 55 m, circumferinţa tulpinii (la 1,30 m) de
2,92 m, (diametrul de 0,93 m). Arborele de elită este însemnat cu
un inel galben, numărul 3 şi o cororană galbenă. El va fi înscris în
Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali şi în Cartea de Aur a
Arborilor Excepţionali din Pădurile României iar fotografia lui se
găseşte în Albumul Arborilor Excepţionali, care se păstrează în
Biblioteca Staţiunii de Cercetare şi Proiectare Braşov.
Preşedintele Societăţii „Progresul Silvic”
Ing. Gheorghe Gavrilescu

Fig. 8. Structura arboretului
Stand structure

Comisia de specialitate
Prof. dr. ing. Ion Florescu, Prof. dr. ing.
Nicolae Şofletea, Dr. ing. CS I Dănuţ Chira

Fig. 6. Diploma de „Rege al Molizilor din Poiana Brașov” acordată de o comisie de specialiști ai „Societății Progresul Silvic”.
Diploma „King of spruce from Poiana Braşov”awarded by a commission of specialists of the ”Forestry Progress Society”

Fig. 7. Participanții la încoronarea „Regelui Molizilor din Po-
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Fig. 9. Amestec de molid cu brad
Mixture of spruce and silver fir
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Fig. 10. Regenerare naturală de molid
Natural regeneration of spruce

Fig. 13. Subarboret de fag, paltin, scoruş, alun şi soc
Stands of common beech, sycamore, mountain ash

Fig. 14. Subarboret de fag, paltin, scoruş, alun şi soc
Stands of common beech, sycamore, mountain ash
Fig. 11. Regenerare naturală de molid
Natural regeneration of spruce

Fig. 12. Subarboret de fag, paltin, scoruş, alun şi soc
Stands of common beech, sycamore, mountain ash

Fig. 15. Molideto-brădet cu floră de mull
Spruce and silver fir with mull flora
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6. Localizarea molidului excepțional de la
Poiana Brașov

slab acidă (Ph 5,5 – 6,5 ), umiditate U 4 – 3, aerație foarte bună.
Molideto – brădetul este situat în etajul climatic montan,
subetajul montan inferior. După profesorul Marin Marcu
(1981, Poiana Brașov) se caracterizează printr-un topoclimat specific de platformă montană ce prezintă:

După ce ajungem în Poiana Brașov, din municipiul Brașov, pe
un drum asfaltat de 12 km, se continuă la prima intersecție
spre stânga, tot pe un drum asfaltat încă 1km până în dreptul vilei Viorel, de unde se intră tot la stânga pe un drum • un regim termic regulat, ferit atât de căldurile excesive
ale verii cât și de gerurile intense din iarnă (în perioada
forestier de piatră care ne conduce circa 1km până în U.P. VI
1961 – 1981 temperatura aerului nu a coborât niciodată
Braşov, u.a. 40 – fig. 16.
sub – 23,4°C, iar vara nu a depășit 29°C);

• un regim eolian moderat, datorită adăpostului morfologic
al reliefului înconjurător;
• un regim pluviometric variabil, cu un maxim la începutul
verii și un minim toamna. În medie multianuală sunt 160
de zile cu precipitații din care 50 de zile în lunile de vară și
40 în cele de iarnă;

Fig. 16. Localizarea molidului excepțional din U.P. VI. Braşov,
u.a. 40, la scara 1:20000.
Location of exceptional Norway spruce in UP VI Braşov, u.a. 40

Aici, din Poiana Brașov până pe cele mai înalte piscuri ale
Postăvarului, regimul de însorire este foarte favorabil. Iarna, pe vreme stabilă, calmă cu cerul senin, când în Depresiunea Bârsei se instalează inversiunile de temperatură, șesul
depresionar devine sectorul cel mai friguros, iar superior în
sectorul topoclimatic piemontan se instalează ceața groasă
care „îneacă întreaga covată depresionară” și văile confluente, până la altitudinea de 650m. În aceste condiții la Poiana
Brașov, soarele strălucește din plin, iar temperatura aerului
poate avea valori mai ridicate cu 10 – 15°C (chiar peste 20°C)
decât în zonele depresionare (M. Marcu,2004).

8. Particularitățile biocenozei din care face
parte „Regele Molizilor din Poiana Brașov”

Exemplarul excepțional de molid este situat chiar pe rambleul drumului și necesită protecție, printr-un longeron care Acest arboret din Poiana Brașov se încadrează în tipul de
să-l ferească de zdrelirile inerente de-a lungul unui drum fo- ecosistem 22161 Molideto-brădet, înalt productiv cu mull,
restier pe care se mai transportă catarge de fag și molid.
pe soluri brune eubazice, hidric echilibrate, cu Oxalis-Dentaria-Asperula.
Așa cum se observă în figura 7, imagine preluată cu ocazia încoronării, în data de 13 septembrie 2011 regele molizilor din
Poiana Brașov este însemnat printr-un inel galben de 3 cm
lățime și câte un semn ce simbolizează o coroană poziționat
pe cele 4 puncte cardinale.

Tipul de stațiune este 1/3333 Montan de amestecuri, Ps,
brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria. Tipul de pădure este
1211 Molideto-brădet normal cu floră de mull. Asociația vegetală Dentario (glandulosae) - Abietum Samek et.al. 57

Acest exemplar excepțional de molid este situat în masivul
Postăvaru la o altitudine puţin mai ridicată decât a stațiunii
turistice Poiana Brașov, stațiune încadrată pe latura nordvestică de un șir de culmi înalte de circa 850 – 1300 m altitudine, cu aspect de măguri – Munții Poienii Brașov ( C. Catrina, I. Lupu, M. Marcu, D. Parascan, ș.a., 1981).

Stratul arborescent are o compoziție de 60% Molid – Picea
abies L., H. Karst, 40% Brad – Abies alba Mill., cu paltin de
munte – Acer pseudoplatanus L., scoruș de munte – Sorbus aucuparia L. și fag – Fagus sylvatica L. diseminat și o consistență
de 0,7, redusa în urma doborâturilor de vânt din 1989 și 1990.
Clasa de producție este a I-a pentru molid și a II-a pentru brad.

Regenerarea naturală este reprezentată de: ochiuri de molid
de 1,5 m înălțime, semințiș de brad (0,5-0,7 m înălțime), fag
(0,2-2,0 m), paltin de munte (0,5-2,0 m) și arţar – Acer platanoides L. (0,4m), concurat și copleșit de soc negru – Sambucus
Altitudine: 1100 m;
nigra L. și roșu – Sambucus racemosa L., alun – Corylus avellana
Relief: versant mijlociu ondulat, cu pantă de 20 grade și
L. scoruș de munte– Sorbus aucuparia L., mur târâtor– Rubus
expoziție nordică;
hirtus W. et K. și zmeur – Rubus idaeus L. Stratul arborescent
Material parental: depozite groase de conglomerate calcaroa- este invadant în special în zonele cu consistență redusă și
se și grohotișuri în amestec cu șisturi cristaline și calcaroase;
ochiurile existente în arboret.
Sol: brun eu-mezobazic, cu humus de tip mull, profund, luto Pătura erbacee este specifică florei de tip mull și reprezentată
nisipos, lipsit de schelet, cu volum edafic mare. Litieră de 2-4 prin: Oxalis acetosella, Asperula odorata, Salvia glutinosa, Sanicm, cu descompunere destul de rapidă;
cula europaea, Euphorbia amygdaloides, Geranium roberțianum,
Dentaria
glandulosa, Anemone nemorosa, Pulmonaria rubra,
Factori edafici: troficitate ridicată, reacția solului moderată –

7. Condițiile staționale în care vegetează
„Regele Molizilor din Poiana Brașov”
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Mercurialis perennis, Glecoma hederacea, Poliygonatum latifolium, Stachis sylvatica, Aegopodium podagraria și Mycelis muralis.
Prezente în condiții microstaționale sunt și:

de vânt și secetă, ca urmare a conținutului mai ridicat în
mangan din acele tipului perie (V. Bolea, N.E. Popescu, A.
Surdu, M. Mandai, 1996)

• în zonele cu umiditate ridicată: Athyrium filix femina, • Nutriția globală superioară și raportul azot/fosfor mai
ridicat, al formei chlorocarpa față de forma erytrocarpa (V.
Dryopteris-filix mas, Impatiens noli-tangere, Ficaria verna și
Bolea,
A. Surdu, M. Mandai, 1997)
Festuca drymeia;

10. Comportarea descendenților proveniți
din rezervația de semințe Poiana Brașov în
culturile comparative de la Avrig și Brețcu

• pe lângă pâraie: Chrysosplenium alternifolium, Angelica
sylvestris, Lysimachia nummularia, Galeopsis speciosa, Ranunculus repens, Ranunculus nemorosus, Veronica becabunga,
Chaerophyllum cicutaria, Aconitum toxicum, Petasites albus,
În mod surprinzător, comportarea descendenților proveniți
Rumex acetosa;
• pe microrelieful convex: Hieracium transsilvanicum, Luzula din rezervația de semințe Poiana Brașov (UP-VI, u.a. 36 A,
B și 40 A, B, C), în culturi comparative cu alte rezervații de
albida și Poa nemoralis;
semințe din țară, la Avrig ( cultură situată în afara arealului
• în ochiurile luminate: Epilobium (Chamaenerion) angusti- molidului) și la Brețcu (cultură situată într-un areal de optim
folium, Epilobium montanum, Chrysanthemum corymbosum, ecologic al molidului) la vârsta de 30 de ani, nu sunt încă la
Geranium phaeum, Senecio nemorensis;
nivelul așteptărilor.
• în margine de masiv: Gențiana asclepiadea, Campanula abie- În cultura comparativă Avrig proveniența Poiana Brașov
tina, Hypericum perforatum, Ajuga reptans;
ocupă: locul 32 pentru înălțimea arborilor, locul 26 pentru
• pe microstațiuni calcaroase: Heleborus purpurascens;
• pe microstațiuni acide: Vaccinium myrtilus;

diametrul la 1,3 m, locul 31 pentru înălțimea elagată, locul
30 pentru finețea ramurilor și un procent de supraviețuire
(65,4%) sub media culturii (68%).

• pe marginea cărărilor și a drumurilor: Plantago major, HiÎn cultura comparativă Brețcu ocupă locurile: 31 pentru
eracium umbellatum, Lamium purpureum, Trifolium repens;
înălțime, 32 pentru diametru la 1,3 m, 17 pentru înălțimea
• Nu lipsesc nici plantele nitrofile: Urtica dioica și Veratrum album. elagată, 8 pentru finețea ramurilor și un procent de
supraviețuire (72,7%) superior mediei culturii (70%).

9. Performanțele biometrice ale molidului
din Poiana Brașov

Până la aflarea rezultatelor din celelalte culturi comparative
adică Câmpina și Târgu Lăpuș, din afara arealului natural
În populația de molid de la Poiana Brașov s-au identificat al molidului și Gurghiu și Nehoiu aflate în optimul ecologic
exemplare cu dimensiuni apropiate de Regele Molizilor al speciei, sau din testele și mai vârstnice, se poate atrage
(55 m înălțime și 0,93 m diametru) chiar și de diametre mai atenția asupra valorii excepționale a celorlalte rezervații din
mari. Un molid uriaș a fost doborât, după spusele păduraru- țară, unde desigur pot fi identificate exemplare și mai perforlui Ion Godri, în UP VI, u.a. 48 C, cu o înălțime măsurată pe mante de molid.
trunchi de 54 de metri.

11. Concluzii și propuneri

Molidul elită, numărul doi, vopsit cu cerc galben, din UP VI,
u.a. 40, are 52 de metri înălțime, 3,93 metri circumferință După dispariția celor mai înalți molizi din România (62 m)
deci 1,25 metri diametru și este cel mai gros exemplar de la în Pădurea Harțagul din Munții Penteleu (I. Popescu Zeletin, 1956) și de la pasul Tihuța, munții Bârgău (C.C. Giurescu,
Poiana Brașov.
1975)
și până la localizarea, măsurarea și fotografierea moMai există un arbore de molid semincer elită, numărul cinci,
lidului
din O.S. Tarcău de 59,3 metri (Gh. Mohan, A. Aredecare are 50 de metri înălțime, circumferință de 3,1 metri și
len,
M.
Georgescu, 1993 și P. Bradosche, 2008), cel mai înalt
respectiv 0,99 metri diametru.
molid din România este cel din Poiana Brașov, R.P.L.P. KronA mai fost identificat un molid de 51 metri înălțime, 3,3 me- stadt, UP VI Braşov, u.a. 40. Acest exemplar de 55 m înălțime
tri circumferință și 1,05 metri diametru.
și 0,93 m diametru a fost încoronat la 13 septembrie 2011,
Toți acești molizi de peste 50 de metri înălțime au scoarța când o comisie de specialiști din „Societatea Progresul Silvic”
brun-roșcată, fac parte din tipul perie, forma chlorocarpa și i-a atribuit Diploma de Rege al Molizilor din Poiana Brașov,
intră în categoria arborilor excepționali, care trebuie ocrotiți, a fost înscris în Registrul Național al Arborilor Excepționali
din România și poate fi văzut în „Albumul Național al Arboîn special regele molizilor.
rilor Excepționali din România” care se găsește la redacția
La atingerea acestor performanțe biometrice, contribuie nu
Revistei de Silvicultură și Cinegetică din cadrul Stațiunii
numai condițiile staționale favorabile, descrise anterior dar și:
I.C.A.S. Brașov.
• Eficiența mai ridicată în metabolizarea azotului, fosforuPerformanțele biometrice atinse de Regele Molizilor din Polui, calciului și magneziului, care caracterizează molidul cu
iana Brașov se datorează:
scoarța brun-roșcată;
• Condițiilor favorabile de biotop și biocenoză din molideto• Capacitatea sistemului radicelar, mai bine dezvoltat, de
brădetul, înalt productiv cu mull, pe soluri brune eubazice,
a asigura extragerea unei cantități sporite de substanțe
hidric echilibrate, cu Oxalis-Dentaria-Asperula;
nutritive din sol și o rezistență mai ridicată la doborâturi
• Eficienței ridicate de metabolizare a azotului, fosforului,
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calciului și magneziului, care caracterizează molidul cu
scoarță brun-roșcată;
• Dezvoltării mai bune a sistemului radicelar la tipul de molid perie, cu un conținut mai ridicat de mangan în ace;
• Raportului N:P favorabil în ace și nutriției globale superioare a formei chlorocarpa.
Se recomandă:
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The „King of spruce” from Poiana Braşov

The highest two Norway spruce trees from Romania (62 m) – one in Harţagul Forest from Penteleu Mountains (I. Popescu Zeletin,1956) and second from Tihuţa pass, Bârgău Mountain (C.C. Giurăscu, 1975) have disappeared. A 59.3 m high
spruce was measured in Forest District Tarcău, but its location is not clear (Gh. Mohan, A. Ardelean, M. Georgescu, 1993
și P. Bradosche, 2008).
In Poiana Braşov (R.P.L.P. Kronstadt, U.P. VI Braşov, u.a. 40) a Norway spruce with 55 m high and 0.93 m diameter, was
crowned in 2011, September 13. A commission of specialists from the ”Forestry Progress Society” awarded the Diploma
“King of spruce from Poiana Braşov” and registered it in the National Register of Exceptional Trees from Romania. It also
could be seen in the “National Album of Exceptional Trees from Romania”, which is available to the editorial of “Journal
of Forestry and Cynegetics” from Forest Research and Management Institute (I.C.A.S.) - Station of Resort Braşov
Keywords: spruce, high, Poiana Braşov, “king of trees”.
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legislaţie

Proiect de lege privind conservarea
arborilor excepţionali din România
Art.1.Arborii excepţionali, cuprind exemplarele din pădure,
ori supravieţuitorii solitari ai întinselor păduri de odinioară,
din câmpii, păşuni ori localităţi, care, pentru fiecare specie în
parte, se remarcă prin anumite performanţe biologice, morfologice, istorice, legendare, peisagistice ori ecosistemice.

Art.2. Arborii excepţionali fac parte din patrimoniul naţional. Ei participă la identitatea şi cultura poporului nostru
şi au o valoare, istorică, estetică, sentimentală, socială şi
economică inestimabilă. Forţa de simbol a acestor arbori –
monument joacă un rol important în păstrarea credinţei şi
unităţii naţionale.

• 1a. Arbori cu vârste mari, peste vârsta exploatabilităţii
absolute, stabilită prin normele tehnice silvice în vigoare, Pentru excursioniştii din străinătate şi mai ales pentru specare se apropie de limita superioară a longevităţii speciei, cialişti, arborii excepţionali, ca şi pădurile virgine, reprezincare au îndurat cu stoicism vitregiile naturii şi mai ales tă cartea de vizită a României, care reflectă respectul nostru
presiunile antropice, numiţi şi matusalemici, veterani şi faţă de natură şi trecutul istoric şi nivelul nostru de civilizamultiseculari.
ţie. De aceea, trebuie identificaţi şi popularizaţi.
• 1b. Arbori cu înălţimi şi diametre ieşite din comun, care Arborii excepţionali constituie exponate vii ale muzeului nosdepăşesc pe cele precizate în tabelele de producţie, sau se tru naţional şi european, întins pe întregul teritoriu al ţării şi
apropie de maximul potenţial al speciei, numiţi şi coloşi, dezvăluind crâmpeie din complexitatea şi frumuseţea naturii
giganţi, uriaşi, campioni, prin dimensiuni record.
peste care au trecut atâtea vitregii în decursul secolelor.
• 1c. Arbori cu portul deosebit, cu conformarea neobişnuită Pentru marea masă a populaţiei, aceşti arbori veterani sunt
a tulpinii (înclinate, orizontale,răsucite), a coroanei (volu- o punte de legătură cu trecutul nostru istoric, atât de zbuciuminoase, columnare, ramuri pendente) sau a rădăcinii (în- mat, dar plin de eroi îndrăgiţi ai neamului nostru.
groşate şi vizibile deasupra solului sau stâncilor)consideraţi
Pentru elevi şi studenţi, arborii excepţionali sunt componenciudăţenii ori exemplare cu însuşiri rar întâlnite ale florilor,
tele edificatoare ale unui laborator, în aer liber, de ştiinţele
frunzelor ori ale ritidomului, denumite varietăţi şi forme.
naturii, care concretizează potenţialul morfologic şi biologic
• 1d. Arbori,din aceeaşi specie, ori din specii diferite, con- al speciilor lemnoase care vegetează în România, capacitacrescuţi, numiţi înfrăţiţi şi arbori care includ în creşteri di- tea lor, incredibilă, de a suporta vitregiile vremii şi mai ales
ferite obiecte (bănci, bare metalice, tăbliţe, icoane), unice presiunile antropice şi manifestarea unor ciudăţenii neaşprin curiozitatea lor.
teptate de concreştere, ori conformare, ca urmare a relaţiilor
• 1e. Arbori cu personalitate, rezultată prin asocierea lor ecologice dintre arbori şi mediul lor înconjurător.
cu: evenimente istorice, personalităţi istorice sau literare, Ca urmare este o datorie de onoare a proprietarilor acestor
eroi legendari, legaţi de o cultură sau tradiţie religioasă, de monumente ale naturii şi a tuturor organizaţiilor neguverconstruirea unor cetăţi, mănăstiri sau biserici, numiţi şi namentale, începând cu Societatea Progresul Silvic, să sprijicelebrii sau vestigii ale istoriei.
ne autorităţile locale şi naţionale de protecţia mediului în ac• 1f. Arbori care constituie elemente edificatoare ale peisajelor, dând viaţă, culoare şi parfum anotimpurilor, declanşând sentimente romantice ori patriotice, personalizând
aleile, străzile, scuarurile sau parcurile, marcând sărbătorile de paşti, de crăciun, sau anul nou, ori fiind simboluri
ale oraşelor, comunelor sau satelor.

ţiunea de identificare şi conservare a arborilor excepţionali.

• 1i. Arbori exotici de vârste şi dimensiuni remarcabile,
comparabile cu cele din arealul natural al speciei (speciilor).

gistrul arborilor excepţionali din România” şi periodic se va
elabora Albumul arborilor excepţionali din România.

Art.3. Identificarea, fotografierea, localizarea, măsurarea,
descrierea sumară şi semnalarea pe Internet, prin presă, ori
la Revista de Silvicultură şi Cinegetică, a arborilor excepţionali, cu însuşiri ieşite din comun, se poate efectua de pădurari, tehnicieni, ingineri silvici, amenajişti, proiectanţi,
• 1h. Arbori care asigură habitatul ideal pentru: păsări, insecte, cercetători, biologi, profesori, ziarişti, studenţi şi elevi, sau
mamifere, reptile, ciuperci, licheni, muşchi sau liane, cu care de orice excursionist, iubitor de natură.
prezintă legături existenţiale complexe, constituind „muzee” Pentru realizarea unor evidenţe durabile a arborilor excepţiale biodiversităţii şi „laboratoare” vii de ştiinţele naturii.
onali, se va constitui, sub egida ICAS (Progresul silvic) „Re-
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Localizarea şi măsurarea precisă, ierarhizarea şi descrierea
ştiinţifică printr-un articol la o revistă de specialitate, înscrierea în « Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România », introducerea în Albumul Naţional al Arborilor Excepţionali sau în « Cartea de Aur a Arborilor Excepţionali din
România » şi eliberarea « Diplomei de Arbore Excepţional » se
face de un colectiv de specialişti în arboricultură,cercetători
ştiinţifici şi profesori, sub auspiciile Societăţii Progresul Silvic şi cu concursul Revistei de Silvicultură şi Cinegetică.

Naţional al Arborilor Excepţionali din România, de introducerea lor în „Albumul Naţional al Arborilor Excepţionali din
România” şi de elaborarea pliantelor, C. D.-urilor ori cărţilor
despre arborii excepţionali.

sprijinul Regiei Naţionale a Pădurilor, al Asociaţiei Proprietarilor Particulari de Păduri şi al Primăriilor, vor organiza
în fiecare an, de ziua Arborilor, o procesiune de încoronare a
unui arbore excepţional (cel mai performant ca dimensiuni,
sau cel mai în vârstă etc).

Autorizaţia de tăiere, va avea la bază hotărârea unei comisii
de specialişti, formate din: arboricultori, cercetători, profesori, reprezentanţi ai autorităţii de mediu şi a primăriei şi
deţinătorul de drept al arborelui excepţional.
■

La procesiune se va monta un panou cu toate însuşirile remarcabile şi cu poziţia în ierarhia arborilor celebri din specia
respectivă a exemplarului şi speciei sărbătorite, se vor face
fotografii şi se vor da interviuri la presă şi la televiziune, pentru a populariza importanţa deosebită a arborilor excepţioUn exemplar din registru, album, diplome, articole din re- nali din România.
viste şi cartea cu descrierea arborilor excepţionali se depune
Art.8. Arborii excepţionali, făcând parte dintr-un patriperiodic la autorităţile locale şi naţionale, care răspund de
moniu naţional de valori, vor fi monitorizaţi în permanenmediu şi care vor achita costul elaborării şi completării la zi
ţă, sub aspectul stării de sănătate ori de nutriţie, pe bază
a acestor documente ştiinţifice.
de simptome foliare şi depistarea bolilor şi dăunătorilor, de
Art.4. Arborii excepţionali se vor preda pe bază de proces către întreaga populaţie şi îndeosebi de organizaţiile neguverbal, deţinătorilor de drept, împreună cu Diploma de Ar- vernamentale, care ocrotesc natura, începând cu Societatea
bore Excepţional şi articolul în care s-a publicat descrierea şi Progresului Silvic, cu cluburile de studenţi şi de elevi.
fotografierea lor.
Sesizările şi observaţiile lor se depun la Agenţiile Locale de
Deţinătorii de drept, prin: şefii de ocoale silvice, de stat ori Protecţia Mediului, iar probele vegetale cu simptome ale inparticulare, directorii departamentelor de zone verzi, pri- toxicării, infectării ori infestării cu dăunători, se depun la
marii localităţilor fără birouri de zone verzi, proprietarii de ICAS – Staţiunea Braşov; Laboratoarele de fitopatologie şi
terenuri, conducătorii de fabrici ori instituţii (universităţi, entomologie.
facultăţi, licee, şcoli, spitale, stadioane, cimitire) au obligaţia:
Art.9. Reprezentanţii în teritoriu a autorităţilor naţionale,
• să însemne arborii excepţionali cu un inel de vopsea galbe- care răspund de mediu, au obligaţia să verifice imediat toate
nă, având 3cm grosime, intercalat cu semnul coroanei,pe sesizările privind arborii excepţionali şi să întocmească acte
cele patru puncte cardinale.
de contravenţie ori infracţiune, proprietarilor ori răufăcăto• să protejeze de orice influenţă negativă (utilaje, chimicale, rilor.
foc, păşunat, zdreliri) printr-o împrejmuire pe perimetrul Art.10. Tăierea, doborârea, secuirea, rănirea prin zdrelire
proiecţiei pe orizontală a coroanei.
ori inscripţii în coajă, facerea focului sub coroană ori în scor• să urmărească în permanenţă starea de sănătate a arbo- buri, baterea cuielor în tulpină, intoxicarea sau distrugerea,
rilor excepţionali (defoliatori, ciuperci, insecte, intoxicări prin aplicarea de sare ori alte substanţe chimice toxice, a arborilor excepţionali, sau prin orice alte mijloace care provoaprin poluare, după simptomele foliare).
că uscarea parţială ori totală, aduce atingere la patrimoniul
• să informeze şi să trimită probe biologice la ICAS –Staţiunaţional şi la tezaurul de vestigii istorice ale ţării şi constitunea Braşov – Laboratorul de fitopatologie ori entomologie,
ie infracţiune deosebit de gravă.
imediat ce constată simptome ale unor îmbolnăviri ori văArt.11. Monitorizarea anuală a stării de sănătate ori de nutămări.
triţie, combaterea biologică a bolilor şi dăunătorilor, corecţia
Art.5. Deţinătorii de drept a arborilor excepţionali, privaţi
carenţelor nutritive şi contracararea toxicităţii noxelor din
ori de stat, primării ori obşti, persoane particulare ori instiaer şi sol se face pe bază de analize în laboratoarele de biochituţii şi fabrici, răspund penal pentru neluarea măsurilor de
mie şi protecţie din ICAS – Staţiunea Braşov.
prevenire a debilitării, vătămării ori distrugerii lor.
Costul acestor analize se achită de Autoritatea Naţională
Art.6. Deţinătorii de arbori excepţionali, persoane fizice, au
care răspunde de mediu.
3
dreptul să primească anual de la statul român 5m lemn de
foc,ca o recompensă pentru ocrotirea şi conservarea acestor Art.12. Arborii excepţionali care prezintă riscul declanşării
unor accidente, se vor doborâ numai după ce se vor încerca
reprezentanţi faimoşi ai lumii vegetale din România
toate măsurile posibile de salvare a lor: prin ancorare, sprijiArt.7. Societatea Progresul Silvic, împreună cu alte organinire, plombare a scorburilor, tăieri de regenerare a coroanei,
zaţii ne guvernamentale, profilate pe ocrotirea naturii cu
concursul Facultăţilor, Colegiilor, Liceelor şi Şcolilor şi cu fertilizări pentru revigorare, etc.

Cu acest prilej se vor acorda premii, celor care au identificat
şi popularizat pe Internet şi prin presă arborii cei mai performanţi, cât şi a celor care se ocupă de descrierea lor ştiinţifică în revistele de specialitate, de înscrierea în Registrul
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genetica plantelor

Testarea valorii genetice a molidului
[Picea abies (L.) Karst.] braşovean în
culturi comparative multistaţionale
Marius Budeanu, Stelian Găbrian

1. Introducere

G

enul Picea, cu cel mai întins areal din lume, ocupă
o suprafaţă de peste 200 milioane de hectare şi reprezintă unul dintre cele mai importante grupuri de
specii din emisfera nordică, ce se desfăşoară altitudinal de la
nivelul mării până la 4800 m, în Tibet (Barbu, I. şi Barbu,V.,
1993). Una dintre cele mai importante specii ale acestui gen
este molidul european [Picea abies (L.) Karst.] (fig. 1).
În România, suprafaţa ocupată de molid în arealul natural,
împreună cu cea a culturilor instalate în afara arealului natural, însumează circa 1.479 mii ha (după INS, 2008), ceea
ce reprezintă aproape un sfert din suprafaţa păduroasă a ţării şi 77% din suprafaţa ocupată de răşinoase. Molidul este
specia predominantă în etajele montane ale ţării noastre,
având capacitatea de a se adapta chiar şi deasupra rariştilor
subalpine (Şofletea şi Curtu, 2007). În contextul modificărilor climatice, care vor determina deplasarea pe verticală a
etajelor de vegetaţie, creşte valoarea resurselor genetice situate la altitudini mari, în amestec cu zâmbru (Pinus cembra L.),
astfel de arborete fiind identificate în judeţele Sibiu şi Mureş
(Budeanu şi Pârnuţă, 2009; Budeanu, 2009).

În România, conservarea molidului se realizează atât in situ
(20% din suprafaţa Resurselor Genetice Forestiere), cât şi ex situ,
în livezi semincere şi culturi comparative (Pârnuţă et al., 2009).
Prin cercetările de faţă se urmăreşte evaluarea comportării
molidului [Picea abies (L.) Karst] provenit din rezervaţia de
seminţe Braşov, în cadrul a 2 culturi comparative multistaţionale (Avrig şi Breţcu), instalate în anul 1980 de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti (Coordonator: dr. doc. Valeriu ENESCU).

2. Materialul şi metoda de cercetare
Rezervaţia de seminţe Braşov, a cărei variabilitate genetică
se testează în materialul de faţă, se află în administrarea
R.P.L. Kronstadt R.A., UB VI Tâmpa, u.a. 36A, 40, având o
suprafaţă de 24.9 ha şi următoarele date de caracterizare a
arboretului şi staţiunii:
• Compoziţia: 4MO 4BR 2FA,
• Consistenţa: 0.7,
• Vârsta: 120 ani,
• Clasa de producţia: II.
• Caracteristici ale biotopului:
• Tipul de staţiune 3.3.2.2.: Montan de amestecuri BS, districambosol edafic mare, cu Asperula – Dentaria ± acidofile
(Dănescu et al., 2010),
• Tipul de sol: Districambosol tipic (Florea şi Munteanu, 2003),
• Altitudinea: 960 – 1150 m,
• Date geomorfologice: Expoziţie nordică, versant mijlociu,
înclinare 20g (Amenajamentul UB VI Tâmpa, 2005).

Fig. 1: Arealul natural al speciei Picea abies (L.) Karst.
(EUFORGEN 2009, www.euforgen.org)
Natural range of Norway spruce

În anii de fructificaţie 1971 şi 1975, din fiecare dintre cele 33
de rezervaţii de seminţe incluse în experiment, au fost aleşi
10 arbori (numerotaţi în teren 1...10), situaţi la cel puţin 30
m unul de altul (astfel încât fiecare să reprezinte un biotip),
din care s-au recoltat conuri. După extragerea seminţelor
s-au realizat 3 teste de pepinieră, în anii 1974, 1976, 1978, la
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Sinaia – Valea lui Bogdan, păstrându-se identitatea populaţiilor, iar în primăvara anului 1980 au fost instalate 6 culturi
comparative multistaţionale, 3 în afara arealului natural al
molidului (Avrig, Câmpina şi Târgu Lăpuş) şi 3 în optimul
ecologic al speciei: Breţcu, Gurghiu şi Nehoiu (Enescu şi Contescu, 1984; Enescu, 1996; Enescu şi Ioniţă, 2002).

primară a datelor s-a realizat cu ajutorul programului informatic TSAP Win. Densitatea convenţională s-a determinat
pornind de la densitatea aparentă la o umiditate medie a carotelor de 10% şi utilizând paşii de transformare propuşi de
Dumitriu-Tătăranu et al. (1983).

Cultura comparativă Avrig – SIBIU a fost instalată în O.S.
Avrig, UP IV Sebeş, u.a. 306D, la o altitudine de 615 m. Cultura este situată în condiţii staţionale favorabile, în etajul
montan – premontan de făgete (FM1+FD4), pe o staţiune de
bonitate mijlocie (4.4.1.1. – Dănescu et al., 2010), tipul de sol
este eutricambosol tipic, iar terenul are configuraţie plană
(Amenajamentul UP IV Sebeş, 2006). Regiunea de provenienţă este C140 – Carpaţii Meridionali nordici, făgete colinare (Pârnuţă et al., 2010), iar tipul de proprietate este Publică
a Statului Român (Codul Silvic).
Cultura comparativă Breţcu – COVASNA este situată în O.S.P.
Breţcu, UP VI Oituz, u.a. 118B, la o altitudine cuprinsă între
980 şi 1240 m. Cultura este situată în condiţii staţionale favorabile, în optimul ecologic al molidului, în etajul montan
de amestecuri (FM2), pe o staţiune de bonitate superioară
(3.3.2.2. – Dănescu et al., 2010), tipul de sol este eutricambosol tipic, iar forma de relief este versant, cu o înclinare medie
de 15g şi expoziţie nord-estică (Amenajamentul UP VI Oituz,
2008). Regiunea de provenienţă este B120 – Carpaţii de Curbură, Depresiunea Braşovului, păduri de amestec de fag cu
răşinoase (Pârnuţă et al., 2010), iar tipul de proprietate este
Privată a persoanelor juridice, actualul proprietar fiind Asociaţia Laroș (Codul Silvic).

Fig. 2. Harta regiunilor de provenienţă din România
(Pârnuţă et al., 2010), originea rezervaţiilor de seminţe testate şi localizarea culturilor comparative
Romanian regions of provenances map, origin of the tested seed stands
and location of field trials

Carotele (figura 3) au fost cântărite cu ajutorul unei balanţe electronice (0.1 mg precizie), iar diametrul şi lungimea
acestora au fost măsurate cu ajutorul poziţiometrului digital
LINTAB 5.

Semnificaţia diferenţelor dintre mediile populaţiilor a fost
analizată cu ajutorul testului t multiplu, iar cu ajutorul testului Duncan, pentru probabilitatea de transgresiune de 5%,
populaţiile au fost separate pe grupuri omogene, realizânduRezervaţiile de seminţe testate, în ordinea numerelor pe care
se totodată şi clasamentul populaţiilor (Duncan, 1955; Stăle poartă în fiecare cultură, sunt prezentate în figura 2, renescu şi Şofletea, 1990; Nanson, 2004; Şofletea, 2005).
zervaţia Braşov având codul 18.

În ambele culturi comparative dispozitivul experimental
este un grilaj pătrat incomplet balansat, de tipul 6 x 6, cu trei
repetiţii, iar fiecare populaţie participă cu 49 (7x7) de descendenţi/repetiţie, astfel că numărul total de descendenţi
ai populaţiei Braşov, în fiecare cultură, este de 147 (Enescu,
1996, 2002). Distanţa de plantare este de 2 x 2 m, nici una
dintre culturi nefiind rărită încă.
Metoda de cercetare a fost adoptată în concordanţă cu
recomandările I.U.F.R.O. (International Union of Forest Research Organizations). Astfel, din fiecare parcelă unitară au
fost aleşi 10 arbori, la care s-au efectuat măsurători şi observaţii asupra principalelor caractere cantitative (înălţimea şi
diametrul la 1,30 m), calitative (fineţea ramurilor şi înălţimea elagată) şi de adaptabilitate (procentul de supravieţuire),
iar din 3 arbori/parcelă unitară, din categoria diametrului
mediu, au fost prelevate carote pentru determinarea altor caractere: creşterea medie radială, procentul de lemn târziu şi
densitatea convenţională. Fineţea ramurilor se exprimă prin
raportul dintre diametrul ramurii dominante din verticilul
de la 2,2 m şi diametrul tulpinii sub inserţia ramurii. Pentru
determinarea creşterilor radiale şi a valorilor pentru lemnul
timpuriu şi târziu, s-a utilizat poziţiometrul digital LINTAB
5, modelul Rinntech, ale cărui caracteristici constructive
au permis măsurarea carotelor, cu o rezoluţie standard de
1:100, cu ajutorul unui stereomicroscop Leica, cu un factor
de mărire de 6:1 (Badea, 2008). Înregistrarea şi prelucrarea
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Fig. 3. Detaliu carote
Cores detail
Tab. 2. Înălţimea arborilor
Total height
Cultura comparativă
Media populaţiei Braşov – m
Locul ocupat în cadrul culturii
Diferenţa faţă de populaţia cea mai valoroasă

Avrig
17.4
32
– 13%

Breţcu
16.4
31
– 8%

3. Rezultate şi discuţii
3.1. Comportarea descendenţilor proveniţi din rezervaţia
BRAŞOV din punctul de vedere al caracterelor de creştere
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3.1.1. Diametrul la 1,30 m

laltă cultură creşterile sunt superioare mediei experimentului
(+5% în cultura Breţcu). De notat faptul că, în cultura
În ambele culturi comparative, populaţia Braşov a înregiscomparativă
amplasată în afara arealului natural al molidutrat valori medii ale diametrului la 1.30 m sub media culturilui
(Avrig),
creşterile
medii radiale ale populaţiei Braşov sunt
lor respective (6% sub media culturii Avrig, respectiv 9% sub
mai
mici
decât
în
cultura
Breţcu, situată în optimul ecologic
media culturii Breţcu). Cea mai mare valoare a diametrului
al
molidului,
iar
diferenţele
faţă de cea mai valoroasă popueste de 27.8 cm (atât în cultura Avrig, cât şi în cultura Breţcu),
laţie
sunt
mai
mici
în
testul
Breţcu
(tabelul 3).
iar cea mai mică este 9.9 cm în cultura Avrig, respectiv 9.5
cm în cultura Breţcu. Valorile coeficientului de variaţie inTab. 3. Creşterea medie radială
trapopulaţională sunt de 24% pentru cultura situată în afara
Radial growth
arealului natural al molidului (Avrig) şi de 29% pentru cultuCultura comparativă
Avrig
Breţcu
ra Breţcu, situată în optimul ecologic al molidului.
Media populaţiei Braşov – mm/an
Locul ocupat în cadrul culturii
Diferenţa faţă de populaţia cea mai valoroasă

Tab. 1. Diametrul la 1.30 m
Breast height diameter
Cultura comparativă
Media populaţiei Braşov – cm
Locul ocupat în cadrul culturii
Diferenţa faţă de populaţia cea mai valoroasă

Avrig
18.1
26
– 18%

3.982
21
– 12%

4.297
6
– 8%

Breţcu
18.8
32
– 16%

În experimentul Avrig, populaţia Braşov face parte din
grupul valoric 2, dintre cele 5 grupuri omogene identificate prin aplicarea testului Duncan. Maximul creşterii medii radiale a fost de 4.741 mm (arborele 5 din repetiţia 2),
Prin aplicarea testului Duncan, populaţia luată în studiu s-a minimul a fost de 3.531 mm (arborele 1 din repetiţia 1),
încadrat în al treilea grup omogen dintre cele şase identifica- iar valoarea coeficientului de variaţie intrapopulaţională
te în cultura Avrig, respectiv în al treilea grup omogen dintre este de 11%. Analiza dinamicii creşterilor radiale pe intervale de 5 ani arată faptul că, în perioada 1996-2000,
cele 4 identificate în cultura Breţcu.
populaţia luată în studiu a înregistrat cele mai mari creş3.1.2. Înălţimea arborilor
teri radiale dintre toate cele 33 de populaţii (5.034 mm/
Înălţimea medie înregistrată de populaţia Braşov este, de an), iar în intervalul 2001-2010 a înregistrat creşteri aproasemenea, mai mică decât media fiecărei culturi comparative piate de media experimentului, ceea ce poate însemna că
(tabelul 2). Între descendenţii populaţiei Braşov, în cultura există posibilitatea ca pe viitor populaţia Braşov să urce
Avrig, s-a înregistrat o amplitudine de variaţie cuprinsă în- în clasament.
tre 21.3 m (arborele 4 din repetiţia 1) şi 12.2 m (arborele 4 În cultura comparativă Breţcu, populaţia Braşov ocupă locul
din repetiţia 2). Dealtfel, şi coeficientul de variaţie este mai 6, cu o valoare medie a creşterii radiale mai mare cu 5% faţă
mare în această cultură (12%), faţă de cultura Breţcu (11%). de valoarea medie a culturii, dar cu 8% sub cea mai valoroasă
În testul amplasat în arealul natural al molidului, înălţimea populaţie. Prin aplicarea testului Duncan, populaţia luată în
maximă a fost de 20.3 m, iar cea minimă de 13.0 m.
studiu s-a încadrat în grupul omogen 1, din cele două idenPrin aplicarea testului Duncan, populaţia luată în studiu s-a tificate, ceea ce indică un nivel ridicat de omogenitate la niîncadrat în al şaptelea grup omogen, dintre cele opt identi- velul culturii.
ficate în cultura Avrig, respectiv în al cincilea grup omogen,
dintre cele 7 identificate în cultura Breţcu.
Indicele de zvelteţe (H / D) pentru populaţia Braşov, este
subunitar în ambele experimente (Z = 96 la Avrig, respectiv Z = 87 la Breţcu), cu menţiunea că la Avrig doar
8 populaţii prezintă indice de zvelteţe subunitar, iar la
Breţcu, acolo unde este necesară o valoare cât mai mică a
acestui indice deoarece există riscul de producere a unor
doborâturi de vânt, indicele de zvelteţe este apropiat de
o valoare optimă care să asigure rezistenţa arboretelor
(circa 80).
Cumulând datele din cele 2 culturi, pentru ambele caractere de creştere analizate, cele mai valoroase populaţii provin,
Fig. 4. Creşteri medii radiale
în cea mai parte, din Carpaţii Orientali şi Occidentali: MarMean radial increments
ginea, Moldoviţa, Gurghiu, Comandău, Turda şi Câmpeni
(Budeanu et al., 2011). Majoritatea populaţiilor şi-au demonMaximul creşterii medii radiale a fost de 5.425 mm (arbostrat superioritatea şi în alte experimente realizate anterior
rele 6 din repetiţia 1), minimul a fost de 3.430 mm (arboîn Europa (Héois şi Van de Sype, 1991; Mihai, 2003; Ujvari
rele 8 din repetiţia 3), iar coeficientul de variaţie intrapoşi Ujvari, 2006).
pulaţională a avut valoarea de 13%. De remarcat evoluţia
3.1.3. Creşterea medie radială
similară a creşterilor medii radiale de-a lungul perioadelor
În ceea ce priveşte creşterea medie radială, populaţia Braşov analizate, înregistrată de populaţia Braşov în cele două culînregistrează deficit (-2%) în cultura Avrig, în timp ce în cea- turi (figura 4).
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3.1.4. Procentul de lemn târziu

ţinând cont şi de comportarea bună din cultura Breţcu, reDin totalul creşterii radiale a descendenţilor proveniţi din comandă utilizarea materialelor forestiere de reproducere
populaţia Braşov, lemnul târziu a avut valori cuprinse între provenite din populaţia Braşov, în regiunea de provenienţă
44% (arborele 2, din repetiţia 1 a culturii Breţcu) şi 16% (ar- B1, aceeaşi în care este inclusă şi populaţia analizată.
borele 5, din repetiţia 2 a culturii Avrig). Valorile medii înre- 3.2. Comportarea descendenţilor proveniţi din rezervaţia
gistrate de populaţia Braşov – tabelul 4, plasează această po- BRAŞOV din punctul de vedere al caracterelor calitative
pulaţie în a doua parte a clasamentului celor două culturi, cu 3.2.1. Înălţimea până la prima ramură verde
un deficit de 17% faţă de media testul Avrig, respectiv de 2%
faţă de media culturii Breţcu. Rezultate asemănătoare cu cele Acest caracter, împreună cu cel referitor la fineţea ramuraportate în cultura Avrig, au fost înregistrate şi într-o popu- rilor, sunt deosebit de importante pentru programele de
laţie naturală situată în apropierea rezervaţiei Braşov, tot în ameliorare, influenţând calitatea lemnului (Mihai, 2002).
zona Poiana Braşov, în masivul Postăvarul, unde procentul Valoarea medie înregistrată de cei 30 de arbori proveniţi
din rezervaţia de seminţe Braşov, în cultura comparativă
de lemn târziu a fost de 18% (Stănescu şi Şofletea, 1992).
Avrig, plasează populaţia către finalul clasamentului (locul
Tab. 4. Procentul de lemn târziu
31), o valoare situată cu 10% sub media experimentului şi
Latewood percentage
care reprezintă 48% din înălţimea medie a populaţiei analizate. Valori asemănătoare au fost raportate şi într-un alt
Cultura comparativă
Avrig
Breţcu
studiu efectuat în România (Mihai, 2009). Valorile extreMedia populaţiei Braşov – %
20
37
me
înregistrate au fost: maximul – 10.0 m, minimul – 6.3
Locul ocupat în cadrul culturii
30
21
m,
iar
coeficientul de variaţie între descendenţii populaţiei
Diferenţa faţă de populaţia cea mai valoroasă
– 36%
– 14%
analizate este de 11%. De remarcat diferenţa mare faţă de
Rezultatele mai slabe pentru acest caracter sunt explicabile cea mai valoroasă populaţie (–21%). În cultura situată în
prin corelaţia negativă şi semnificativă dintre acest caracter arealul natural (Breţcu) populaţia Braşov înregistrează o
şi creşterea medie radială, iar valoarea mare înregistrată de valoare medie a acestui parametru mai mare decât în cultoate populaţiile în cultura Breţcu poate fi justificată prin tura Avrig, valoare ce situează populaţia la mijlocul clasafaptul că această cultură este situată la altitudinea cea mai mentului (locul 17) şi la o diferenţă mai mică faţă de cea
mare, acolo unde sezonul de vegetaţie este mai redus. Re- mai valoroasă populaţie a culturii Breţcu (–9%). De altfel,
feritor la separarea pe grupuri omogene, populaţia analiza- şi valorile extreme sunt mai mari faţă de cele din cultura
tă face parte din grupul omogen cel mai valoros la Breţcu, Avrig: maximul 11.0 m, minimul 7.5 m (coeficientul de vaunde variabilitatea este foarte ridicată (8 grupuri omogene), riaţie fiind de 9%).
în timp ce în cultura Avrig omogenitatea este superioară (6
grupuri omogene), dar populaţia analizată prezintă un deficit major (36%) faţă de rezervaţia cea mai valoroasă, ceea ce
o situează în grupul omogen trei.
3.1.5. Densitatea convenţională
Populaţia Braşov a înregistrat valori ale densităţii convenţionale apropiate de mediile culturilor comparative (-1%
la Avrig, +1% la Breţcu). În experimentul Avrig, populaţia
Braşov ocupă locul 23, valoarea înregistrată fiind suficientă
pentru încadrarea în grupul omogen cel mai valoros (din cele
5 identificate). Cea mai mare valoare înregistrată a fost de
0.366 g/cm3, iar cea mai mică de 0.313 g/cm3, coeficientul de
variaţie între arborii populaţiei Braşov fiind redus (5%).
Tab. 5. Densitatea convenţională
Conventional wood density
Cultura comparativă
Media populaţiei Braşov – g/cm3
Locul ocupat în cadrul culturii
Diferenţa faţă de populaţia cea mai valoroasă

Avrig
0.343
23
– 6%

Tab. 6. Înălţimea elagată
Pruning height
Cultura comparativă
Media populaţiei Braşov – m
Locul ocupat în cadrul culturii
Diferenţa faţă de populaţia cea mai valoroasă

Avrig
8.4
31
– 21%

Breţcu
8.7
17
– 9%

Prin aplicarea testului Duncan, populaţia luată în studiu s-a
încadrat în penultimul grup omogen dintre cele 11 identificate în cultura Avrig, respectiv în al treilea grup omogen
dintre cele 6 identificate în cultura Breţcu.
Ritmul bun de realizare a elagajului natural este caracteristic molidului din Carpaţi, fiind semnalat şi într-un alt studiu
efectuat în România (Pârnuţă, 2008).
3.2.2. Fineţea ramurilor

Breţcu
0.331
12
– 5%

Acest caracter se exprimă prin raportul procentual dintre diametrul ramurii dominante din verticilul situat la înălţimea
de 2,2 m şi diametrul tulpinii sub inserţia ramurii. Este de
dorit ca valoarea acestui raport să fie cât mai mică. Valoarea
înregistrată pentru acest caracter, plasează populaţia Braşov
Rezultatele mai bune înregistrate de populaţia Braşov în cul- către sfârşitul clasamentului celor două culturi, valorile cele
tura Breţcu (locul 12) pot fi justificate prin situarea în aceeaşi mai bune fiind cele din testul Breţcu (locul 26, faţă de 30 în
regiune de provenienţă şi în condiţii fizico-geografice asemă- cultura Avrig).
nătoare. În această cultură valorile extreme înregistrate au Prin aplicarea testului Duncan, s-au constatat niveluri reduse
fost: maximul 0.358 g/cm3, minimul 0.291 g/cm3, iar coefi- de omogenitate a populaţiilor în ambele culturi. Populaţia
cientul de variaţie pentru descendenţii populaţiei analizate luată în studiu s-a încadrat în al şaselea grup omogen, dintre
este redus şi în această cultură (6%).
cele 9 identificate în cultura Avrig, respectiv în al doilea grup

Analiza simultană pentru ultimele 3 caractere prezentate,
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omogen, dintre cele 8 identificate în cultura Breţcu.
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Tab. 7. Fineţea ramurilor
Branches finesse
Cultura comparativă
Media populaţiei Braşov – %
Locul ocupat în cadrul culturii
Diferenţa faţă de populaţia cea mai valoroasă

Avrig
9.7
30
– 15%

Breţcu
10.1
26
– 17%

Populaţiile aflate în fruntea clasamentelor pentru acest caracter deosebit de important, provin de la altitudini ridicate, cuprinse între 1100 şi 1400 m; dintre acestea, populaţia
Voineasa provine de la cea mai mare altitudine, ceea ce sugerează o corelaţia inversă între acest caracter şi altitudinea
locului de origine al populaţiilor.

că, populaţia Braşov ocupa locul 12 şi se încadra în grupul omogen 1 pentru procentul de supravieţuire, înregistrând totodată
creşteri reduse (locul 30 pentru creşterea în înălţime din anul
1995). În privinţa distanţelor genetice dintre populaţii s-a raportat o apropiere genetică a populaţiei Braşov faţă de populaţiile Voineasa, Retezat, Sânmartin, Coşna, Stulpicani şi Bistra.

4. Concluzii
Din analiza materialului prezentat, referitor la comportarea
descendenţilor proveniţi din rezervaţia de seminţe Braşov în
2 culturi comparative multistaţionale, se desprind următoarele concluzii:
1.

Din punct de vedere calitativ, cumulând datele din cele 2 culturi şi ţinând cont de ambele caractere, populaţia Braşov se
situează pe locul 26 din totalul de 33 de populaţii testate,
cea mai bună comportare fiind semnalată, şi de această dată,
2.
tot în cultura Breţcu.

3.3. Adaptabilitatea descendenţilor proveniţi din rezervaţia
BRAŞOV
Procentul de supravieţuire este un caracter deosebit de important, care furnizează informaţii legate de capacitatea de
adaptare a populaţiilor în condiţii diferite faţă de locul de
origine, adică compatibilitatea dintre potenţialul staţional
3.
şi exigenţele speciei, cerinţă deosebit de importantă pentru
programele de ameliorare (White et al., 2007). În cele 2 culturi, procentul de supravieţuire al populaţiei Braşov este cuprins între 65% în testul Avrig şi 73% în experimentul Breţcu (tabelul 8), existând diferenţe foarte mari între populaţii
în toate culturile, aspect pus în evidenţă cu ajutorul testului
Duncan, din aplicarea căruia au rezultat un număr foarte
mare de grupuri omogene (15 la Avrig şi 11 la Breţcu).
Tab. 8. Procentul de supravieţuire
Survival rate
Cultura comparativă
Media populaţiei Braşov – %
Locul ocupat în cadrul culturii
Raportat la populaţia cea mai valoroasă

Avrig
65.4
26
– 15%

Breţcu
72.7
11
– 11%

Şi pentru acest caracter, cea mai bună comportare a populaţiei Braşov, se înregistrează tot în cultura Breţcu, unde valoarea obţinută este superioară mediei experimentului (+3%),
dar cu 11% sub populaţia cea mai valoroasă, ocupând locul
11 şi fiind încadrată în grupul valoric 2, din cele 11 grupuri
omogene constituite. În cultura instalată în afara arealului
natural al molidului (Avrig), populaţia Braşov ocupă locul 26,
fiind încadrată în grupul omogen 9, iar per ansamblul celor 2
culturi populaţia studiată se situează pe locul 14.
Faptul că pentru înălţimea arborilor şi diametrul la 1,30
m, populaţia analizată ocupă locurile 31 şi 32 în cultura
Breţcu, în timp ce pentru adaptabilitate se situează pe poziţia 11, confirmă corelaţia inversă dintre aceste caractere
(Kowalczyk et al., 2007).
Raportându-ne la datele publicate anterior (Enescu, 1996;
Enescu şi Ioniţă, 2002) referitoare la comportarea populaţiei
Braşov, la vârsta de 15 ani, în cultura Avrig, se constată faptul

4.

În privinţa caracterelor de creştere, populaţia analizată
se situează printre ultimele 5 populaţii testate. În privinţa caracterelor calitative, rezervaţia Braşov ocupă
locul 26, în timp ce la capitolul adaptabilitate se situează
pe poziţia 14.
În cultura comparativă Breţcu, situată în aceeaşi regiune de provenienţă şi care se caracterizează prin condiţii
ecologice asemănătoare, rezervaţia Braşov a înregistrat
rezultate bune, mai ales în privinţa adaptabilităţii şi a
calităţii lemnului, ceea ce recomandă utilizarea materialelor forestiere de reproducere provenite din rezervaţia
analizată, în regiunea de provenienţă B1.
Faptul că, în luna Octombrie a anului 2011, arborele
numărul 5, dintre cei 10 aleşi din rezervaţia de seminţe
Braşov, a fost desemnat „Regele molizilor” din România
de către membrii societăţii Progresul Silvic, constituie
o provocare lansată către toţi silvicultorii din România,
de a încerca să identifice, în zona lor de activitate, exemplare de molid superioare celui identificat la Braşov. Acest
lucru este foarte posibil dacă ţinem cont de comportarea
modestă a descendenţilor proveniţi din rezervaţia amintită, în cele 2 culturi comparative multistaţionale. Propunem spre verificare rezervaţiile de seminţe care s-au
comportat cel mai bine în testele multistaţionale: Moldoviţa, Marginea, Gurghiu, Turda, Câmpeni şi Comandău.
Existența unor diferenţe semnificative, atât între mediile populațiilor, cât şi intrapopulaţional, asigură îmbunătăţirea câştigului genetic, prin trecerea la generaţii
avansate de selecţie (Klapste et al., 2007), prin includerea în viitoarele experimente a celor mai valoroşi arbori,
aleşi din cele mai valoroase populaţii.
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Abstract

Mihai G., 2009: Surse de seminţe testate pentru principalele specii de ar- *** INS, 2008. Institutul Naţional de Statistică, Seria Silvicultură, 2008.

Testing of Norway spruce genetic value [Picea abies (L.) Karst.] in comparative trials in different site conditions
The paper shows the results of testing the genetic value of a Norway spruce seed stand (Picea abies (L.) Karst.) originated from Braşov County, in two comparative trials located in different site conditions; one is placed outside the natural
range of Norway spruce (Avrig, 615 m), while the other is located in the optimal ecological range of this species (Breţcu,
980-1240 m). At age 30, the Braşov seed stand (one of the 33 tested populations), was ranked in the last five populations
regarding growth traits (diameter at breast height and total height); also it was ranked 26th regarding the qualitative
traits (pruning height and branches size) and 14th regarding the adaptability. However, we notice good behavior of the
descendants derived from Braşov seed stand, in Breţcu field trial, which is located at the smallest distance from this
population, in the same provenance region and in similar ecological conditions; on the basis of these considerations it
is recommended the use of forest reproductive material from Braşov seed stand, in B1 provenance region. The fact that
from the mentioned seed stand was selected the highest Norway spruce in Romania (Norway Spruce`s King = 55 m), it is
a challenge for Romanian foresters to identify other such trees like the one “crowned” in Braşov. There are good chances
to identify such specimens in seed stands that performed much better in these two comparative trials (Moldoviţa, Marginea, Gurghiu, Turda, Câmpeni and Comandău).
Keywords: genetic value, seed, stand, population, Norway spruce.
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ameliorarea arborilor

Livada seminceră de brad
(Abies alba Mill.) Avrig
Dorin Dan Bunea

1. Introducere

2. Livada seminceră de brad Avrig

educerea suprafeţelor ocupate de brad înregistrată la
nivel naţional (4,9% – după ASFOR), dar mai ales la nivel global, ridică spre rezolvare o problemă importantă
pentru silvotehnica actuală. Deoarece bradul, prin caracteristicile sale bioecologice aduce valoare şi stabilitate arboretelor în
compoziţia cărora se află (Dobrowolska et. al., 2008; Giurgiu,
1969; Şofletea et al, 2007).

Întrucât înmulţirea bradului pe cale naturală are loc din sămânţă, problema care s-a pus a fost stabilirea unor surse autorizate, testate, de material semincer pentru regenerarea pe
cale artificială a speciei. Regenerarea artificială este necesară
în arboretele în care regenerarea naturală nu a reuşit, este
insuficientă sau în arboretele derivate sau parţial derivate,
unde bradul a fost scos din compoziţie şi se doreşte revenirea
la tipul natural fundamental de pădure (Doniţă et al., 1990).

R

Preocupările silvicultorilor din zona Avrig, privind cultura
bradului, în afară de tratamentele cu tăieri repetate şi regenerare naturală sub masiv, au o sferă mai cuprinzătoare de
intervenţii silvotehnice şi de activităţi: lucrările de ajutorarea regenerării naturale efectuate cu scopul instalării sau favorizării dezvoltării normale a regenerării naturale; cultura
puieţilor de brad în pepiniere cantonale; producerea de seminţe de brad de provenienţe testate, selecţionate, în livezi
semincere de brad; producerea de seminţe de brad de provenienţă locală în rezervaţii de seminţe; recoltarea şi valorificarea puieţilor de brad pentru pomi de Crăciun sau puieţi ornamentali; recoltarea şi valorificarea cetinei de brad; lucrări
de prognoză, prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor
bradului. Aceste lucrări sunt în legătură cu regenerarea naturală a pădurilor şi condiţionează, depind sau sunt generate
de acesta (Badea, 1974).

2.1. Înfiinţarea livezii semincere de brad
În 1977, s-a exploatat pe 25 ha (un pătrat de 500 x 500 m) un
brădeto-făget cu floră de mull de productivitate mijlocie, din
O.S. Avrig, UP IV Sebeş (fost UP III Avrig), u.a. 306 P.
Pe această suprafaţă în 1978 au fost executate dezrădăcinări
şi evacuări de cioate, cu utilaje de mare putere şi s-au înfiinţat: livada seminceră de brad, în 1979 pe 5 ha; livada seminceră de larice în 1981, pe 5 ha; cultura comparativă de molid,
pe 15 ha, cu 33 de provenienţe din toată ţara.
Altoaiele de brad au fost recoltate în 1978 din rezervaţia de
seminţe de la Porumbacu şi din alte resurse valoroase de seminţe situate în zonele de recolte C 122 şi C 320, după cum
sunt redate în Catalogul Naţional materialelor forestiere de
reproducere – Plantaje, (Pârnuţa ş.a., 2011). Plantarea puieţilor altoiţi s-a făcut la o schemă de 6 x 6 m, pe un teren relativ plan (cu o înclinare de 2o) situat la 615 m altitudine, 45o
40’ latitudine nordică şi 24o 30’ longitudine estică.
Din anul 1979, în cadrul Ocolului Silvic Avrig din Direcţia Silvică Sibiu, funcţionează livada seminceră de brad Avrig (găsită şi sub denumirea de Poiana Neamţului, fig. 1). Înfiinţarea
livezii semincere de la Avrig a vizat obţinerea unor seminţe de
brad genetic superioare. Posibilitatea polenizării controlate şi
a recoltării mult mai facile a conurilor decât în rezervaţiile de
seminţe au fost argumente decisive (Şofletea, 2005).
Codul sub care poate fi identificată livada seminceră este
„Plaal 79 x 0”

2.2. Provenienţe
Fig. 1. Livada seminceră de brad Avrig
Avrig seeds orchard

Au fost plantaţi 1400 de arbori din 4 provenienţe. Provenienţa clonelor este următoarea : Avrig 217 arbori, Azuga 147
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arbori, Sinaia 1023 arbori şi 13 arbori dintr-o provenienţă
necunoscută. Cu timpul, 123 de arbori s-au uscat.

2.3. Lucrări de întreţinere şi fertilizare

Lucrările de întreţinere care s-au executat în livada seminceSeminţele de brad din zona Avrig provin din rezervaţia de ră au fost arături, grăpat, cosit, tăieri de înlăturare a vegetaseminţe „BR – C 130“ din U.P.II Porumbacu, u.a. 95A, 96A,C, ţiei lemnoase şi ierboase, executate mecanizat sau cu unelte
97A, 98A, 99A, 100A care este inclusă în Catalogul Naţional manuale, drenări, fertilizări cu îngrăşăminte naturale sau
al materialelor forestiere de reproducere ediţia 2009 cu o su- chimice, combateri, tăieri de elagaj, toaletări şi stimularea
prafaţă de 75 ha. Rezervaţia este situată la 45°39’ latitudine fructificaţiei, mobilizări în vetre 2x2 m în jurul arborilor
nordică şi 24°30’ longitudine estică, între limitele altitudi- (Abrudan, 2006).
nale 625-1025 m, în etajul fitoclimatic FM2 al amestecurilor Probleme mari au fost date de proprietăţile solului care
de răşinoase cu fag (Marcu et al., 1999; Chiriţă et al., 1977). este compact, cu structură luto-argiloasă, sărac, cu exces
Este fond forestier proprietate publică de stat amplasat în de umiditate în perioadele ploioase din lunile mai-iunie şi
regiunea de provenienţă „C 1“ Carpaţii Meridionali Nordici, cu deficit de apă în perioadele secetoase ale anului (de obiFăgăraş nord. Provenienţa materialului semincer este autoh- cei septembrie-octombrie, uneori şi iulie-august). În urma
tonă. Pe lângă brad, ca specii secundare în cadrul rezervaţiei efectuării analizelor de sol (Târziu, 2006) au fost constatasunt desemnate fagul şi molidul, specii din care se pot recol- te deficienţe majore în aprovizionarea acestuia cu potasiu,
ta seminţe.
fosfor şi azot. Se recomandă aplicarea în sol la adâncime de
25-30
cm, în perioada octombrie-noiembrie de superfosfat
Seminţele recoltate din această rezervaţie au fost totdeauna
concentrat,
sare potasică sau clorură de potasiu în februade calitatea I catalogate prin buletinele de analize efectuate.
rie-martie,
îngrăşăminte
complexe NPK sau pe bază de azot
Provenienţa de Avrig este testată în culturi comparative din
(nitrocalcar,
azotat
de
amoniu,
uree), jumătate de doză la
Germania, Austria, Cehia şi este recunoscută ca fiind cea mai
pornirea
în
vegetaţie
şi
la
o
lună
după aceea cealaltă jumăbună sub aspectul adaptabilităţii speciei, conformaţiei truntate
de
doză.
Îngrăşămintele
se
recomandă
a se aplica anual,
chiurilor, calităţii lemnului, rezistenţei la boli şi dăunători.
cu excepţia celor fosfatice sau complexe care sunt indicate o
În cadrul I.U.F.R.O. s-au cercetat 26 de provenienţe de brad
dată la 6 ani. Situaţia financiară ne-a permis efectuarea fer(Abies alba Mill.) în vârstă de 12 ani, în 6 variante („field test
tilizărilor cu îngrăşăminte complexe NPK, cele cu superfossites“) în Bavaria, rezultatele arătând că provenienţa Avrig
fat şi aproape anual s-a fertilizat cu gunoi de grajd. Anual
din România este deosebit de viguroasă. Sămânţa de brad
s-au executat tăieri de înlăturare a vegetaţiei ierboase sau
pentru aceste exemplare a fost recoltată din rezervaţia de selemnoase, după caz, precum şi arături adânci executate meminţe din U.P.II Porumbacu, parcelele 95-100. Provenienţa
canizat o dată la 2-3 ani şi tot în fiecare an au fost făcute
de Avrig s-a aflat pe locul 2, fiind depăşită doar la creşterea
mobilizări în vetre 2x2 m.
în înălţime numai de o provenienţă din Franţa-Massif du
Danon (Enescu et al., 1997).
Comparativ cu provenienţele din România, provenienţa de
Avrig este cea mai bună, prezintă valori superioare la toţi indicatorii. Comparaţia s-a făcut la aceleaşi categorii de vărstă
şi de altitudine (tab. 1). După cum se poate observa, înălţimea medie, diametrul mediu, creşterea medie în diametru
şi densitatea aparentă convenţională a lemnului de brad din
zona Avrig sunt superioare celorlalte provenienţe din România (Mihai et al., 2007).
Tab.1. Comparaţia indicatorilor din provenienţa
Avrig cu alte provenienţe din ţară (Mihai et al., 2007)
Comparison of indicators of provenance Avrig
with other provenances in the country
Indicator

Provenienţe Avrig

Înălţime medie
Diametru mediu
Creşterea medie în diametru
Densitatea aparentă convenţională
a lemnului

31,0-32,5 m
47,7-50,2 cm
5,2-5,5 mm

Provenienţe din
alte zone geografice din ţară
30,5 m
47,4 cm
4,9 mm

0,3721-0,3887 g/cmc

0,3660 g/cmc

Astfel, în patru culturi comparative, bradul de Avrig s-a situat pe locul întâi cu cea mai mare capacitate de creştere la
25 ani, cel mai mare volum mediu pe arbore şi cea mai bună
formă a trunchiului şi pe locul doi după provenienţa Azuga,
având o mare capacitate de supravieţuire a plantelor altoite
plantate.
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Fig.2. Flori mascule de brad în plantaţia seminceră din Avrig
Male fir flowers in planting seeds from Avrig

2.4. Îngrijirea rezervaţiei de seminţe
Bradul din rezervaţia de seminţe Porumbacu are o stare de
sănătate bună şi nu a suferit vătămări cauzate de dăunători,
boli sau fenomene de uscare (Barbu, 1991).
La exemplarele de brad trecute de 150 de ani, s-a constatat
îngălbenirea acelor şi o debilitare produsă de vâsc (Viscum
album). Astfel, în 2002 s-au extras de pe toată suprafaţa rezervaţiei de seminţe, 150 mc produse de igienă.
În ultima decadă a lunii mai, are loc înflorirea bradului (fig. 2),
care este urmărită cu atenţie pentru prognoza fructificaţiei.
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Fig. 3. Brad de 1 an (Pep.cant.Glăjerie)
Fir tree one year old

2.5. Fructificaţia bradului
Fructificaţia este din ce în ce mai bună cantitativ şi calitativ
în ultimii ani (fig. 6). Bradul fructifică în livada seminceră
aproape anual iar cu o periodicitate de 3-4 ani se înregistrează fructificaţii abundente, lucru tot mai evident cu trecerea
timpului. Anul 2010 este un an cu o fructificaţie deosebită,
apreciată ca excepţională de către specialiştii silvicultori din
ţară şi de peste hotare care au vizitat livada seminceră Avrig
(fig. 5, 6).

Fig. 5, 6. Fructificaţie abundentă în livada seminceră Avrig (2010)
Abundant fructification in Avrig seeds orchard (2010)

2.6. Recoltarea conurilor, extragerea şi păstrarea
seminţelor
Recoltarea seminţelor de brad se efectuează în perioada 1530 septembrie (în funcţie de caracteristicile climatice ale anului respectiv), atunci când conurile îşi schimbă culoarea din
verzui în maroniu, când seminţele au o potenţă germinativă
corespunzătoare, deci au ajuns la maturitate. După recoltare,
în perioada de uscare a conurilor, acestea se lopătează zilnic
până când seminţele se desprind uşor de pe axul conurilor
(fig. 10). Extragerea seminţelor şi separarea de carpele se efectuează cu instalaţia din fig. 8. Seminţele se vântură şi se aleg
de impurităţi cu atenţie sporită pentru a nu sparge pungile
cu răşină, după care se depozitează în strat de maxim 5 cm
grosime, în încăperi aerisite, pe beton şi se lopătează periodic.
Păstrarea lor peste iarnă reprezintă o problemă dificilă.

Fig. 4. Recolta de seminţe de brad din livada seminceră Avrig
în perioada 2003-2010
Silver Fir seeds harvest from Avrig seeds orchard during 2003-2010
Fig.7. Uscarea conurilor de brad
Drying fir tree cones

Fig.8. Extragerea seminţelor
Seeds extraction
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tor provenienţe la alte 6 noi culturi comparative ce se vor întemeia în Austria şi Germania. Prilej de a promova şi pe această
cale performanţele superioare ale provenienţelor de Avrig.

3.Concluzii
Silvicultorii din zona Avrig care au contribuit la întemeierea
şi îngrijirea livezii semincere de brad, constatând performanţele sale comparativ cu alte provenienţe, au toate motivele să
utilizeze numai sămânţă din livezile autohtone şi rezervaţiile
locale pentru producerea materialului utilizat în completări
la regenerarea naturală. Aceste realizări vor permite, în continuare, creşterea ponderii bradului în regenerările viitoare,
cu avantaje incontestabile de ordin ecologic şi economic.
Fig.9. Lopătarea seminţelor
Fanning seeds

Cazurile de nereuşită a regenerării naturale a bradului prin
tratamentele silvotehnice efectuate (Florescu, 1996) au fost
de regulă rezolvate prin lucrări de ajutorarea regenerării
naturale: semănături directe de brad sub masiv şi lucrări
speciale de îngrijirea seminţişurilor. Materialul forestier de
reproducere utilizat este de provenienţă locală: rezervaţia de
seminţe sau livada seminceră de brad, a căror provenienţă
este testată şi certificată ca foarte bună în culturi comparative din ţară şi din străinătate.
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2.7. Valorificarea seminţelor de brad
Seminţele care au fost recoltate s-au utilizat la efectuarea
lucrărilor de semănături directe sub masiv, semănături în
pepinierele cantonale sau au fost valorificate către alţi beneficiari. În zona Avrig funcţionează un număr de 10 pepiniere
cantonale de câte 2 ari fiecare în care se cultivă puieţi de brad
pentru a fi plantaţi în fondul forestier propriu sau la cerere
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25000-100000 de puieţi de brad apţi pentru plantat în aceste pepiniere cantonale.
Bradul de Avrig este din ce în ce mai apreciat pe plan extern.
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Orchard of silver fir (Abies alba Mill.) of Avrig

Reducing the proportion of silver fir in stand composition requires special measures to prevent species decline. Reproductive material is very important in this situation.
Comparative cultures, established in Romania and abroad, classify and certify the features of silver fir from Avrig at the
top of the hierarchy. The silver fir seed orchard of Avrig and local seed reservation of Porumbacu provide certified which
has been successfully used by local foresters for completing natural regeneration. The good results achieved in silver fir
seed production, especially the local provenance, recommends Avrig silver fir provenance to be used in similar site conditions.

Recenzie

Keywords: Silver fir tree, stands, planting seeds, comparative cultures.

Gheorghe Pârnuţă, Adrian Lorenţ,
Marin Tudoroiu, Marius Petrila:
Regiunile de provenienţă pentru
materialele de bază din care se obţin materialele forestiere de reproducere din România

stitutului de Cercetări şi Amenajări Silvice de un colectiv condus de dr. docent
ing. Valeriu Enescu şi dr. ing. Nicolae
Doniţă, care au publicat lucrarea „Zonele de recoltare şi utilizare a seminţelor forestiere în R.S. România” (ediţiile
1976 şi 1988). Pe baza acestor lucrări
au fost elaborate şi aprobate prin ordin
al ministerului silviculturii „Instrucţiunile Nr. 10/1988 privind producerea ,
certificarea şi controlul genetic al materialelor forestiere de reproducere”.
Acestea au fost înlocuite prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/22.04.2004
privind producerea, comercializarea
şi utilizarea materialelor forestiere
de reproducere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/
105/1999/EEC a Uniunii Europene şi 14.05.2004.
în concordanţă cu prevederile Schemei
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dez- Lucrarea, deşi mare parte a informaţivoltare Economică (O.C.D.E) referitoa- ei pe care o conţine este publicată în
re la materialele forestiere de reprodu- Monitorul Oficial al României, Partea
cere destinate comerţului internaţio- I nr. 617 bis din 1 septembrie 2010,
nal, a cercetărilor privind producerea este de mare utilitate pentru practicie■
şi utilizarea materialelor forestiere de nii silvici.
Iovu-Adrian Biriş
reproducere, desfăşurate în cadrul In-

De asemenea, lucrarea conţine şi o
prezentare a criteriilor şi metodelor
de lucru utilizate (stipulate în O.G.
nr.11/2004 şi Schema O.C. D.E.) pentru delimitarea şi descrierea regiunilor
de provenienţă, precum şi aspecte priScopul principal al lucrării este funda- vind codificarea şi prezentarea cartomentarea pe baze genetico-ecologice grafică a acestora.
a producerii, utilizării şi transferului Din punct de vedere practic, prin stamaterialelor forestiere de reproducere bilirea regiunilor de provenienţă se
pentru principalele specii forestiere reglementează producerea şi utilizarea
pe categorii de material de bază (sursă materialului forestier de reproducere
identificată, selecţionat şi calificat) şi având în vedere concordanţa dintre
pe regiuni de provenienţă în vederea cerinţele ecologice ale acestuia şi conimplementării în producţie a regle- diţiile staţionale ale locului de cultură.
mentărilor naţionale şi internaţionale Prin această lucrare se face o reactuaîn acest domeniu.
lizare, în conformitate cu Directiva nr.
Conţinutul lucrării se referă la delimitarea şi descrierea regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din
care se obţin materialele forestiere de
reproducere, aprobate prin Ordinul
Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.
1028/30 iunie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
617 bis din 1 septembrie 2010.
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regenerarea naturală

Consideraţii asupra regenerării
naturale a făgetelor, de pe raza
Ocolului Silvic Curtea de Argeş
Costel Stan

1. Introducere

pe versanţii din cursul mijlociu-superior ai râului Ageş şi ai
principalilor afluenţi ai acestuia, cu altitudini între 300 şi
n zona optimă a arealului său, fagul formează păduri vi850m. Prin contracte de prestări personalul silvic asigură
guroase, valoroase cu aspect adeseori impresionant. O
servicii silvice şi pentru deţinătorii particulari de păduri şi
frumoasă şi plastică descriere a pădurilor de acest fel o
vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, pe
datorăm lui Beldie (1951). „De la primul pas, într-o pădure
cca. 5000 ha.
bătrână şi normală de fag, bolţile coroanelor şi tulpinile curate, zvelte, puternice, care întrunesc adesea perfecţiunea for- Fitoclimatic, pădurile sunt situate în urmatoarele etaje de
mei cilindrice, sugerează impresia unei măreţe catedrale go- vegetaţie:
tice. Coloritul scoarţei contrastează viu cu fondul de un verde • deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3) – 99%
adânc al frunzişului coroanelor, prin care razele soarelui abia
din suprafaţa,
pot să se furişeze, aruncând ici şi colo un petec de lumină pes• montan-premontan de făgete (FM1+FD4) – 1% din suprafaţă.
te covorul întunecat al păturii vii şi al frunzişului… Toamna
târziu, făgetul încă prezintă un deosebit farmec prin frunzi- Diversitatea substratului litologic, complexul de relief cu
şul său ruginit cu o mulţime de nuanţe de galben, portocaliu dealuri mijlocii spre înalte cu versanţi cu configuraţie, inclinări şi expoziţii variate, generează o serie de topoclimate
şi roşu, ceea ce oferă un peisaj unic şi cu adevărat pitoresc”.
specifice, reflectate fidel in diferite grupe de vegetaţie.
Într-un trecut mai apropiat, făgetele pure şi amestecate de
la noi erau considerate cu valoare redusă. În ultimul timp şi Potirvit amenajamentelor silvice in cuprinsul ocolului sunt
în perspectivă, rolul şi importanţa pădurilor a crescut sem- identificate un număr de 12 tipuri de staţiuni forestiere, dinnificativ, lemnul de fag căpătând multiple utilizări industri- tre care cele mai răspandite sunt:
ale, iar făgetele exercită în peisajul variat, montan şi delu- • deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula–
ros, inegalabile funcţii antierozionale, hidrologice, climatice,
Asarum (74%);
recreative; pădurile naturale virgine şi cvasivirgine de fag
constituie actualmente şi în perspectivă un bun patrimonial • deluros de făgete BM, podzolit pseudogleizat edafic mijlociu cu Carex pilosa (6%);
naţional şi global, fapt pentru care şi regimul lor de gospodărire trebuie să fie adecvat, iar biodiversitatea făgetelor atent • deluros de gorunete Bm, podzolit si podzolic argiloiluvial,
cu floră de tip mezofit cu graminee (10%).
conservată pentru viitor.

Î

Astăzi, mai mult ca oricând, se impune fundamentarea corespunzătoare a intervenţiei silvicultorului în intimitatea
pădurilor de fag pentru ca, urmare acţiunilor sale, pădurea
să-şi conserve farmecul si măreţia care impresionează specialiştii şi publicul larg.

2. Aspecte caracteristice ale zonei studiate

Categoria de bonitate staţională, pe cuprinsul întregului
ocol, indică condiţii medii pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere pe cca. 94% din suprafaţă, o bonitate inferioară pe
3% şi o bonitate superioară tot pe 3% din suprafaţă, factorii
limitativi fiind, în principal, grosimea fiziologică a solului şi
deficitul de apă accesibilă în anumite perioade ale sezonului
de vegetaţie.

Ocolul silvic Curtea de Argeş gospodăreşte pădurile proprie- Corespunzător condiţiilor staţionale pe teritoriul O.S. Curtate publică de stat, cu o suprafaţă de cca. 8400 ha, din zona tea de Argeş au fost identificate 10 tipuri de pădure, dintre
forestieră deluroasă şi premontană a Subcarpaţilor Getici de care cele mai reprezentative sunt:
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• făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mull (63%)
• făget amestecat din regiunea de dealuri (11%)
• făget cu Carex pilosa (5%)
• gorunet de coastă cu graminee şi Luzula luzuloides (10%).
Ansamblul condiţiilor fitoclimatice si staţionale, dar mai ales
modul de gospodărire al pădurilor într-o perioadă semnificativă de timp, mod de gospodărire determinat de politicile
forestiere promovate de la o perioadă la alta, au determinat
structura actuală a pădurilor ocolului: – principala specie
care intră în compoziţia arboretelor este fagul (65%), cu o
clasă de producţie mijlocie, vârsta medie de 75 ani şi o consistenţă medie de 0,81; gorunul ocupă 11% din suprafaţa pădurilor, urmat de molid cu (7%), salcâm (4%) şi alte specii (13%).

le constatăm cam la 7-10 ani. În făgetele cu floră de mull şi în
cele cu Carex pilosa, la un interval de 3-4 ani apar fructificaţii slabe sau mijlocii, cantitatea de jir ce ajunge la sol depinzând în mare măsura de consistenţa arboretului; aceasta se
dublează, practic când consistenţa scade cu 2-3 unităţi, dar
nu sub 0,5-0,6, când apare fenomenul de înierbare a solului.

O cauză importantă, care a dus uneori la insuccesul instalării seminţişurilor naturale pe suprafeţele parcurse cu tăieri
de însămânţare a fost degerarea jirului în iernile cu temperaturi sub – 15 grade şi în condiţii de ierni fără zăpadă, care
nu sunt foarte frecvente în zona Argeşului, sau când există
perioade geroase, mai ales în decembrie-ianuarie, înaintea
căderii primelor ninsori. Fenomenul este remarcat în special
în arboretele echiene, pe versanţi nordici, cu subarboret puţin, în care tăierile de însămânţare au redus cosistenţa sub
Arboretele ocolului sunt situate eminamente în bazinul mij0,7. Silvicultorii locali au dobândit o bogată experienţă în
lociu-superior al râului Argeş, zonă renumită prin salba sa
timp privind aplicarea tratamentelor adaptate în făgete.
de acumulări de ape în scop hidroenergetic, caracterizată
printr-o densitate relativ mare de obiective economice şi sociale, elemente definitorii în stabilirea funcţiilor social-economice ale pădurilor. Astfel, pentru asigurarea efectelor de Cunoscând şi respectând regulile de bază în regenerările naprotecţie întreaga suprafaţă a ocolului Curtea de Argeş este turale şi desfăşurarea proceselor biologice în arboretele de
încadrată în grupa I funcţională, categoriile funcţionale cele diferite structuri, silvicultorul trebuie să intervină în aşa fel,
mai importante fiind 1C – pădurile de pe versanţii râurilor şi încât să asigure perenitatea pădurii, în condiţii de creştere a
pâraielor din zona colinară care alimentează lacurile de acu- producţiei şi productivităţii acesteia şi cu ameliorarea funcmulare de pe râul Argeş (89%), respectiv 2A – păduri situate ţiilor de protecţie ce –i revin.
pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade şi cele situate În cele ce urmează se va face o prezentare succintă a modupe substraturi de fliş, nisipuri şi pietrişuri cu înclinare mai lui în care, într-o perioadă de peste 30ani, de când lucrez în
mare de 30 grade.
cadrul acestui ocol, personalul tehnico-ingineresc a realizat
În vederea realizării funcţiilor atribuite, precum şi a ţelurilor lucrările silvo-tehnice, în făgetele pure, începând cu aplicade producţie fixate, pădurile ocolului trebuie să aibă o struc- rea tratamentelor până la realizarea reuşitei definitive a retura corespunzătoare. Marea lor majoritate (88%) vor fi gos- generărilor.
podărite in SUP „A” – codru regulat – avându-se în vedere, în Perioada de silvicultură aplicată, la care ne referim aş împărprincipal, realizarea urmatoarelor obiective:
ţi-o, din punct de vedere al alegerii şi aplicării tratamentelor,
• provenienţa din sămanţă a arboretelor, o stare de vegeta- funcţie de orientările impuse practicii silviculturii româneşti din epoca respectivă, în trei etape:
ţie normală şi viguroasă;
• participarea majoritară în compoziţii a speciilor autohtone • deceniul 1977 – 1986. Marcat de prevederile Programului naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului
valoroase;
forestier apărut în 1976, vine după câteva decenii de ex• echilibrarea claselor de vârstă;
ploatări forestiere cu mult peste posibilitatea pădurilor
• conducerea arboretelor spre structuri relativ echiene sau
şi reglementează, printre altele, aşezarea cotei anuale de
relativ pluriene.
tăieri la nivelul posibilităţii pădurilor. A fost un prim pas
important spre alegerea tratamentelor care au promovat
regenerarea naturală a făgetelor. La o cotă anuală de cca.
34-35 mii mc, din care cca. 15-16 mii mc masă lemnoasă
de fag din produse principale, deci din tăieri de regenerare,
În contextul celor prezentate mai sus, în efectuarea lucrăriamenajamentele
silvice din 1979 au eliminat definitiv din
lor menite să asigure regenerarea naturală a fagului a fost
planurile
decenale
tăierile rase de substituire în arborete
necesar să se ţină seama atat de exigenţele ecologice ale acesslab
productive
cu
fag
în compoziţie, procesul de producţie
tei specii cât şi de caracteristicile tipului de pădure în care se
fiind
reglementat
în
regimul
codrului cu tăieri care să asiurmăreşte regenerarea. Faptul că fagul este o specie de umgure,
în
făgete,
regenerarea
naturală
sub masiv sau la marbră al cărui seminţiş este sensibil la arşiţă şi îngheţuri târzii,
gine
de
masiv,
în
unele
situaţii.
Au
fost
aplicate, fara rezerconduce la o concluzie de principiu esenţială: tratamentele
vă
tratamentele
cu
tăieri
succesive
cu
două
intervenţii, la
care convin în cea mai mare măsură acestei specii sunt acelea
tăierea
de
însămânţare
consistenţa
reducându-se
până la
care urmăresc regenerarea sub adăpostul arboretului bătran,
0,7,
în
special
în
arboretele
pure
cu
consistenţă
plină
(UP
respectiv codrul cu taieri succesive, progresive şi grădinărite.
II
Cicăneşti,
ua117,
118)
şi
aşa-zisele
tăieri
combinate
în
Primul factor de care trebuie să se ţină seama în procesul de
arboretele
relativ
echiene
şi
relativ
pluriene
cu
instalarea
regenerare naturală este fructificaţia. Deşi la fag, în optimul
seminţişurilor naturale declanşată din diferite cauze (UP
său de vegetaţie, o frucificaţie abundentă ar trebui să apară la
III
Burdimanu, ua 155, 156, 157) (Fig. 1.).
5-6 ani, în raza ocolului Curtea de Argeş fructificaţiile bune

4. Lucrări executate

3. Particularităţi ale procesului de
regenerare naturală a făgetelor
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Fig. 1. Regenerare naturală cu fag, UPIII, ua 157
Natural regeneration with beech, UP III, ua 157

Tratamentul tăierilor combinate s-a caracterizat prin aplicarea în perimetrul suprafeţei de regenerat a unor tăieri cu caracteristici specifice atât tăierilor succesive cât şi tăierilor în
ochiuri. Tratamentele au cuprins două sau trei tăieri, inclusiv
tăierea definitivă realizându-se regenerarea pe cel puţin 80%
a suprafeţei parcurse. Drumurile de scos-apropiat şi golurile
neregenerate au fost completate prin împăduriri artificiale
cu paltin de munte şi molid. În unele situaţii, pentru ameliorarea compoziţiei, dar mai ales pentru producerea brazilor
pentru Crăciun am efectuat şi semănături cu brad sub masiv,
în vetre (UP II Cicăneşti, ua 117,118). Nu s-au efectuat lucrări de favorizarea instalării seminţişurilor naturale, fagul
fiind în optimul său, cu o fructificaţie bună şi putere mare de
instalare pe sol. Dintre lucrările de ajutorarea seminţişurilor
naturale instalate, pe cca. 30-40% din suprafaţa regenerată,
anual s-au executat descopleşiri. Marea majoritate a acestor
arborete sunt astăzi cuprinse în planurile decenale pentru
efectuarea tăierilor de îngijire.

a prejudiciilor de exploatare, atât în rândul arborilor pe picior, în rândul seminţişurilor naturale, cât şi asupra solului
forestier şi aceasta urmare faptului ca s-a mărit numărul
intervenţiilor cu lucrări de exploatare pe aceiaşi suprafaţă,
lucrările de colectarea lemnului fiind mult mai dificile in
zonele sau printre ochiurile cu seminţişuri aflate în diferite stadii de dezvoltare. Avand în vedere puterea mare de
regenerare a fagului fenomenul instalării seminţişurilor
nu a fost ţinut sub control prin tăieri periodice numai în
ochiurile constituite în acest scop, regenerarea naturală a
cuprins, în multe cazuri, toată suprafaţa u.a., iar tăierile
de dezvoltare, de cele mai multe ori stabilite ca intensitate
de preceptele amenajistice privind respectarea posibilităţii
anuale, nu au oferit condiţii de dezvoltare, prin punerea in
lumină la timp, decât unei părţi din suprafaţa regenerată.
Aşa se explică faptul că într-un interval de 20 ani, în ua 158,
160, 161, U.P. III Dumireşti, pentru care regenerarea naturală a fost declanşată de specialistul ocolului prin tăieri de
însămânţare în cadrul tratamentelor progresive cu perioadă lungă de regenerare, tăierile de dezvoltare n-au putut fi
corelate sistematic cu stadiul de dezvoltare a seminţişului
din toate ochiurile constituite, cca. 15-20% din seminţiş
ajungând sub masiv la dimensiunile care-l încadrează la
seminţiş neutilizabil, expus şi prejudiciat în mare măsură
prin doborârea arborilor bătrâni. În perioada la care ne referim s-a continuat politica de completare a regenerărilor
naturale cu paltin de munte şi brad, molid, din pepinierele
proprii, compoziţia actuală a acestor arborete tinere fiind,
in general 8(9) Fa, 1Raş 1 Pa.m. Lucrările de ajutorarea
regenerărilor naturale au vizat în special extragerea speciilor copleşitoare şi a exemplarelor provenite din lăstari.
Este de subliniat faptul că în intervalul 1976–1995, deşi
legislaţia silvică prevedea respectare posibilităţii anuale
a pădurilor, această reglementare a fost abordată, atât de
amenajişti, cât şi de administraţia silvică într-o manieră
elastică, contabilizarea încadrării în posibilitatea anuală
pe UP-uri făcându-se la sfârşitul perioadei de valabilitate a
amenajamentelor, fapt ce a permis specialistului de la ocol
să realizeze amplasarea masei lemnoase, în primul rând în
funcţie de fructificaţie şi de nevoia de dezvoltare ulterioară a seminţişurilor naturale.

• deceniul 1987 – 1996. Până nu s-au simţit efectele primei
retrocedări de pădure către foştii proprietari, reglementată de Legea 18/1991, practica silvotehnică din ocol a urmat,
în general, linia trasată de Normele tehnice din deceniu
precedent (1988) care reglementau, fără echivoc, generalizarea tratamentelor cu regenerare sub masiv pentru • intervalul 1997 şi până în prezent. Este perioada cea mai
toate pădurile care se puteau regenera pe cale naturală din
dificilă pentru pădurile ocolului, când impactul produs de
sămânţă, deci în regim de codru, trecerea la tratamente
succesiunea de legi care reglementează retrocedările păduintensive cu perioadă lungă de regenerare, de tip grădirilor catre foştii proprietari a grevat adânc şi integritatea
nărit sau cvasigrădinărit, extinderea în cultură a speciilor
acestora. Totodată, dezvoltarea rapidă a pieţei lemnului şi
autohtone valoroase, concomitent cu extinderea tipurilor
privatizarea integrală a lucrărilor de exploatarea pădurinatural fundamentale de pădure. În acest context specialor au adus în pădurile noastre o serie întreaga de agenti
liştii ocolului au optat, în cazul arboretelor de fag pentru
economici, mare parte dintre ei neavând nimic de a face cu
tratamentul tăierilor progresive şi progresive cu perioadă
ştiinţa exploatării pădurilor. Aceştia nu vor putea înţelege
lungă de regenerare, funcţie de tăierea de regenerare care
niciodată că exploatarea pădurilor nu este un scop în sine
se efectuase şi de stadiul de dezvoltare a seminţişurilor
ci un act de cultură forestieră, menit să-i asigure regeneranaturale. Deşi perioada de regenerare în unităţile amenarea şi perenitatea într-un teritoriu. În atare condiţii, şi pe
jistice în rând de regenerare s-a majorat, pe ansamblul ei,
fondul primenirii cadrelor tehnico-inginereşti, preocupărespectând perioada specială de regenerare a speciei în disrile pentru regenerarea arboretelor de fag cunosc noi vacuţie şi selectând arborii de extras diferenţiat de la un ochi
lenţe. Faptul că suprafaţa în discuţie s-a micşorat considela altul, s-au realizat structuri relativ pluriene sau pluriene
rabil, tăierile de regenerare extinzându-se pe cca. 35-40 ha
cu o mare diversitate de stadii de dezvoltare în aceleaşi u.a.
anual, a permis specialiştilor ocolului din generaţia pe care
(UP III Burdimanu, ua 158, 160, 161, 168). O problemă, de
o reprezint să acorde o atenţie sporită modului de aplicare
loc de neglijat, în aplicarea acestor tratamente a fost aceea
a tratamentelor de către colegii mai tineri.
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Dificultaţi mari privind amplasarea masei lemnoase, în concordanţă cu anii de fructificaţie şi stadiile de dezvoltare ale
seminţişurilor naturale sunt produse în aceasta perioadă
de interpretările rigide, din partea unor colegi de breaslă, a
art.59, al.2, din Codul silvic, privind respectarea posibilităţii
anuale a pădurilor.

nerării, prevenirea prejudiciilor cauzate arborilor, tineretului şi solului; deşi amenajamentele s-au revizuit periodic
pornind de la situatia de fapt, eventualele constatări în
legătură cu nerealizarea modalităţilor şi a compoziţiilor
de regenerare nu au fost socotite niciodată ca aparţinând
prevederilor amenajamentului;

În mare măsură s-a revenit la tratamentele taierilor succesi- • un aspect, destul de dificil, pe care practicianul îl are de
rezolvat îl constituie faptul că recoltarea posibilităţii treve, în arboretele cu consistenţa plină, în care nu s-a declanşat
buie să se facă anual, în timp ce fructificaţia fagului este
regenerarea naturală şi tăieri progresive în arboretele în care,
periodică, iar perioada de protecţie a seminţişului diferă
urmare reducerii pe alocuri a consistenţei prin extragerea
de la o staţiune forestieră la alta;
produselor accidentale sau de igienă, au apărut ochiuri cu
seminţişuri naturale viabile.
• aplicarea în practică a tratamentului fixat pentru o anumită pădure implică şi realizarea cerinţelor tehnice de exOcolul continuă politica de înnobilare a fagului cu răşinoase,
ploatare a masei lemnoase, în scopul reducerii la minim a
prin plantaţii sau semănături sub masiv şi paltin de munte, pe
prejudiciilor de exploatare, pentru asigurarea liniştei în
cca. 10-20% din suprafeţele u.a. (UP III Burdimanu, ua 163, 164,
pădure;
169). Singurele lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale, pe
care le efectuăm anual, pe toata suprafaţa aflata în evidenţele • trebuie înţeles că tehnica aplicarii tratamentelor nu este ricontrolului anual al regenerărilor sunt descopleşirile (Fig. 2).
gidă, ea adaptându-se situaţiilor reale de pe teren, impunându-se o mai flexibilă aplicare a prevederilor amenajamentului pentru a realiza maximum de regenerare naturală;
• perioada de protecţie a seminţişului variază în cadrul aceleiaşi specii funcţie de condiţiile staţionale şi nu este necesar ca toate seminţişurile să fie ţinute sub adăpost maximum de timp recomandat de teoria silvică, acesta trebuie
eliberat eşalonat, de la vârste cât mai mici, anual făcând
tăierea definitivă în alt loc, astfel încât ultima suprafaţa
din u.a. să fie parcursă cu această tăiere când seminţişul a
realizat vârsta şi înălţimea maximă prevăzută;
• uneori, pentru limitarea prejudicierii seminţişului prin
exploatările forestiere repetate, se iese din doctrina tratamentului preconizat, în sensul că eliberând seminţişul
dintr-un ochi eşti pus în situaţia să extragi şi arborii din
amonte, din zone neregenerate, ceea ce presupune diminuarea procentului de regenerare naturală şi lucrări de completare regenerărilor prin împăduriri artificiale;

Fig. 2. Completări cu răşinoase (Mo) în regenerările naturale
de fag, UP III, ua 164
Beating up (filling the gaps) with conifers (Norway spruce) in European
beech natural regeneration (UP III, ua 164)

• arboretele de fag din zona optimă s-au regenerat foarte
bine prin două taieri, din care prima executată în anul de
fructificaţie abundentă, cu reducerea consistenţei la 0,7;

• fundamentarea planului de recoltare a posibilităţii anuale
a pădurilor este determinat în primul rând de situaţiile întâlnite pe teren; seminţişul de fag trebuie eliberat complet
până la vârsta optimă de 8-10 ani, dar el poate fi cosiderat
ajuns la maturitate biologica dacă este crescut sub adăpost
Activitatea practică, zi de zi, în cadrul ocolului, prilejuită de
pe versanţi nordici, unde nu există riscul insolaţiei şi la
efectuarea lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase,
vârste de 3-4 ani; eliberarea seminţişurilor la vârste mai
de controlul anual al regenerărilor, de controlul exploatărimici limitează prejudiciile de exploatare;
lor, de controalele de fond din cantoanele silvice sau cu orice
• în fundamentarea planului anual de evaluarea masei lemalt pretext de deplasare pe teren ne oferă permanent ocazia
noase, cota de tăiere trebuie acoperită, în primul rând, din
să apreciem realist şi critic rezultatele activităţii specialiştiarboretele în care a fost deja declanşată instalarea regenelor din ocol în gospodărirea pădurilor în general, şi în asigurării naturale, urmând ca până la nivelul posibilitaţii anuararea perenităţii acestora, în special. Din prestaţia noastră
le pe U.P. aceasta sa fie completată cu tăieri preparatorii sau
pentru asigurarea regenerării naturale a arboretelor de fag
de însămânţare în anii de fructificaţie, tăieri în crâng, etc.;
din cuprinsul ocolului, într-o perioadă relativ lungă de timp
• prevederile amenajamentelor se pot respecta numai daca
am tras următoarele concluzii:
acestea sunt în concordanţă cu nevoile impuse de evoluţia
• răspunderea pentru ceea ce se obţine nesatisfăcător în păbiologică a seminţişurilor; astfel volumul de recoltat anudure o poartă silvicultorul care aplică sau impune altora
al dintr-o unitate de producţie este mai mic sau mai mare,
regulile de cultură privind declanşarea şi protectia regefuncţie de necesitatea eliberării seminţişurilor, iar conta-

5. Concluzii
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bilizarea respectării posibilităţii anuale trebuie analizată
doar la sfârşitul perioadei de aplicare a amenajamentelor;
din acest punct de vedere consider ca art. 59, al.2 din Codul Silvic trebuie anulat;
• completarea regenerărilor naturale de fag cu paltin de
munte, sorb, cireş păsăresc şi specii de răşinoase, în procente variabile de 10 – 20%, conduc spre realizarea de arborete viitoare mai valoroase, rezistente în faţa factorilor
climatici dăunători; politica respectivă duce şi la obţinerea
de venituri intermediare suplimentare;
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• în condiţiile economice actuale, când sortimentele de fag
sunt tot mai căutate pe piaţă, unicul criteriu în stabilirea
exemplarelor ce trebuie extrase prin aplicarea tăierilor de
regenerare trebuie să fie acela legat de realizarea regenerării naturale, la timp şi de bună calitate a seminţişurilor.

Abstract

Considerations on beech natural regeneration in Curtea de Argeş Forest District
The Forest District Curtea de Argeş manages forests from an area with a great diversity of climatic and site conditions,
where beech represents over 65% of all species found here. Forest policies along the years have largely determined the
current structure of beech stands. Natural regeneration of this species is a constant concern of the foresters. The careful
application of uniform shelterwood system, linked to seed mast years and to dynamics of regeneration, led to the development of beech stands with high economic value. After a period about 35 years of stand management, becomes clear
that foresters have satisfactions but should also be aware of and learn from the inevitable failures due to some objective
or subjective factors.
Keywords: forest, stands, beech, management.
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silvicultură

Particularităţi privind structura
dimensională a ramurilor în culturile de
plopi negri hibrizi din O.S. Lacu Sărat
Ionuţ Buţia

1. Introducere

C

2. Material şi metoda de cercetare

ulturile de plopi negri hibrizi, prin creşterea rapidă şi
diversificarea posibilităţilor de utilizare a lemnului,
constituie un obiectiv de ,mare importanţă pentru
silvoctehnica românească (Filat et al., 2009). Particularităţile de cultură, respectiv crearea şi conducerea unor arborete
cu scheme largi, care conduc la o scădere a intensităţii proceselor competiţionale intra şi interspecifice, caracteristice
ecosistemelor forestiere naturale, au efecte directe asupra
calităţii trunchiurilor (Balandier, 1997).

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-au ales trei arborete reprezentative pentru zona de studiu, respectiv u.a 21A, 23A şi
25A din U.P. III Cravia. Schema iniţială de plantare a fost de
4x4 m. Vârsta arboretului, la data inventarierii (2007), era de
5 ani. Clonele avute în vedere sunt: I.214, I.45/51, Sacrau’79
şi
RO.16. Din fiecare arboret s-au ales, în mod randomizat,
În condiţii naturale, căderea ramurilor uscate la plop, respeccâte
30 de arbori din diferite clone.
tiv elagajul natural, se produce, de cele mai multe ori, foarte
greu, ele menţinându-se aderente la trunchi perioade destul La toţi arborii din sondaj s-a măsurat diametrul fiecărei
de lungi (Nicolescu, 1996). Obţinerea, la exploatabilitate, de ramuri, la punctul de inserţie, pe primii 4 m ai trunchiului.
lemn cu calităţi tehnologice superioare, impune intervenţia Măsurătorile s-au efectuat diferenţiat pe categorii de vitalicu lucrări silvotehnice specifice, şi în special cu elagaj artifi- tate, respectiv ramuri verzi şi uscate. Precizia de măsurare a
cial şi emondaj, mai ales în prima parte a ciclului de produc- fost de 1 mm, utilizându-se în acest scop un şubler. Număţie (Florescu, 1981).
rul total de ramuri inventariate este de 2018, distribuite pe
suprafeţe
de probă astfel: u.a. 21A – 692 ramuri, u.a. 23A
Particularităţile de creştere specifice, generate mai ales de
–
594
ramuri
şi ua. 25A – 732 ramuri. Modelarea distribuţischemele foarte largi de plantare, induc un ritm ridicat de
ei
numărului
de ramuri pe categorii de grosime s-a realizat
dezvoltare laterală a coroanei arborilor şi, implicit, a unei
utilizând
funcţia
gamma, calculată cu programul Silvastat.
structuri dimensionale a ramurilor specifică plopilor repede
crescători (Popovici et al., 1996; Nicolescu, 1999).

3. Rezultate şi discuţii

Cercetări privind structura dimensională a ramurilor au fost
În cazul suprafeţei de probă din u.a. 21A, numărul mediu de
realizate în România la cireş (Nicolescu şi Kruch, 2009), fraramuri pe arbore este de 20,9 ramuri/exemplar pe primii 4
sin (Nicolescu et al., 2008; 2010), nuc (Nicolescu et al., 2003)
m de trunchi. Proporţia ramurilor verzi este de 54,6%, iar a
şi plopi negri hibrizi (Popovici et al., 1996).
celor uscate de 45,4%. Referitor la distribuţia numărului de
Informaţiile privind structura dimensională a ramurilor, ramuri pe categorii de grosimi se constată o variaţie în cazul
din partea inferioară a trunchiului, reprezintă fundamente ramurilor verzi între 9 şi 71 mm, iar la cele uscate între 5 şi
ştiinţifice pentru stabilirea momentelor optime de interven- 40 mm (fig. 1).
ţie cu lucrări de elagaj artificial. Prezenta lucrare aduce noi
După cum se poate observa, în arboretul studiat sunt prezeninformaţii privind structura dimensională a ramurilor şi
te două clone: I.214 şi Sacrau’79. Din punct de vedere dimenvariabilitatea între clone, specifice culturilor de plopi negri
sional, la arborii cu vârsta de 5 ani, 84,2% sunt ramuri cu
hibrizi din O.S. Lacu Sărat, ca bază obiectivă pentru alegerea
diametrul la punctul de inserţie mai mic de 3 cm, respectiv
momentului optim de executare a elagajului artificial.
15,8% au diametrul peste 3 cm. În raport cu clona, diferenţe79
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le sunt nesemnificative (I.214 – 83,6% ramuri cu diametrul
mai mic de 3 cm şi Sacrau’79 – 84,5%).
Din punct de vedere al grosimii medii (medie ± abatere
standard), în cazul clonei I.214 se înregistrează valori de
0.12

Ramuri verzi

I.214
Sacrau 79

22,9±10,4 mm la ramurile verzi, respectiv 16,2±7,5 mm la
cele uscate, cu valori medii pe suprafaţă experimentală de
20,5±14,3 mm. Pentru clona Sacrau’79, grosimea medie pe
bloc experimental este de 19,2±18,2 mm, diferenţiat pe ramuri uscate – 15,1±9,4 mm şi verzi – 26,9±12,0 mm.
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Fig. 1 Distribuţia numărului de ramuri pe categorii de grosime în u.a. 21A
Distribution of number of branches by thickness classes in 21A

Coeficientul de variaţie al grosimii ramurilor este de 69% la
clona I.214 şi de 94% la Sacrau’79, fiind mai redus în cazul ramurilor verzi de la clona Sacrau’79 – 44%. Repartiţia numărului de ramuri pe categorii de grosimi prezintă o asimetrie
de stânga, mai pronunţată în cazul ramurilor uscate.
În suprafaţa de probă din u.a. 23 A s-au inventariat 30 de
0.20

Ramuri verzi

I.45/51
I.214
Sacrau79

0.18

arbori aparţinând a trei clone: I.45/51, I.214 şi Sacrau’79.
Numărul mediu de ramuri pe arbore este de 19,7 ramuri,
respectiv 6,5 ramuri uscate/exemplar şi 13,2 ramuri verzi/
exemplar. Distribuţia numărului de ramuri pe categorii de
grosime reflectă o variaţie mult mai mare decât în cazul precedent (fig. 2).
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Fig. 2. Distribuţia numărului de ramuri pe categorii de grosime în u.a. 23A
Distribution of number of branches by thickness classes in 23A

Proporţia ramurilor cu diametrul la punctul de inserţie mai
mic de 3 cm este de 72,9%, diferenţiat pe clone astfel: I.45/51
– 79,2%, I.214 – 69,6%, Sacrau’79 – 72,8%. În cazul ramurilor
uscate, aceasta este de 82,6% din numărul total de ramuri uscate, variind între 98% la clona I.45/51, 86,8% la I.214, respectiv 77,8% la Sacrau’79. Dacă analiza statistică se aplică numai
ramurilor verzi, din numărul total de crăci ponderea celor cu
diametrul mai mare de 3 cm, cu efecte negative asupra lemnului, este de 40% la I.45/51, 48,9% la I.214, 50% la Sacrau’79,
respectiv 46,9% dacă se consideră întregul eşantionaj.

grosimea medie, prezintă variaţii induse de particularităţile
genetice şi condiţiile de vegetaţie. Astfel, grosimea medie în
cazul clonei I.45/51 este de 20,3±16,4 mm, diferenţiat pe ramuri verzi – 25,6±10,2 mm şi ramuri uscate – 15,1±13,1 mm.
Pentru clona I.214, diametrul mediu al ramurilor uscate este
mult mai mic decât al celor verzi, 16,2±12,3 mm comparativ
cu 30,2±14,4 mm, cu o valoare medie de 22,9±16,8 mm. În cazul clonei Sacrau’79 diferenţele dintre diametrul mediu al ramurilor verzi (29,6±13,0 mm) şi uscate (20,8±18,4 mm) sunt
mai reduse, valoarea medie pe clonă fiind de 22,4±10,9 mm.

Structura ramurilor în raport cu clona, starea de vegetaţie şi

Suprafaţa de probă din u.a. 25A este cea mai complexă, fiind
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analizate 4 clone: I.45/51, I.214, RO.16 şi Sacrau’79. Numărul
mediu de ramuri, respectiv de potenţiale noduri, este de 24,4
ramuri/exemplar, diferenţiat între 12,1 ramuri uscate/arbore
şi 12,2 ramuri verzi/exemplar. Din punct de vedere al distribuţiei ramurilor pe categorii de grosime se remarcă o uşoară
diferenţiere între clone, respectiv I.214 având o pondere mai
mare a ramurilor groase, atât verzi cât şi uscate (fig. 3).
Analizând la nivel de eşantion, ponderea ramurilor cu un diametru mai mic de 3 cm este de 71,2%, respectiv 89,0% în
cazul celor uscate şi 53,4% pentru ramurile verzi. Se constată, astfel, că în cazul analizat, intervenţia cu elagaj artificial
este întârziată, iar tăierea ramurilor cu diametru cuprins
între 3 şi 7 cm va produse răni care nu se pot cicatriza rapid,
generând influenţe negative asupra calităţii lemnului la exploatabilitate. În cazul de faţă se observă un procent relativ
0.16

Ramuri verzi
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Ro.16
Sacrau79

0.14

ridicat al ramurilor cu grosimi cuprinse între 25 şi 45 mm
(34%), ceea ce indică necesitatea aplicării elagajului artificial
la culturile de plopi negri hibrizi la vârsta de 2-3 ani. Acesta
trebuie să se execute etapizat, astfel încât, la vârsta de 5 ani
(identică cu a cazului analizat), trunchiul arborelui să fie curăţat de crăci până la o înălţime de cel puţin 4 m.
În raport cu clona analizată, ponderea ramurilor cu diametrul mai mare de 3 cm se prezintă astfel: I.45/51 – 28,8%,
I.214 – 35,6%, RO.16 – 30,2%, respectiv 19,2% la Sacrau’79,
aceasta fiind cel mai bine plasată din acest punct de vedere.
Diferenţiat pe ramuri verzi şi uscate, datele sunt astfel: ramuri verzi – I.45/51 – 36,0%, I.214 – 58,1%, RO.16 – 45,9%,
respectiv 40,2% la Sacrau’79, iar la ramuri uscate – I.45/51
– 10,3%, I.214 – 18,9%, RO.16 – 2,8%, respectiv 2,3% la Sacrau’79.
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Fig. 3 Distribuţia numărului de ramuri pe categorii de grosime în u.a. 25A
Distribution of number of branches by thickness classes in 25A

Grosimea medie a ramurilor pe tronsonul 0 – 4,0 m este
variabilă în raport cu clona şi starea de vegetaţie. Astfel, în
cazul ramurilor verzi, aceasta variază între 23,6±11,3 mm
la I.45/51, 31,9±15,6 mm în cazul I.214, 28,8±10,7 mm la
RO.16 şi 26,1±10,9 mm pentru Sacrau’79. Dimensiunile ramurilor uscate sunt semnificativ mai reduse indiferent de
clonă: 14,5±8,7 mm la Sacrau’79, 15,0±12,2 mm la RO.16,
20,2±14,7 mm la I.214, respectiv 18,2±13,7 mm în cazul
I.45/51.

4. Concluzii şi recomandări
Structura ramurilor în raport cu clona, starea de vegetaţie şi
grosimea medie prezintă variaţii induse de particularităţile
genetice şi condiţiile de vegetaţie. Sintetizând, pe total eşantion, grosimea medie a ramurilor verzi în cazul clonei I.45/51
este de 24,4±11,0 mm, la I.214 27,8±14,0 mm, la RO.16 de
28,8±10,7 mm, iar la clona Sacrau’79 valoarea medie este
de 27,2±11,9 mm. În cazul ramurilor uscate cele mai reduse
grosimi se înregistrează la clona RO.16 de 15,0±6,3 mm, iar
cele mai mari la clona I.214 de 18,1±10,7 mm. Proporţia ramurilor uscate variază între 39% la I.45/51 şi 68% la clona
Sacrau’79, cu o medie de 56,5%.
În raport cu clona analizată, proporţia ramurilor cu diametrul mai mare de 3 cm se prezintă astfel: I.45/51 – 24,9%,
I.214 – 27,8%, RO.16 – 30,2%, respectiv 19,9% la Sacrau’79,

aceasta fiind cel mai bine plasată din acest punct de vedere.
Diferenţiat pe ramuri verzi şi uscate datele sunt astfel: ramuri
verzi – I.45/51 – 37,6%, I.214 – 41,2%, RO.16 – 45,9%, respectiv 37,1% la Sacrau’79, iar la ramuri uscate – I.45/51 – 5,0%,
I.214 – 13,7%, RO.16 – 2,8 %, respectiv 11,9% la Sacrau’79.
Din analiza rezultatelor obţinute se poate concluziona adevărul potrivit căruia, în cazul arboretelor studiate, este absolut necesară intervenţia cu lucrări de elagaj artificial, care
să înceapă înaintea primei rărituri, la vârsta de 2-3 ani, deoarece la 5 ani procentul ramurilor cu diametrul peste 3 cm
este relativ ridicat. O întârziere a acestei lucrări va conduce
la o creştere semnificativă a proporţiei ramurilor groase, cu
efecte asupra calităţii tehnologice a lemnului.
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Abstract

Particularities of branch dimension in hybrid poplar stands in Forest District of Lacu Sărat
Dimensional structure of branches on the first 4 m of stem for different clones of hybrid poplar cultivated in the forest district Lacu Sărat have been presented. The mean thickness of living branches is 24,4±11,0 mm for clone I.45/51,
27,8±14,0 mm for I.214, 28,8±10,7 mm for RO.16, and 27,2±11,9 mm for Sacrau’79. In case of dead branches the smallest
thickness was observed for clone RO.16 (15,0±6,3 mm), and the highest for clone I.214 (18,1±10,7 mm). The proportion
of dead branches varies between 39% at I.45/51 and 68% for clone Sacrau’79.
The results show an intervention with artificial pruning is necessary because the percent of branches with diameter over
3 cm is relatively high. A delay of this intervention will determine a significant increase of the proportion of thicker
branches with negative effects on the technological quality of wood.

Recenzie

Keywords: branches dimension, hybrid poplar.

Ionel Popa, Cristian Sidor: Reţeaua pentru iniţierea unor cercetări dendronaţională de serii dendrocronolo- cliamtologice şi dendroecologice mai
gice RODENDRONET – 1. Conifere ample, cu componentă temporală şi
spaţială, dar şi contribuţia românească
Lucrarea reprezintă un catalog al serila completarea cu date dendrocronoilor dendrocronologice pentru speciile
logice a reţelei internaţionale de dende conifere din România. Este vorba de
drocronologie şi la integrarea la nivel
83 de serii de indici de creştere a ine- internaţional a cercetărilor.
lului anual pentru principalele specii
de răşinoase din ţara noastră – molid Pentru fiecare serie dendrocronologi(Picea abies), brad (Abies alba), larice că sunt prezentate date referitoare la
(Larix decidua), zâmbru (Pinus cem- localizarea spaţială, parametrii statistici, anii caracteristici, seria dendrobra), pin silvestru (Pinus sylvestris),
cronologică, variaţia creşterii radiale
pin negru (Pinus nigra), pin strob (Pimedii în raport cu vârsta cambială,
nus strobus).
seria dendrocronologică numerică,
Baza de date conţinând informaţii sta- relaţia statistică dintre seria dendrotistice dendrocronologice acumulate cronologică reziduală şi principalii facîn urma cercetărilor şi care stă la baza tori climatici, variabilitatea temporală
acestui catalog reprezintă un prim pas a relaţiei dintre indicii de creştere şi
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parametrii meteorologici cu influenţă
semnificativă asupra creşterii radiale.
Metodologia de lucru utilizată în elaborarea reţelei naţionale de serii dendrocronologice pentru răşinoase este
conformă cu criteriile impuse de reţeaua europeană de serii dendrocronologice şi International Tree-Ring Database
(ITRDB).
Prezenta lucrare constituie punctul de
plecare pentru cercetări privind dinamica istorică a climatului în spaţiul
carpatin, a impactului modificărilor
climatice asupra ecosistemelor forestiere, a evoluţiei ecosistemelor forestiere
sub influenţa factorilor disturbanţi naturali şi antropici.
■
Iovu-Adrian Biriş
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Starea actuală şi structura pădurilor
din bazinul Mostiştei
Costel Dolocan

1. Aspecte introductive

P

rocentul de împădurire al actualului spaţiu geografic
al României a scăzut treptat de la aproximativ 80%
(Doniță et al., 1981, Giurgiu, 2004), la 55-60% la începutul secolului al XIX-lea (Popescu-Zeletin, 1975) până
la 27% în prezent (INS, 2009, Congresul Forestier Mondial,
2009), producându-se totodată, o considerabilă deteriorare
a mediului, inclusiv o îngrijorătoare extincție a biodiversi
tăţii.

Uniunii Europene“ însumând peste 42% din teritoriul Uniunii
Europene (Giurgiu,2010).

Arboretele de stejar brumăriu şi stejar pufos ocupau în trecut
suprafeţe mari în silvostepă. Proporţia în care a fost împădurită silvostepa în trecut nu se cunoaşte, totuşi se admite că
în prezent mai există circa 10-20% din suprafaţa pădurilor
de odinioară. Procentul de împădurire actual al silvostepei
variază între 3 şi 7%, evident, fără pădurile din lunci, această
proporţie ar fi mai redusă. (Matei, 2005). În cazul pădurilor
de stejar pedunculat şi al amestecurilor cu această specie a
În condițiile unei gospodăriri durabile a pădurilor, a cărei
mai rămas doar 1 hectar din 6 hectare existente acum 4-5
bază a fost pusă cu ocazia Întâlnirii la Vârf a Pământului de
milenii, în cel al pădurilor de cer şi gârniţă 1 hectar din 5
la Rio de Janeiro (1992), întărită prin Conferințele Ministehectare existente, iar în silvostepă mai există 1 hectar din 19
riale pentru Protecția Pădurilor din Europa (Helsinki 1993,
hectare existente atunci (Giurgiu, 2005).
Lisabona 1995, Viena 2003), la care România este parte semnatară, problema defrișării vegetației forestiere devine o problemă internațională cu grave repercusiuni asupra condițiilor
de mediu și asupra echilibrului climatic în mod special.
Fondului forestier național, ce însumează doar 6,51 milioa- Studiul stării de vegetație și al structurii fondului foresne hectare (INS, 2010), nu își poate îndeplini funcțiile mul- tier din Bazinul Mostiștei, în scopul elaborării prezentei
tiple ecologice, economice, sociale, culturale și spirituale lucrări, a fost făcut pe baza datelor din amenajamentele
în condiţiile când spaţiului natural al României este supus silvice, pădurea analizată făcând parte din zece unități de
hazar
delor climatice, hidrologice şi geomorfologice, care producție, din cadrul a șapte ocoale silvice, amenajate în
determină o creştere a amploarei și frecvenței eroziunilor, ani diferiți.

2. Modul de analiză a structurii pădurilor în
Bazinul Mostiștei și aspectele urmărite

alunecărilor de teren, inundaţiilor, secetelor excesive și de- Analiza datelor a avut ca scop cunoașterea exactă a suprafeței
fondului forestier din acest bazin hidrografic și determinagradării peisajului.
rea
unor caracteristici importante privind structura acestuia,
Procentul de împădurire optim, pentru țara noastră, a fost
în
speță:
distribuția pe subzone de vegetație, pe subunități
evaluat la aproximativ 40% (diferențiat zonal: 15% la câmde
producție,
pe specii a fondului forestier, consistența mepie, 32% la dealuri și 70% la munte – Giurgiu, 2001) dar, în
die
a
arboretelor,
vârsta medie, volumul mediu și clasa de
actualele şi viitoarele condiţii generate şi de modificările cliproducție
medie.
matice globale (FAO, 2009), această ţintă a fost ridicată la
nivelul de 45%, nivel deja luat în considerare şi la elaborarea
„Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României” (Guvernul României, 2008). Acest procent este relativ
apropiat de alte țări europene ce au condiţii naturale relativ
asemănătoare și la care este deja realizat : Slovenia – 63%,
Austria – 47%, Bosnia – 43%, Slovacia – 41% ş.a. (FAO, 2009).
Date recente (martie 2010) primite de la Comisia Europeană
[C.O.M. (2010)066] arată că ,,pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră acoperă circa 176 milioane de hectare pe teritoriul

3. Rezultatele cercetărilor
3.1. Pădurile din Bazinul Mostiștei, în trecut
Un prim aspect cercetat este cel privitor la suprafaţa fondului forestier care, pe baza datelor din amenajamentele silvice,
ocupă aproximativ 13511 ha (8% din întreaga suprafaţă a
Bazinului Mostiștei). În această situație, se pune problema
în a demonstra existența pădurilor în acest teritoriu, încercând în cele ce urmează a analiză a izvoarelor istorice și nu
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mădău – Brăneşti. La nord şi nord-vest de Odaia Monciului,
o pădure la sud de Bordeiu Iordăchiţii, două păduri mici între
O interesantă istorie a pădurilor din țara noastră a fost ela- drumul Sării şi Rasa și o pădure în dreptul satelor Budeşti –
borată de istoricul C. C. Giurescu (1975), din care am extras Aprozi – Vasilaţi.
câteva aspecte reprezentative pentru zona analizată. Izvoarele istorice arată că pădurea în această zonă se lega cu cele
de la dealuri, continuându-se cu Codrul Vlăsiei, iar în partea
de sud cobora până la Dunăre.
o analiză legată de condițiile staționale, ce va fi făcută într-o
altă lucrare.

Date despre pădurile din zona studiată vin și de la popoarele
migratoare, din perioada când aceștia au străbătut acest teritoriu, cuvinte ale acestora rămânând în vocabularul curent.
Slavii – migratorii cei mai numeroşi au dat denumirile unor
anumite regiuni precum Vlaşca şi Vlăsia. Vlaşca – ţara vlahilor este porţiunea cuprinsă între stepa Bărăganului şi cea a
Burnazului, fiind acoperită de pădure şi străbătută de ape precum Colentina, Dâmboviţa, Argeş, Căldăruşani şi Mostiştea.
Cealaltă denumire Vlăsia este denumirea dată pădurilor din
nordul Bucureştiului însemnând un teritoriu ocupat de vlahi
(denumirea vine de la vlah – romanic, român şi les – pădure).
Tot de la slavi s-au păstrat și multe denumiri proprii precum
Fig. 1. Întinderea pădurilor la sfârşitul secolului al XVIII în
Ilfov (provine din numele slav al aninului elha, formându-se
mijlocul Câmpiei Române după Harta Austriacă.
adjectivul elhov, de unde a derivat numele apei şi implicit a
Forest extent at the end of XVIII century in the middle of the Romaniacestui judeţ), Dumbravă (derivă din donbrava – pădure tânăan Plain as Austrian map
ră) și nume de arbori: stejar (stežer), gârniţă (granica), scoruş
Existenţa unor păduri întinse şi variate ca specii pe acest te(skoruša).
ritoriu reiese şi din marea bogăţie de denumiri a localităţilor
Demn de semnalat este termenul branişte (din vechea slavă,
legate de pădure. Sunt frecvente localităţile a căror toponibraniti – a opri), având înţelesul de loc unde este interzis a
mie este legată de diferiţi termenii „genetici” ai pădurii şi
paşte vitele, a tăia leme, a cosi fânul fără voia prealabilă a
cu diferite „feluri” de pădure (Dumbrava, Periș), apoi sunt
stăpânului. Apare meseria de brăniştari, adică cei ce păzeau
acelea privind golurile pădurii, golurile naturale sau realizabraniştile, ce a dat numele unor localităţi ca Brănești (Giute de om (Poiana, Jariştea), urmează topicele determinate de
rescu, 1975).
speciile forestiere (Nucet, Sălcioara, Ulmu, Ulmeni, Ariniş,
Prezența pădurilor în zona reiese și din analiza hărților Frăsinet, Stejarul), apoi sunt denumiri legate de lucrători
vremi: una dintre cele mai vechi hărţi este cea de la sfâr- pădurii (Brăneşti) sau de întinderea pădurii (Ciornuleasa –
şitul secolului al XIV – lea ce indică și pădurile de pe teri- pădure neagră în sensul de pădure mare, întunecoasă, deasă,
toriul României, arătând pe malul stâng al Dunării păduri, Cernica).
fie sub forma de arbori izolaţi, fie sub forma unor masive
întinse.

3.2. Structura arboretelor actuale din
Bazinul Mostiștei

În harta intitulată Charta Romanie, Bulgarie et partie Moldavie
(1683), Bucureştiul este situat în mijlocul unei păduri foarte Din punct de vedere al zonării fitogeografice vegetaţia foresmari, care se întinde spre nord-est până la râul Ialomiţa, cu- tieră studiată se încadrează, în majoritar, în subzona de silprizând toată zona nordică a Bazinului Mostiștei.
vostepă 83% (11191,1 ha), diferența făcând parte din câmpia
În Harta stolnicului Constantin Cantacuzino (1700), tipărită la forestieră 17 % (2319,8 ha).
Padova, apar păduri întinse la nord-est, est şi la sud-est de În privința zonării funcționale a arboretelor din zonă, toaBucureşti și toată Câmpia Vlăsiei.
te arboretele sunt încadrate în Grupa I funcțională și, deși
Harta Austriacă (1791), din timpul ocupaţiei imperiale aus- 63% din arborete sunt încadrate în categoria pădurilor din
triacă, evidențiază Codrul Vlăsiei, prin care curge apa cu stepă, sau la limita dintre stepă și silvostepă, pentru ele se
acelaşi nume Vlăsia (Wlasziu), iar în jurul Bucureştilor, apar reglementează producția (T III) fiind necesară trecerea lor în
păduri întinse la est de Colentina, la sud de Otopeni, la est de categoria arboretelor supuse regimului de conservare deosePasărea. Pe o hartă prezentată de V. Mihăilescu (1924) cu pă- bită (T II).
durile de la sfârşitul secolului al XVIII-lea se poate constata Din punct de vedere al împărţirii pe subunităţi de gospoexistenţa suprafeţelor împădurite mult mai mari decât cele dărire (figura 2) constatăm existența a două subunități cu
prezente în toată Câmpia Română și în special în Bazinul rol de producție, SUP A – codru regulat, sortimente obişnuMostiştei (fig. 1).
ite, ce ocupă 60 % din totalul suprafețelor și SUP Q – crâng
În 1835, o harta a vremii ne arată păduri mai mici, fără con- simplu – salcâm, ce ocupă 37% (constituită din arborete de
tinuitate între ele (spre est de apa Mostiştei, la Crăsani – Le- salcâm, specie alohtonă și invadantă ce a fost introdusă și
hliu – Săpunari) iar între Mostiştea şi Argeş găsim pădurea extinsă în detrimentul ecosistemelor de cvercinee specifice
Ciornuleasa alături de care mai apar trei păduri la sud de Tă- zonei).
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Fig. 2. Repartiția fondului forestier din Bazinul Mostiștei
pe subunități de gospodărire
The distribution of forest fund in Mostiştei Basin
on management subunits

Totodată constatăm că subunitățile de ocrotire integrală și
conservare deosebită (SUP E și SUP M) ocupă în zonă doar
puțin peste 2%, un procent infim ce indică interesul scăzut
pentru protecția și conservarea mediului.

Fig. 4. Compoziția arboretelor din pădurile Bazinul Mostiștei.
Stands composition of Mostiştei Basin forests

Totodată constatăm procente reduse pentru speciile principale de amestec (tei, frasin) dar și pentru celelalte specii
Din punct de vedere al repartiției pe specii a fondului foresti- secundare (jugastru, carpen, arțar, mojdrean, etc.) cât și, culer analizat constatăm următoarele: specia cea mai răspândi- mea (!), apariția diverselor rășinoase în plină zonă de câmpie.
tă este salcâmul, ce ocupă 41% din suprafaţă, urmat de steja- În legătură cu compoziția arboretelor trebuie menționat că
rul brumăriu cu 22%, apoi cerul cu 10%, urmată de celelalte în urma analizei evoluției acesteia pentru ultimii 20 ani nu
cvercinee cu procente mici (gârnița și stejarul cu câte 4% fie- au apărut modificări semnificative, stejarul brumăriu a crescare), apoi frasinul cu 3%, teiul și arțarul cu 2%, mojdreanul cut ca pondere de la 26% la 27% dar și salcâmul a crescut de
și vișinul turcesc cu aproape 1%, diferenţa fiind formată din la 40% la41 %. Trebuie menționat însă că această compoziție
diverse tari 4% (figura 3).
a fondului forestier diferă mult de compoziția optimă a fondului forestier cât și de compoziția arboretelor de acum 50
– 100 ani. De exemplu, la amenajarea actuală a fondului forestier din U.P. V Vărăști, în suprafață de 1053,8 ha, salcâmul
ocupă 64% iar stejarul brumăriu doar 9%, față de perioada
anilor 1940-1950 când stejarul brumăriu era specia majoritară în zonă.
Consistenţa medie pentru arboretele din întreg fondul forestier analizat este de 0,80, cea mai scăzută fiind în arboretele
din U.P. II Pasărea, de 0,76 (prin ajungerea la exploatabilitate a mai multor arborete și parcurgerea acestora cu tăieri de
regenerare), iar cea mai ridicată fiind în U.P. III Afumați de
0,83 (figura 5).

Fig. 3. Structura pe specii a fondului forestier din Bazinul
Mostiștei
The structure of the species in Mostiştei Basin forest fund

O analiză privind compoziția fondului forestier pentru fiecare unitate de producție/protecție, comparativ cu compoziția
fondului forestier total (figura 4) arată prezența în pondere
exagerată a salcâmului în cadrul fondului forestier, rezultat
al unei politici forestiere eronate. Astfel, ponderea salcâmului este de 41% pentru întreg fondul forestier analizat, oscilând între 84 % în U.P. V Vărăști și 5% U.P. VII Brânzeasca, în
detrimentul stejarilor, ce ocupă doar 45 % pentru întreg fondul forestier analizat variind între o valoare normală (88%
în U.P. VII Brânzeasca) și o valoare extrem de redusă (12%
în U.P. V Vărăști).

Fig. 5. Consistența medie a arboretelor din Bazinul Mostiștei.
Stand crown density in Mostiştei Basin

În privința consistenței trebuie menționat un aspect important de care trebuie ținut seama în gospodărirea arboretelor
și anume că arboretele de stejar brumăriu, ca de altfel și arboretele de stejar pufos, situate la trecerea dintre silvostepă și stepă nu au o consistență naturală plină, ele având o
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consistență normală de 0,7-0,8 sau chiar mai puțin, cu mici
poieni ocupate de vegetație ierboasă de stepă-silvostepă.
Volumul mediu la hectar pentru arboretele din fondul forestier analizat este de 146,1 mc/ha, un volum redus, influențat
de volumul mic realizat de arboretele de salcâm dar și de volumul relativ redus al arboretelor de stejari xerofiți din zonă
aflați la vârste tinere. O analiză a volumului mediu la hectar
pe unități de producție/protecție și comparativ pentru întreg fondul forestier studiat indică un volum mediu mic la
hectar în U.P. III Lehliu de 101 mc/ha cât și în U.P. V Vărăști
109 mc/ha (unități de producție unde salcâmul are pondere mare) iar un volum mai mare la hectar găsim în U.P. III
Afumați (226 mc/ha) și U.P. II Pasărea (183,8 mc/ha), în care
salcâmul reprezintă 15-20%.
O analiză corectă a volumului mediu trebuie făcută în corelaţie şi cu vârsta actuală a arboretelor. Din datele culese reiese
o vârstă medie pentru aceste arborete, de 38,4 ani, variind
între 25 ani pentru arboretele din U.P. III Lehliu și 53 ani
pentru arboretele din U.P. VIII Ciornuleasa (figura 6). Aceste
date ne arată că arboretele de cvercinee din zonă sunt relativ
tinere, formate prin refacerea fostelor arborete de stejar brumăriu conduse generații la rând în crâng, arborete aflate de
regulă în clasa a II-a de vârstă și având volume mici la hectar,
prin urmare, volumul mediu la hectar va crește în deceniile
următoare. Totodată nu trebuie uitată existența arboretelor
de salcâm, ce ocupă suprafețe importante, al căror ciclu de
producție este de 25 ani, determinând astfel o reducere a
vârstei medii a arboretelor din zonă.

Fig.7. Clasele de producţie medie pe specii
din Bazinul Mostiştei
Species average production-class in Mostiştei Basin forests

4. Concluzii și recomandări
Cercetările referitoare la pădurile din zonă evidențiază continua schimbare a vegetației în această zonă, în ultimii ani
sub o mare influență antropică, fiind o problemă prioritară
pentru silvicultura noastră, mai ales acum sub influența
încălzirii globale când se pune tot mai des problema unei
translații a zonalității naturale din spațiul geografic românesc, respectiv trecerea stepei în semideșert, a silvostepei în
stepă, a zonei forestiere de câmpie în silvostepă.
Analiza efectuată demonstrează o alterare a compoziției și a
structurii arboretelor cercetate care se manifestă prin:
• dispersarea frecventă a actualelor arborete în mici trupuri
izolate, pădurile fiind astfel mici oaze de verdeață și nu veritabile bariere biologice în fața stepei eurasiatice, existând
totodată pericolul degradării în continuare a acestora;
• înlocuirea arboretelor natural – fundamentale de stejar
brumăriu cu arborete de salcâm (acesta ocupă acum 40%
din suprafața fondului forestier analizat iar toate cvercineele cumulează doar 45%);
• existența multor arborete artificiale de productivitate mijlocie spre inferioară (salcâmul realizează o productivitate
medie – clasa de producție III1) în condiții optime cvercineelor de productivitate superioară (gârnița realizează clasa
de producție I4, cerul I7, stejarul brumăriu și stejarul pedunculat realizând clasa de producție II1);

Fig. 6. Vârsta medie a arboretelor pentru fondul forestier din
Bazinul Mostiștei
Stands average age in Mostiştei Basin forest fund

• reducerea volumului mediu la hectar datorată volumului
mic al salcâmului la hectar, în condițiile date, dar și a vârstei mici a celorlalte arborete de cvercinee.

Destrămarea stării de masiv, fărâmițarea şi izolarea pădurilor de stejari din câmpiile ţării noastre a determinat moÎn privința productivității arboretelor din zonă constatăm dificări profunde ale condiţiilor de mediu, acestea devenind
că acestea au o productivitate superioară spre mijlocie (cla- tot mai vitrege pentru existenţa puţinelor ecosisteme suprasa de producție medie fiind de II5) productivități superioare vieţuitoare. De aceea, creşterea procentului de împădurire a
având toate speciile de cvercinee (gârnița realizează clasa de acestei zone, de la 8% cât este în prezent (circa 13511 ha în
producție I4, cerul clasa de producție I7, stejarul brumăriu Bazinul Mostiștei), la 20% sau chiar 25% prin aplicarea sisși stejarul pedunculat realizând clasa de producție II1). Sal- temului de perdele forestiere, va fi benefică pe foarte multe
câmul realizează o productivitate medie (clasa de producție planuri, fapt demonstrat de silvicultorul Rusescu (1906) cu
III1), iar clasa de producție cea mai mică este realizată diver- un secol în urmă.
sele specii de rășinoase – III4, date prezentate și în figura 7.
Câteva recomandări merită a fi accentuate, multe din ele fi86
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ind formulate și de alți specialiști cu mulți ani în urmă, dar • conservarea resurselor genetice deosebite reprezentate de
unele arborete de stejar, cer și stejar brumăriu existente
care merită a fi reamintite pentru oportunitatea și valoarea
în această zonă.
lor practică deosebită:
• creşterea suprafeţei ocupate de păduri în aceste zone predispuse la secetă, este cel mai eficient mijloc de ameliorare a condiţiilor de mediu din aceste zone;
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Abstract

Current status and the forests structure of Mostişta Basin

In the first part of the paper, after the introductory aspects and methodological issues, there are presented the past situation of the vast forests which dominate the Vlăsiei and Mostiştei landscape and the present situation of small oak forests
bodies, isolated, some of them being substituted by black locust.
In the second part are analyzed, scientifically, the condition of vegetation and current stands structure, starting with
their functional classification, continuing with: composition (structure of species), crown density, average age, production and productivity.
Conclusions and recommendations are focused on the following aspects:
• increasing the surface occupied by forests;
• promoting native species, adapted to the situation with less rain and higher temperatures;
• improving the functional zoning forests system;
• promoting the natural regeneration, biodiversity conservation;
• conservation of genetic resources represented by some common oak, Turkey oak stands existing in this zone.
Keywords: forests, stands, oak, classification, regeneration
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Studiul proceselor fiziologice la puieţii
de Buddleia davidii Franch. şi Campsis
radicans Seem., obţinuţi din butaşi,
în condiţii semicontrolate
Ionel Ban

1. Consideraţii generale

C

Măsurătorile s-au efectuat în perioada de vară (lunile iulie-august), când frunzele speciilor studiate au fost pe deplin formate.

unoaşterea proceselor fiziologice ale plantelor redă o
imagine elocventă asupra vitalităţii acestora reprezen- Metoda folosită este nedistructivă (frunzele nu sunt detând o metodă precisă de evaluare a stării de sănătate şi taşate de pe plantă) şi utilizează un analizor de gaze foliar
a cerinţelor ecologice ale speciilor studiate. (Blujdea, 2000, 2007). (CIRAS–2), care determină simultan mai mulţi indicatori
fiziologici şi de mediu: rata fotosintezei (PN = μmolm-2s-1) ;
Determinarea proceselor fiziologice este esențială întrucât
-2
rata transpiraţiei (EVAP=mmolm s-1); conductanţa stomatipe baza valorii parametrilor fiziologici înregistraţi, este po-2 -1
că (GS= mmolm s ); concentraţia de CO substomatic (Ci=
2
sibil a se interveni în desfăşurarea principalelor procese vippm), deficitul presiunii vaporilor de apă (Vpd= mb) ; raditale, în vederea stabilirii măsurilor de îngrijire şi conducere
aţia fotosintetic activă (PAR exprimată în μmolm-2s-1) care a
ce trebuie aplicate pentru dezvoltarea în condiţii optime a
variat între 4,3 și 1966,99;
plantelor. (Parascan, Danciu, 2001; Burza, Dobrescu, 2005).
Analizorul de gaze foliar CIRAS-2 este un analizor de tip
IRGA, portabil, cu cameră de asimilaţie cu expunere de ma2
Cercetările s-au efectuat pe puieţi de Buddleia davidii şi Cam- terial biologic de 2,5 cm , cu CO2 şi PAR strict controlate.
psis (Tecoma), obţinuţi din butaşi în cadrul pepinierei ADP Cantitatea de PAR incidentă este controlată cu mare precizie
printr-o lampă rece, LCD, care poate asigura valori ale PAR
Sector 3, Bucureşti.
-2
cuprinse între 0 – 2000 molm s-1, iar concentraţia CO din
2
Puieţii obţinuţi în răsadniţe din butaşi au fost trecuţi în camera de asimilaţie se poate fixa la valori cuprinse între
0
ghivece pentru a se studia influenţa umidităţii din sol, a in- si 2000 ppm cu ajutorul unei surse artificiale de CO . (fig. 1)
2
tensităţii luminii şi concentraţiei CO2 din atmosferă asupra
În
cercetările
de
față,
concentrația
CO
a
fost
de
360
ppm și
creșterii acestora.
2
700 ppm. Durata de măsurare a fost în funcţie de durata de
Studierea proceselor fiziologice s-a făcut în condiţii normale adaptare a ţesuturilor în camera de asimilaţie (5-7 minute).
de umiditate precum şi în condiţii de stres hidric.
(Oneață, 2007, 2009, 2010)
În acest scop, s-au făcut măsurători în momentul în care solul era umed, iar starea puieţilor normală, după care puieţii
au fost trecuţi într-un spaţiu unde nu au mai fost udaţi. Măsurătorile s-au reluat în momentul în care solul era aproape
uscat, iar plantele manifestau fenomene de dezechilibru fiziologic, frunzele îşi pierduseră turgescenţa si se ofiliseră dar
nu se instalase fenomenul de uscare al acestora.

2. Material şi metodă

Pentru a determina influenţa CO2 şi PAR asupra proceselor
fiziologice, plantele au fost supuse unor fluxuri variabile de
CO2 şi PAR în camera de asimilaţie a analizorului.
88

Anul XVI | Nr. 29 | 2011

Fig. 1. Determinarea proceselor fiziologice la Campsis radicans
și Buddleia daviddi cu ajutorul analizorului de gaze foliar Ciras 2.
Determination of physiological processes at Campsis radicans and
Buddleia daviddi with foliar gas analyzer Ciras 2

3. Rezultate şi discuţii
3.1. Variația proceselor de bază la puieţii de Buddleia davidii
în condiţii normale de umiditate şi PAR variabil (0 – 2000
μmolm-2s-1).
În urma măsurătorilor făcute la puieţi de Buddleia davidii cu ajutorul analizorului de gaze s-au determinat parametrii fiziologici prezentaţi în tabelul 1. Aceste valori
indică faptul că puieţii au o fotosinteză foarte activă,
aceasta depăşind punctul de compensaţie (0) la intensităţi destul de reduse ale luminii (101,1), se intensifică
odată cu creşterea PAR şi atinge punctul de saturaţie la
valori ale PAR de peste 1500 μmolm-2s-1.
Din tabelul 1 şi fig. 2a, b, se observă că PN urmează
aceeaşi curbă ascendentă ca şi conductanţa stomatică
şi transpiraţia până la valori ale PAR de 400 μmolm-2s-1,
după care PN continuă să crească atingând valoarea de
17 μmolm-2s-1 la intensităţi ridicate ale luminii, în timp
ce GS şi EVAP urmează o curbă descendentă. CO2 (Ci)
din camerele substomatice se reduce treptat odată cu
intensificarea luminii şi creşterea fotosintezei, astfel că
după PAR = 800 μmolm-2s-1 acesta devine nul, fiind consumat în totalitate.
Tabelul 1 Dinamica parametrilor fiziologici
la puieţi de Buddleia davidii
Dynamics of physiological parameters on Buddleia davidii seedlings
Radiaţia
Specia
fotosintetic Rata foto- Transpiraţia Conductansubstoţa stoma- CO2matic
CO2
activă
sintezei
(EVAP)
tică
normal și dublu
(PAR)
(PN)
(Ci)
-2 -1
(GS)
ppm
(0-2000) μmolm-2s-1 mmolm s mmolm
mmolm-2s-1
-2 -1
s
μmolm-2s-1
Budleia 360
4.3
-2.23
0.576
19.7
536.6
Budleia 360
48.8
-0.34
1.010
36.7
366
Budleia 360
101.1
0.73
1.550
58.9
327.1
Budleia 360
207.7
3.42
2.020
80.1
273.9
Budleia 360
406.7
6.3
2.380
96.5
231.6
Budleia 360
806.9
13.44
1.210
43.2
18.5
Budleia 360
1002.5
14.72
1.100
36.8
0
Budleia 360
1193.2
15.35
1.110
37
0
Budleia 360
1392.1
15.8
1.090
35.8
0

Budleia 360
Budleia 360
Budleia 360
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700
Budleia 700

1585.4
1796.9
1966.99
4.4
48.9
114.7
207.3
404.3
807
1002.9
1194.2
1393.8
1595
1791.2
1967.02

16.08
16.47
17
-0.01
1.71
3.78
8.92
15.35
22.2
24.9
25.91
27.09
27.75
28.33
28.813

1.010
0.886
0.772
1.049
0.651
0.216
0.18
0.563
1.078
0.819
0.61
0.379
0.161
0.029
0.1629

32.8
28.2
23.92
36.3
21.6
6.5
9999
9999
9999
25.8
18.6
11.2
4.3
6999.3
9699.03

0
0
0
642.9
513.4
45.8
651.9
637.3
621.2
0
0
0
0
416.5

576.35

Dublarea concentraţiei de CO2 în camera de asimilaţie conduce la creșterea ratei fotosintezei , atingând punctul maxim
de 28,8 μmolm-2s-1 la intensităţi ale PAR = 1967,02 μmolm2 -1
s . Fluctuaţii diferite înregistrează şi conductanţa stomatică şi CO2 substomatic (fig. 2.b).

3.2. Variația proceselor fiziologice de bază la puieţi de
Campsis radicans în condiţii normale de umiditate şi PAR
variabil (0 – 2000 μmolm-2s-1)
Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor efectuate la puieţii de Campsis radicans sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2 Dinamica parametrilor fiziologici
la puieţii de Campsis radicans
Dynamics of physiological parameters on Campsis radicans seedlings
Specia
CO2
Normal
ppm
Campsis 360

Radiaţia
fotosintetic Rata foto- Transpi- ConductanCO2 subţa stoma- stomatic
activă
sintezei
raţia
tică
(PAR)
(PN)
(EVAP)
(Ci)
(GS)
-2 -1
(0-2000) μmolm-2s-1 mmolm-2s-1 mmolm
-2 -1 mmolm s
s
μmolm-2s-1
5.5
-1.34
0.563
17.5
440.1

Campsis 360
Campsis 360
Campsis 360
Campsis 360
Campsis 360
Campsis 360
Campsis 360

101.7
208.4
403
604.6
799.4
991.4
1194.9

1.85
3.86
5.34
6.33
7.08
7.8
8.08

0.49
0.522
0.595
0.618
0.696
0.822
0.951

15.3
16.4
18
18.3
19.9
22.2
24.7

Campsis 360

1489.7

8.46

1.1

27

Campsis 360
CO2 dublu

1988.1

8.77

1

28.1

(PAR)

(PN)

(EVAP)

(GS)

Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700
Campsis 700

6.6
100
205.9
408
600.9
796.7
1000
1191
1491.8
1991.4

-0.35
2.65
5.4
8.58
10.63
12.42
14.6
14.87
16.08
16.55

0.906
0.804
0.738
0.753
0.768
0.769
0.927
0.938
0.96
1

23.2
19.8
17.8
17.6
18.2
17.8
21
21
21.5
22

130.9
0
0
0
0
0
0
0
0
(Ci)
649
404.5
150.7
6.4
0
0
0
0
0
0
89

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
La puieţii de Campsis ca şi la cei de Buddleia, rata fotosintezei
depăşeşte rapid punctul de compensaţie 0 (PAR având o valoare cuprinsă între 5,5 – 101,7 μmolm-2s-1), însă nu este atât
de activă, atingând punctul de saturaţie la 1000 μmolm-2s-1,
fapt ce evidenţiază pretenţiile mai reduse ale primei specii
faţă de lumină comparativ cu Budleia (tabelul 1, fig. 2.c). Conductanţa stomatică şi transpiraţia se intensifică şi ele odată
cu creşterea intensităţii luminii, în timp ce CO2 substomatic
se reduce treptat atingând valoarea 0 pentru PAR mai mare
de 600 μmolm-2s-1.
Suplimentarea CO2 în camera de asimilaţie la 700 ppm (tabelul 2, fig.2.d) conduce şi în cazul acestei specii la dublarea
ratei fotosintezei. Conductanţa stomatică şi transpiraţia urmează o curbă bimodală urmând o uşoară depresie pentru
valori ale PAR cuprinse între 200-1000 μmolm-2s-1 (tabelul 2).
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Fig. 2. Dinamica parametrilor fiziologici la puieţi de Buddleia
davidii şi Campsis radicans în condiţii normale de umiditate.
a – puieţi de Buddleia davidii în condiţii de CO2 normal (360
ppm) şi PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1). b – puieţi de Buddleia davidii în condiţii de CO2 dublu (700 ppm) şi PAR variabil
(0-2000 μmolm-2s-1). c – puieţi de Campsis radicans în condiţii
de CO2 normal (360 ppm) şi PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1).
d – puieţi de Campsis radicans în condiţii de CO2 dublu (700
ppm) şi PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1)
Dynamics of physiological parameters on Buddleia davidii
and Campsis radicans in normal conditions of humidity

Specia
CO2
Normal
ppm

Radiaţia
fotosintetic
activă
(PAR)
(0-2000)
μmolm-2s-1

Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
Buddleia 360
CO2 dublu
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700
Buddleia 700

4.9
107.9
205.3
405.1
604.1
799.3
992
1192
1495.7
1991.3
(PAR)
5
106.8
202.9
405
604.3
800
991.4
1198.1
1494.9
1991.7

Rata foto- Transpiraţia Conductansubstoţa stoma- CO2matic
sintezei
(EVAP)
tică
(PN)
(Ci)
-2 -1
(GS)
-2 -1
μmolm-2s-1 mmolm s mmolm
mmolm
s
-2 -1
s
-2.38
0.07
1.1
2.43
4.56
6.79
8.55
9.85
11.06
12.37
(PN)
-0.96
2.16
4.35
6.93
8.89
11.5
16.76
19.6
20.83
21.97

0.076
0.09
0.117
0.178
0.278
0.413
0.555
0.658
0.801
0.972
(EVAP)
0.67
0.33
0.188
0.177
0.198
0.254
0.453
0.568
0.649
0.733

2
2.3
3.2
5
8
12.3
16.6
19.9
24
28.8
(GS)
22
10.1
5.6
5
5.5
7.3
13.5
17
18.9
20.8

1797.8
263.9
0
0
0
0
0
0
0
0
(Ci)
700.1
295.8
0
0
0
0
0
0
0
0

Puieţii de Buddleia davidii reacţionează destul de bine la secetă, adaptările morfofiziologice ale acestora (frunze cu cuticula groasă, ceroasă) permiţând o fotosinteză destul de
activă chiar şi în condiţii de stres hidric. Pentru valori ale
PAR cuprinse între 200-1000 μmolm-2s-1, în condiţii de secetă, fotosinteza se reduce la jumătate. După 1000 μmolm-2s-1
intensificarea luminii suplimentează lipsa de apă decalajul
între cele două variante reducându-se simţitor. Conductanţa
stomatică şi transpiraţia sunt şi ele mai reduse pentru a împiedica pierderea apei prin transpiraţie. Dublarea concentraţiei de CO2 în camera de asimilaţie asigură o dublare a ratei
fotosintezei, prin păstrarea unor valori reduse ale conductanţei stomatice și transpiraţiei.

La Campsis radicans reacţia la stres hidric este mult mai evidentă, valorile fotosintezei în acest caz sunt mult mai mici,
punctul de compensaţie este depăşit la valori ale PAR mai
3.3. Desfășurarea proceselor fiziologice la puieţi de
mari
de 100 μmolm-2s-1. Rata fotosintezei nu reuşeşte să deBuddleia davidii şi Campsis radicans în condiţii de stres hidric
-2 -1
Se cunoaște importanța deosebită a apei în procesul de păşească 2,5 μmolm s , maximul fotosintezei fiind realizat
-2 -1
creștere a plantelor (Burzo, Dobrescu, 2005). Pentru a stabili la valori ale PAR de 600 μmolm s , după care fotosinteza se
efectul stresului hidric asupra puieţilor de campsis şi budleia reduce odată cu intensificarea luminii. Conductanţa stomaobţinuţi din butaşi s-au măsurat parametrii fiziologici la cele tică şi transpiraţia au, de la început un curs descendent, se
două specii în condiţiile în care aceştia au suferit de secetă, reduc odată cu creşterea PAR. Puieţii de campsis fac mai greu
iar turgescenţa frunzelor era destul de scăzută (frunzele în- faţă condiţiilor de secetă nebeneficiind de adaptările morfocepuseră să se ofilească) dar fără a se instala fenomenul de fiziologice întâlnite la budleia.
uscare. Măsurătorile efectuate în aceste condiţii la speciile Această specie nu reacţionează pozitiv la dublarea CO2 în
studiate sunt prezentate în tabelul 3 (Buddleia davidii) şi ta- camera de asimilaţie, rata fotosintezei păstrându-se la vabelul 4 (Campsis radicans).
lori inferioare celor înregistrate pentru CO2 = 360 ppm. O
intensificare
a fotosintezei se remarcă numai pentru valori
Tab. 3. Dinamica parametrilor fiziologici
ale
PAR
mai
mari
de 1500 μmolm-2s-1. Valorile conductanţei
la puieţi de Buddleia davidii în condiţii de stres hidric
stomatice ca şi ale transpiraţiei se reduc la jumătate prin
Dynamics of physiological parameters on Buddleia davidii seedlings
dublarea
CO2 în camera de asimilaţie. Reducerea deschiderii
in water stress conditions
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Buddleia davidii beneficiază de o serie de adaptări morfofiziologice care-i asigură o fotosinteză destul de activă şi în condiţii de stres hidric, dacă deficitul de apă din sol este compensat de valori ridicate ale intensităţii luminii (PAR mai
mare de 1200 μmolm-2s-1). Dublarea concentraţiei CO2 în
camera de asimilaţie în condiţii de stres hidric, conduce la
intensificarea fotosintezei asigurând valori asemănătoare cu
cele realizate în condiţii normale de umiditate pentru CO2 =
360 ppm.
La Campsis radicans deficitul hidric are efecte mult mai acute,
puieţii reacţionează mult mai puternic, rata fotosintezei fiind afectată evident, valorile acesteia nereuşind să depăşească pragul de 2,5 μmolm-2s-1. Creşterea intensităţii luminii
sau dublarea concentraţiei CO2 în camera de asimilaţie nu reuşesc să compenseze lipsa apei din sol, plantele reacţionând
prin reducerea deschiderii stomatelor şi în felul acesta împiedică pierderea apei din frunze prin transpiraţie (fig. 4.b,
fig. 5.b).
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Fig.3. Dinamica parametrilor fiziologici la puieţi de Buddleia
davidii şi Campsis radicans în condiţii de stres hidric. a – puieţi de Buddleia davidii în condiţii de CO2 normal (360 ppm) şi
PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1). b – puieţi de Buddleia davidii în condiţii de CO2 dublu (700 ppm) şi PAR variabil ((0-2000
μmolm-2s-1). c – puieţi de Campsis radicans în condiţii de CO2
normal (360 ppm) şi PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1). d – puieţi de Campsis radicans în condiţii de CO2 dublu (700 ppm) şi
PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1)
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Fig.4. Rata fotosintezei în condiţii normale şi de stres hidric
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Photosynthesis rate in normal conditions and of water stress conditions
for CO2 normal (360 ppm) and double (700 ppm)
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Efectul secetei asupra puieţilor de Buddleia davidii se manifestă prin reducerea conductanţei stomatice care are efecte
directe asupra ratei fotosintezei şi, implicit, asupra creşterii
puieţilor.

2

Specia
CO2
normal
ppm

3.4. Comparaţie între valorile PN (rata fotosintezei)
înregistrate în condiţii normale de umiditate (N) şi stres
hidric (SH)

4,

Tab. 4. Dinamica parametrilor fiziologici
la puieţi de Campsis radicans în condiţii de stres hidric
Dynamics of physiological parameters on Campsis radicans
seedlings in conditions of water stress

Dynamics of physiological parameters on Buddleia davidii
and Campsis radicans seedlings in conditions of water stress

PN

stomatice este adaptarea fiziologică prin care această specie
reuşeşte să facă faţă stresului hidric, neavând pârghiile morfologice întâlnite la Buddleia davidii.

PAR

Fig. 5 Comparaţie între rata fotosintezei la puieţi de Buddleia
şi Campsis în condiţii normale şi de stres hidric
a. pentru CO2 = 360 ppm PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1)
b. pentru CO2 = 700 ppm PAR variabil (0-2000 μmolm-2s-1)
Comparison between Photosynthesis rate on Buddleia and Campsis
seedlings in normal conditions and of water stress conditions
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4. Concluzii

tele secetei, reducându-şi mult fotosinteza, iar creşterea
intensităţii luminii şi a CO2, nu mai reuşeşte în acest caz să
compenseze lipsa de apă din sol.

• Buddleia davidii şi Campsis radicans sunt două specii cu o
deosebită valoare ornamentală, care manifestă o creştere
foarte activă în condiţii normale de umiditate, creştere • Buddleia davidii este o specie cu creştere foarte activă (poate creşte până la 4 m înălţime pe an) dacă beneficiază de
exprimată prin valori foarte ridicate ale ratei fotosintezei.
condiţii optime de umiditate şi lumină. Suportă bine efecBuddleia are o fotosinteză mult mai activă atingând valori
-2 -1
tele
secetei, dar trebuie instalată în plină lumină pentru a
de 17μmolm s , în timp ce la Campsis aceasta atinge doar
-2 -1
creşte
corespunzător.
9μmolm s .
• La ambele specii rata fotosintezei depăşeşte punctul • Campsis radicans face faţă cu greu stresului hidric având
nevoie de aprovizionare corespunzătoare cu apă a solului,
de compensaţie la intensităţi mici ale luminii (PAR = 50
-2 nu este atât de pretenţioasă faţă de lumină.
μmolm s 1,creşte odată cu intensificarea luminii, atingând nivelul de saturaţie mai rapid la Campsis (PAR = 800
μmolm-2s-1), în timp ce la Buddleia fotosinteza continuă să
se menţină activă până la PAR = 1500 μmolm-2s-1când atinge punctul de saturaţie.
• Dublarea concentraţiei de CO2 în camera de asimilaţie conduce la dublarea intensităţii fotosintezei la ambele specii.
• În condiţii de stres hidric cele două specii reacţionează diferit. Astfel, Buddleia davidii reuşeşte să facă faţă cu succes
efectelor secetei prin particularităţile sale morfofiziologice (frunze cu cuticulă groasă, închiderea stomatelor), dublarea concentraţiei CO2 în camera de asimilaţie şi intensificarea luminii reuşind să compenseze într-o oarecare
măsură deficitul de apă din sol, prin realizarea unor valori
destul de ridicate ale ratei fotosintezei chiar şi în condiţii
de stres hidric.
• Puieţii de Campsis radicans sunt mult mai afectaţi de efec-
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Abstract

Study of physiological processes on Buddleia davidii Franch and Campsis radicans Seem. plants obtained from
cuttings in semi-controlled conditions
The purpose of the studies made on Buddleia davidii and Campsis (Tecoma) radicans cutting was to determine certain physiological pointers (perspirasion rate, photosynthesis rate, somatic conductance) in order to determine the best conditions
for the plants to evolve. The physiological processes were studied under normal humidity conditions and hydric stress,
with the help of foliar gas analyser (CIRAS-2), during summer (July/ August), when the leaves of the studied species where
fully grown and matured.
Under hydric stress, the two species react differently, thus Buddleia davidii is resistant to the drought through its
morphophysiologic characteristics (thick cuticle leaves, closing of the stomata), doubling the CO2 concentration in the
assimilation room and increasing the light leading and compensating the water deficient from the soil, by making high
photosynthesis rates. On the other hand, the Campsis radicans cuttings are much more affected by the drought, reducing
its photosynthesis. This time, increasing the light and the CO2 does not compensate the lack of water in the soil.
Buddleia davidii is a fast growing species (it can reach up to 4 m per year) if it has enough light and humidity. It can handle
very well the effects of the drought, but it must be planted in full light in order to grow properly.
Campsis radicans can hardly handle the water stress. It needs appropriate water supply for the soil, but it is not so pretentious to the light conditions.
Keywords: plating material, physiological, light, soil.
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mecanizarea lucrărilor silvice

Posibilităţi comode de lărgire
a bazei energetice destinate
întreţinerii culturilor de pepinieră
Ilie Popescu, Valentin Grigore

1. Aspecte introductive

M

otofrezele utilizate pentru mobilizarea superficială a solului pot fi încadrate, după componenţa lor în grupa motouneltelor. În literatura de
specialitate (Popescu and Popescu, 2000) motounealta este
definită ca un sistem tehnic complex, purtat sau dirijat de om în
scopul executării unei operaţii tehnice. Din punctul de vedere al
componentelor sale (motor, transmise, organe de deplasare,
conducere, comandă şi echipament de lucru) motounealta
se confundă cu agregatul. Deosebirile esenţiale se rezumă
la faptul că motouneltele sunt, în general purtate sau manevrate de om, iar echipamentul de lucru este în mod curent
doar unul. Ca urmare a greutăţii proprii reduse, motouneltele sunt foarte răspândite în silvicultură. Între altele, o grupă
bine reprezentată este aceea a motofrezelor de sol utilizate
la multiple lucrări şi operaţii tehnice în silvicultură. Dintre
acestea trebuie reţinute cele de pregătire a patului germinativ în pepinere, în sere şi solarii sau sub adăpostul pădurii.
De asemenea, un larg interes îl prezintă lucrările de întreţinere a solului prin prăşit în pepinere precum şi cele în plantaţiile care au intervale de 1-2 m între rânduri (Florescu 1999,
Abrudan 2006).

depărtate de localităţi, asigurarea condiţiilor de transport,
cazare şi masă, aprovizionarea cu numeroase unelte de muncă, materiale de şantier, etc. De aceea, pe parcursul ultimilor
20 de ani s-au făcut eforturi susţinute pentru mecanizarea
lucrărilor de prăşit. În prima etapă a acestor preocupări s-a
recurs la utilizarea motofrezelor şi agregatelor de prăşit acţionate de tractor. Utilizarea acestor agregate a făcut ca încă
din anul 1974 gradul de mecanizare la prăşit să atingă pondere de 100%. Sub influenţa ţărilor avansate sub raportul
mecanizării (Franţa, Italia, Anglia, Germania) ţara noastră
a făcut eforturi vizibile de dotare cu maşini, ceea ce a permis
ca încă din 1983, gradul de mecanizare la prăşit să atingă
cote procentuale de 52%. Trebuie subliniat însă ca aceste realizări pozitive s-au produs în special datorită utilizării în
pepiniere a motofrezelor. Este bine de ştiut însă că frezarea
repetată conduce la destructurarea solului, aspect semnalat
de cecetarea ştiinţifică încă din anul 1975 (Popescu).

Pentru prevenirea fenomenului semnalat, care are efecte
defavorabile asupra stării factorilor ecologici din sol şi implicit a fertilităţii acestuia se recomandă ca frezarea solului
să aibă ca alternativă de întreţinere a culturilor forestiere
prăşitul cu organe active de tip cultivator. Astfel, dacă pregătirea solului ca pat germinativ s-a făcut cu freza, ulterior
Activitatea de mecanizare prin folosirea motofrezelor este
este recomadat ca lucrările întreţinere să se execute cu orgaspecifică în general pentru pepiniere (Sutton 1971). La planne active de tip cultivator. Urmând acest procedeu, se poate
taţii, lucrările de prăşit se pot efectua cu randamente sporite
influenţa pozitiv starea reală de fertilitate a solului. De aceea,
prin folosirea altor categorii de agregate.
în prezenta lucrare se fac propuneri de ordin constructiv şi
În pepinieră suprafeţele medii anuale pe care se execută lu- se prezintă rezultatele încercărilor de teren referitoare la micrări de prăşit, se ridică la 40 ha în pepiniere cu suprafaţa de croagregatele formate din motor de freză şi cultivator.
0,5 ... 2,0 ha, de 500 ha în pepinere de 2 ... 10 ha şi de 540 ha
În esenţă este vorba de lărgirea domeniului de utilizare a moîn pepinierele care depăşesc 10 ha (Popescu, 1983). În realitofrezelor, odată cu eliminarea frezării la operaţii de întreţitate, ca urmare a frecvenţei lucrărilor anuale (2 ... 5 praşile)
nere a solului în culturile de pepinieră.
volumul lucrărilor este mult mai mare. Într-o evaluare expeditivă se poate constata că lucrările de prăşit trebuie executate anual pe suprafeţe apreciabile. În ipoteza efectuării
anuale a acestor lucrări s-ar crea dificultăţi din multe puncte
de vedere ca: aducerea forţei de muncă în locuri adesea în- Microagregatul luat în studiu poate fi folosit la arat, întreţinerea puieţilor de pepinieră sau a plantaţiilor prin lucrări de

2. Prezentarea surselor energetice cu
dotările actuale
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prăşit. În toate variantele studiate, echipamentele de bază
sunt: sursa energetică şi echipamentul de lucru.
Sursa energetică. Ca sursă energetică de acţionare se poate
utiliza oricare din motofrezele utilizate în silvicultură având
puterea efectivă de 3... 6 kW. În cazul nostru s-a dispus de
motofreza SOLO-509 şi Benassi BL-35. Pentru lucrări diferite de frezare a solului, cuţitele maşinii se pot demonta sau
lăsa pe maşină.

purtând fiecare câte un set de cuţite. În dotarea frezei sunt
128 cuţite cu ajutorul cărora se pot forma rotoare cu lăţimi
de lucru de 120-130-160-200-300-400-600 şi 800 mm. Trebuie să se reţină că la roţile pneumatice se obţin ecartamente
identice cu lăţimile de lucru ale rotorului frezei (fig.1 a şi b).

1. Motofreza SOLO – 509. Este alcătuită din următoarele
părţi principale: motorul, transmisia, organele de susţinere
şi rulare, organele de conducere şi comandă, organe ajutătoare şi rotorul pe care sunt fixate cuţitele de freză.
Motorul: SOLO – 509, ca de altefel majoritatea motofrezelor,
este echipată cu un motor cu explozie în doi timpi, monocilindric, răcit cu aer. În regim de lucru, motorul dezvoltă o putere de 5 CP (3,7 kW) la o turaţie nominală de 4500 rot/min.
Alimentarea motorului se face cu amestec de ulei şi benzină
în proporţie de 1:25. Consumul specific de combustibil este
de 300 g/CPh.
În alcătuirea motorului intră: mecanismul bielă-manivelă
care preia şi funcţia de distribuţie, sistemul de alimentare,
ungere şi evacuare, sistemul de aprindere, sistemul de răcire,
sistemul de pornire.
Pornirea motorului se face prin acţionarea unei şaibe de curea fixată pe discul ventilatorului.
Fig.1. Vedere de ansamblu a microagregatului de prăşit
Reglarea turaţiei motorului se realizează de la pârghia de
Overview of the digging micro aggregate
acceleraţie fixată pe braţul din dreapta ghidonului de conducere a maşinii.
Ecartamentul minim este de 450 mm, acesta realizându-se
Transmisia. Este partea componentă care preia mişcarea şi când roţile se montează direct la arborele median de transforţa dezvoltată de motor care apoi o cedează în formă de- mise. Pe măsură ce se adaugă noi perechi de segmente camultiplicată la organele active şi roţile de transport situate nelate se modifică ecartamentul roţilor după cum urmază: 2
segmente-550 mm, 4-650, 6-750, 8-850, 10-950 mm. Sporipe acelaşi arbore cu acestea.
rea numărului de perechi de segmente conduce la încovoieÎn compunerea transmisei intră ambreiajul, cutia de viteze şi rea arborelui rotorului. În general, se recomandă ca numărul
un mecanism cu roţi dinţate şi lanţ Galle.
perechilor de segmente să nu fie mai mare de cinci. Prin urAmbreiajul este de tip monodisc, cu fricţiune permanent cuplat. mare în exploatarea maşinii se poate conta pe un ecartament
Cutia de viteze asigură formarea a două trepte de viteze, am- maxim al roţilor de 950 mm.

bele pentru mersul înainte. La treapta I se asigură o deplasare de 8 km/h, la o turaţie a rotorului frezei de 90 rot/min.
În timpul lucrului, viteza a I-a poate scădea până la 3 km/h,
în funcţie de schimbarea regimului de acceleraţie şi a rezistenţei solului prelucrat.Viteza a II-a este de 18 km/h la 180
rot/min. Viteza a I-a este destinată pentru lucrări de frezare
a solului, iar a II-a pentru lucrări de transport, maşina fiind
prevăzută şi cu o mică remorcă.
Introducerea în viteză se realizează de la maneta pentru decuplarea ambreiajului pe al cărui suport sunt înscrise trei
categorii de indicaţii după cum urmează: 0-scos din viteză,
1-viteza a I-a, 2-viteza a II-a. Schimbarea vitezei se face după
ce în prealabil s-a decuplat ambreiajul.

La întreţinerea culturilor din pepineră cu puieţi aflaţi în curs
de răsărire, se recomandă echiparea rotorului de freză cu discuri de protecţie.
La culturile speciale care necesită bilonarea terenului organele active sub formă de freză pot fi substituite cu o trupiţă de
rariţă, fără ca motofreza să suporte modificări suplimentare.
2.Motofreza Bonassi BL-35. Prin construcţia iniţală, această motofreză poate fi utilizată la

operaţii de frezare a solului ca pat germinativ în pepiniere,
solarii şi sub masiv. De asemenea, mai poate fi întrebuinţată
la întreţinerea culturilor din pepinieră şi a plantaţiilor înainte de închiderea masivului. Pe lângă frezare, se poate face
şi aratul solului la adâncimi mici (a< 18 cm), cum şi lucrări
Mecanismul de transmise cu roţi dinţate şi lanţ Galle asigură le- de transport de materiale cu o remorcă din dotare în care se
gătura cinematică între cutia de viteze şi arborele rotorului frezei. pot încărca aproximativ 250 kg. Masa totală a maşinii este
O altă parte importantă care prezintă interes din punctul de 51 kg.
de vedere al modificărilor constructive făcute în laboratorul Ca principale părţi componente deosebim motorul, transmide Mecanizarea a lucrărilor silvice din Braşov, este rotorul sia, organele active, organele de susţinere şi rulare, organele
frezei. Acesta este format din segmente de arbori canelaţi, de conducere şi cele de comandă.
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Motorul Motofreza Bonassi este dotată cu un motor de tip
Intek OHV, monocilindric în patru timpi, cu aprindere prin
scânteie şi răcire cu aer. Puterea dezvoltată este de 5,5 CP
(4,04 kW) la turaţia nominală de 5600 rot/min. Consumul
de combustibil este de 1,4 l/h, iar consumul specific de 255
g/CPh. Combustibilul recomandat este benzina fără plumb.

tea anterioară cu un cuplaj rapid cu posibilităţi de reglare în
plan vertical. Tot în această zonă se găseşte şi dispozitivul cu
ax filetat pentru reglarea adâncimii de lucru a trupiţei.
Organele de susţinere şi rulare cuprind cadrul şi rotiţele.
Cadrul este din bare metalice care susţin toate componentele
maşinii.

Principalele componente ale motorului sunt: mecanismul
bielă-manivelă (cu organe fixe şi mobile) mecanismul de dis- Pentru transport în lucru şi deplasare, maşina poate fi echitribuţie, sistemul de alimentare, sistemele de aprindere, de pată, după caz, cu una sau două roţi. Astfel, la frezarea solului pe maşină se lasă doar roata din faţă. Pentru arat şi transungere, răcire şi cel de pornire.
port se demontează cuţitele frezei, iar lateral se montează
Pentru ungerea motorului se foloseşte ulei SAE-30. Capacitatea două roţi pneumatice cu diametrul de aproximativ 50 cm. În
rezervorului de ulei este de 0,6 l iar a celui de benzină de 5,0 l.
acest caz roata din faţă se demontează sau poate să rămână
Transmisia serveşte pentru deplasarea maşinii şi antrenarea pe maşină în poziţie suspendată.
rotorului frezei. Deplasările înainte şi înapoi se fac într-o sin- Organele de conducere şi comandă. Pentru conducere în timgură treaptă de mers. Fiecare sens de mers (înainte, înapoi) pul exploatării se folosesc două mânere, care pot fi reglate în
este prevăzut cu o curea proprie (fig.2) prin care se realizează funcţie de talia deservantului maşinii.
şi demultipliacarea turaţiei motorului spre părţile antrenante (i=0,05). Pentru evitarea patinărilor, curelele sunt echipa- Comenzile de lucru sunt asigurate de două manete situate pe
te cu caneluri interioare. Turaţia motorului este transmisă mânerul din stânga, una fiind pentru mersul înainte şi alta
pentru mersul înapoi, Pe mânerul de conducere din dreapta
spre curele prin intermediul unui angrenaj conic în ulei.
se găseşte pârghia de acceleraţie care poate ocupa una din
cele patru poziţii caracteristice: pornit, oprit, accelerat la
maximum şi la minimum.
Tot în scopul fixării regimului de lucru, în zona carburatorului se găseşte o altă pârghie prin care se fixează poziţia clapetei de aer a carburatorului (închis şi deschis). De poziţia
închis se face uz în etapa de pornire a motorului, când amestecul de carburant trebuie să fie mai bogat. Poziţia deschis se
foloseşte în restul duratei de exploatare a motorului.
Anexele masinii sunt cuplajul, tija de remorcare şi un picior
de sprijin care echilibrează maşina în poziţia de repaus.
Se face precizarea că în baza unor adaptări şi modificări sumare, maşina poate fi utilizată şi în alte operaţii tehnice cum
sunt cele de semănat, cultivaţii printre rânduri, bilonarea
terenului, etc.

Fig. 2 Componentele transmisei motofrezei Bonassi BL-35:1
– motor; 2 – casetă transmisie; 3 – roata motoare de mers înainte;4 – roata motoare de mers înapoi; 5, 6 – întinzător curea; 7
– curea trapezoidală dinţată; 8 – curea trapezoidală simplă;9
– roată pentru antrenarea curelei trapezoidale de mers înainte;10 – roată pentru realizarea sensului de mers înapoi.
Drives cutter Bonassi components: 1 – engine, 2 – transmission
cassette, 3 – driving wheel walking forward, 4 – driving wheel walking
back, 5,6 – strap stretcher, 7 – toothed belt, 8 – simple belt

Organele active sunt constituite în principal dintr-un rotor
care poate fi alcătuit din două sau patru seturi de cuţite. În
ultima situaţie când lăţimea de lucru atinge 80 cm, diametrul cuţitelor este de 28 cm, iar turaţia maximă de 170 rot/
min.

Urmând recomandarea anterioară, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov s-a proiectat şi realizat
un mic cultivator care poate lucra în agregat cu una din cele
două motofreze prezentate în detaliu pe parcursul lucrării.
Se face precizarea însă că şi alte motofreze apropiate celor
descrise pot fi echipate cu un asemenea cultivator.

3. Prezentarea echipamentului de prăşit şi
indicaţii pentru deservire
În componenţa ansamblului care constituie echipamentul de
lucru intră dispozitivele de cuplare la motofreză şi cultivatorul.
Dispozitivele de cuplare Dispozitivele de cuplare sunt destinate pentru montarea cultivatorului la sursa de forţă şi reglarea adâncimii de lucru a organelor active.
În compunerea microagregatului intră: două bare de cuplare
numerotate cu 1 şi 2.

Bara de cuplare 2 este rigidă în plan vertical şi articulată în
Pentru arat se foloseşte o trupiţă de plug formată din brăzcel orizontal cu scopul de a permite întoarcerea mai uşoară
dar, cormană şi prelungitor cormană. În faţa trupiţei este
a microagregatului. La partea din spate această bară are o
montat un cuţit lung.
mufă cu şurub de presiune care asigură prinderea în poziţie
Pentru cuplarea la sursa de forţă, plugul este prevăzut la par- corespunzătoare a barei de reglare a adâncimii de lucru.
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4. Rezultatele probelor de lucru efectuate

Cultivatorul
Această parte constituie maşina de lucru a microagregatului.
În componenţa acesteia intră trei organe active de extirpare Probele de lucru cu micoragregatul realizat s-au efectuat în
la care se adaugă un cuţit daltă, un cadru , bară port-cuţit, pepiniera Măgurele-Triaj, din Braşov.
dispozitiv de reglare a unghiului de atac al cuţitelor şi bara În timpul probelor de lucru s-a căutat să se verifice dacă
treptele de ecartament ale roţilor permit prăşitul culturilor
de prindere.
cu rânduri echidistante, la intervale de 20 cm, precum şi a
culturilor cu rânduri grupate după schema 40-15-40 cm. De
asemenea, s-a căutat să se verifice dispozitivul de amplasare
a organelor active pentru fiecare schemă de cultură. Pe de
altă parte, s-a căutat să se vadă dacă construcţia maşinii asigură pătrunderea în sol a organelor active, şi totodata, păstrarea zonelor de protecţie necesare.
Încercările microagregatului s-au făcut la sfârşitul lunii septembrie 2010, în culturi cu puieţi de răşinoase şi foioase, situate pe un sol cu textură evident lutoasă, cu umiditate de
18-19% cu grad de îmburuienire de peste 70% şi o crustă puternică la suprafaţă.

Fig. 3 Microagregat din freză şi cultivator, detalierea echipamentului de lucru şi a mecanismului de prindere la freză
Milling and cultivator micro-aggregate, detailing the work equipment
and the mechanism for fixing from milling

Cu privire la ecartamentul roţilor microagragatului, s-a
constatat că pentru cazul culturilor de răşinoase cu rânduri
echidistante, se impune realizarea unui arbore de antrenare
a roţilor din şase segmente canelate. Prin montarea numărului de segmente arătat se obţine un ecartament de 75 cm,
care acoperă la un parcurs trei intervale (fig. 4).

Cuţitele de extirpare 7 sunt de tipul celor existente în echipamentul cultivatorului agricol pentru plante tehnice CPPT-3.
Lăţimea de lucru a unui cuţit este de 14 cm, permiţând realizarea de adâncimi de prăşit de 4-9 cm.
Cuţitele cultivatorului sunt montate pe suporţi metalici cu
înălţimea de 30 cm, având secţiunea barei de 8/35 mm.
Cuţitul daltă din componenţa cultivatorului s-a confecţionat
dintr-un suport de organ activ de extirpare, care a fost lăţit
la vîrf încât să realizeze o lăţime constructivă de 4 cm.
Cadrul cultivatorului 6 este format din două lonjeroane paralele, fiecare având secţiunea de 10 x 40 mm. Distanţa dintre lonjeroane este de 100 mm. Lonjeroanele sunt echipate
cu bride de prindere şi rigidizare a barelor port-cuţit.

Fig. 4. Microagregat echipat pentru prăşit în culturi
cu rânduri echidistante
Micro-aggregate equipped for digging crops with equidistant lines

Dispozitivul de reglare a unghiului de atac al cuţitelor 4 este
constituit dintr-un mecanism cu ax filetat, de lungime variabilă. Acesta este interpus între bara vericală de prindere 3 şi
cadrul cultivatorului 6. Mecanismul este format din trei piese filetate: o bucşă având la capete filete cu sens opus (stânga-dreapta) şi două tije cu filete corespunzătoare, prevăzute
la capetele libere cu cercei de prindere.
Bara de prindere 3 este partea prin care cultivatorul se montează la organele de cuplare amplasate pe sursa de forţă. De
această bară cadrul este articulat, dar în acelaşi timp ea este
solidarizată de bara de cuplare.
Prin intermediul dispozitivelor de cuplare prevăzute la sursa
de forţă şi a celor de reglare din echipamentul cultivatorului,
unghiul de atac al săgeţilor poate lua valori până la cinci grade, ceea ce permite adâncimi de lucru de 2-7 cm.
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Fig. 5. Microagregat echipat pentru prăşitul culturilor cu rânduri grupate după schema 40-15-40 cm
Micro-aggregate equipped for digging crops with grouped lines by scheme 40-15-40 cm
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Pentru această mărime a ecartamentului, cultivatorul a putut fi echipat cu două cuţite, fiecare mobilizând solul pe câte
un interval. La un parcurs, între cele două intervale lucrate rămâne unul nelucrat. Intervalul nelucrat a fost prăşit la
cursa următoare prin adaptarea unei tehnologii de lucru corespunzătoare. Lăţimea zonei de protecţie realizată în cazul
echipării cultivatorului cu două organe active, a fost în total
de 6 cm (3+3 cm).
Pe parcursul probelor de lucru, în construcţia cultivatorului
s-au făcut unele îmbunătăţiri care au permis ataşarea de trei
cuţite care pot lucra un număr de intervale corespunzător.

păstrarea unor adâncimi de lucru, relativ constante, pe toată
durata cursei.
În condiţiile de stare a solului arătate, adâncimile medii au
variat între 6,14-6,22 cm, în cazul culturilor de răşinoase şi
între 6,34-6,84 cm la cele de stejar.
Gradul de distrugere a buruieniloe a fost apreciat în ambele
cazuri la peste 90%.

5. Concluzii

Pe marginea frământărilor de îmbunătăţire a mijloacelor
tehnice de întreţinere a culturilor din pepinieră, se pot trage
Pentru culturi cu rânduri grupate a fost nevoie ca roţile mi- următoarele concluzii mai importante:
croagregatului să realizeze un ecartament de 85 cm, ceea ce
1. În dotarea ocoalelor silvice din ţara noastră se află o sea impus ca la arborele rotorului să fie introduse alte două segrie de utilaje care, cu mici modificări, devin utile pentru
mente canelate (fig. 5)
mai multe lucrări tehnice, faţă de cele cunoscute iniţial
În cazul culturilor cu rânduri grupate, cultivatorul lucrează
sau specificate în notiţele tehnice ale acestora. În această
la un parcurs, doar un singur interval. Pe intervalele mici,
categorie de utilaje se află şi frezele de sol.
nu s-au putut introduce organe active datorită sinuozităţii şi
2. Este cunoscut că frezarea solului în repetate rânduri în
lipsei de paralelism a rândurilor.
decursul unui sezon de vegetaţie, conduce la destructuOrganele active au fost montate pe cadru în dispozitiv triunrarea şi prăfuirea solului, lucru demonstrat şi argumenghiular neregulat.
tat în numeroase lucrări de cercetare mai vechi sau mai
recente.
Introducerea barei lungi de care s-a vorbit a permis realizarea unui dispozitiv triunghiular regulat, cu un organ activ în 3. Pentru evitarea neajunsurilor provocate de frezare, cerfaţă şi doua în spate (fig. 6)
cetările noastre urmăresc identificarea de noi soluţii,
care să permită substituirea organelor active de freză cu
organe active de cultivator, mult mai adecvate pentru
întreţinerea culturilor de pepinieră precum şi a plantaţiilor tinere.

Fig. 6. Scheme de echipare a microagregatului de lucru:
a - rânduri echidistante, b - rânduri grupate, M – motofreza,
c - cultivator, r – zona de protecţie a puieţilor pe rând;
s - fâşii de sol prăşit
Equipping scheme of work micro-aggregate: a - equidistant lines,
b - grouped lines, M - mill, c - cultivator, r - saplings protection zone,
s - parts of digging soil

4.

În scopul evitării de noi achiziţii de maşini, se propune
menţinerea în activitate a motofrezelor din dotare, la
care să se aplice mici modificări constructive. De asemenea, se pot revalorifica o parte din secţiile de cultivator
casate.

5.

Operaţia de echipare a motofrezelor cu organe active de
cultivator, se poate efectua în orice atelier mecanic, sumar dotat, cu maşini-unelte de largă necesitate.

6.

Se apreciază că energia mecanică consumată la prăşitul
cu microagregatele rezultate din asocierea motoarelor
de motofreze cu organe active de cultivator se va reduce
considerabil. Această constatare rezultă din simpla comparare a rezistenţelor specifice, care în cazul cultivatoarelor este de 100...250 daN/m, iar la freze atinge valori
de 1000-1250 daN/m.

În această variantă s-a impus ca lăţimea zonei de protecţie
să fie de minimum 6 cm (3+3 cm). Pentru siguranţă s-a lu- 7. În ipoteza că în cazul microagregatele realizate se contează pe o capacitate de lucru egală cu cea obţinută prin
crat cu zone de protecţie a rândurilor de 10 cm (5+5 cm). În
cercetările proprii (1,2 ha/8 h), înseamnă că zilnic cu 50
această situaţie lăţimea de lucru a celor trei organe active s-a
de motofreze transformate, se pot realiza lucrări de prăredus la 30 cm. Prin urmare prezenţa celui de al treilea cuţit
şit în toate pepinierele aflate în producţie la nivelul ţării.
în dispozitiv, nu se justifică. De aceea, s-a tras concluzia că
în cazul prăşirii intervalelor mari (40 cm) dintre rândurile
grupate pe cadru să se monteze două organe active fără zonă
Abrudan I., 2006: Împăduriri, Editura Universităţii Transilvania din Brade acoperire reciprocă, între acestea.
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Abstract

Opportunities for enlarging the energetic basis for maintaining nursery crops
The forestry equipment used in Romanian forests and nurseries includes many motomilling machines, which present
variable types and constructive dimensions. The majority of this equipments can be utilized in nurseries or young plantations maintenance only as active devices, which provide the soil mobilization and loosening. Repeated milling of the soil
in the vegetation season leads to soil advanced structure degradation and decreasing of an important part of its fertility.
Therefore, the authors propose an operative way to adapt the energetic sources of milling machines for cultivations. Two
experimental microagreggates (SOLO 509 and BENASII BL 35 were tested in nurseries both on conifers and broadleaved
species cultures. The nursery soil had a loamy texture, humidity of 18-19%, weed covering over 70%, and strong crust at
surface. The results have showed the microagreggates can be used in cultures with 20 cm between rows or rows grouped
in 40-15-40 and 60-15-60 cm schemes. The observations and tested details are commented in the article.
Keywords: equipment, milling, digging, nurserie, rows.
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mecanizarea lucrărilor silvice

Cercetări privind influenţa
înrădăcinării puieţilor asupra forţelor
de rezistenţă la smulgere
Valentin Grigore, Ilie Popescu, Ion Cristea

1. Consideraţii introductive

P

erfecţionarea tehnologiilor de lucru în pepinierele
silvice prin modernizarea şi îmbunatăţirea continuă
a utilajelor şi echipamentelor existente ori înlocuirea
lor şi introducerea de noi tipuri mai performante şi mai bine
adaptate exigenţelor unor lucrări de calitate, reprezintă un
deziderat permanent al celor ce îşi desfăşoară activitatea
în acest domeniu. Se poate aprecia că dezvoltarea eficientă
a activităţii pepinierelor silvice în afara tendinţei globale
privind extinderea gradului de mecanizare a lucrărilor, nu
are mari şanse de reuşită, fiind necesară alinierea în privinţa
substituirii într-o proporţie cât mai mare a muncii omului
în cadrul procesului de lucru şi totodată a optimizării parametrilor de producţie. În acest scop, au existat în mod permanent preocupări din partea mecanizatorilor pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea atât a procesului tehnologic cât
şi a utilajelor folosite (Popescu şi Popescu, 2000). Studiul de
faţă se încadrează în aceste preocupări, încercând să aducă o
contribuţie la procesul amplu de mecanizare a lucrărilor în
pepiniere, prin efectuarea unei game complexe de determinări practice, cu scopul de a pune la dispoziţia specialiştilor
în proiectarea de organe de maşini date certe, fundamentate
ştiinţific, care să stea la baza realizării unor maşini de recoltat puieţi, apte să funcţioneze în mod eficient în condiţii de
exploatare.
Este un fapt binecunoscut că una din cele mai grele si energofage operaţii din procesul de producţie din pepinierele forestiere îl reprezintă scosul puieţilor (Popescu ş.a., 1982, Popescu şi Popescu, 1995). Pornind de la aceasta realitate, alături
de considerentele prezentate anterior, În cadrul unui experiment mai larg s-a abordat studiul interdependenţei dintre
parametrii morfologici ai puieţilor aparţinând unor specii de
foioase cu tipuri diferite de înrădăcinare, condiţiile privitoare la proprietăţile fizice şi mecanice oferite de solul pepinierei în momentul recoltării (în varianta de studiu diferenţiat
pe clase texturale şi grade de intervenţie tehnologică asupra
solului), unghiul sub care se realizează smulgerea de către

organele active ale maşinilor, forţele de rezistenţă şi rezistenţele specifice la smulgere a puieţilor (Popescu ş.a., 2002,
Popescu ş.a, 2005, 2007). În sprijinul ideii de optimizare a
consumului energetic şi material în procesul de recoltare a
puieţilor forestieri, interesează in mod concret, cunoaşterea
influenţei pe care o poate avea tipul de înrădăcinare, prin
distribuţia spaţială a rădăcinilor în cadrul fâşiei de sol dislocate, precum şi prin volumul rădăcinilor. Intrucit determinarea volumului rădăcinilor reprezinta o operaţiune greoaie,
ce implică recoltarea, curăţarea, xilometrarea, înregistrarea
şi calcularea acestora, faze ce înglobeaza mult timp de lucru,
s-a simtit nevoia evidenţierii unor corelaţii statistice, determinându-se un coeficient de corelaţie multiplu între parametrii morfologici ai puieţilor (volumul rădăcinilor şi diametrul
la colet) şi rezistenţele specifice la smulgere. A fost necesar
să se apeleze la rezistenţa specifică la smulgere (calculată ca
raport între forţa de rezistenţă la smulgere şi aria secţiunii
coletului) şi nu la forţa de rezistenţă în mod direct, din motive ce ţin de expresivitatea valorilor şi a graficelor: valorile
mici sau mari ale forţei de rezistenţă nu aduc informaţiile
necesare fără a lua în considerare diametrul puietului la care
se înregistrează. Ulterior, coeficientului de corelaţie multiplă
i-a fost testată şi validată semnificaţia cu ajutorul testelor
statistice de semnificaţie (Chiţea şi Tamaş, 2001, Chiţea şi
Vorovenci, 1999, Chiţea, 2001, Giurgiu, 1972, Giurgiu ş.a.,
2004). Pornind de la premisa dovedită statistic a existenţei
unei strânse corelaţii între rezistenţele specifice la smulgere
a puieţilor, diametrul la colet şi volumul rădăcinilor, au fost
întocmite grafice de variaţie ce pot servi la determinări expeditive ale unui parametru în funcţie de celălalt, fără efectuarea propriu-zisă de măsurători în teren. Subiectul rămâne însă deschis şi altor cercetări ulterioare, care ar putea să
îl aprofundeze; se lansează deci propunerea întocmirii unor
nomograme de variaţie, care să surprindă mai multe situaţii
ce pot să apară, respectiv mai multe specii de interes forestier pe mai multe tipuri de sol – desigur, dacă se apreciază ca
fiind necesară aprofundarea cercetărilor şi se dovedeşte că ar
avea utilitate la nivel ştiinţific şi/sau practic.
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2. Metoda de lucru şi cercetare

pate cu puieţi din specii diferite, categorii de diametre diferite,
însă numai pentru varianta terenului lucrat dislocat. Pentru
Alegerea puieţilor pentru realizarea de măsurători s-a făcut crearea unei imagini de ansamblu cât mai cuprinzătoare şi
după un procedeu mecanic, randomizat, urmărindu-se asigu- pentru o analiză comparativă, valorile obţinute din determirarea unei reprezentativităţi cât mai bune a probei. S-a folosit nări s-au reprezentat grafic. Se impune să se facă precizarea
schema tablei de şah (fig. 1). Pentru ridicarea datelor primare că întreaga bază numerică de date a fost prelucrată utilizând
s-a utilizat, în cadrul „tablei de şah”, un număr de zece pieţe funcţiile oferite de binecunoscutul program Microsoft Excel.
de probă, din fiecare probă extrăgându-se zece repetiţii. Acestea au fost ridicate schematic din cadrul probei, evitându-se
smulgerea a doi puieţi apropiaţi pentru a nu se slăbi forţa de
rezistenţă la smulgere a celui din urmă. Rezistenţele la smulgere a puieţilor din teren dislocat anterior (Fd), ca şi cele din
teren nedislocat (Fnd), au fost determinate cu ajutorul unui
dinamometru gradat în kilograme; un kilogram (kg) a fost
echivalat cu un decanewton (daN). Înainte de smulgere, puieţii au fost marcaţi la nivelul coletului cu şnur subţire. Extragerea din sol s-a făcut pe direcţie verticală, înregistrându-se
forţa maximă citită de pe dinamometru. Tuturor puieţilor extraşi li s-a măsurat diametrul la colet „dc”, iar pentru 20% din
ei s-a determinat şi volumul rădăcinilor ,,vrad”. La măsurarea
diametrului coletului s-a utilizat şublerul gradat în milimetri, avind micrometru pentru subdiviziuni de 0,1 mm. Au fost
Fig. 1 – Schema de executare a măsurătorilor: „Tablă de şah”
eliminaţi puieţii inapţi. Puieţii aleşi pentru determinări priMeasurement performance scheme : „Chess board”
vind volumul rădăcinilor, au fost scuturaţi şi spălaţi de solul
rămas pe rădăcini după recoltarea manuală şi apoi lăsaţi să Întrucât coeziunea solului şi tipul de înrădăcinare influense usuce. Ulterior, volumul rădăcinilor s-a determinat în mod ţează în mod direct smulgerea puieţilor, experimentul a fost
direct, prin xilometrare, utilizând eprubete gradate în cm3, organizat în cadrul a trei pepiniere silvice (Comana, Malu,
prin scufundarea în apă până la colet. Precizia determinării a Iepureşti – toate din DS. Giurgiu), având soluri cu textură
fost impusă de gradaţia eprubetelor în centimetri cubi.
variabilă de la nisipoasă până la argiloasă, luându-se în stuExprimarea cantitativă a datelor privitoare la rezistenţa în- diu trei specii forestiere (cireş, stejar, frasin) având tipuri de
tâmpinată la scoaterea puieţtilor din teren dislocat anterior înrădăcinare variind de la putenic pivotant până la trasant.
a permis prelucrarea şi interpretarea statistică a rezultatelor. În vederea înţelegerii condiţiilor care au influenţat datele de
Valorile obţinute în urma măsurătorilor directe, se înregis- teren, se impune mai întâi o prezentare sintetică minimală
trează tabelar, utilizîndu-se ulterioar pentru calculul unor in- a caracteristicilor celor trei pepiniere în care s-a lucrat, predicatori statistici. Se determină valori medii şi valori extreme zentată în tabelul nr. 1
pentru fiecare caz în parte: pepinere diferite, sole diferite ocuTab. 1. Date sintetice ale pepinierelor Comana, Iepureşti, Malu
Synthetic data of Comana, Iepureşti and Malu nurseries
Nr.
crt

Ocolu Silvic

1

Încadrare
Koppen /
Dissescu

medie
Precip. medii Temp.
graanuale (mm) anuală
de C

Tip de sol

Textura

Fertilitate

Suprafaţa
(ha)

10.7

brun roşcat tipic

luto-argiloasă

Anul
înfiinţării
pepinierei

Superioară

21

1965

545

10.7

brun roşcat
pseudo-gleizat

Lutoasă

Mijlocie

5

1980

553

11.3

aluvial tipic

nisipo-lutoasă

Mijlocie

30

1966

Pepiniera Altitudine
-m-

Zona de
vegetaţie

Comana

Comana

85

câmpie
forestieră

D.f.b.x. / –

545

2

Ghimpaţi

Iepureşti

70

câmpie
forestieră

D.f.a.x. /
II.A.p.2

3

Giurgiu

Malu

18

Silvostepă

C.f.a.x. / –

Se observă suprafaţa mare a pepinierelor şi relativa ariditate
a zonelor în care sunt amplasate, ceea ce impune un volum
însemnat de forţă de muncă pentru instalarea şi întreţinerea
culturilor. Astfel, în perioada de vegetaţie umiditatea solului
trebuie suplimentată prin adaosul reprezentat de apa din irigaţii. În afara perioadei de vegetaţie, respectiv în momentul
când se realizează dislocarea sau recoltarea, nu se aplică irigaţii, mizându-se numai pe aportul natural de apă din precipitaţii, ceea ce influenţează în sens defavorabil consumul
energetic ocazionat de aceste lucrări.

referitoare la volumul rădăcinilor constituie parte a unui studiu mai amplu, în care s-au făcut determinări multiple asupra
unui număr total de 900 de puieţi, reprezentând câte 100 din
fiecare din cele trei specii, pentru fiecare din cele trei pepiniere. Din cadrul fiecărei pieţe de probă (constituite din câte zece
puieţi), s-au ales pentru măsurători volumetrice doi puieţi, al
treilea şi respectiv al optulea, astfel încât să se surprindă centrele fiecărei jumătăţi de piaţă. Diametrul la colet şi forţele de
rezistenţă la smulgere s-au măsurat pentru toţi puieţii.

3. Rezultatele cercetărilor

Referitor la numarul de probe, volumul rădăcinilor s-a determinat pentru 180 de puieţi. Se face menţiunea că cercetările Întrucât un element determinant în analiza modului în care
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volumul rădăcinilor influenţează forţele de rezistenţă la
smulgere îl constituie textura solului, datele se vor structura
tocmai pornind de la acest criteriu.
Din motive legate de posibilităţile de publicare, dar şi pentru

a nu încărca inutil materialul cu date pur numerice, inexpresive, se redau în cele ce urmează rezultatele cercetărilor numai pentru una dintre pepiniere, ca şi prezentare a modalităţii în care a fost dezvoltat studiul, urmând ca în final numai
concluziile să fie prezentate pentru toate trei.

Tab. 2. Sol luto-argilos (pepiniera Comana) Volumul rădăcinilor la cireş
Argillaceous-clayey soil (Comana nursery) Volume of roots in cherry trees
Nr.
crt.

Nr. de ordine

2
78
2
8
3
28
4
83
5
88
6
3
7
23
8
93
9
58
10
33
11
68
12
18
13
98
14
13
15
38
16
73
17
48
18
53
19
63
20
43
Minim =
Media aritmetică =
Maxim =
ΣXi-Xmed=
Varianta =
Abaterea standard=
Coefic. de variaţie=
1

1

Dc mm

Dci –Dcmed

Aria secţiunii la
colet S (cm2)

Fd (daN)

Fdi – Fdmed

3
6.7
7
7
6.6
7
7
7
7
7.5
7
7.9
7.4
7.6
8.1
8.2
8.5
8.1
8.2
9.5
9
6.6
7.62
9.5

4
0.92
0.62
0.62
1.02
0.62
0.62
0.62
0.62
0.12
0.62
0.28
0.22
0.02
0.48
0.58
0.88
0.48
0.58
1.88
1.38

5
0.35
0.38
0.38
0.34
0.38
0.38
0.38
0.38
0.44
0.38
0.49
0.43
0.45
0.52
0.53
0.57
0.52
0.53
0.71
0.64
0.34
0.46
0.71

6
4.2
5.3
5.6
5.3
5.9
6.3
6.4
6.9
6.6
6.6
7.4
7.5
8.2
7.9
9
8.2
9.2
9
11.2
10.3

7
3.15
2.05
1.75
2.05
1.45
1.05
0.95
0.45
0.75
0.75
0.05
0.15
0.85
0.55
1.65
0.85
1.85
1.65
3.85
2.95

13.18
0.694
0.833
10.93

4.2
7.35
11.2

28.8
1.516
1.231
16.75

Rezistenţa specifică la smulgere
(daN/cm2)

8
12
13.95
14.74
15.59
15.53
16.58
16.84
18.16
15.00
17.37
15.10
17.44
18.22
15.19
16.98
14.39
17.69
16.98
15.77
16.09
12
15.98
18.22

rădăciKpi – Kpmed Volumul
nilor (cm3)
9
3.98
2.03
1.24
0.39
0.45
0.6
0.86
2.18
0.98
1.39
0.88
1.46
2.24
0.79
1
1.59
1.71
1
0.21
0.11

25.09
1.321
1.149
7.19

10
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16
18
19
20
21
22
23
23
13
16.6
23

Vi –Vmed
11

3.6
3.6
3.6
3.6
2.6
2.6
2.6
2.6
1.6
1.6
0.6
0.6
0.6
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
6.4

59.6
3.137
1.771
10.67

Fig. 2 – Variaţia rezistenţelor specifice la smulgere în funcţie
de volumul rădăcinilor, la specia cireş, pepiniera Comana
Variation of specific uprooting resistances depending of the volume of
roots, cherry trees, Comana nursery

Fig. 4. Variaţia diametrelor coletului în funcţie de volumul
rădăcinilor, la specia cireş, pepiniera Comana
Variation of diameters at stem basis depending on the volume of roots,
cherry trees, Comana nursery

Fig. 3 – Variaţia forţelor de smulgere în funcţie de volumul rădăcinilor la specia cireş, pepiniera Comana
Variation of uprooting forces depending on the volume of roots cherry
trees, Comana nursery

Fig. 5. Variaţia rezistenţelor specifice la smulgere în funcţie
de volumul rădăcinilor, la specia stejar, în pepiniera Comana
Variation of specific uprooting resistances depending of the volume of
roots, oak trees, Comana nursery

101

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
volumul rădăcinilor după o dreaptă având panta de 61,50. În
condiţiile unui sol luto-argilos, compact, greu, cum este cel
identificat în pepiniera Comana, coeziunea ridicată a solului diminuează influenţa pe care volumul rădăcinilor o poate
avea asupra forţelor de rezistenţă la smulgere.

Fig. 6. Variaţia diametrelor coletului în funcţie de volumul
rădăcinilor, la specia stejar, în pepiniera Comana
Variation of diameters at stem basis depending on the volume of roots,
oak trees, Comana
Fig. 8. Variaţia rezistenţelor specifice la smulgere în funcţie
devolumul rădăcinilor, la specia frasin, în pepiniera Comana
Variation of specific uprooting resistances depending of roots ash of the
volume of roots, ash trees, Comana nursery

Fig. 7. Variaţia forţelor de smulgere în funcţie de volumul
rădăcinilor, la specia stejar, în pepiniera Comana
Variation of uprooting forces depending on the volume of roots, oak
trees, Comana nursery

După cum se observa în tabelul nr. 2 datele redau intervalul
de variaţie al volumului rădăcinilor puieţilor de cireş din pepiniera Comana, acesta fiind cuprins între valoarea minima
de 13 cm3 şi cea maximă de 23 cm3. Volumul mediu al rădăcinilor este de 16,6 cm3.
Alături de determinările pentru volumul rădăcinilor, în tabel
s-au prezentat şi alte date caracteristice importante pentru
cercetarea efectuată. Se observă faptul că valoarea minimă a
coeficientului de variaţie se înregistrează la rezistenţele specifice la smulgere, 7,19, aceasta fiind o mărime derivată, mai puţin sensibilă la fluctuaţiile punctuale decât cea din care derivă.
Tab. 3 Determinarea pantei regresiei liniare a distribuţiei
rezistenţelor specifice, forţelor de rezistenţă la smulgere şi
diametrelor coletului în funcţie de volumul rădăcinilor, la
specia cireş
Determination of the linear regression slope of the distribution of specific resistances, uprooting resistance forces an diameters at stem basis,
depending on the volume of roots, in cherry trees
Graficul
2

3

4

tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=
tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=
tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=

Panta dreptei de regresie
0.5366
0.492497128
28.2
1.8446
1.074020861
61.5
4.1623
1.335013289
76.5

radiani
grade

Fig. 10 – Variaţia diametrelor coletului în funcţie de volumul
rădăcinilor, la specia frasin, în pepiniera Comana
Variation of diameters at stem basis depending on the volume of roots,
ash trees, Comana nursery
Tab. 4 Determinarea pantei regresiei liniare a distribuţiei rezistenţelor specifice, forţelor de rezistenţă la smulgere şi diametrelor coletului în funcţie de volumul rădăcinilor la specia stejar
Determination of the linear regression slope of the distribution of specific resistances, uprooting resistance forces and diameters at stem basis,
depending on the volume of roots, in oak trees
Graficul

radiani
grade

5

radiani
grade

6

Analizând principalul parametru urmărit în lucrare, forţa
de rezistenţă la smulgere, observăm că variază în funcţie de
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Fig. 9. Variaţia forţelor de smulgere în funcţie de volumul rădăcinilor, la specia frasin, în pepiniera Comana
Variation of uprooting forces depending on the volume of roots ash trees, Comana nursery

7

tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=
tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=
tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=

Panta dreptei de regresie
-1,0455
-0,807638446
-46,3
6,9621
1,428137229
81,8
6,4047
1,415911516
81,1

radiani
grade
radiani
grade
radiani
grade
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La stejar, specia cu cele mai mari valori ale volumelor rădăcinilor, se remarcă faptul că în raport cu forţele de rezistenţă la
smulgere, panta dreptei de regresie înregistrează valori foarte ridicate (81,80). Se înţelege că în condiţii de textură grea
a solului, variaţii mari ale volumului rădăcinilor determină
modificări mici pe scara forţei de rezistenţă corelate.
Tab. 5. Determinarea pantei regresiei liniare a distribuţiei rezistenţelor specifice, forţelor de rezistenţă la smulgere şi diametrelor coletului în funcţie de volumul rădăcinilor la specia frasin
Determination of the linear regression slope of the distribution of specific resistances, uprooting resistance forces and diameters at stem basis,
depending on the volume of roots, in ash trees
Graficul
8

9

10

tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=
tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=
tanα = (Δy / Δx) =
α = arctan(tanα) =
α=
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mărimii corelate. Se deduce deci existenţa unei relaţii de proporţionalitate inversă între panta dreptei de regresie şi intensitatea influenţei volumului rădăcinilor asupra celor trei mărimi. În vederea analizelor statistice, s-au utilizat în calcul valorile determinate pentru lotul în variantă redusă (60 puieţi
pentru fiecare specie) în cazul observaţiilor asupra volumului
rădăcinilor, iar pentru celelalte – Fd, dc, Kp – cele determinate
pentru întregul lot (300 de puieţi din fiecare specie), intenţionându-se ca în acest fel să se mărească precizia calculelor.
Se poate concluziona, în final, că între volumul rădăcinilor şi
rezistenţele specifice la smulgere, între volumul rădăcinilor
şi diametrul coletului şi respectiv între diametrul coletului
şi rezistenţele specifice la smulgere s-au pus în evidenţa legături statistice dovedite. Pe baza coeficienţilor de corelaţie
determinaţi, s-a procedat la calculul coeficientului multiplu
de corelaţie pentru cele trei mărimi, evidenţiindu-se legături
matematice reale, conform figurii 11.
Valorile coeficientului multiplu de corelatie Rvol.rad (dc, kp), determinat pentru populatii constituite din puieti apartinind
aceleiasi specii, dar provenind din toate cele trei pepiniere,
se redau, pe specii in tabelul nr. 7.

radiani
grade
radiani
grade

La puieţii de frasin se poate face aceeaşi remarcă în legătură
cu influenţa pe care o are textura grea a solului asupra variaţiei forţelor de rezistenţă la smulgere in raport de volumul
rădăcinilor. Putem observa şi aici valoarea mare a pantei
dreptei de regresie, 74,20. Sistemul de înrădăcinare trasant
al acestei specii cumulează volume ale rădăcinilor ceva mai
mici decât ale stejarului, forţele de rezistenţă la smulgere
fiind deci şi ele mai mici.

Tab. 7. Valori ale coeficientului de corelatie multipla
Rvol.rad (dc, kp), pe specii
Values of the multiple correlation coefficient R kp(dc,vol.rad.), by species
Specia

Coeficientul de corelatie multiplu Rvol.rad (dc, kp)

Cires

0,480373851

Stejar

0,502226421

Frasin

0,45681245

Tab. 6. Variaţia valorilor pantei dreptei de regresie,
pe specii şi pepinier
Variation of the edge of regression, by species and nurseries
analizată
Sol cu textura…. Variabila
în
funcţie
de volu(Pepiniera)
mul rădăcinilor
Kr
Sol luto-argilos
Fd
(p. Comana)
Dc
Sol lutos
(p. Iepuresti)

Sol nisipo-lutos
(p. Malu)

Kr

Panta dreptei de regresie, pe specii (grade)
cireş

stejar

frasin

28.2

46.3

48.8

61.5

81.8

74.2

76.5

81.1

75.2

30.3

43.7

1.8
59.3

Fd

51.7

81.0

Dc

63.3

81.0

74.1

Kr

48.1

45.7

30.8

Fd

67.9

72.9

56.7

Dc

75.2

76.7

66.3

În tabelul nr. 6 sunt prezentate sintetic datele provenind din
toate cele trei pepiniere, legat de variaţia pantei dreptei de
regresie a distributiei volumului rădăcinilor în funcţie de rezistenţa specifică la smulgere, forţa de rezistenţă la smulgere
şi diametrul coletului. Panta dreptei de regresie identifică şi
cuantifică modul în care cele trei mărimi sunt influenţate de
volumul rădăcinilor. Dacă se analizează reprezentările grafice,
în care în sistemul ortogonal de axe volumul rădăcinilor este
poziţionat pe ordonată, se observă că o pantă mare a dreptei
de regresie a variaţiei semnalează o influenţă scăzută asupra

Fig. 11 – Corelatia rezistentelor intimpinate la smulgerea
puietilor cu paraetri morfologici ai acestora
Correlation of the resistances met in sapling uprooting with theirmorphologic parameters

4. Concluzii
Luând în analiză specia stejar, se remarcă faptul că forţa de
rezistenţă la smulgere este cel mai puţin influenţată de volumul rădăcinilor în solul din pepiniera Comana (81,80) şi cel
mai mult în cel de la Malu (72,90). Asocierea se poate face în
mod rapid cu clasa texturală a solului, întelegând că un sol
argilos şi compact cum este la Comana are oricum o aderenţă
mult sporită asupra rădăcinilor puieţilor, comparativ cu cel
nisipos de la Malu, volumul rădăcinilor şi implicit suprafaţa
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de contact cu particulele de sol având în acest caz o pondere
mai scăzută în generarea forţelor de rezistenţă la smulgere.
Aceeaşi specie, în pepiniera Iepureşti, pe sol cu textură mijlocie, înregistreză o valoare intermediară (81,00) faţă de cele
două extreme de la Comana şi Malu.

prezentate tabelar şi grafic, nu se pot face aprecieri convingătoare asupra legăturii cu textura solului, sistemul de înrădăcinare ori un alt element ce ar putea folosi ca reper pentru
identificarea unor situaţii de tip similar.

În final se poate susţine că rezistenţa specifică la smulgere
Specia frasin se supune aceleiaşi legităţi identificate deja în este un parametru de bază care pune în valoare aportul încazul stejarului. Modul în care variază panta dreptei de re- suşirilor fizico-mecanice ale solului şi al parametrilor biomegresie este similar pentru toate cele trei pepiniere luate în trici ai puieţilor în procesul de recoltare.
studiu, adică influenţa minimă pe care o are volumul rădăcinilor asupra forţei de rezistenţă la smulgere se întâlneste în
cazul solului argilos din pepiniera Comana (fapt semnalat de Abrudan, I., V., 2006: „Împăduriri”, Reprografia Universităţii “Transilvania” – Braşov.
panta mare a dreptei, 74,20), cea intermediară în cazul pepi0
Chiţea,
G, Tamaş, Ş., 2001: “Biostatistica forestieră – aplicaţii”, Repronierei Iepureşti (sol lutos, panta 59,3 ) şi maximă în pepiniegrafia Universităţii “Transilvania” – Braşov, 137 p.
0
ra Malu (sol nisipos, panta 56,7 ).
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Abstract

Research on the influence of seedling rooting on their resistance to uprooting forces
The high quality harvesting of forest seedlings can be done both manually and by mechanized means. While the manual
way is recommended in small-area nurseries, in large nurseries producing forest seedlings the harvesting operation must
be performed by mechanized means. The use of such means implies not only the related material costs, but also the compliance with the quality indices specific to harvesting. These attributes are ensured by loosening the soil in advance, to
the purpose of reducing the uprooting resistance forces.
In the forestry practice, soil-displacing machines are systematically used, providing appropriate loosening of the soil
around the seedling roots. Seedlings are removed easier from the soil prepared in this way, when the root system is less
developed. In order to verify this hypothesis, in our experiments we tried to determining the root volume in three species
with differentiated rooting. At the same time, knowing the uprooting resistance forces, we were able to establish multiple
correlations by which it was demonstrated that there is a real link between the type of soil, its physical features and the
rooting system of the saplings making object of the study.
Keywords: harvesting, forest saplings, soil, rooting system.
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silvicultură

Din experienţa
unui ocol silvic de munte
Alexandrina Ilica

1. Introducere

plare lâncezite pe picior, provenind din exemplarele al căror
vârf fusese rupt cu doi ani înainte s-au activat exploziv. Au
colul silvic Cugir face parte din Direcţia silvică Alba
apărut în anul 2004 numeroase exemplare uscate pe picior
şi se plasează în Carpaţii Meridionali, masivul munprovenind din cele rupte şi neextrase, dar şi de pe lizierele
ţilor Şureanu, pe o expoziţie generală nordică, cu
ochiurilor create anterior şi afectate de insolaţie.
altitudini care cresc de la nord la sud până la 2.050 m. Principalul curs de apă de-a lungul căruia se desfăşoară ocolul Fenomenele de uscare au fost bruşte şi de-a dreptul alarmaneste Râul Mare – Cugir. În aceste condiţii specia majoritară te. În bazinele cele mai afectate din UP IV Canciu şi UP V
Lupşa s-au pus în valoare în acel an 17 mii mc arbori uscaţi
în păduri este molidul.
pe picior. Prin exploatarea lor s-au lărgit şi mai mult ochiuriAvând o suprafaţă de 16450 ha, OS Cugir este unul din ocoale şi s-au deschis şi mai mult arboretele, devenind mult mai
lele de bază ale DS Alba dacă luăm în considerare atât supravulnerabile.
faţa, cât şi resursele de venit pe care le asigură.
Pe acest fond, în iunie-iulie 2005, un vânt de mare intensitaŞi totuşi,aceste resurse, până nu demult echilibrate ca şi clate a făcut ca aceste arborete să sufere iremediabil. Pe 105 ha
se de vârstă, s-au dovedit a fi vulnerabile şi epuizabile. Răul
pădurea a fost doborâtă în masă, dar au existat şi doborâturi
a început în anul 2001, în luna mai. Atunci, la altitudini cuşi rupturi dispersate.
prinse între 1200 şi 1600 m, pe raza UP IV Canciu (80%) şi
UPV Lupşa (20%) a căzut un strat gros de zăpadă grea care Printr-un efort deosebit care a presupus dislocarea de pera produs ruperea a numeroşi arbori, de la diverse înălţimi . sonal silvic de la alte ocoale din cadrul Direcţiei s-a reuşit
Rupturile s-au produs dispersat în bazinele : Părăul Căldării, punerea în valoare a celor 80 mii mc afectaţi.
Bobăi, Presaca, Faţa Cârpii, Negovanul, Valea Untului, Co- Urmare a redistribuirii cotelor de tăiere între subunităţi, mai
marnice, Moliviş, Scârna, Tăul Lupşii, pe o suprafaţă totală multe ocoale din cadrul Direcţiei au participat la exploatarea
de 1600 ha. Majoritatea covârşitoare a arboretelor din aceste masei lemnoase din zona calamitată pentru a se scoate în cel
bazinete au avut vârsta de 60-80-100 ani, au fost compacte, mai scurt timp din pădure potenţialele focare de infestare
cu consistenţa plină, chiar prea dese.
cu ipide. Astfel s-a reuşit ca, în chiar acel an, să se exploateze
Imediat după calamitate a început punerea în valoare în ve- şi să se transporte 70 mii mc din cei 80 mii mc inventariaţi.
derea extragerii exemplarelor afectate. Pentru a nu se dimi- Totuşi, o dată răul făcut, în sensul zdrenţuirii fondului fonua prea mult consistenţa s-a aplicat regula ca să fie marcaţi restier soldată cu expunerea la insolaţie a noi şi noi liziere,
doar acei arbori care au fost rupţi de la mai puţin de 2/3 din fenomenul uscării arborilor pe picior cu greu a mai putut fi
înălţimea trunchiului, iar ceilalţi să fie lăsaţi. Întreg perso- stăvilit.
nalul silvic a fost mobilizat la evaluarea masei lemnoase, acţiune care s-a finalizat cu întocmirea de acte de punere în
valoare pentru 50 mii mc. Mai multe firme de exploatare au
În paralel cu efortul apreciabil pentru punerea în valoare
fost cooptate în tăierea, scoaterea din pădure şi transportul
a masei lemnoase doborâte, a celui privind exploatarea şi
materialului. S-a reuşit ca, în primul an să se evacueze 80%
transportul acesteia, s-au luat şi măsurile adecvate privind
din materialul marcat, iar restul în prima parte a anului urţinerea sub control a populaţiilor de ipide. Astfel, sub înmător.
drumarea specialiştilor în ipide din ICAS şi RNP – Romsilva,
Consistenţa arboretelor s-a redus cu 0,2 – 0,3 la finalul aces- s-au amplasat mii de curse feromonale şi arbori – cursă, s-au
tei operaţiuni.
tratat stivele de lemn care nu au putut fi transportate imediA urmat un an 2003 extrem de cald şi secetos, cu condiţii at, s-au făcut chiar şi stropiri cu insecticide ale trunchiurilor
propice dezvoltării ipidelor. Micile, dar numeroasele exem- arborilor pe picior de pe liziere, toate acestea pentru a ţine

O

2. Măsuri de combatere
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sub control populaţiile de ipide care ar fi putut ataca şi arbo- Desigur, toate calamităţile produse în această perioadă au
creat probleme legate de reîmpădurirea acestor suprafeţe.
rii sănătoşi.
Creşterea
bruscă a clasei de regenerare faţă de nivelul obişMăsurile de combatere au avut eficacitate, dar ele nu au
nuit
a
impus
creşterea capacităţilor în solarii şi pepiniere
putut stopa efectele franjurării arboretelor. Astfel, în anul
pentru
a
se
produce
numărul de puieţi necesar. Dacă până în
2006 s-au mai extras din aceleaşi două UP-uri cca. 15 mii
anul
2003
nivelul
anual
al suprafeţelor împădurite integral
mc produse accidentale I şi igienă, iar în anul 2007 – în luna
se
situa
între
15-20
ha,
după
declanşarea calamităţilor acesiunie, din nou în UP IV Canciu s-au produs 30 mii mc dobota
a
crescut
la
50-100
ha
anual.
Ţinând cont şi de pericolul
râturi de vânt.
atacurilor dăunătorilor de Hylobius-Hylastes asupra puieţilor,
Începând cu anul 2008 se constată apariţia, pe lângă volume ocolul a executat împădurirea suprafeţelor, astfel: în anul
ce depăşesc 10 mii mc/an produse accidentale I şi o creştere 2003 s-au împădurit prin plantaţii 6 ha, în anul 2004 încă 15
semnificativă a produselor de igienă, care, şi acestea, depă- ha, în anul 2005 alte 22 ha, în anul 2006-56 ha, în anul 2007şesc 10 mii mc / an din aceste bazinete afectate puternic de 96 ha, în anul 2008-74 ha, în anul 2009-97 ha, în anul 2010factori climatici şi biotici.
41 ha, iar în anul 2011s-au efectuat plantaţii pe încă 54 ha.
Aşadar în decurs de nouă ani, s-au executat plantaţii pe o
suprafaţă totală de 461 ha, ceea ce revine la o medie de 51 ha.

Fig. 1. Decupaj în scoarţa unui molid doborât de pe lizieră,
atacat de ipide (foto: ing. N. Hondola)
Bark scrap in a felled Norway spruce tree in the forest border, attacked by Ips

Fig. 4. Executarea plantaţiilor în mai 2007 (foto: ing. N. Hondola)
Execution of plantations in May 2007

Necesarul de puieţi pentru împăduririle integrale şi completările necesare in anii 2-3 s-a ridicat în anii de vârf la 500
mii puieţi, ocolul reuşind să acopere din pepinierele proprii
60-70%, iar restul de la alte ocoale din Direcţia Silvică Alba
sau alte direcţii silvice.

Fig. 2. Doborâturi de vânt, iunie 2007 UP IV Canciu
(foto: ing. N. Hondola)
Wind felling area, June 2007 UP IV Canciu

Fig. 5. Puieţi de brad produşi în pepiniera sub masiv Tisa –
OS Cugir (foto: ing. N. Hondola)
Spruce seedlings produced in the nursery under the massive

Fig. 3. Fenomenul de uscare pe lizierele expuse insolaţiei
(foto: ing. N. Hondola)
Dieback phenomenon favoured by edge insolation
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Pentru ca viitoarele arborete să fie mai rezistente la doborâturile de vânt, pe lângă molid s-au plantat şi puieţi de larice,
acolo unde condiţiile staţionale au fost propice pentru această specie. În plantaţiile executate s-au înregistrat procente
bune de prindere, aşa încât regenerarea suprafeţelor cala-
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dar de data aceasta ca şi produse de igienă, uscate, inferioare
ca valoare. Procesul se repetă până când arboretul iniţial sănătos dintre doua parchete ajunge să fie extras treptat, până
la lichidare sub formă de produse de igienă. Dacă la foioase
această
regulă poate fi aplicată fără probleme, la răşinoase
Dacă analizăm în mod onest lucrurile, trebuie să recunoaşefectele
sunt mai mult decât păguboase. Oricâte măsuri de
tem că nu numai factorii naturali, ci şi factorul uman stă la
combatere
a ipidelor s-ar lua, fenomenul de uscare a lizierelor
originea acestei dezechilibrări majore a structurii fondului
nu
poate
fi
oprit, aşa încât forma şi mărimea parchetelor ar
forestier din bazinele afectate. Dacă în aceste arborete s-ar
trebui
să
ţină
cont de diminuarea lungimii lizierelor care se
fi executat tăierile de îngrijire – curăţiri şi rărituri – în mod
deschid.
Evident
acest lucru presupune modificarea instruccorespunzător, acestea ar fi fost pregătite pentru a face faţă
ţiunilor
de
aplicare
a tratamentelor la răşinoase.
vicisitudinilor climatice.
mitate prin doborâturi în masă a fost rezolvată. Nu, însă, şi
problema arboretelor rămase pe picior în care scăderea consistenţei creează premizele şi, chiar mai mult, „garantează”
vulnerabilitatea acestora în viitor.

3. Concluzii

Din păcate, în economia de piaţă funcţionează alte reguli
care nu sunt compatibile cu cerinţele silvo-biologice. Sor1. Tăierile de îngrijire în arboretele de răşinoase – curăţiri
timentele subţiri, extrase cu un mare efort şi cheltuieli pe
şi rărituri – sunt o necesitate şi trebuie executate la timp,
măsură, nu prezintă nici pe departe acelaşi interes pentru
cu periodicitatea necesară şi de intensitatea prevăzută
agenţii economici ca şi produsele principale. De aceea, admiîn normative, pentru a li se asigura arboretelor rezistennistratorii ocoalelor silvice trebuie să ia asupra lor executaţa mai mare la doborâturi de vânt şi rupturi de zăpadă.
rea unor astfel de lucrări, iar cei care sunt cu adevărat profesionişti chiar o fac, gândindu-se la creşterea valorii arborete- 2. Restrângerea suprafeţei parchetelor la răşinoase la 3 ha
şi impunerea regulilor privind nealăturarea parchetelor
lor pe care le lasă în urmă. Oricare ar fi însă, considerentele
ar trebui reevaluată din perspectiva impactului produs
pentru care se execută tăierile de îngrijire, cert este că ele
asupra lizierelor, a căror uscare continuă aduce prejudicii
sunt absolut necesare, iar urmărirea execuţiei lor pe teren un
calităţii lemnului şi provoacă pierderi economice mari.
act profesional de mare responsabilitate.
Legat de procesele de uscare ale răşinoaselor în lizierele nou 3. Silvicultorii să nu facă rabat de la meserie, iar în vâltoarea economiei de piaţă să ia atitudine şi să acţioneze eficreate, fie urmare a unor calamităţi, fie a amplasării de parcient
în interesul pădurilor de azi şi a celor pe care trebuchete, considerăm că ar trebui reanalizate instrucţiunile în
ie
să
le
lase în urmă. În balansul dintre profit şi calitatea
vigoare referitoare la alăturarea parchetelor. Prin amplasaactului
silvicultural, să nu uităm menirea specialistului
rea de parchete cu suprafeţe de maxim 3 ha, se creează în
de
a
acţiona
în favoarea pădurii.
mod deliberat o mare lungime de liziere care, expuse brusc
insolaţiei favorizează declanşarea atacului de ipide. După Precizări: cifrele prezentate în material au fost furnizate de: ing.
exploatarea unui astfel de arboret, pasul următor este ex- Ion Bălaşa – şeful OS Cugir, ing. Nicolae Hondola – responsabil
ploatarea unei benzi din arboretul alăturat rămas pe picior cu cultura şi refacerea pădurilor, protecţia pădurilor, monitoring,
în care arborii s-au înroşit prin efectul mai sus menţionat, ing. Beniamin Pleşa – responsabil fond forestier.

Abstract

From the experience of an mountain Forest District

Nursing cuttings in resinous stands – cleanings and thinnings - are a necessity and must be executed in time, with the
necessary periodicity and with the intensity provided in normative, to ensure a greater resistance of trees to windthrows
and snow breaks.
The restriction of clear cutting areas in resinous stands to 3 ha and imposing regulations on harvesting adjacent coupes
(nealăturarea parchetelor) should be reviewed due to the impact on forest borders, which continuous tree dieback prejudices the quality of wood and causes high economics damages.
Foresters must do their duty, to take action in the market economy and to act efficiently in the interest of today’s forests
and of those which must be leaved behind. Between the profit and the quality of the forest, specialist should not forget
their obligation to take action in forest favor.
Keywords: resinous stands, cleaning, thinning, wind felled, snow breaks.
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protecţia pădurilor

Ritmul activităţii locomotorii
a dăunătorului Hylobius abietis (L.)
Marius Ureche

1. Introducere

A

ctivitatea locomotorie se referă la deplasarea gândacilor pentru căutarea locurilor de hrană şi ovipoziţie, a
locurilor de iernat şi în ieşirea de la locurile de iernat.
În funcţie de condiţiile climatice, gândacii ies primăvara din
locurile de hibernare când temperatura diurnă este în jur de
9°C (Eidmann, 1964; Haritonova, 1965, citaţi de Sibul et al.,
1999). Sibul et al. (1999), au constatat că maximul activităţii
de hrănire a gândacilor se desfăşoară între 17-21°C, precum
şi faptul că dinamica activităţii gândacilor este influenţată
de ciclul variaţiei zilnice a temperaturii, umidităţii şi intensităţii luminii. Christiansen şi Bakke (1971), citaţi de Sibul et
al. (1999) au observat că deplasarea şi hrănirea gândacilor în
perioadele calde ale anului începe cu ora 8 p.m. şi se continuă
pe timpul nopţii. Este foarte important de a stabili factorii
care influenţează activitatea gândacilor, pentru a putea înţelege mai bine comportamentul acestora în natură. Pentru a
stabili influenţa hranei, temperaturii şi luminii în dinamica
activităţii gândacilor de H. abietis, s-au efectuat următoarele cercetări:

c.

Gândacii au fost lăsaţi să flămânzească înainte de experiment, dar pe durata cercetărilor li s-a asigurat hrană;

d. Gândacii au fost lăsaţi să flămânzească atât înainte cât
şi pe durata observaţiilor.
În primul recipient s-a urmărit activitatea gândacilor în primele două variante, iar în al doilea activitatea gândacilor în
ultimele două variante.

2. Materiale şi metodă
Experimentele s-au desfăşurat în anii 2006 şi 2007, folosindu-se două recipiente de sticlă (fig.1), în fiecare fiind introduşi 10 gândaci de H. abietis , aceştia fiind recoltaţi din teren
(O. S. Miercurea Sibiului) cu ajutorul curselor cu atractanţi
sintetici. Observaţiile privind ritmul activităţii zilnice a
acestora s-au desfăşurat pe durata a trei luni: mai, iunie şi
iulie; în fiecare din aceste luni s-a urmărit activitatea gândacilor pe parcursul a 32 de ore (cu observaţii din 2 în 2 ore)
din trei zile diferite, la o temperatură constantă de 21±1°C.
Ritmul activităţii zilnice a fost urmărit din punct de vedere al activităţii locomotorii desfăşurate pentru a surprinde
schimbările în comportamentul gândacilor generate de prezenţa sau lipsa hranei. Ca hrană s-a folosit scoarţă proaspătă
de molid. Experimentul s-a desfăşurat în patru variante:
a.
b.
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Fig. 1 Recipientul de sticlă în care s-au efectuat cercetările
Glass vessel where researches took place

3. Rezultate
Rezultatele din cele patru variante ale experimentului obţinute în condiţii constante de temperatură şi umiditate sunt
redate în tab. 1. Din analiza acestora se observă că în condiţii
de hrană suficientă (experimentul A), activitatea gândacilor
începe să crească înainte de apusul soarelui şi rămâne relativ
constantă între orele 24 şi 04, când marea majoritate a gândacilor sunt în mişcare. În această fază, activitatea gândacilor se caracterizează printr-o geotaxie negativă, manifestată
prin mişcări continue pe pereţii vasului. Către dimineaţă activitatea acestora se diminuează treptat dar nu dispare.

Gândacilor li s-a asigurat hrană atât înainte cât şi pe du- Roaderile s-au desfăşurat cu preponderenţă în perioada de
rata observaţiilor;
activitate intensă a gândacilor, maximul activităţii de hrăGândacii au fost hrăniţi înainte de experiment, dar pe nire la care au participat peste 50% din gândaci având loc
dimineaţa, la răsăritul soarelui.
parcursul cercetărilor (32 ore) hrana a fost sistată;
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Tab. 1. Experimente efectuate în condiţii de laborator în patru variante
Laboratory experiments in four variants
Experimentul
A

B

C

D

Perioada

Repetiţii

mai
iunie
iulie
mai
iunie
iulie
mai
iunie
iulie
mai
iunie
iulie

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
4,3
3,3
3,3
8,3
8,6
6,8
7,6
4,3
5,6
8,6
8,3
9,3

14
3,3
3,6
1,6
9,6
9,3
8,3
5,3
6,6
6,3
9,3
7,6
8,6

16
5,6
5,3
3,3
8,6
9,6
7,3
5,3
3,3
5,6
9,3
9,6
8,6

18
7,3
6,6
3,6
9,3
8,6
9,3
4,6
4,3
6,3
9,6
8,6
9,3

20
9,3
8,3
5,6
9,6
10
9,3
6,3
5,6
6,6
9,3
9,3
9,6

12

Numărul de gândaci activi în 32 de ore
24
2
4
6
8
9,6
8,3
9,6
7,3
8,3
9,6
9,6
9,3
7,6
6,3
9,6
9,3
9,6
9,3
5,6
10
10
9,3
10
10
9,6
10
10
9,6
9,6
10
9,6
10
10
9,6
9,6
9,3
9,6
6,8
7,3
9,3
9,6
9,6
8,3
8,3
9,3
9,6
9,6
7,6
6,6
9,6
9,6
9,3
9,6
9,6
10
10
9,6
9,6
9,3
9,6
10
10
9,6
9,6

Media
10
5,3
5,3
3,3
9,3
10
9,6
5,6
5,3
6,3
9,3
9,6
9,3

12
4,6
3,6
3,6
9,6
9,3
9,3
5,3
4,6
5
10
9,6
9,6

14
2,6
3,3
2,3
8,3
9,6
9,3
3,3
4,3
3,3
9,3
9,3
9,6

16
5,3
4,3
2,6
6,3
9,6
9,3
4,6
3,6
4
8,6
9,3
9,3

18
5,6
6,3
4,3
9,6
9,3
9,6
5,3
4,3
4,3
9,3
9,6
9,3

20
8,3
8,6
5,3
8,3
10
9,6
7,3
5,6
6,3
9,6
9,6
9,6

6,6
6,5
5,3
9,1
9,5
9,2
6,6
6,1
6,5
9,4
9,3
9,4

ficat comportamentul, declanşând o activitate susţinută de
căutare a noi surse de hrană, ritmul activităţii locomotorii
fiind în directă legătură cu sursa de hrană. În concluzie, când
hrana nu mai este suficientă, activitatea gândacilor nu se mai
corelează cu intensitatea luminii, aceştia fiind într-o mişcare
continuă. Rezultatele sunt în concordanţă cu fenomenele ce
se petrec în natură, lipsa hranei declanşând fenomenul de
migrare, de căutare a altor locuri de hrană.

mai
iunie
iulie

10

Nr. de gândaci activi
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Fig. 2 Experimente de laborator privind activitatea gândacilor de H. abietis în cazul asigurării hranei înainte şi pe durata
observaţiilor. Experimentul A
Laboratory experiments of the activity of the large pine weevil H. abitis,
in case of feeding before and during observations. Experiment A

Nr. de gândaci activi

Ora

10
8
6
4
2

Pe parcursul zilei, activitatea gândacilor s-a diminuat treptat,
0
12 14 16 18 20 22 24 2
4
6
8 10 12 14 16 18 20
între orele 12-14 sub 60 % din gândaci fiind inactivi. Din fig.
Ora
2 se poate remarca legătura existentă între activitatea gânmai
iunie
iulie
dacilor şi intensitatea luminii dată de alternanţa zi-noapte şi
de durata diurnă a zilei. Se constată că activitatea gândacilor Fig. 3 Experimente de laborator privind activitatea gândacilor
este invers proporţională cu intensitatea luminii, perioada de H. abietis în cazul hrănirii acestora înainte de experiment,
în care aceştia sunt activi scăzând odată cu creşterea peri- dar cu sistarea hranei pe durata observaţiilor. Experimentul B
oadei diurne a zilei. Se observă că în luna iulie, activitatea
Laboratory experiments of the activity of the large pine weevil H. abigândacilor pe timpul nopţii se menţine între aceiaşi parame- etis, in case of feeding them before the experiment, but with ceasing of
tri ca şi în alte luni (mai şi iunie), dar odată cu micşorarea
feeding during the observations. Experiment B
duratei nopţii aceasta se diminuează.
Faptul că lipsa hranei este un element hotărâtor în comporDeoarece cea mai importantă activitate locomotorie a gânda- tamentul gândacilor este dovedită şi de rezultatele obţinucilor este cea de hrănire, în condiţiile unei hrane suficiente te în experimentul C unde, după o flămânzire în prealabil a
aceasta se corelează cu intensitatea luminii, gândacii fiind gândacilor, acestora li s-a administrat hrană. După cum se
activi în perioadele crepusculare ale zilelor şi noaptea, spre observă din fig. 4, în primele ore de la administrarea hranei,
deosebire de miezul zilei când activitatea lor se diminuează ritmul activităţii locomotorii a scăzut semnificativ comparasubstanţial.
tiv cu experimentul B, gândacii desfăşurând o activitate inÎn experimentul B, unde hrana a fost sistată pe durata ob- tensă de hrănire. În perioada nocturnă, activitatea gândaciservaţiilor, activitatea gândacilor a fost mult superioară celei lor se manifestă prin mişcări susţinute în interiorul vasului,
din primul experiment. Din fig. 3 se poate observa că ritmul către dimineaţă aceasta scade în intensitate odată cu creşteactivităţii gândacilor a fost ridicat indiferent de intensitatea rea activităţii de roadere. În paralel cu creşterea intensităţii
luminii dată de alternanţa zi-noapte sau de perioada mai luminii, activitatea gândacilor, atât cea locomotorie cât şi cea
mică sau mai mare de iluminare a vasului. Fără îndoială că de hrănire, se diminuează urmând o curbă asemănătoare cu
lipsa hranei este motivul pentru care gândacii şi-au modi- cea din experimentul A.
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observaţiilor, odată cu găsirea hranei în cazul experimentului B activitatea acestora s-a manifestat mai puţin prin deplasări pe pereţii vasului cât printr-o activitate intensă de
hrănire. Lipsa în continuare a hranei în cazul experimentului D a menţinut un ritm susţinut de deplasare a gândacilor
pe pereţii vasului.

12

Nr. de gândaci activi

10
8
6
4

4. Concluzii

2
0

Se poate spune că rezultatele experimentelor din laborator
scot în evidenţă faptul că activitatea gândacilor este determai
iunie
iulie
minată în primul rând de existenţa hranei, acesta fiind cel
Fig. 4. Experimente de laborator privind activitatea gândacilor mai important element care influenţează activitatea gândade H. abietis lăsaţi să flămânzească înainte de experiment, dar cilor, lipsa ei declanşând instinctul de supravieţuire. În toate
cu asigurarea hranei pe durata observaţiilor. Experimentul C
experimentele în care hrana lipseşte se constată o activitate
Laboratory experiments of the activity of the large pine weevil H. abifebrilă a gândacilor de căutare a hranei, indiferent de intenetis, in case of ceasing feeding before the experiment, but with feeding
sitatea luminii. Al doilea element care influenţează activitaduring observations. Experiment C
tea gândacilor este variaţia intensităţii luminii, dar aceasta
Se constată că odată cu dispariţia stresului indus gândacilor este un factor care acţionează doar în cazul în care hrana
de lipsa hranei, comportamentul acestora se schimbă, accen- gândacilor este asigurată.
tul căzând pe activitatea de hrănire, devenind oarecum ase- Deoarece se constată o mare variabilitate a datelor în intemănător cu cel constatat în experimentele cu gândacii hră- riorul blocurilor experimentale cât şi între acestea, este neniţi atât înainte cât şi pe durata observaţiilor. În urma activi- cesară o analiză a variaţiei pe baza căreia să se poată stabili
tăţii de hrănire intensă, activitatea locomotorie a gândacilor dacă variabilitatea se datorează experienţelor efectuate sau
revine în strânsă legătură cu variaţia intensităţii luminii.
este întâmplătoare. Analiza varianţei se prezintă în tab. 2,
În experimentul D, unde gândaci au fost lăsaţi să flămân- iar determinarea statistică Fisher (testul F) în tab. 3.
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zească atât înainte cât şi pe durata observaţiilor, activitatea
Tab. 2. Analiza varianţei activităţii gândacilor de H. abietis
locomotorie a acestora a fost susţinută, caracterizată printrîn cale patru variante
o mişcare continuă a acestora pe pereţii vasului. Intensitatea Variance analysis of the large pine weevil H. abietis activity in four variants
activităţii este similară cu cea constatată în experimentul B,
Numărul
gândacii canalizându-şi energia într-o activitate intensă de
Suma pătratelor gradelor
Sursa variaţiei
de
Varianţa
Fcalculat
abaterilor
căutare a sursei de hrană (fig. 5).
libertate

Este important de reţinut că în acest caz mişcarea gândacilor
nu mai este dependentă de intensitatea luminii, ci este direct
influenţată de căutarea hranei, aceasta fiind cea mai importantă activitate a gândacilor.
12

Factorul H (hrănirea)
Factorul P (perioada)
Interacţiunea H-P
Valoarea reziduală (E)
Valoarea totală

24421,45
203,73
9091,56
123049,82
156766,56

3
2
6
30
36

8140,48
101,87
1515,26
4101,66

1,98
0,02
0,37

Tab. 3. Valoarea tabelară Fisher (testul F)
Fisher’s values (test F)
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Fig. 5 Experimente de laborator privind activitatea gândacilor de H. abietis lăsaţi să flămânzească atât înainte cât şi pe
durata observaţiilor. Experimentul D.
Laboratory experiments of the activity of the large pine weevil H. abietis,
with no feeding insects before and during observations. Experiment D.

Factorul

f1

f2

H
P
H-P

3
2
6

30
30
30

F tabelar la probabilitatea de transgresiune
P 5%
P 1%
2,92
4,51
19,46
99,47
3,81
7,23

Se observă că între variantele factorilor de hrănire şi perioadă nu există diferenţe asigurate statistic, deoarece F calculat
este mai mic decât F tabelar (teoretic). Prin urmare nu se mai
continuă stabilirea semnificaţiei diferenţelor folosind diverse teste (testul t, testul Duncan, etc.).

Trebuie făcută o distincţie între activitatea locomotorie desfăşurată de gândaci pe timpul nopţii, în cazul asigurării surselor
Din observaţiile privind activitatea gândacilor în cele patru de hrană, şi activitatea gândacilor flămânzi. Prima reprezintă
experimente putem afirma că aceasta este influenţată în un comportament „natural”, caracterizat prin deplasări ale
principal de existenţa hranei, lipsa acesteia declanşând in- gândacilor pe suprafeţe mari (Nordlander, 1987), constatat şi
stinctul de supravieţuire şi având ca rezultat o intensificare a în natură în suprafeţele invadate de acest dăunător. Activitaactivităţii locomotorii, de migrare a gândacilor către noi sur- tea gândacilor flămânzi este generată de instinctul de suprase de hrană. În cazul experimentelor B şi D, când gândacii au vieţuire prin care insecta desfăşoară o activitate susţinută de
fost lăsaţi să flămânzească circa 7 zile înainte de efectuarea
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găsire a unor suprafeţe care să-i asigure hrana necesară.

rea gândacilor trebuie să se facă dimineaţa devreme sau seara
şi
nu în mijlocul zilei, când intensitatea luminii şi temperatura
În condiţii constante de temperatură, umiditate şi de hraau
valori maxime, iar gândacii sunt mai puţin activi.
nă suficientă, activitatea locomotorie a gândacilor este
influențată de intensitatea luminii, aceştia preferând să se
deplaseze şi să se hrănească în perioadele de lumină crepusculară sau noaptea, rezultatele fiind în concordanţă cu cele Christiansen, E. şi Bakke, A., 1968: Temperature preference in adult of
Hylobius abietis L. (Coleoptera : Curculionidae) during feeding and ovipoobţinute de Merivee et al. (1998), citat de Sibul et al. (1999). În
zition. Z. ang Ent. 62: 83-89
natură, unde există variaţii mari de temperatură şi umiditate, Klimetzek, D. şi Vité, J. P., 1989: Tierische Schadlinge. In: Schmidt-Vogt, H..
comportamentul gândacilor este influenţat şi de aceşti factori.
Die Fichte, Verlag Paul- Parey, Hamburg und Berlin, Band. II/2, p. 40-133
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Abstract

Locomotor activity rhythm of Hylobius abietis (L.)

To study the changes of the large pine weevil H. abietis behavior during the day generated by the presence or absence of
food, in constant temperatures conditions, glass containers with 10 weevil each, in four variants of feeding were used.
The experiments show that the most important element which influents the activity of large pine weevil is food. In case
of feeding, the main activity took place on crepuscular periods of de day and during the night.

Recenzie

Keywords: Hylobius abietis, feeding, light intensity, weevil’s activity
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şi cu sprijinul fostului director al insti- Centrală”, noua carte a domnului ing.
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ductivitatea şi capacitatea de producţie
a pădurilor în corelaţie cu instalaţiile
de transport. Primul inventar al pădurilor României”

inventar al pădurilor României, pe
baza căruia s-au făcut propuneri de punere în valoare a potenţialului forestier
al ţării, în special prin organizarea activităţii de construcţii forestiere.
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Primul autor al cărţii, domnul ing. Petre Bradosche, compară propunerile din
acest studiu cu ghidul privind proiectarea
şi construcţia drumurilor forestiere, editat de Universitatea din Braşov în 2006
şi evidenţiază „stagnarea care persistă în
Imagine din timpul lansării cărţii
acest domeniu de peste patru decenii”, ca
Image during book launching
urmare a neutilizării mai bune a fonduriRedacţia Revistei de Silvicultură şi
Lucrarea a fost redactată cu 50 de ani lor oferite de Uniunea Europeană.
în urmă, în cadrul Institutului de Stu- Bucurându-se de un bun renume, după Cinegetică îi adresează felicitări domdii şi Proiectări Silvice din Bucureşti, apariţia cărţilor: „Contribuţia şcolii nului ing. Petre Bradosche şi îi doreşte
de un colectiv alcătuit din: ing. Brados- franceze la formarea silviculturii ro- mulţi ani cu sănătate şi noi publicaţii.■
che Petre, ing. Giurgiu Victor şi ing. Mi- mâneşti” şi „Carambois – aventura
Dr. ing. Valentin Bolea
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protecţia pădurilor

Pădurea, bradul şi cervidele
în Germania şi ţările învecinate
Aurel Teuşan

1. An nou, probleme vechi

P

roblematica unui modus vivendi între silvicultorii îndatoraţi să realizeze o producţie lemnoasă optimală şi
cervidele în căutarea hranei de toate zilele preocupă de
decenii atât slujbaşii pădurii, cât şi pe cei îndreptăţiţi la vânat.

Prin anii ´70, autorul acestor rânduri a schimbat câteva vorbe cu prof. H. Almăşan cu ocazia unei întruniri la un institut
de cercetări silvice din Göttingen

„Nemţii, vai de ei!“ aşa spunea Almăşan. „Am rămas uimit să
văd ce probleme au silvicultorii cu vânatul şi la ce soluţii de protecţie recurg. Repelenţi, pari de lemn sau metalici cu ţepi… Am
luat cu mine câteva dintre aceste dispozitive, spre a le arăta studenţilor mei“.

Fig.1,2. Puieţi de brad distruşi de cervide
Silver fir seedlings destroyed by deer

Pe atunci, aceleaşi stări de lucru şi în ţările din apusul Europei.
În Austria, slujitorii pădurii, vânătorii de profesie şi experţii
în materie de biologie şi-au întins mâna cu scopul de a lămuri
premisele unei convieţuiri între pădure si cervide. În munţii Karwendel, pe o suprafaţă totală de circa 65.000 km2 au
fost amplasate 3 unităţi (reviere), destinate cercetărilor. Iniţiativa este cunoscută sub denumirea Wildforschungsprojekt
Achenkirch (Tirol).

Rezultate?
O reducere drastică a populaţiei de cervide, combinată cu o
restructurare a sexelor a dat rezultate promiţătoare. Toate
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3. De la lujerul terminal la verticilul superior

speciile forestiere locale au putut fi regenerate fără împrejmuiri. Pe de altă parte, s-a dovedit că nu se poate renunţa definitiv la măsuri de protecţie individuală cu repelenţi. Numai Direcţia silvică Freiburg, competentă pentru Pădurea Neagră,
cu ajutorul acestora se poate ajusta balanţa pădure-vânat în şi-a asumat sarcina de a coordona şi optimiza activităţile pe teren.
„Noi trebuie să protejăm în primul rând bradul“, aşa suna puncconformitate cu ţelurile locale.
tul de vedere oficial.“În acest caz nu-i suficient a se mărgini la
Activităţile din Austria i-au inspirat şi pe germani.
lujerul terminal. Mugurii din verticilul superior conţin auxine de
Primul pas s-a făcut în Baden-Württemberg în 1983. Admi- importanţă determinantă pentru creşterea în înălţime. De unde
nistraţia silvică şi organizaţiile vânătoreşti au convenit să necesitatea unui procedeu de a trata, în mod rapid, şi unii, şi alţii.
controleze împreună – tot la trei ani – situaţia regenerări- Un deziderat împlinit prin punerea la punct a unui ansamblu
lor naturale. Rezultatele sunt consemnate într-un protocol, portativ, cunoscut sub denumirea de „Streichgerät IDEAL“ .
cunoscut sub denumirea de „Forstliches Gutachten zur Abschußplanung“. Pe baza acestuia se hotărăşte, dacă numărul
animalelor trebuie redus sau nu.

2. Bradul, măsura echilibrului silvo-cinegetic

4. Motiv de poticnire: costul măsurilor de
protecţie

În anul 2005 a avut loc în Baden-Württemberg o reformă în
administraţia silvică de stat. Structura tradiţională (ocol/diÎn Germania, bradul este specia preferată pentru experimenrecţie/minister) a fost zdrobită, ocoalele au fost comunalizate
te în pădurile de amestec montane. O trăsătură deosebită
şi solicitate ca până în anul 2020 să reducă cheltuielile cu 20%.
constă în cooperarea cu proprietarii de păduri private.
Concludent pentru noua situaţie este următorul dialog înProprietarul unei păduri de amestec (molid, brad, fag) cu o
tre personalul silvic, îndreptăţitul la vânat şi autorul acestor
întindere de circa 50 hectare din regiunea muntoasă Allgäu
rânduri, dialog care a avut loc în mijlocul unei plantaţii de
(Bavaria) a ţinut să-l însoţesc în pădure spre a-mi demonstra,
brad, exterminată de copitate.
cum a reuşit să promoveze şi bradul şi vânatul.
„Noi nu mai suntem în stare a suporta cheltuielile măsurilor de
„Eu sunt şi vânător, mă bucur nu numai de brazii bine plătiţi,
protecţie. Cei îndreptăţiţi la vânătoare au datoria de a reduce nuci şi de cerbi şi căpriori. Prin urmare trebuie să împac şi capra
mărul cervidelor, până ce regenerarea naturală a speciilor silvice
şi varza“.
este asigurată, aşa a spus şeful ocolului.
Încercările cu împrejmuiri nu au corespuns aşteptărilor. IerUn punct de vedere sprijinit şi de o expertiză elaborată la
nile din regiune, în jur de 1000 m altitudine, sunt bogate în
nivel federal şi publicată pe data de 05. 05. 2010 de trei orzăpadă, gardurile trebuie mereu controlate şi refăcute.
ganizaţii care promovează, într-un fel sau altul, silvicultura.
Au urmat încercări cu un repelent recomandat de un cunosDupă cum era de aşteptat, replica nu a întârziat. Urmarea
cut. Spre a fi sigur, proprietarul a aplicat material cu proeste că, actualmente, tematica se discută la nivel parlamentar.
pria-i mână. În primi doi-trei ani au avut loc unele încercări
din partea cervidelor de a consuma şi lujerii protejaţi. După
care aceste tentative au încetat definitiv. De unde presupuAlmăşan H., Boghez I., 1968: Cercetări privind pagubele cauzate de cernerea că experienţele de importanţă vitală trăite de o genevide în culturi forestiere. Bul. Institutului politehnic Braşov, X, B, 87-95.
raţie, se transmit generaţiei următoare. Fapt cert este că; în Perle, A., 1982: Aus dem Wildforschungsprojekt Achenkirch. Chemischer
decurs de două decenii ponderea bradului s-a ridicat de la
Schutz. Tiroler Forstdienst, 4.
15% la 18%.
Popescu C., 1973: Vătămarea culturilor de către cervide şi propuneri de
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Abstract

***, 2010: Wald-Wild-Debatte auf Bundesebene angestoßen. Der Waldwirt.

Forest, Silver fir and deers in Germany and in the neighboring countries
An important problem that occurs among foresters, trying to ensure optimal wood production and deer species which
feed upon young regeneration, concerned for decades foresters as well as hunters. Several cases of methods for controlling
the deer population impact on forest cultures in Austria, Germany and Romania are presented.
Good results were achieved trough reduction of deer population, correction of sex ratio, using fences or repellents, supplementary feeding, silviculture operation etc. The use of repellents is still needed as an individual protective measure in
order to maintain a balance between forest and game according to the local objectives.
Keywords: forest-deer conflict, silviculture, hunting, fence, repellent.
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punerea în valoare
a produselor nelemnoase

Trufele - o bogăţie a ecosistemelor
forestiere, prea puţin cunoscută
de către silvicultori
Lucian Dincă, Maria Dincă

1. Generalităţi

D

intre ciupercile care cresc sub pământ, trufa este
cea mai preţioasă, deoarece se dezvoltă numai în
anumite locuri care îndeplinesc o sumedenie de
condiţii, atât ale solului cât şi referitoare la climă, iar pentru a le identifica este nevoie de câini special dresaţi. Cantităţile recoltate sunt foarte mici, faţă de cerinţele crescânde ale cunoscătorilor.

Trufele (ascocarpi sau corpii fructiferi ai ciupercii) se găsesc la câţiva centimetri sub pământ (în general de la 5-30
cm) însă uneori ele se află chiar şi până la 70 cm adâncime.
Trufele sunt produse de ciuperci micoritice. Micoriza este
simbioza între rădăcinile plantelor superioare cu miceliul
unei specii de ciuperci, sau convieţuirea stabilită între
anumite categorii de ciuperci şi rădăcinile unor plante superioare. În acest caz planta superioară micorizată asigură ciupercii glucide, vitamine, substanţe stimulatoare de
creştere şi fructificare, iar ciuperca furnizează plantei azot,
fosfor şi alte elemente în formă uşor asimilabilă. Datorită acestei relaţii simbiotice plantele micorizate cresc mai
bine, iar ciupercile fructifică mai abundent. Şi această specie de ciupercă se reproduce prin spori. Sporii sunt răspândiţi de către insecte, animale şi apă.
Trufele apar începând de primăvara - în lunile aprilie-iunie.
Cele mai multe specii se găsesc vara şi toamna, dar trufa
de iarnă se poate găsi şi sub stratul de zăpadă. Când ia naştere, are forma unei cupe minuscule, ale cărei margini se
vor reînchide şi vor forma un tubercul, al cărui interior se
va organiza în nervuri sterile şi mai apoi în nervuri fertile. Acest ansamblu, deja autonom, formează corpul trufei,
de culoare neagră, înfăşurat într-o scoarţă, ornat cu mici
negi sau solzi care, pe lângă rolul de protecţie, contribuie şi
la respiraţia şi hrănirea tuberculului.
Semnele distincte ale trufei: de obicei are formă rotundă
sau formă de bulb, uneori cu aspect neted, dar de cele mai
multe ori aspect zbârcit. Poate fi scorburoasă sau plină, cu
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model marmorat, sau interiorul poate prezenta aspect de
labirint. Culoarea diferă în funcţie de mărime şi vârstă.
Mărimile trufelor sunt cuprinse între mărimea unei frăguţe şi cea a unui cartof, dar s-au găsit şi exemplare mai mari.
Trufele fac parte din familia Tuberaceae şi sunt alcătuite
din corp fructifer (ascocarp). Corpul fructifer este constituit din peridium (scoarţă exterioară fină sau învelită cu
solzi) şi glebă. Talul are formă de bulb, poate fi acoperit de
mai mulţi lobi, nu este uniform, poate avea cute, cocoaşe.
Poate fi de culoare albă, gălbuie, roşiatică, maro sau neagră.
Exteriorul poate fi gol, acoperit de muşchi sau lânos. Gleba
este alcătuită dintr-un material fertil de culoare închisă
şi este divizat de o nervură groasă, de sterili de culoare
albă sau gălbuie. Se întâmplă adesea ca nervurile sterile
să străpungă scoarţa exterioară şi să ajungă în contact cu
lumea exterioară. Ascele se găsesc în nervurile fertile, iar
odată cu dezvoltarea şi maturizarea acestora, aerul nu mai
încape în stratul steril şi stratul infertil devine comprimat.
Într-o trufă matură, stratul fertil este alcătuit în totalitate de asce conţinând sporii. Dimensiunea sporilor, aspectul şi numărul lor total în asce (1-8) ajută la determinarea
speciei. Talul trufelor este alcătuit dintr-un sistem de hife,
care formează miceliul. Peretele celular împarte hifele pe
segmenţi. Pe aceşti segmenţi se află porii, prin intermediul cărora citoplasma celulelor învecinate poate intra în
contact. Tot prin pori circulă şi organitele celulare. În cazul ciupercilor din clasa Ascomycetelor, segmenţii conţin
una sau două nuclee. Partea gelatinoasă a celulei ciupercilor este citoplasma, în care se pot găsi organitele celulare
caracteristice fiinţelor eucariote. În afară de membrana celulară, celulele ciupercilor sunt protejate şi de peretele celular. Ascocarpul este, de asemenea, alcătuit din hife, dar
în acest caz acestea formează ţesuturi diferenţiate.

2. Istoric
Alexandre Dumas, un pasionat de trufe, menţiona: „a face
istoria trufelor înseamnă a face istoria civilizaţiei umane”.
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„Gurmanzii tuturor epocilor nu au pronunţat niciodată nu- Perioada de recoltare: din octombrie până în decembrie
mele trufei fără să-şi ducă mâna la pălărie”.
Descriere: este numită de cei pretenţioşi şi regina trufelor.
Istoria trufelor îşi are rădăcinile în trecut. Chiar şi cu trei mii Are o formă sferoidă, puternic neregulată. Suprafaţa extede ani înainte de Hristos, babilonienii au fost atraşi de acest rioară este netedă şi catifelată. Culoarea variază de la ocrudeschisă la crem-închisă sau verzuie. Interiorul (gleba) este,
cadou „misterios” al naturii.
Romanii o importau din Libia. Galii au ales-o ca o bogăţie de culoare albă la galben-murdară cu vinişoare albe. Parfuculinară. Stejarul era pentru ei un arbore divin, iar trufa care mul e plăcut şi aromat, foarte diferit de cel al altor trufe. Este
o trufă uşor degradabilă (în câteva zile). Aroma sa este foarte
creştea la baza sa, un dar al cerului.
volatilă, nu se recomandă gătirea la temperaturi mari. Sunt
În Evul Mediu biserica catolică a condamnat trufa: ea oare nu consumate crude, feliate sau rase pe feluri de mâncare, având
creşte în sol, la fel de neagră ca un damnat?; forma sa malefică, o aromă de metan şi usturoi, preţuită de gurmanzi.
ori arsura solului, sau dezvoltarea sa legată de fulgere, erau
destule motive pentru o astfel de abordare.
Trufele sunt menţionate şi elogiate de Balzac (Comedia umana), Alexandre Dumas, Alphonse Daudet, Proust, Georges
Sand.
Calendarul republican francez îi rezervă trufei o zi specială
(28 de frimaire, sfârşitul lui decembrie).

Efectul afrodisiac al trufelor
Galen, medic grec, a recomandat trufele pentru producerea
unui entuziasm general, care predispune la voluptate.
Ibn Abdun (secolul al XII-lea), în tratatul său, avertiza populaţia împotriva trufelor: nu se vor vinde trufe în jurul moscheelor, pentru că sunt un fruct căutat de libertini.
Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), magistrat, gastronom şi scriitor francez, s-a referit la trufe ca la un diamant al
bucătăriei şi a afirmat că cel care spune trufă, spune un cuvânt
care readuce amintiri erotice şi gastronomice, dar mai departe
spune: trufele nu sunt un afrodisiac, dar uneori fac unele femei
mai drăgăstoase şi bărbaţii mai amiabili.

3. Specii de trufe

Fig. 1. Trufa albă (Tuber magnatum Pico)
White truffle

Tuber aestivum Vittadini - trufa de vară, trufa neagră

Descriere: trăieşte în simbioză cu: stejarul, carpenul, alunul, fagul, teiul. Are o formă rotundă neregulată, culoare
negru-brună la exterior, în interior brună împânzită de nervuri de culoare alb-cenuşii. Se află la 1-10 cm sub pământ, în
unele cazuri chiar şi la adâncimi mai mari. Poate ajunge la
mărimea unui măr. Are un miros specific şi gust aromat.

În ţara noastră se găsesc: Tuber melanosporum Vitt. (fierea
Areal: aproape pe tot teritoriul Europei. Sunt trufele cele
pământului, trufa neagră, trufa de iarnă), T. aestivum Vitt.
mai frecvente şi pot fi găsite în multe părţi ale Europei, din
(trufa de vară sau trufa văratică), T. (aestivum var.) uncinatum
mai până în septembrie. În multe regiuni din estul Europei
Chatin, T. brumale Vitt. (trufa de iarnă), T. magnatum Pico
este considerată plantă rară şi protejată ca atare: în Slovenia
(trufa albă), Choiromyces mendriformis Vitt. (trufa porcească).
şi Slovacia trufa de vară cade sub interdicţia recoltării, iar în
Aproximativ şaizeci de specii fac parte – pe plan mondial Ucraina şi Rusia se găseşte pe lista roşie. Este cea mai impor– din familia Tuberacee. Acestea s-au răspândit mai mult în tantă trufă a Bazinului Carpatic. Din cauza apariţiei sale pe
emisfera nordică. În Europa întâlnim circa douăzeci de spe- scară largă, a timpului îndelungat de producţie şi a cantitaţii
cii; din acestea doar opt au valoare gastronomică. E vorba de anuale mari, se află în poziţie de dominanţă aproape absotrufa de Périgord sau trufa franceză (T. melanosporum), trufa lută pe piaţa trufelor (Sălăgeanu şi Sălăgeanu 1985, Şandru
de vară (T. aestivum), trufa de Istria (T. magnatum), trufa de 2009, Tudor 2010, Fekete şi Lascu 2011).
iarnă (T. brumale), trufa cu spori mari (T. macrosporum), trufa
Perioada de recoltare: din mai până în septembrie
încreţită (T. mesentericum), trufa alburie (T. borchii) şi trufa de
Maroc (T. oligospermum).

Tuber magnatum Pico - trufa albă
Este cea mai valoroasă şi apreciată trufă, având un parfum
plăcut şi aromat foarte diferit de cel al altor trufe. Trăieşte în
simbioză cu: stejarul, teiul, alunul, plopul, salcia. Are o formă
rotundă neregulată cu adâncituri de culoare crem-maronie în
exterior şi roşiatic în interior. Are un miros intens şi culoare
crem-maronie la exterior şi roşiatic în interior.
Areal: ţările de baştină sunt Italia şi Croaţia, dar s-a găsit şi
în ţara noastră, în păduri bătrâne de stejari, tei, plopi, sălcii
şi paltini.

Fig. 2. Trufa de vară (Tuber aestivum Vitt)
Summer truffle
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Tuber uncinatum Chatin – trufa burgundă, trufa văratică
Sinonim Tuber aestivum var. uncinatum (Chatin) I.R.Hall
Descriere: se aseamănă cu T. aestivum (prin secţionare se
observă diferenţa dintre cele două specii). Are o formă rotundă neregulată, la exterior de culoare neagră, iar la interior de culoare maro-roşiatic sau ciocolatiu, cu aspect marmorat şi nervuri de culoare alb-gri. Are un miros mai puternic şi
un gust mai aromat decât T. aestivum.
Areal: similar cu cel al trufei de vară, păduri de stejar, carpen, alun, fag, tei, pe soluri calcaroase.
Perioada de recoltare: septembrie-noiembrie.

Fig. 4. Trufa cu spori mari (Tuber macrosporum Vitt)
Truffle with high spore

Tuber brumale Vittadini - trufa de iarnă

Descriere: este asemănătoare cu trufa de vară. Are o formă
rotundă neregulată, de culoare neagră la exterior şi negrucenuşiu în interior, cu nervuri de culoare albă mai late. În zonele climatice mai bune poate creşte de mărimea unui ou de
găină, dar în general au dimensiunile unei nuci. Ca mărime
este mai mică decât celelalte trufe, cu miros de mosc, având
exteriorul lucios de culoare maro închis sau negru-albăstrui,
interiorul fiind cărnos cu aspect marmorat, de culare albiciosă sau gri-cenuşie. Faţă de tipul de sol este cea mai puţin
pretenţioasă specie de trufă. Se găseşte în zone mai umede,
după toamnele ploioase.

Fig. 3. Trufa burgundă (Tuber uncinatum Chatin)
Burgundy truffle

Tuber melanosporum – trufa neagră, trufa de Périgord

Descriere: trăieşte în simbioză cu: stejarul, carpenul, alunul, fagul, teiul. Are o formă rotundă, neregulată, cu zgrunţuri piramidali de culoare negru spre roşiatic la exterior şi
negru-maroniu la interior cu nervuri albe. Emană un miros
şi gust plăcut.

Areal: România (Şandru 2009, Fekete şi Lascu 2011), Ungaria, Iugoslavia, Franţa, Italia. Abia după apariţia câinilor special dresaţi s-a constatat că este cea mai răspândită specie de
trufă din ţara noastră.
Perioda de recoltare: din decembrie până în martie.

Areal: Apare în sud-vestul Europei (Franţa, Italia, Spania,
Slovenia, Croaţia). Este posibil să crescă şi la noi, dar nu există date certe, deşi apare în literatura de specialitate (Sălăgeanu şi Sălăgeanu 1985). Este chintesenţa trufelor, cu o aromă
intensă şi foarte personală, dificil de definit şi variabilă în
funcţie de habitat. Cresc asociate cu rădăcinile de stejari
Fig. 5. Trufa de iarnă (Tuber brumale Vitt.)
(mai ales pe stejarul pufos, în arborete rare şi chiar pe arbori
Wintter truffle
izolaţi), goruni, aluni, tei, carpeni şi nuci, pe solurile calcaroase. Are nevoie de un climat cu veri calde şi secetoase, la Tuber mesentericum Vittadini – trufa de pin
altitudini între 0 şi 1000 metri. Se recoltează (în Franţa) din Descriere: are o formă rotundă neregulată, are dimensiuni
noiembrie până în martie.
mici. Ca aspect este asemănătoare cu Tuber aestivum, dar
este
mai netedă, aspectul în interior este mai împânzit de
Tuber macrosporum Vittadini – trufa cu spori mari
nervuri
late de culoare albă. Are un miros foarte înţepător,
Descriere: este cea mai valoroasă şi apreciată dintre trufele
de
gudron
şi este mai slab căutată în interes comercial danegre. Are o formă rotundă neregulată, de culoare negrutorită
mirosului
pe care îl emană. Are interiorul cu aspect
maroniu la exterior şi gri-roşiatic în interior cu nervuri albe
marmorat,
la
început
de culoare albă apoi maroniu-gălbui.
mai dese şi apropiate. Este o specie de trufă mai rar întâlnită,
Este
o
trufă
foarte
asemănătoare
cu trufa neagră de vară, de
fiind pretenţioasă la condiţiile climatice şi pH-ul solului. Are
care
se
distinge
prin
mirosul
intens
de fenol. Suprafaţa este
un miros şi aromă asemănătoare cu Tuber magnatum.
întunecată şi cu negi, iar interiorul este consistent şi albiAreal: România (Şandru, 2009), Ungaria, Spania, Franţa, cios. Creşte în simbioză cu specii de stejari, aluni, fagi şi pini.
Italia, fosta Iugoslavie.
Emană un miros specific de gudron şi din acest motiv nu este
Perioada de recoltare: din octombrie până în decembrie.
un soi atât de căutat.
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Areal: România, Ungaria, Spania, Franţa, Italia, fosta Iugoslavie.
Perioada de recoltare: din septembrie până în decembrie.

arborii se găsesc la cca. 10 m distanţă unul faţă de celălalt,
dar nu este exclus ca trufele să fie găsite şi pe alte soluri.
Apariţia trufelor este influenţată de mai mulţi factori: precipitaţiile şi apa freatică, factori legaţi de relief, compoziţia
solului (caracteristicile fizice şi chimice), planta-gazdă, asocierea dintre plantele din jur, alte bacterii şi ciuperci, prezenţa sau lipsa unor animale.
Un semn exterior de prezenţă a trufei este aşa-zisul „sol ars”,
adică o porţiune de teren din jurul unui arbore, unde solul pare
ars din cauza dispariţiei vegetaţiei datorită trufelor. De la apariţia solului ars până la producţia de trufe trec între 2 şi 6 ani.

Trufele se pot dezvolta numai în anumite tipuri de soluri
(date din alte ţări): calcaroase sau calcice, dar cu o mare vaFig. 6. Trufa de pin (Tuber mesentericum Vitt.)
rietate de subtipuri, cu structura glomerulară, capacitate
Pine truffle
mare de retenţie a apei, echilibrul elementelor componente,
drenaj bun, variaţii mari ale pH-ului (în medie 8), raport conChoiromyces meandriformis Vittadini – trufa porcească
Descriere: are o formă rotundă neregulată, de culoare alb- stant C/N, şi CaO, o mare posibilitate de variaţii privind congălbui la exterior şi crem-gălbui în interior, cu aspect de mar- ţinutul de fosfor total, potasiu şi materie organică. Oszkár
morat. Are un miros puternic cu aromă de porumb fiert şi Fekete susţine că solul de tip soloneţ este cel optim pentru
se găseşte uneori şi la suprafaţa pământului. Având o con- producţia de trufe de vară. Cercetătorii italieni indică drept
sistenţă puternică îşi păstrează aroma şi după uscare. Poate caracteristici specifice solurilor trufiere: pH-ul ridicat (7.05atinge greutatea de 20-250 g. Este mai uşor de găsit deoarece 8.75) şi raportul C/N de 10-15. Specialiştii spanioli indică
foarte des iese din pământ şi nu este necesară căutarea cu pentru T. melanosporum prezenţa CaCO3 în sol ca relevantă.
câini. Este o trufă specifică Bazinului Carpatic. În Transil- Se pare că zona de răspândire a trufelor negre este între 400
vania erau consemnate familii care recoltau şi comercializau şi 550 latitudine nordică, specia având nevoie de un climat
temperat. Climatul ideal pentru trufe s-ar caracteriza prin
această specie.
(date
din alte ţări): ierni cu nopţi de la -5°C şi 0°C şi zile între
Areal: România (Sălăgeanu şi Sălăgeanu 1985, Chira 2000
10°C
şi
14°C, primăveri cu perioade alternative de umiditacom. pers., Şandru 2009), Ungaria, Slovacia, Cehia, Germate
şi
căldură,
veri calde intercalate cu furtuni şi fulgere mai
nia, Austria.
ales între 1 şi 15 august, toamne cu umiditate redusă. ExpePerioada de recoltare: din iunie până în noiembrie.
rienţele franceze arată că, în cele mai multe zone, cuantumul
precipitaţiilor se află în strânsă legatură cu cantitatea de trufe de vară recoltată.

Fig. 7. Trufă porcească (Choiromyces meandriformis Vitt)
Pig truffle

Partenerii de micoriză ai trufelor pot fi multiplii, trufa nu se
limitează la o singură specie de arbori. O excepţie indigenă
este trufa de nisip a cărui singur arbore-gazdă este salcâmul
alb (Robinia pseudoacacia). Iată, într-o ierarhie a importanţei,
arborii-gazdă cei mai frecvenţi ai trufei: diferitele specii de
stejari (Quercus spp.), carpenul (Carpinus betulus), fagul (Fagus sylvatica), pinul negru (Pinus nigra), respectiv diferitele
specii de tei (Tilia spp.). Trufa apare foarte des şi în simbioză
cu alunul (Corylus avellana), molidul (Picea abies), plopul (Populus spp.) sau salcia (Salix spp.).

Au mai fost amintite a fi prezente sau posibile în România
şi speciile (necomestibile): T. rufum Pico ex Fr., T. dryophilum
Tul., T. fulgens Quél., T. pulberulum Bk. et Br., T. maculatum
Vitt., T. rapaeodorum Tul., Picoa carthusiana Tul. (Sălăgeanu
şi Sălăgeanu 1985), T. excavatum Vitt. (Şandru 2009), Mattirolomyces terfezioides (Matt.) Trappe (trufa de nisip – Fekete
şi Lascu, 2011).

Relaţia de micoriză a trufei cu un anumit arbore depinde şi
de mediul natural, de locul propriu-zis, de caracteristicile
acesteia, respectiv de climă. Unele specii de trufă îşi găsesc
condiţii de viaţă optime în mai multe ascocieri de păduri şi
împrejurări. De exemplu, trufa de iarnă (Tuber brumale) se
simte bine într-un habitat uscat, însorit, de tip mediteranean, ca partener al stejarului pufos, dar poate fi regăsit şi ca
partener al carpenului într-un loc umbrit, într-o vale răcoroasă. În regiuni înalte partenerul trufei albe (Choiromyces
Speciilor genului Tuber le plac zonele de pădure, dar se găsesc meandriformis) este, de obicei, molidul, iar în zonele joase faşi în zonele de semi-deşert sau cele mlăştinoase. Preferă cli- gul, stejarul, carpenul (şi alunul, potrivit unor surse).
ma caldă şi umedă.
Continuarea în numărul viitor: cum se recoltează trufele,
Trufele iubesc solurile cu pH-ul ridicat, cu strat gros de hu- preţul lor, culturi cu puieţi micorizaţi cu trufe, silvicultura
mus şi cu precădere pădurile de stejari sau fagi bătrâni, iar trufieră, gastronomie, lucrări despre trufe, etc.

4. Condiţiile staţionale favorabile trufelor
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The presence of trufle in soil
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Abstract

http://www.trufe.ro

Truffles – a richness of forest ecosistems, too little known by foresters
The truffles are mycorrhiza funguses with exceptional gastronomic qualities (and with matching prices) of which the
general public (the foresters as well, unfortunately) know only a few things (due also to the fact that the people that
gather them do not share the secrets concerning their dispersion or characteristics). In this first article, the main types
of truffles are described (including those present in Romania) and the sites characteristic that are favourable for them.
Keywords: truffle, types, dispersion, characteristics.
—va urma—

118

Anul XVI | Nr. 29 | 2011

DIN ACTIVITATEA
SOCIETĂŢII „PROGRESUL SILVIC”

Scrisoare către Direcţiile silvice,
ITRSV-uri, Filialele S.P.S., Facultăţile
de silvicultură, Staţiunile de Cercetare,
R.N.P. – Romsilva

S

anuale de la membri, prin atragerea de sponsorizări, prin
pecialiştii din diverse profesii: medicină, avocatură, geatragerea a 2% din impozitul virat la stat, etc.
ologie, etc. sunt reuniţi în organizaţii profesionale în
care îşi regăsesc identitatea profesională, îşi exprimă • organizarea de diverse acţiuni la nivelul filialelor constând
liber şi îşi promovează opiniile, veghează ca legislaţia din
în: schimburi de experienţe profesionale, simpozioane, exdomeniul lor de activitate să nu fie supusă unor derapaje, iar
poziţii, publicarea de materiale conţinând opiniile şi rezulmembrii organizaţiilor să se bucure de drepturi pe care spetatele deosebite obţinute, în revistele de specialitate
cialităţile lor le conferă în mod specific.
• revista de Silvicultură şi Cinegetică şi Revista Pădurilor,
În mod analog, şi inginerii silvici au organizaţia lor profesiintrarea în parteneriate cu şcoli, instituţii, organizaţii,
onală, chiar una de mare tradiţie şi reprezentativitate, fondată încă în anul 1886. Aceasta este Societatea „Progresul • atragerea de fonduri europene sau de altă natură pe proiecte cu specific silvic, de protecţia mediului, arii protejate,
Silvic” al cărei prestigiu de dinainte de anul 1948, an când a
zone verzi, etc.
fost desfiinţată de comunişti, a fost unul notoriu.
Deşi societatea noastră a renăscut după revoluţia din 1989, ea îşi ca- • selectarea de lucrări sau realizări deosebite din domeniile
specifice meseriei noastre şi propunerea lor spre premiere
ută încă drumul pentru a ajunge la eficienţa şi strălucirea de altădată.
de către Societatea „Progresul Silvic” .
S-au făcut paşi semnificativi în dobândirea patrimoniului
deţinut înainte de 1948 din care cel mai important îl repre- Pentru punerea în aplicare a celor de mai sus , este necesar ca
zintă sediul din capitală din b-dul Magheru, a fost conferită filialele să aibă personalitate juridică , respectiv să fie constituipersonalitate juridică filialelor din ţară pentru a fi stimulate te ca asociaţii profesionale , în conformitate cu Legea 26 /2000.
în activitatea lor, a fost susţinută apariţia Revistei de Silvi- Pentru cunoaşterea mai în detaliu a Societăţii „Progresul
cultură şi Cinegetică tipărită la Braşov, s-a instituit un sis- Silvic” se poate accesa site-ul acesteia la adresa: www.protem de premiere anuală pentru realizări deosebite în dome- gresul_silvic.ro unde sunt afişate: statutul societăţii, filialele
niul silviculturii, s-a lansat un site al Societăţii.
existente, elementele de contact , etc.

Cu toate acestea, determinat şi de schimbările majore care au
avut loc în administrarea pădurilor urmare a punerii în aplicare a legilor retrocedării , activitatea Societăţii s-a diminuat prin
scăderea numărului de membri şi a activităţii în ansamblul ei.

Urmare a celor de mai sus, adresam invitaţia tuturor Facultăţilor de silvicultură, Inspectoratelor Teritoriale de Regim
Silvic şi Cinegetic, Direcţiilor silvice care nu au constituite
filiale, Staţiunilor de Cercetare Silvica, Ocoalelor silvice de
Luând în discuţie această situaţie, Comitetul de Conducere al stat şi private de a constitui filiale noi sau de a se afilia la
Societăţii “Progresul Silvic” şi-a propus să revigoreze activi- cele existente. Societatea „Progresul Silvic” – Bucureşti le va
acorda tot sprijinul în acest sens.
tatea Societăţii printr-o serie de măsuri, şi anume:

• reluarea activităţii de către filialele deja constituite,
• primirea de noi membri , atât din rândul inginerilor silvici
activi, cât şi a altor angajaţi cu studii superioare din sistem,
a pensionarilor silvici, a studenţilor, a specialiştilor cu studii superioare din alte domenii de activitate,
• întărirea financiară a filialelor prin strângerea cotizaţiilor

De fapt, apelul se adresează fiecărui inginer silvic, pentru că
fiecare face parte din Corpul Silvic al acestei ţări, iar acesta
trebuie să fie unul unit, puternic şi reprezentativ!
■
Cu stimă,
Comitetul de Conducere al Societăţii „Progresul Silvic”
Preşedinte
Gheorghe Gavrilescu
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Profesorul dr.h.c. Cicerone Rotaru
distins de Societatea „Progresul Silvic”
cu diploma de excelenţă
pentru întreaga activitate
Gheorghe Gavrilescu

Î

n ziua de 7 iulie 2011 la sediul Societăţii “Progresul Silvic” a avut loc o amplă dezbatere prilejuită de omagierea
prof. Dr. H.C. Cicerone Rotaru la împlinirea vârstei de
85 ani la care au participat membrii Consiliului de conducere ai Societăţii “Progresul Silvic”, unii preşedinţi ai filialelor
teritoriale ale Societăţii “Progresul Silvic” (Alba Iulia, Braşov,
Giurgiu, ş.a.), reprezentanţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor –
Romsilva (dir. General adjunct Balogh Sandor, specialişti din
cadrul Romsilva dr. ing. Mihai Daia, ing. Munteanu Florian,
ing. Bîlea Codruţ ş.a.).

În momentele de dezorientare generală care au urmat revoluţiei din 1989 şi silvicultura românească a început să-şi caute
drumul ei. Erau momente de cumpănă în care trebuia găsit
un echilibru între restituirea proprietăţilor forestiere, valorificarea lemnului şi a altor produse forestiere după principiile economiei de piaţă pe de o parte şi asigurarea integrităţii
fondului forestier şi continuitatea pădurilor, pe de altă parte.

acestora făcându-se la Oradea de către o delegaţie condusă
de Inspectorul de Stat dr. ing. Ion Milescu.
Un gest de solidaritate care nu se uită. Fiind format la şcoala
românească de silvicultură, cunoscând specificul şi realităţile domeniului forestier din România, dar şi specificul altor
ţări din Europa, în principal cel francez, profesorul Cicerone
Rotaru a venit în întâmpinarea părţii române, arătându-şi
întreaga disponibilitate pentru a sprijini administratorii
fondului forestier din ţara natală în a găsi strategia cea mai
potrivită pentru gospodărirea fondului forestier naţional.
Împreună cu dl. profesor Rotaru C. s-au pus bazele unei colaborări strânse între silvicultorii francezi şi cei români. Experienţa silvicultorilor francezi a fost împărtăşită celor români
în mai multe stagii de pregătire la care au participat silvicultori din ţara noastră. Astfel, peste 160 de specialişti din
România au beneficiat de stagii de pregătire şi specializare la
ONF între 2 săptămâni şi 3 luni şi 58 specialişti francezi au
venit în România în mai multe etape pentru a sprijini activităţi care se derulau greoi la Romsilva (ex: probleme de informatică). S-a reuşit astfel, prin bunăvoinţa d-lui prof. Rotaru,
să se modernizeze activitatea Regiei Naţionale a Pădurilor.

Lipsa de experienţă a făcut ca, la scurt timp de la declanşarea
marilor schimbări provocate de revoluţie, Regia Naţională a
Pădurilor – pe atunci încă unicul administrator al pădurilor
ţării să caute idei şi soluţii în afara graniţelor , în state cu
silvicultură avansată şi cu resurse forestiere importante ca: În lunga sa activitate, de peste 60 ani în domeniul forestiFranţa, Irlanda, Finlanda, Suedia. S-au înfiripat câteva par- er, preocupările Domniei sale s-au focalizat pentru a găsi un
teneriate, mai mult sau mai puţin eficiente.
echilibru cât mai stabil între silvicultură, exploatarea păduÎn acest context se face remarcat prof. Cicerone Rotaru, sil- rilor şi protecţia mediului. A cercetat şi promovat tehnologii
vicultor format în România, dar stabilit în Franţa din anul de lucru cât mai neagresive pentru păduri. Astfel a studiat:
1974. S-a dovedit a fi persoana cea mai indicată pentru a impactul tehnicilor de exploatare asupra pădurii, soluţii
crea o punte solidă de legătură între Oficiul Naţional Fores- tehnice şi costuri de exploatare în pădurile de protecţie, ratier din Franţa şi Regia Naţională a Pădurilor din România. porturile între restricţiile impuse de instrucţiunile tehnice,
Având un suflet profund românesc, a fost primul silvicultor gradul de mecanizare şi calitatea arboretelor, instrucţiunile
care, în săptămânile ce au urmat revoluţiei din 1989 s-a de amenajare a pădurilor,ameliorarea utilajelor forestiere de
mobilizat şi a organizat cu eforturi deosebite transporturi exploatarea lemnului, evoluţia politicilor forestiere, a tehnicu ajutoare materiale pentru silvicultorii români, primirea cilor silviculturale şi de exploatare.
120

Anul XVI | Nr. 29 | 2011
Pe tărâm didactic, prof. Cicerone Rotaru s-a impus încă de la
începutul activităţii sale când a predat la Facultatea de Silvicultură din Braşov, propriul curs de tehnologia exploatării
lemnului.

– preşedintele executiv al ASFOR, prof. dr. ing. Ion I. Florescu
– membru titular al A.S.A.S.

Cu toţii au evidenţiat faptul că dl prof. Rotaru este silvicultorul român care a făcut cinste silviculturii româneşti pesDupă stabilirea sa în Franţa, prof. Rotaru C. a desfăşurat o te hotare, care nu numai că nu şi-a uitat ţara natală, dar a
intensă activitate ştiinţifică bazată pe studii interdisciplina- întreprins nenumărate acţiuni de susţinere a sectorului şi a
re concretizate în apariţia de comunicări în peste 60 publica- silvicultorilor din România, care a sprijinit Regia Naţională a
Pădurilor în găsirea de soluţii adecvate în gospodărirea fonţii din ţara de adopţie.
Pentru meritele sale deosebite, profesorul Cicerone Rotaru a dului forestier românesc.
primit numeroase recunoaşteri: titlul de membru corespondent al Academiei de Agricultură a Franţei (1998), titlul de
doctor honoris causa al Universităţii din Oradea (1998), Cavaler al Ordinului Naţional de Merit acordat de Republica Franceză (1999), Ordinul Naţional de Serviciu Credincios acordat
de preşedintele României (2001), membru activ al Academiei
de Ştiinţe din New York (2003).
După cum se vede, majoritatea distincţiilor au fost primite
în alte ţări care au recunoscut şi onorat prestigioasa activitate ştiinţifică a profesorului Cicerone Rotaru.
Cum, însă, Domnia sa s-a format ca specialist în România,
iar apoi prin activitatea desfăşurată în străinătate a onorat
şcoala românească de silvicultură şi ţara sa de origine, Societatea “ Progresul Silvic” a considerat că este un gest de inFig. 1. Prof. Cicerone Rotaru primeşte diploma de excelenţă
trare în normalitate acordarea Diplomei de excelenţă pentru
din partea preşed. SPS Gh Gavrilescu
întreaga activitate d-lui prof. dr. h. c. Cicerone Rotaru. AcorPh
D
Cicerone
Rotaru receiving Certificate of excellence from Gh. Gavdarea acestei distincţii s-a făcut în cadru festiv la Bucureşti,
rilescu – the president of SPS
la sediul Societăţii, în prezenţa membrilor Consiliului de
Conducere al Societăţii şi a unor invitaţi de marcă care au În cuvântul său dl. prof. C Rotaru a reiterat parcursul dificil
colaborat de-a lungul timpului cu cel omagiat.
pe care a trebuit să-l parcurgă pentru a ajunge la performanţele
şi recunoaşterea obţinute după ce a plecat din România.
După laudatio susţinut de preşedintele Societăţii – Gheorghe
Gavrilescu au luat cuvântul cei care au cunoscut nemijlocit Îl încearcă o mare satisfacţie văzând că meritele sale sunt reactivitatea depusă de prof. Cicerone Rotaru în România, dar cunoscute şi în ţara sa de oameni de elită care, prin glasul lor
şi anvergura profesională pe care Domnia sa a atins-o în afa- fac ca silvicultura românească să fie una competitivă în Eura ţării.
ropa, iar naţia română să acceadă la toate valorile civilizaţiei
universale
cât mai curând.
Astfel, au evidenţiat meritele sale deosebite şi contribuţia
la creşterea prestigiului silviculturii româneşti peste hota- Societatea „Progresul Silvic” este onorată că a putut conferi
re: prof. dr. h. c. ing. Marian Ianculescu – membru titular diploma de excelenţă şi titlul de membru de onoare unei persoA.S.A.S., secretar general A.S.A.S., prof. dr. ing. Ion Milescu – nalităţi atât de proeminente şi urează d-lui profesor Cicerone
membru titular A.S.A.S., dr. ing. Mihai Daia – dr. ing. I Sbera Rotaru viaţă lungă, în deplină sănătate şi putere de muncă!

Stimate doamne/domni

Aviz important

Filiala Braşov-Covasna a Societăţii „Progresul Silvic” vă invită la Sesiunea de Comunicări ştiinţifice din luna aprilie 2012
(la o dată care se va comunica ulterior) pe tema extinderii (prin perdele forestiere de protecţie) şi ameliorării (prin reconstrucţie ecologică) pădurilor din România – preocupări fundamentate ştiinţific de dr. doc. Ioan Lupe, membru titular al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, de la a cărui naştere se împlinesc, la 5 ianuarie 2012, 100 de ani.
Ne-ar bucura în mod deosebit, prezentarea la această Sesiune a unor informaţii şi fotografii din cele peste 300 ha de
culturi experimental – demonstrative, instalate de dr. doc. Ioan Lupe, pentru a pune în valoare acest tezaur inegalabil al
experimentaţiei silvice româneşti.
Dr. ing. Valentin Bolea
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Acordarea premiilor Societăţii
„Progresul Silvic” pentru
lucrările de cercetare din 2010
1

Iovu-Adrian Biriş

C

omisia de evaluare a lucrărilor numită de către Consiliul de conducere al Societăţii „Progresul Silvic”, a
procedat la evaluarea lucrărilor transmise/propuse
pentru a fi analizate în vederea premierii, a unor autori, Filiale a Societăţii „Progresul Silvic” şi instituţii de cercetare,
în conformitate cu prevederile Art. 3. din Regulamentul privind acordarea premiilor Societăţii „Progresul Silvic” pentru
activităţi ştiinţifice şi tehnice deosebite în sem II 2010 şi
2011 şi a rezultat următoarea ierarhizare a lucărilor:
Locul
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Titlul lucrării

Autorii
Observaţii
Florin Dănescu, Cornel
Specificul pedostational al ecosi- Costăchescu,
I
Elena Mihai- Premiul
temelor forestiere din Dobrogea
500 euro
lă, Dorina Drăgan
Petrila Marius, Apostol
Aplicaţii ale tehnologiilor geoma- Bogdan,
Premiul II,
Gancz Vladimir,
tice în silvicultură
500 euro
Lorenţ Adrian
Gheorghe Spârchez, Dumi- Premiul III
Pedologie
tru Târziu, Lucian Dincă
500 euro
Reţeaua naţională de serii denMenţiune,
drocronologice RODENDRONET
Ionel Popa, Cristian Sidor Diplomă de
– 1. Conifere
excelenţă
Regiuni de provenienţă pentru Pârnuţă Gheorghe, Lorenţ Menţiune,
materialele de bază din care se
Adrian, Tudoroiu Marin, Diplomă de
obţin materialele forestiere de
Petrila Marius
excelenţă
reproducere din România
Menţiune,
Împăduriri
Alexandru Săraru
Diplomă de
excelenţă

2

Comisia a fost alcătuită din: prof. dr. ing. Ion Florescu, conf.
dr. ing. Ovidiu Ionescu, prof. dr. ing. Marian Ianculescu şi
ing. Alexandrina Ilica. Premiile au fost înmânate de preşedintele Societăţii „Progresul Silvic”- Foto 1–4.
Foto 1. Premiul I – dr. Cornel Costăchescu, dr. Florin Dănescu
First Prize – Cornel Costăchescu,
Florin Dănescu

Foto 3. Premiul II – dr. Vladimir Gancz,
ing. Adrian Lorenţ, ing. Bogdan Apostol
Second Prize – Vladimir Gancz,
eng. Adrian Lorenţ, eng. Bogdan Apostol

Foto 2. Premiul II – dr. Marius Petrila
Second Prize – Marrius Petrila

Foto 4. Premiul III – dr. Lucian Dincă
Third Prize – Lucian Dincă
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Simpozionul:
„Pădurile din Maramureş şi Sătmar –
trecut, prezent, viitor”

L

valentă a silviculturii maramureşene – prof. dr. ing. Ioan
a 9 noiembrie 2011 în Sala Millenium din Baia Mare a
Milescu, membru ASAS,
avut loc Simpozionul: “Pădurile din Maramureş şi Sătmar – trecut, prezent, viitor” – organizat de: Acade- • Crearea pădurii urbane Baia Mare – dr. ing. Valentin Bolea,
mia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Direcţia Silvică Baia Mare,
ICAS Braşov,
Societatea „Progresul Silvic” Filiala Baia Mare şi Ocolul Silvic
• Aspecte din evoluţia Pădurii Livada. ing. Sever Şter, DS Satu Mare,
Municipal Baia Mare R.A.
La deschiderea simpozionului au luat cuvântul: ing. Mihai Sa- • Administraţia silvică privată din Nord - Vestul României –
dr. ing. Maftei Leşan
jeli – DS Maramureş, ing. Gh. Gavrilescu – preşedintele SPS Bucureşti, Cătălin Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare

Participanţii la simpozion au audiat următoarele referate:
• Poluarea cu metale grele şi compuşi ai sulfului – factori de
risc pentru ecosistemele forestiere şi populaţie – prof. dr.
ing. Marian Ianculescu, secretar general al ASAS,

În încheierea simpozionului s-a organizat o deosebit de instructivă deplasare pe teren, la Ocolul Silvic Baia Sprie, pe
tema aplicării tratamentelor de protecţie de la Mogoşa –
Ciurca.

Invitaţia-program, excepţional ilustrată şi organizarea perfectă a simpozionului au purtat amprenta şefului Ocolului
• Dr. ing. Dorel Cherecheş, personalitate marcantă şi poli- Silvic Municipal Baia Mare – dr. ing. Maftei Leşan.

Fig. 1. Imagini de la Simpozionul “Pădurile din Maramureş şi Sătmar – trecut, prezent, viitor”
Images from Symposium”Maramureş and Sătmar Forests – past, present, future”
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Crearea „pădurii urbane Baia Mare”
în amintirea dr. ing. Dorel Cherecheş
– militant curajos pentru un aer mai
curat în oraşele României
Valentin Bolea

A

m muncit împreună cu ing. Dorel Cherecheş în cadrul te cu ing. Mihai Sajeli, directorul DS Maramureş, cu dr. ing.
OS Baia Mare, actualmente împărţit în trei ocoale silvi- Maftei Leşan, şeful OS Municipal Baia Mare şi cu sprijinul
ce: OS Municipal Baia Mare, OS Firiza şi OS Baia Sprie. generos al primarului municipiului Baia Mare, Cătălin CheAm colaborat bine împreună şi după avansarea dumnealui în recheş, trebuie să se transforme în parcuri ale viitoarei „Centuri veryi-galbene a Municipiului Baia Mare”. Dintre acestea
funcţia de director al Direcţiei Silvice Maramureş.
se pot exemplifica:
A fost mereu un inginer capabil şi binevoitor. A plecat dintre
noi, dar a lăsat în urma lui: cărţi valoroase, lucrări importan- • „Grădina dendrologică Zeno Spârchez” de pe Valea Usturoi
(5 ha).
te şi o familie distinsă, cu un fiu demn de strădaniile lui şi
care poate să ducă mai departe dorinţa de mai bine pentru • „Parcul din jurul Lacului Firiza” (166,75 ha).
băimăreni a regretatului dr. ing. Dorel Cherecheş.
• „Parcul de Sud C.C. Chiriţă” de la Şesul Băii (100 ha).
Prin cărţile sale dr. ing. Dorel Cherecheş este alături de mine • „Parcul Platoul Castanilor” de la vărsarea Văii Firiza în Săşi astăzi, când lucrez la articolul: „Exemplare celebre ale spesar” (3 ha).
ciei Quercus robur” şi la „Proiectul de lege privind conservarea
arborilor excepţionali din România”, pe care le vom publica • „Parcul Vasile Pop”din Valea Borcutului.
în următorul număr al Revistei de Silvicultură şi Cinegetică. • „Parcul Mesteacăn” din Baia Sprie.
De asemenea, cărţile: „Conservarea biodiversităţii şi a resurselor genetice forestiere”, publicată în 1997 de Enescu
V., Cherecheş D., Bândiu C. şi „Conservarea biodiversităţii
maramureşene”publicată în 2002 de Nădişan I. şi Cherecheş
D., permit înscrierea în Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România a unor arbori celebrii, ca şi „Împăratul stejarilor” din Rezervaţia Vasile Mareş - Bavna – Fersig
(160 de ani şi 35 m înălţime) şi a unor stejari monumentali
de la Şomcuta (500 ani şi 2,1 m diametrul), Ocna Şugatag
(300 ani şi 2 m diametrul), Copalnic Mănăştur (350 ani şi
1,68 m diametrul), Coltău (300 ani şi 1,68 diametrul) sau
Parcul Central Baia Mare (250 ani şi 1,29 m diametrul).

• “Zona de agrement Brigadierul Benea “ de pe Valea Chiuzbaia.
Dr. ing. Dorel Cherecheş, alături de profesorul Ioan Nădişan,
se înscriu în Galeria Personalităţilor Marcante ale oraşului
Baia Mare prin două cărţi, care au şocat societatea românească:
• „Baia Mare-adevărul despre poluare” (2000) ;
• “Flagelul poluare la Baia Mare. Evenimentul Aurul” (2001).
Cele două cărţi, deschizătoare de drumuri pentru opinia publică din ţara noastră, au continuat cu deosebit curaj procesul de
cunoaştere a efectelor poluării asupra pădurilor din Baia Mare:

•
Iniţiativa identificării şi modul exemplar de conservare a
acestor vestigii ale istoriei şi monumente ale naturii, trebuie
continuată de toţi aceia care ţin la dr. ing. Dorel Cherecheş
şi la năzuinţele sale nobile de ocrotire a acestor minuni ale
•
Maramureşului.
Pentru mine, dr. ing. Dorel Cherecheş este prezent în toate
plantaţiile create în jurul municipiului Baia Mare, care după
50 de ani, cu ajutorul noii generaţii de silvicultori, în frun-

124

începute de ing. George Savu în 1976 prin „Cercetări privind efectele nocive ale poluării asupra solului şi arboretelor, precum şi măsuri de prevenire prin lucrări silvice
pentru zona Baia Mare şi Baia Sprie”;
continuate de prof. dr. ing. Marian Ianculescu, secretar
general al ASAS în 1987 prin „Cercetări privind dinamica
fenomenului de poluare a pădurilor din zona Copşa Mică şi
Baia Mare” şi multe altele.
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În acest context, a fost iminentă întocmirea Proiectului finanţat prin PHARE, de Uniunea Europeană în cadrul „Programului de vecinătate România-Ucraina 2004–2006” şi elaborarea lucrării: „Monitorizarea poluării prin bioindicatori”
de dr. ing. Valentin Bolea şi dr. ing. Dănuţ Chira (2009).

Cu regretul că din rândurile corpului silvic a dispărut un conducător de elită precum dr. ing. Dorel Cherecheş, silvicultorii
băimăreni în colaborare cu echipa Primăriei Baia Mare, condusă de Cătălin Cherecheş, poate să se situeze în fruntea oraşelor din ţară, care se străduiesc să transforme spaţiile verzi
în „Păduri Urbane”, având următoarele conjuncturi favorabile:

Acest proiect UE a ocazionat instruirea cluburilor de elevi
din Maramureş şi Apşa de Jos – Ucraina privind simptomele • Primarul municipiului Baia Mare provine dintr-o familie
care cunoaşte bine influenţa poluării atât asupra sănătăţii
foliare de biodetectare a poluării şi a permis, pe baza analioamenilor, prin mama sa de profesie medic, cât şi prin tazelor foliare standardizate la nivel european (UNECE, 1994),
tăl său, regretatul dr. inginer silvic Dorel Cherecheş, şi are
evidenţierea în 2008 a unor aspecte alarmante pentru popuo super educaţie ecologistă formată într-una din cele mai
laţia din Baia Mare.
civilizate ţări ale Europei: Germania.
• Pragurile de toxicitate din Baia Mare erau depăşite în 2008
de 15,4 ori la mangan, de 7,1 ori la plumb, de 4,5 ori la • Şeful OS Municipal Baia Mare s-a specializat printr-un
doctorat pe tema „Vegetaţiei lemnoase din pădurile pericadmiu, de 3,3 ori la sulf şi zinc, de 2 ori la natriu şi de 1,5
urbane ale Municipiului Baia Mare” şi militează pentru un
ori la cupru.
aer
curat prin articolele scrise la Revista de Silvicultură şi
• Cele mai poluate cartiere erau: Ferneziu, Vasile Alexandri,
Cinegetică
şi Revista Pădurilor.
Valea Roşie, şi Griviţei.
• Cele mai critice puncte poluate erau: centrul şi partea din • Pepiniera Valea Borcutului, condusă de tehn. Gh. Herman,
este una cele mai mari resurse de puieţi din ţară capabilă
aval a cartierului Ferneziu, Şcoala nr. 16 din Ferneziu, Lisă susţină crearea „Pădurilor urbane” cu puieţi de arbori şi
ceul Emil Racoviţă, Universitatea de Nord, Grădiniţa nr.
arbuşti
rezistenţi la poluare.
33, Spitalul TBC, Spitalul Judeţean, Policlinica Sf. Maria,
Stadioanele Ferneziu, Phöenix şi de pe Câmpul Tineretului, • Opinia publică din Baia Mare este convinsă că industria
poluatoare poate fi înlocuită prin alte activităţi nepoluaParcurile Municipal şi Şesul Băii.
toare
şi mai ales prin ecoturism.
• Zonele de agrement peri-urbane s-au dovedit a fi mai poluate decât majoritatea cartierelor din Baia Mare.
• Lângă barajul Firiza s-au determinat în frunze cantităţi de
noxe peste pragul toxicităţii: 2900 ppm sulf, 0,754 ppm
cadmiu, 760,1 ppm mangan, 92,47 ppm fier, 230 ppm natriu, 15,54 ppm crom, 7,27 ppm plumb şi 8,12 ppm cupru.

• Baia Mare este al doilea oraş din ţară, după Braşov, care
beneficiază de o biocartare a poluării pe cartiere, artere de
circulaţie sau zone de agrement şi dispune de un îndrumar
practic privind biomonitorizarea poluării sub forma cărţii:
„Flora indicatoare a poluării” elaborată de Valentin Bolea şi
Dănuţ Chira în anul 2009.

• Noxele au ajuns şi la Păstrăvăria Pistruia: 2300 ppm sulf,
0,672 ppm cadmiu, 584,1 ppm mangan, 96,42 ppm fier şi • Indicele „Climă - Vegetaţie – Productivitate”, determinat
de profesorii Bereziuc R. şi Stănescu V.(1962), are la Baia
15,36 ppm crom.
Mare, cea mai ridicată valoare pe ţară (313), indicând fap• Flora ierboasă de pe păşunile satelor învecinate cu Baia
tul că reabilitarea şi extinderea zonei verzi şi transformaMare cum este Mocira, conţinea: 117,6 ppm zinc, 18,4 ppm
rea ei în Pădure urbană va fi rapidă şi eficientă.
cupru şi 108 ppm mangan.
În mod firesc după apariţia în anul 1999 a cărţii: „Gestiunea
• Analizele foliare la arborii fructiferi, cum sunt cireşul şi durabilă a pădurilor din Maramureş”, concepută cu multă commălinul american şi la arbuştii fructiferi cum sunt măce- petenţă de dr. ing. Dorel Cherecheş şi după publicarea în 2003
şul, murul şi afinul, indică pericolul intoxicării prin consu- a unei alte cărţi valoroase: „Pădurile de la Baia Mare – Specific
mul fructelor.
şi dezvoltare” de dr. ing. Maftei Leşan, devine iminentă scrie• Frunzele plantelor medicinale, ca salvia sau frunzele arbuşti- rea în teritoriu şi pe hârtie a „Pădurii Urbane Baia Mare”,cea
lor precum cruşinul, utilizate pentru ceai, prezentau simpto- mai eficientă acţiune de îmbunătăţire a calităţii aerului.
me de poluare şi conţineau noxe peste pragurile de toxicitate. Realizarea Pădurii Urbane Baia Mare şi scrierea unei cărţi
Noua generaţie de ingineri silvici, la a căror educaţie a contribuit şi dr. ing. Dorel Cherecheş, are menirea să continue
lupta pentru un aer mai curat în Baia Mare. Sprijiniţi de primarul municipiului, ei trebuie să elaboreze noi proiecte de
monitorizare a poluări pentru a aduce la cunoştinţa tuturor
băimărenilor care este ritmul de scădere al noxelor, pe cartiere şi pe zone de agrement din 2008 până în prezent şi ce
mai trebuie întreprins pentru a îmbunătăţii calitatea aerului.

despre aceasta, va fi sprijinită şi de Revista de Silvicultură şi
Cinegetică – finanţată de Societatea „Progresul Silvic” – prin
informaţiile despre pădurile urbane din străinătate şi prin
popularizarea experienţei din Braşov, Timişoara şi alte oraşe
româneşti şi poate fi dedicată memoriei neuitatului dr. ing.
Dorel Cherecheş – personalitate marcantă a silviculturii maramureşene şi militant activ pentru un aer mai curat în Baia
Mare.
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Simpozionul Aniversar
„Revista Pădurilor” la 125 de ani”
nale a Pădurilor – Romsilva;
Miercuri, 14 decembrie 2011, la Casa Oamenilor de Ştiinţă
din Bucureşti a avut loc Simpozionul Aniversar „Revista Pă- Comunicări ştiinţifice:
durilor la 125 de ani” cu următorul program:
• Acad. Victor Giurgiu: Revista Pădurilor, file de istorie;
Cuvânt de deschidere: Acad. Cristian Hera – Vicepreşedin• Prof. Valeriu Norocel Nicolescu: Revista Pădurilor: starea
te al Academiei Române;
actuală şi perspective
Cuvântări omagiale:
Omagii din partea altor publicaţii din ţară şi străinătate
• Prof. Gheorghe Sin – Membru corespondent al Academiei
Cu acest prilej, Redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinegetică
Române, Preşedinte ASAS;
a elaborat materialul de mai jos:
• Ing. Valerian Solovăstru – Director general al Regiei Naţio-

Idealurile Revistei Pădurilor
în atenţia redacţiei
Revistei de Silvicultură şi Cinegetică
Valentin Bolea
Conform uzanţelor actuale, Revista de Silvicultură şi Ci- Obiectivul permanent al Revistei de Silvicultură şi Cinegetică, rămâne însă continuarea şi perpetuarea spinegetică se preocupă şi ea de modernizare prin:
ritului
de abnegaţie faţă de pădurile României, contu• Lărgirea colaborării cu specialiştii din străinătate;
rat cu atâta claritate, de marii noştri silvicultori, în
• Perfecţionarea abstractelor, care începând din 2011 vor fi paginile Revistei Pădurilor, de-a lungul celor 125 de
publicate în baza de date internaţionale CABI;
ani de apariţie (de fapt pe revistele publicate în 2011 scrie
• Mărirea numărului de apariţii de la două la patru pe an, anul 126).
creşterea tirajului de la 300 la 1000 de exemplare pe nu- De la reînfiinţarea ei, în 1986, Revista Pădurilor ne oferă
măr şi publicarea pe format electronic (vezi: www.progre- modelul creativităţii, competenţei şi pasiunii profesorului
sulsilvic.ro);
şi inginerului silvic George Stătescu, care a dăruit toată
• Publicarea, în cele două editoriale din 2011, a unui cuprins, energia, dragostea şi priceperea sa, câştigată la Bucureşti
prezentat pe 10 domenii, cu toate articolele apărute în cei şi la Nancy, Societăţii Progresul Silvic şi organului ei de publicitate. Inspirat şi foarte prolific (80 articole în cei 10 ani
16 ani (1996-2011), însumând 1600 de pagini.
126
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nr. 24/2008);
cât a fost redactor şef) George Stătescu, prin exemplul său
personal, a pus în mişcare o revistă, care a devenit cea mai • „Încetarea agresiunilor împotriva arborilor, primul pas în
durabilă apariţie, publicistică din ţara noastră. În calitatea
acţiunea de diminuare a concentraţiei CO2 din aer” (RSC nr.
sa de redactor şef el a concentrat în jurul Revistei pădurilor,
26/2001), încearcă lansarea inginerilor silvici din ţara noasîntreaga mişcare silvică a epocii, „a însufleţit, a strâns, a pretră în acţiunea de diminuare a efectelor schimbărilor climacizat idealuri în rândurile corpului silvic. A căutat în acelaşi timp
tice, prin declanşarea unei campanii naţionale de împădusă creeze o înţelegere generală pentru rostul pădurilor, pentru
riri, nu numai în fondul forestier ci şi în cel urban şi agricol,
menirea tânărului Corp silvic şi pentru însemnătatea economiei
prin crearea de păduri urbane şi perdele forestiere de proforestiere ce se năştea” (Popescu, Machedon, Universul Pădutecţie a: câmpurilor, râurilor, lacurilor, păşunilor, drumuririi, 2003, p. 110).
lor, sau perdele forestiere antifonice şi antipoluante.
Urmând acest exemplu altruist, ca şi cel al profesorului Pentru echilibrarea aspectelor negative, semnalate în RevisStinghe V.N., redactor şef al Revistei Pădurilor timp de 18 ta de Silvicultură şi Cinegetică, redacţia noastră s-a inspirat
ani,care a făcut din Revista Pădurilor „principala tribu- din nou din idealurile Revistei Pădurilor, în paginile cărenă de răspândire a ideilor şi cunoştinţelor de speciali- ia (nr. 8/1956) profesorul Teodor Bălănică „… adresează un
tate în marea masă a silvicultorilor noştri” (Rucăreanu, apel către toţi cititorii Revistei Pădurilor, pentru a contribui la
Rev. Păd. 6/2005), redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinege- îmbogăţirea documentării prin imagini asupra tuturor aspectelor
tică a lansat şi susţinut o serie de idei noi, cum sunt diagnoza din pădurile ţării şi în general asupra economiei forestiere naţiofoliară în silvicultură, pădurea urbană, adaptarea măsurilor nale. Pe baza materialului strâns în acest fel din toate pădurile
silviculturale la schimbările climatice preconizate.
ţării, cu grija, priceperea şi dragostea inginerilor silvici, se va puAstfel, de exemplu, recomandările academicianului C.D. Chiriţă, lansate în Rev. Păd. Nr. 8/1969, privind „orientarea în
cercetarea relaţiilor sol-plantă lemnoasă, spre analizele foliar”,
şi-au găsit ecoul în Revista de Silvicultură şi Cinegetică, unde
s-au publicat 6 articole privind: nutriţia minerală globală a
plantelor lemnoase, echilibrul nutritiv; diagnozele foliare,
biosupravegherea calităţii aerului în ecosistemele forestiere,
metoda bioindicatorilor şi bioacumulatorilor în detectarea,
evaluarea şi supravegherea poluării, domeniile de aplicare a
metodei de mai sus.
În spiritul Revistei Pădurilor (nr. 10/1956), care după marele silvicultor Marin Drăcea „n-a fost numai un organ de
informare ştiinţifică şi practică, ci şi un organ de atitudine, care
a apărat cu curaj bunăstarea economiei forestiere” Revista de
Silvicultură şi Cinegetică publică cu perseverenţă apelurile şi
avertismentele Societăţii Progresul Silvic privind: deteriorarea ariilor protejate; asaltul iraţional, continuu, asupra pădurii, cu sfidarea legislaţiei (RSC nr. 22/2006); ineficienţa măsurilor de oprire a diminuării pădurilor din România (RSC
nr. 23/2007); degradarea pădurilor de la Copşa Mică şi Baia
Mare prin poluare; gravitatea ecologică a defrişărilor pădurilor de agrement de pe Cetăţuia şi Colina Universităţii din mijlocul Braşovului (RSC nr. 27/2010, RSC nr.28/2011); defrişarea parcurilor „Şesul Băii” din Baia Mare (RSC nr. 25/2009)
şi „Tractorul” din Braşov (RSC nr. 26/2010); tăierea arborilor
din aliniamente pentru extinderea locurilor de parcare (RSC
nr. 26/2010); maltratarea arborilor din mediul urban, prin
tăieri în scaun (RSC nr. 2/2006), tăieri de conducere neculturale (executate în timpul verii), baterea de cuie pentru afişaje,
zdreliri şi ciopliri (RSC nr. 2/2006); distrugerea continuă a
gardurilor vii, prin extinderea parcărilor, sau cu ocazia lucrărilor de canalizare şi de izolare a blocurilor (RSC nr. 26,
27/2010); nefixarea prin plantare a haldelor din Hărman, de
unde în timpul furtunilor, vântul antrenează mari cantităţi
de cenuşă asupra Braşovului (RSC nr. 28/2011).

tea alcătui Albumul pădurilor. Această lucrare va onora şi profesiunea şi ţara, prin serviciile imense pe care le va aduce pădurilor
şi oamenilor care vor să le cunoască…”. Revista de Silvicultură
şi Cinegetică militează pentru realizarea acestui ideal (Editorialul din RSC nr. 23/2007), nu numai prin crearea unui
album ci şi prin publicarea celor mai impresionante lucrări
silvice, în cadrul unei noi rubrici: „Mândrii ale silviculturii româneşti” folosind argumentaţia redactorilor revistei
„Viaţa Forestieră” 11/1936 dr. ing. C.Chiriţă şi dr. ing. V.
Dinu: „Avem în ţară, lucrări forestiere de excepţională valoare,
monumente de vegetaţie realizate prin râvna şi efortul silvicultorilor noştri şi prin forţele creatoare ale naturii, înţelept ajutate de
acţiunea omului, şi este încă mare păcat , ca valorile unora dintre
noi să nu constituie izvorul de admiraţie, de entuziasm şi îndemn
la muncă al celorlalţi de azi şi de mâine”.
În atenţia redacţiei Revistei de Silvicultură şi Cinegetică se
găseşte şi dorinţa marelui silvicultor Iuliu Moldovan, citat
de Acad. Victor Giurgiu: „Suntem fără simţ şi fără respect, pentru monumentele naturale 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;
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 inventariem aceste podoabe ale trecutului şi să facem cartea de aur a
veteranilor din pădurile noastre!”.

Astfel, în Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 21/2005 a
apărut pe ultima copertă „Apelul Societăţii Progresul Silvic” pentru salvarea arborilor monumentali ai naturii
şi articolul scris de dr. Stelian Radu şi Corina Coandă: „Să
salvăm arborii remarcabili – adevărate comori vii pe cale de
dispariţie”, în RSC nr. 28/2011 s-a publicat articolul: „Arborii excepţionali din făgeto-brădetul de la Şinca Veche (MunAceste proteste, alături de articolele din Revista de Silvicul- ţii Ţaga, Braşov), iar în nr. 29/2011 sunt în curs de publicare
alte trei articole: „Exemplare celebre ale sp. Quercus robur
tură şi Cinegetică privind:
L.”
de Bolea V. şi Vasile D., „Regele stejarilor de pe păşunea
• „Pădurea urbană” (RSC nr. 23/2007);
Homorod” de Vasile D, Peter K. şi „Regele molizilor din Poia• „Creşterea capacităţii arborilor de sechestrare a CO2” (RSC
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că, revistă care a fost alături de Revista Pădurilor în cele
mai grele situaţii (vezi apelul RSC din nr. 4/1996) îşi prezintă omagiul şi preţuirea faţă de nemuritorii noştri înaintaşi,
redactori, colaboratori, şi susţinători ai Revistei Pădurilor
care, aşa cum scria în publicaţia franceză: „Revue des eaux
La şedinţa Societăţii Progresul Silvic, Filiala Braşov-Covasna, et forets” : „mişcaţi de dorinţa de a fi utili ţării lor, au fondat o
din 13 septembrie 2011, s-a relansat acţiunea de salvare a revistă, în care îşi propun a face pe compatrioţii lor să înţeleagă
arborilor excepţionali, s-a elaborat diploma de „Rege al moli- cât este de important pentru viitorul României, conservarea şi vazilor” de către o comisie de specialişti şi s-a făcut încoronarea lorificarea imenselor avuţii ale pădurii de care dispune…”
acestuia la faţa locului, în prezenţa unui grup de silvicultori Precizăm că pentru noi, Revista Pădurilor, nu este numai o
inimoşi, dintre care enumerăm pe profesorii universitari: prestigioasă publicaţie, cea mai în vârstă publicaţie tehnico-ştiFilofteia Negruţiu şi Iosif Leahu, preşedintele Societăţii Pro- inţifică din România, ci un izvor permanent de inspiraţie,
gresul Silvic, ing. Gheorghe Gavrilescu, preşedinta Filialei de idealuri şi un tezaur de idei pentru progresul silvic.
Braşov-Covasna, ing. Maria Munteanu, cercetătorii: dr. Al. Diplomaţia deosebită şi mai ales puterea de atracţie a redacFraţian, dr. Ilie Muşat, dr. Dănuţ Chira, dr. Valentin Bolea., torilor care au asigurat supravieţuirea Revistei Pădurilor
şeful de ocol ing. Sorin Urdea, reprezentanta Agenţiei pentru timp de 125 de ani, o privim cu admiraţie şi ne ajută, prin
Protecţia Mediului geograf Codruţa Sauca şi reprezentatul exemplul său, să ne adaptăm la noile vremuri.
Gărzii de Mediu Braşov, ing. Gheorghe Ilie.
La această aniversare, ne înclinăm cu respect şi consideraDe precizat că în cuprinsul articolelor din RSC nr. 29/2011 ţie în faţa unei reviste care a reuşit ”să adune în paginile ei o
vor fi publicate şi pagini din Registrul Naţional al Arbori- impresionantă zestre de fapte şi idei despre pădurile noastre şi
lor Excepţionali din România (referitor la stejar şi molid) despre rezultatele obţinute în producţie, temeiuri certe pentru o
şi din Albumul Naţional al Arborilor Excepţionali din ştiinţă forestieră autohtonă” (Rucăreanu N., RP nr. 6/2003) şi
România.
îi dorim să traverseze şi prezenta criză pe drumul spinos dar
Societatea Progresul Silvic, Filiala Braşov-Covasna, va orga- fără de sfârşit al pădurilor româneşti.
niza la începutul lunii aprilie 2012 Sesiunea de comunicări Parafrazând o inscripţie de pe o fotografie dintr-o revistă:
ştiinţifice privind „Arborii Excepţionali din România”, „Victor Giurgiu, faţă-n faţă cu eternitatea” (fotografie în care
la care îi invităm pe toţi cei prezenţi, ca un gest de apreciere a academicianul admiră un arbore excepţional !), aş preciza că
neuitaţilor noştri înaintaşi, care au năzuit prin articolele lor toţi aceia care preţuiesc şi sprijină cu mintea şi inima
în Revista Pădurilor, la ocrotirea celor mai renumiţi şi mai Revista Pădurilor, pe drumul ei spre eternitate, se îniubiţi arbori din România.
scriu printre marii şi nemuritorii fondatori ai silviculna Braşov” de Bolea V., Ienăşoiu G. cât şi „Proiectul de lege
privind conservarea arborilor excepţionali din România”, rezultat din actualizarea proiectului elaborat de ing C.
Balabasciuc, dr. C. Stoiculescu, dr. R. Cenuşă, dr. N. Olenici,
de către dr. V. Bolea şi profesor I. Florescu.

În concluzie, redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinegeti- turii româneşti.

128

Anul XVI | Nr. 29 | 2011

cronică

Dezbaterea internaţională cu tema:
„Pădurile, plămânii verzi ai Planetei,
încotro?”

M

iercuri, 23 noiembrie 2011, în Aula Magna a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu - Şişeşti” s-a organizat de Academia de
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” şi
Fundaţia Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă, în cadrul Anului Internaţional al Pădurilor, o dezbatere
internaţională cu tema „Pădurile, plămânii verzi ai Planetei,
încotro?”

nu înseamnă numai pierderea bogăţiei, ci pierderea însăşi a obârşiei din care se trage bogăţia”. Sau cum spunea recent Secretarul General al O.N.U. la summit-ul de la Cannes: „sănătatea,
bogăţia şi bunăstarea noastră colectivă depind de modul în care
păstrăm capitalul natural al pământului, şi anume: aerul, râurile,
mările, solurile, pădurile, flora şi fauna. Trebuie să punem bazele unei creşteri economice sănătoase „verzi” şi egale pentru toţi”,
sublinia secretarul general.

Pornind de la reducerea alarmantă la nivel global a suprafeţei
pădurilor, considerate plămânii verzi ai Planetei, cu rolul cel
mai eficient în prevenirea încălzirii globale, prin capacitatea
lor extraordinară de stocare a unor cantităţi uriaşe de carbon, gazul cel mai incriminat în provocarea unor modificări
climatice, cu implicaţii negative directe asupra siguranţei
alimentare, dezbaterea şi-a adus aportul la unirea eforturilor
din toate ţările pentru protejarea, conservarea şi dezvoltarea
pădurilor pe glob.

Reducerea sau neînceperea unor obiective de investiţii după
anul 1990 privind acumulările de apă, regularizările şi îndiguirile, combaterea eroziunii solului prin împădurirea terenurilor degradate (sunt propuse împăduriri pe cca. 2 milioane ha), corectarea torenţilor şi amenajarea în complex
a bazinelor hidrografice, amendarea şi completarea actelor
normative privind regimul de gospodărire a pădurilor în
concordanţă cu schimbările climatice pe glob şi consecinţele
acestora şi pe teritoriul României, îndreptăţesc cu prisosinţă,
ca autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
să se regăsească clar în cadrul „Ministerului Pădurilor, Apelor şi Protecţiei Mediului” sau a unui Minister al Silviculturii
de sine stătător, aşa cum a fost în perioada 1982-1990. Chiar
şi în acele vremuri de tristă amintire, începând cu anul 1985
am reuşit să supunem aprobării în mod bine documentat şi
argumentat, de ce era necesară reducerea volumului mediu
de tăieri de masă lemnoasă de cca. 22 mil. mc/an corespunzător programului de dezvoltare durabilă a pădurilor, ceea
ce s-ar fi înscris în bună măsură şi în tema de azi „Pădurile,
plămânii verzi ai planetei – încotro?”

Prezentăm pentru exemplificare discursul domnului ing.
Cioară Ion, expert tehnic în silvicultură.
Stimate Doamne, Stimaţi Domni
În contextul schimbărilor climatice tot mai accentuate pe
glob, mi se pare firesc şi de bun augur această iniţiativă a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice să dezbată împreună cu
Fundaţia Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă tema „Pădurile, Plămânii Verzi ai Planetei, încotro?”
Creşterea suprafeţelor împădurite prin punerea în producţie a terenurilor degradate sau necultivate, crearea perdelelor forestiere, ocrotirea arborilor din mediul rural şi urban,
creşterea capacităţii de absorbţie a dioxidului de carbon şi
reducerea poluării, este cea mai ieftină, sigură şi directă cale
a omenirii şi silvicultorilor de a contribui la ameliorarea intensităţii schimbărilor climatice care vin, la gospodărirea
durabilă şi judicioasă a fondului forestier naţional, indiferent de natura şi structura proprietăţii.

În prezent, nepunerea în practică şi demararea cu foarte mare
lentoare a prevederilor codului silvic actualizat, constituie
cea mai mare problemă a contemporaneităţii în gestionarea
durabilă şi eficientă a fondului forestier naţional atât ca proprietate publică cât şi privată în respectarea regimului silvic.

Sunt de maximă urgenţă punerea în aplicare cu rigoare profesională în corelaţie cu schimbările şi consecinţele climatice
Problema silvică nu este numai o problemă tehnică de spe- regionale ale legilor specifice, hotărârilor de guvern precum
cialitate, ci şi o problemă naţională, pentru care trebuie să şi a normelor metodologice de aplicare de către o autoritamilităm activ şi permanent indiferent de riscurile la care am te publică centrală care să răspundă de silvicultură, dar nu
fi supuşi în anumite perioade. Aşa cum spunea marele cer- numai: legi speciale de elaborat, conform noului cod silvic
cetător român Gheorghe Ionescu Şişeşti: „pierderea pădurilor şi a Grupului de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă
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(G.I.E.D.D.), în cadrul Anului Internaţional al Pădurilor.

3.

România este singura ţară europeană care şi-a restrâns inexplicabil suprafaţa împădurită, ceea ce prefigurează iminenţa
prăbuşirii ecologice a spaţiului naţional. Evidenţele statistice de specialitate arată că în perioada anilor 1820 – 1830 suprafaţa fondului forestier din România era de cca. 9 milioane 4.
ha. După această perioadă, despăduririle masive au evoluat
în valuri, odată cu marile evenimente politice din istoria
modernă a României (liberalizarea comerţului exterior, reformele agrare din 1864, războiul de Independenţă din 1877,
primul şi al doilea război mondial şi nu în ultimul rând defrişările de păduri şi perdele forestiere după anul 1960 pentru
aşa zisa creştere a terenurilor arabile sau a celor înregistrate
după aplicarea legii 18/1991 şi a celorlalte).
Reducerea drastică a pădurilor şi a vegetaţiei forestiere în 5.
ansamblul ei, sistarea sau neînceperea unor obiective de investiţii după anul 1990 privind acumulările de apă, combaterea eroziunii solurilor, corectarea torenţilor şi amenajărilor
în complex a bazinelor hidrografice, neasigurarea fondurilor
necesare, amplasarea neautorizată a unor construcţii în albiile minore ale râurilor au constituit şi constituie tot atâtea
cauze pentru amplificarea catastrofelor naturale soldate cu
pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale.
Propuneri de ordin instituţional şi organizatoric:
1.

Împădurirea terenurilor degradate sau necultivate (pârloagă) prin stabilirea unor măsuri şi acţiuni mult mai
pragmatice (amintim că Franţa, după al 2-lea război
mondial şi-a extins suprafaţa de păduri cu peste 2,5 milioane de hectare).

2.

Definitivarea cadrului legal, astfel ca toţi agenţii economici care beneficiază de efectele funcţiilor de protecţie
ale pădurilor să plătească unităţilor silvice sau proprietarilor de păduri contravaloarea acestor efecte echivalente cheltuielilor necesare creării şi menţinerii pădurii.
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Elaborarea de strategii sectoriale – silvicultura, agricultura,
mediu, ape, prefecturi – care să fie armonizate la nivel de
bazine hidrografice montane cu finanţare externă (U.E.) şi
de la bugetul de Stat, singurele în măsură să răspundă şi
necesităţilor de dezvoltare durabilă a zonelor rurale.
Să se perfecteze elaborarea şi promovarea unui act normativ privind Sistemul naţional de Management Unitar
pentru combaterea Fenomenului de Degradare a Terenurilor, Secetei şi Defrişării, în ceea ce priveşte gestionarea crizelor provocate de calamităţile naturale, într-o
singură lege pentru evitarea paralelismelor, reducerea
birocraţiei şi scurtarea timpului de luare şi punere în
aplicare a deciziilor, pentru a ne alinia standardelor internaţionale unanim acceptate.
Pentru prevenirea colapsului ecologic şi garantarea redresării ecologice, se impune includerea în Constituţia
României a unor prevederi minimale privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor, care
fixează durabil o cantitate de 20 milioane tone carbon în
biomasa arborilor şi elimină cca. 42 milioane tone oxigen liber pe an, îndeplinesc importante funcţii eco-productive atât în zonele de câmpie şi mai ales în regiunile
cu relief accidentat (a se revedea şi analiza şi Strategia
de Dezvoltare Durabilă a Silviculturii Româneşti în perioada 2000-2020).

„Nu se va putea face nimic în ţara noastră, dacă respectul pentru
pădure nu va pătrunde în sufletul românilor, de la elev la preşedintele ţării. Aici în sufletul românilor, se află începutul şi sfârşitul pădurilor, alfa şi omega silviculturii româneşti”.
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DIN ISTORIA
SILVICULTURII ROMÂNEŞTI

„Viaţa forestieră” – o reuşită revistă tehnicoştiinţifică în slujba pădurilor României
mari, interzisă de regimul comunist, aproape
necunoscută generaţiei actuale de silvicultori (I)
Stelian Radu, Corina Coandă

„Istoria silviculturii unei ţări este scrisă pe teren. Publicaţiile o reflectă în mare parte. Cunoaşterea lor este o necesitate simţită deopotrivă de specialiştii din producţie, ca şi de cercetătorii ştiinţifici, de cadrele didactice şi nu mai puţin de studenţi” *

F

ondată în anul 1886 ca organ al Societăţii „Progresul
Silvic”, „Revista Pădurilor” a împlinit în anul trecut
venerabila vârstă de 125 ani de apariţie neîntreruptă,
fiind unanim recunoscută ca principala tribună a silviculturii noastre, dar şi ca una din cele mai prestigioase şi perene
publicaţii tehnico-ştiinţifice din ţara noastră.

În acelaşi domeniu al diseminării informaţiilor tehnico-ştiinţifice legate de pădure, o contribuţie meritorie o au în ultimele
decenii şi publicaţiile periodice ”Revista de silvicultură şi
cinegetică”, „Bucovina Forestieră” şi „Pădurea şi viaţa”.
Este însă mai puţin cunoscut faptul că, în anumite perioade
istorice, au apărut în România şi alte reviste cu profil silvic,
unele din ele cu specific regional sau particular, cu o durată
de viaţă mult mai scurtă şi mai ales cu un aport tehnico-ştiinţific care ar trebui precizat de la caz la caz. Printre acestea menţionăm îndeosebi: Pădurea, Economia forestieră,
Glasul Bucovinei, Gospodăria Silvică, Buletinul Silviculturii, Buletinul Forestier, Pădurea noastră şi această
listă este departe de a fi completă.
* Cu aceste fraze începe prefaţa monumentalei lucrări „Bibliografia forestieră română” (volumul I – anii 1860 – 1956), elaborată de un distins colectiv, coordonat de regretatul Teodor
Bălănică, personalitate marcantă a ştiinţei şi învăţământului silvic superior, poliglot şi inegalabil om de carte şi condei,
a cărui viaţă a fost cu pasiune dedicată slujirii pădurilor ţării.
Volumul din care am extras acest motto (şi celelalte ce i-au
urmat) reprezintă cea mai autentică şi completă sursă de informaţii pentru cei ce vor să cunoască începuturile şi afirmarea ulterioară a ştiinţelor silvice în ţara noastră.

Prof.dr. Teodor Bălănică, 1958
încep toate, chiar în cazul multor idei şi descoperiri ce s-au
prefigurat cu mult înainte de apariţia noastră pe lume.
Spre deosebire de periodicele enumerate mai sus, revista
„Viaţa Forestieră” (VF), apărută în intervalul anilor 1933
– 1944, constituie incontestabil o excepţie. Acest fapt se datorează, în primul rând, curajului şi consecvenţei cu care redactorii şi colaboratorii ei statornici au militat permanent îndeosebi pentru salvarea pădurilor ţării şi oprirea dezastrului
care, atunci ca şi în anii noştri, măcina din temelii acest patrimoniu naţional. Semnatarii articolelor din „Viaţa Forestieră” erau în cea mai mare parte tineri ingineri silvici, cu o
temeinică pregătire profesională, mulţi dintre ei cu doctorate (îndeosebi în Germania), patrioţi şi viitoare personalităţi
ale silviculturii din ţara noastră. Ei erau preocupaţi sincer
de soarta pădurilor ţării, de problemele sociale ale corpului
silvic, de afirmarea unei silviculturi naţionale şi au avansat,
în premieră la timpul respectiv, idei novatoare, fundamentate ştiinţific, de gospodărire raţională a acestei inestimabile
bogăţii naturale. Ei au luptat cu înflăcărare tinerească şi curaj pentru înlăturarea nefastelor ingerinţe politice în soarta
pădurilor şi au adus contribuţii de excepţie la afirmarea şi
dezvoltarea tinerei silviculturi româneşti.
Articolele publicate în cei 12 ani incompleţi de apariţie şi în
general „fenomenul Viaţa Forestieră” reprezintă un capitol
distinct, cu mare rezonanţă istorică şi tehnico-ştiinţifică în
zbuciumata istorie a pădurilor şi silviculturii noastre, care
merită să fie reamintit, cunoscut şi reconsiderat.

Acest capitol este aproape necunoscut generaţiei actuale de
slujitori ai pădurii, fapt ce ne îndreptăţeşte să-i acordăm
cuvenita
reconsiderare, din numeroase motive şi, nu în ultiCunoaşterea gândurilor şi faptelor înaintaşilor şi readucerea
mul
rând,
datorită similitudinii de situaţii în care se găseau
lor în memoria prezentului constituie nu numai o datorie
atunci
şi
se
găsesc şi în prezent pădurile ţării.
morală, ci, mai ales, ne ajută să nu cădem în capcana de a „redescoperi America”, capcana greşitei convingeri că de la noi Publicaţia privată, autonomă (autofinanţată) şi independentă
131

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
faţă de structurile statului şi în primii şapte ani şi faţă de vreun
partid politic, „Viaţa Forestieră” a reprezentat tribuna de debut şi de spectaculoasă afirmare a unor personalităţi de marcă
ale silviculturii noastre. Aceştia au fost: Constantin Chiriţă şi
Valeriu Dinu (redactori responsabili) şi colaboratorii lor apropiaţi Vasile Sabău, Ion Popescu-Zeletin, Mihail Prodan, Teodor
Bălănică, Atanase Haralamb, N. Ghelmeziu, G. Toma, Sergiu
Paşcovschi, Vasile Cotta şi alţii. În paginile ei se regăseau în
primii ani şi semnăturile elitelor din generaţia silvicultorilor
vârstnici de atunci în frunte cu Marin Drăcea, Iuliu Moldovan,
V. Stinghe, P. Antonescu, P. Grunau, N.G. Popovici ş.a.

redactorii ei ca şi alţi colaboratori de frunte, au cunoscut nu
numai marginalizarea, calvarul persecuţiilor politice şi teroarea, dar unii chiar închisorile comuniste.
Între timp, cele aproape 7 decenii scurse de la dispariţia publicaţiei au pus vălul uitării peste „fenomenul VF”, iar numerele răzleţe şi ascunse ale revistei au devenit tot mai greu de
recuperat într-o colecţie completă.
Înainte de a aborda o analiză temeinică şi obiectivă a acestei
publicaţii se cuvin însă amintite câteva momente semnificative
în legătură cu soarta VF după anul 1944, când era riscant chiar
să aminteşti de faptul că a existat cândva o astfel de revistă.
Primul moment se petrece în anul 1958, în plină perioadă
de dictatură şi cenzură comunistă, când revista era practic
„epurată” din biblioteci, dar are totuşi loc o primă şi discretă
reconsiderare a VF. Profesorul Teodor Bălănică, iniţiatorul
şi coordonatorul Bibliografiei Forestiere Române are
curajul de a include şi Viaţa Forestieră în lista celor 24 de
publicaţii – surse din care s-au selectat cele 5867 titluri de
articole şi cărţi, clasificate zecimal şi prezentate în primul
volum (1870-1956) al bibliografiei.

Desigur, sursa principală a bibliografiei a reprezentat-o
atunci, ca şi în volumele ei ulterioare, Revista Pădurilor,
dar şi Viaţa Forestieră era amintită prin cele 554 titluri
de articole şi cărţi, ceea ce reprezenta o zecime din titlurile menţionate în primul volum. Este de înţeles faptul că au
Fig. 1. Monografiile dedicate fondatorilor revistei
fost selectate cu grijă numai articolele cu caracter tehnico„Viaţa Forestieră”
ştiinţific, evitându-se cele cu conţinut politic sau economic
Les monographies dédiées aux fondateurs de la revue „La Vie Forestière” deranjant, din perioada 1940-1944.
Perioada istorică relativ scurtă în care a supravieţuit „Viaţa
Forestieră” poate fi caracterizată printr-o succesiune rapidă
de evenimente pe care le-am putea numi „catastrofe naţionale” şi care şi-au pus puternic amprenta asupra vieţii socialeconomice şi politice din ţara noastră. Avem în vedere: criza
economică, democraţia politicianistă (dezastruoasă
atunci ca şi azi pentru păduri), instabilitatea politică
şi desele schimbări de guvern, dictatura regală, ascensiunea fascismului, apropierea conflagraţiei mondiale,
sfârtecarea ţării, dictatura antonesciană şi războiul
(cu urmările lui dezastruoase pentru ţară şi popor).
Aceste evenimente tragice aveau să influenţeze profund tematica şi conţinutul revistei, care treptat, dar mai ales în anii
1938-1939, capătă o evidentă orientare progermană şi ulterior legionară, promovând un naţionalism exagerat şi unele
manifestări antisemite, pentru ca din anul 1941, datorită
conjuncturii politice, să devină dintr-o puternică tribună de
opinii, un simplu „Buletin trimestrial al ştiinţei şi practicii silvice”, cu apariţie neregulată şi număr redus de pagini.

Pe grupe mari de probleme legate de pădure, articolele selectate din VF aparţin în special domeniilor: politicii forestiere şi
învăţământului silvic din trecut (39%), amenajamentului, economiei şi administraţiei forestiere (20%), staţiunii, biologiei,
hidrologiei şi vânătoarei (14%) şi silviculturii în general (14%).

Un al doilea moment îl constituie anul 2002, când în editura Ceres apare lucrarea colectivă „Academician Constantin Chiriţă in memoriam” 280 p., sub redacţia Prof. dr.doc.
Victor Giurgiu. În acest volum omagial, dedicat marelui pedolog şi silvicultor român, editorul principal al lucrării (V.G.)
prezintă pe larg şi activitatea publicistică a academicianului
C. Chiriţă, îndeosebi în subcapitolul 9.3., sub titlul „Întemeietor şi redactor responsabil al revistei „Viaţa Forestieră”, ca
şi în lista publicaţiilor acestuia”. Deşi succint (pp. 155-157),
subcapitolul respectiv are meritul de a fi considerat drept
o primă şi necesară reconsiderare, sintetică şi obiectivă, a
publicaţiei VF. În ampla listă anexă a lucrărilor publicate de
Constantin Chiriţă, întocmită de Prof. V. Giurgiu, listă care
se întinde pe 14 pagini din acelaşi volum omagial, sunt incluÎn acest context atât de complex, o analiză obiectivă a pu- se şi un număr de 103 articole, apărute în „Viaţa Forestieră”,
blicaţiei devine o sarcină îndrăzneaţă şi riscantă, dar totuşi în intervalul anilor 1933-1944.
necesară, în primul rând pentru separarea aspectelor pur Reţinem din această prezentare a Prof. V. Giurgiu faptul că
profesionale şi sociale de cele evident politicianiste. O astfel iniţiatorii şi susţinătorii VF reprezentau „aripa tânără” a
de analiză nu se poate face decât pe anii de apariţie a revistei comunităţii silvicultorilor doritori de a-şi exprima liber opişi, bineînţeles, cu luarea în considerare a factorilor social po- niile lor (uneori foarte critice, dar pertinente) asupra pădulitici ai perioadei respective.
rii, silviculturii şi corpului silvic. În completarea Revistei
Catalogată după anul 1944 din oficiu şi „in integrum”, con- Pădurilor, care îşi continua tradiţia de publicaţie cu caracter
form tradiţiei împământenite la noi, drept „revistă legionară”, ştiinţific, dedicată realităţilor forestiere româneşti, Viaţa
Viaţa Forestieră a fost interzisă, „epurată” din biblioteci, iar Forestieră, ca publicaţie a faptului curent, exprima mai liber
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opiniile şi aspiraţiile comunităţii silvicultorilor tineri. VF a
generat o autentică mişcare profesional-socială de înnoire
şi progres, cu aport incontestabil la modernizarea şi progresul silviculturii româneşti, un model de mare actualitate şi
astăzi. Se reaminteşte, de asemenea, faptul că VF a primit
sprijin moral şi financiar prin Societatea „Progresul Silvic” şi
a reuşit să-şi creeze o fundaţie şi o editură cu acelaşi nume,
prin care s-au publicat cărţi de profil.
În fine, al treilea moment semnificativ îl constituie republicarea unor articole memorabile, apărute la vremea respectivă în paginile revistei VF, reluate de această dată în lucrarea
„Conştiinţa forestieră la români”, apărută în 2003 sub redacţia Prof. dr. doc. Victor Giurgiu, la editura Snagov (284 p.).
În partea a doua a acestei lucrări sunt redate numeroase
extrase, referitoare la formarea conştiinţei forestiere la
români, din operele unor mari personalităţi ale neamului
nostru (Marin Drăcea, Emil Pop, Nicolae Iorga, Gheorghe Ionescu-Şişeşti, Constantin Daicoviciu ş.a.). Alături de aceştia
regăsim şi câteva articole publicate în „Viaţa Forestieră”,
semnatarii acestora fiind academicienii: Simion Mehedinţi
(1936) şi Ion Simionescu (1936).

Fig. 2. Coperţile publicaţiilor „Revista Pădurilor” şi „Viaţa
Forestieră” în anii 1933, 1939, 1942.
Les couvertures des publications „Revue des Forêts” et „La Vie
Forestière” dans les années 1933, 1939 et 1942

Colaboratorilor ei, VF le cere „strictă obiectivitate, ton academic, porţi deschise tuturor camarazilor şi nici un rând pentru atacuri sau adulări personale”.
„Viaţa Forestieră trebuie să fie şi va fi o publicaţie în care să pulseze nerv şi viaţă, un organ de realităţi, care se va strădui neîncetat
să ţină pas cu ritmul timpului”.

Acest scurt „manifest-program” al revistei este urmat de un
De asemenea, Constantin Chiriţă, Ion Popescu-Zeletin şi Vaamplu articol (semnat Dr. C. D. Chiriţă) intitulat „Aspecte şi
leriu Dinu au publicat, în diferite perioade articole memoraprobleme din viaţa unei generaţii forestiere”, dedicat mabile, dedicate aceleiaşi teme.
nifestărilor prilejuite de închiderea cursurilor şi aniversării a
10 ani de învăţământ silvic la Şcoala Politehnică din Bucureşti.

„Viaţa Forestieră” – anii de început

În articol se arată că societatea studenţească „Codrul” a luptat, alături de mulţi profesori şi de ingineri, pentru încadrarea
învăţământului silvic superior în Şc. Politehnică, dovedind
în permanenţă „un accentuat spirit de solidaritate, de sacrificiu
pentru colectivitate şi de îndrăzneaţă iniţiativă”. Dar, deşi prin
trecerea la Sc. Politehnică învăţământul silvic superior a câştiÎn „Cuvânt înainte” – „De ce Viaţa Forestieră” (semnat gat calitativ enorm, absolvenţilor secţiei silvice nu li se acordă
„Redacţia”) se subliniază faptul că, deşi apariţia unei noi decât în mod cu totul excepţional , posturi de răspundere cu
reviste a fost întotdeauna însoţită de comentarii, critici şi caracter ingineresc, ei fiind avizaţi numai de bugetul limitat
pesimism, iniţiatorii ei consideră că „sunt epoci când un în- al CAPS-ului şi al Regimului Silvic şi siliţi să primească a lucra
treg complex de împrejurări impune apariţii care să canalizeze în condiţii nesigure şi adesea umilitoare, de lucrători cu ziua.
curente spirituale existente, să cristalizeze mentalităţi adecvate
timpului şi să unească laolaltă energii difuzate ce se consumă în Totodată, învăţământului silvic din acea perioadă îi lipsea laacelaşi sens, dar independent”. Iniţiatorii VF constată nevoia tura practică a pregătirii inginereşti, ceea ce necesita înzesunui nou organ, care să completeze acţiunea vechii şi unicei trarea Sc. Politehnice cu păduri de aplicaţii şi studii practice.
noastre publicaţii; Revista Pădurilor – una din cele mai bune Referindu-se la aspectul sufletesc al vieţii profesionale a tireviste de specialitate din Europa – organ ştiinţific cu cadru nerilor absolvenţi, autorul scoate în evidenţă caracteristicile
restrâns de colaboratori, oameni deja formaţi
lui esenţiale: „entuziasmul pentru profesiune, idealismul, energia
de lucru, buna dispoziţie chiar în suferinţă fizică şi o deosebită
„VF urmează în schimb să abordeze manifestările momentului, de
mobilitate
intelectuală şi ca un corolar firesc, uşoara acomodare
orice gen ale corpului silvic, care să poată fi dezbătute cu obiecsufletească,
la situaţiile şi problemele cele mai variate”.
tivitate, dar şi cu verva tinereţii. Iniţiativa apariţiei VF a găsit
Primul număr al revistei VF apare în luna noiembrie 1933
şi cuprinde 4 rubrici (Articole, Colţul lui Florin1, Cronica şi
Probleme-soluţii), însumând – spre deosebire de următoarele – numai 37 pagini. Iniţiatorii şi redactorii ei sunt Dr.
Const. D. Chiriţă şi Dr. Valeriu Dinu.

un puternic ecou în sufletul colegilor celor 10 serii de absolvenţi
ai secţiei Silvice de la Şcoala Politehnică, o generaţie tânără nu
numai ca vârstă ci şi ca mentalitate, dornică de a ridica cultural şi
profesional nivelul corpului silvic românesc. În acest scop VF deschide larg paginile ei tuturor colegilor înaintaşi care, înţelegători
ai realităţilor, străduiesc în acelaşi sens şi dovedesc tinereţe de
spirit şi de mentalitate”.
1 Ing. Florin Iordăchescu, talentat şi original colaborator al VF în
perioada 1933-1940 cu versuri, cronici sau epigrame mult apreciate
de cititori. Colaborării lui la VF îi vom dedica un articol separat, dar
publicarea într-o selecţie postumă a operei sale ar constitui o bine
meritată recunoaştere, din partea generaţiei actuale de silvicultori.

Alte caracteristici ale tinerei generaţii erau: „consideraţia superiorilor, tratamentul corect al inferiorilor, spiritul de colegialitate şi disciplina demnă”. Se subliniază faptul că „în corpul silvic
trebuie să existe cea mai desăvârşită armonie între generaţii”. Şi
articolul se încheie cu îndemnul „să ajungeţi la adevărata
pasiune pentru această nobilă profesiune şi să învăţaţi să iubiţi pădurea”.
Dr. Valeriu Dinu – al doilea redactor al VF – semnează un amplu articol (pe 10 pag.), intitulat „Probleme de actualitate
ale politicii forestiere româneşti”.
Articolul are un pronunţat caracter didactic, prezintă definiţi133
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ile şi evoluţia politicii forestiere în Germania, începând de la faptul că „dacă prin legea CAPS din 1930 economia forestieră a
1800 până în zilele apariţiei VF, când, în contextul noilor re- putut fi îndrumată pe căi realiste şi de succes, aceasta se datoreşte
laţii internaţionale, pădurea a devenit un element economic. şi existenţei lângă Ministru a unor silvicultori conştienţi de cheTrecând la realităţile ţării noastre, autorul subliniază în pri- marea vremurilor”.
mul rând necesitatea unei statistici forestiere, care să precizeze mărimea, cantitatea şi capacitatea de producţie a pădurilor,
o statistică bazată pe: 1) Tipuri de pădure, 2) Regiuni forestiere şi 3) Clase de vârstă, clasificate pe categorii de proprietate,
regime şi tratamente, stabilite prin amenajamente silvice.

„Mâine se va pune poate problema comasării proprietăţii forestiere care, ca şi în Franţa devine din ce în ce
mai acută.”

Articolul se încheie cu chemări de mare actualitate şi astăzi,
privind conştiinţa forestieră şi necesitatea unei propagande
Tot o problemă cu caracter statistic o constituie, după autor, serioase şi susţinute, care să creeze mentalitatea forestieră,
atât de necesară pentru orice realizare viitoare.
şi stabilirea valorii reale a patrimoniului natural forestier.
Sunt enumerate şi două probleme de actualitate ale pădurilor „De la cel din urmă ţăran până la cel mai de sus conducător al ţării,
trebuie lămurită importanţa pădurii în cadrul economiei naţioţării în perioada respectivă:
„Problema stejarului pe care l-am măcelărit barbar şi fără încetare nale şi trebuie câştigată încrederea în tot ceea ce noi, în acest scop
şi Problema fagului, a acelui fag care putrezeşte în voia soartei întreprindem, întrucât pădurea este prezentul etern şi eternitatea prezentă, existând, ca poate în nici unul din celelalte domenii
prin văile munţilor noştri”.
de activitate omenească, o legătură strânsă între ţară şi pădure”
Abordând problema dificilă a refacerii domeniului forestier,
autorul face următoarele constatări personale privind etape- Autorul reproduce în articolul său cuvintele cu care profesorul german Max Endres şi-a încheiat referatul său, ţinut
le istoriei pădurii româneşti:
în 1926 la Roma, în cadrul Congresului forestier mondial:
a. De la începuturile poporului român până la intrarea capita- „Soarta pădurii se găseşte în voinţa omului: Voinţa rea poate fi îmlismului în pădure, se întinde o epocă caracterizată prin ace- piedicată în acţiunea ei prin măsuri legislative, dar nu va fi niciea că lemnul era un obiect fără valoare, un dar al naturii la odată definitiv anihilată... Economia forestieră depinde de iubire,
îndemâna tuturor celor care aveau nevoie de el;
care nu poate fi smulsă prin nici-o lege. De aceea munca tuturor
b. De la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la izbucnirea pri- silvicultorilor din lume trebuie dirijată spre educarea popoarelor
mului război mondial pădurea românească trăieşte epoca ex- pentru o conştiinţă forestieră”.
ploatărilor barbare capitaliste, care au lăsat în urmă situaţii Şi concluzia finală din articol este şi de mai mare actualitate:
ce nici până acum nu au putut fi îndreptate;
„Stăm în faţa unui prezent care impune sacrificarea tuc. În epoca post-belică intră în pădure un politicianism fără turor forţelor noastre pentru un viitor mai bun păduscrupule, care va completa opera distrugătoare începută în rii româneşti.
a doua epocă.
La vremuri grele se cer oameni întregi, care să unească
Aşa s-a ajuns, ca numai în interval de 40 ani, domeniul foresti- în ei pregătirea tehnică, dragostea de meserie şi coner să piardă 845 324 ha şi aşa s-a ajuns la distrugerea, fără ştiinţa muncii.”
egal în lume, a pădurii proprietate particulară.
Ultimul articol din acest prim număr al VF, intitulat „SocietaCeea ce statistic avem astăzi (6 448 475 ha) este o suprafaţă îm- tea elevilor ingineri silvici de la Şcoala Politehnică – zece
pădurită dintre care, peste 2 000 000 ha nu merită numele de ani de activitate” este semnat de Ing. I. Popescu-Zeletin.
pădure cultivată.”
Autorul prezintă pe larg evoluţia acestei societăţi ridicate pe
În continuare, autorul analizează şi problema industriei fo- ruina războiului, născute ca o reacţie de organizare şi orienrestiere, care numai datorită crizei a întârziat acţiunea de tare a elementului veşnic efervescent – studenţesc, la haosul
măcelărire a pădurilor, începută după anul 1880.
creat de primul război mondial.
„În 1928 industria forestieră românească stătea alături de cele „Procesele mondiale şi politice, deschise de marele cataclism, au fămai avansate din lume. Pe costul cui se realizează această mân- cut ca structura societăţii cât şi mentalităţile intelectualilor să fie
drie, nu se întreba nimeni, afară de silvicultorii, care în vârfuri de zdruncinate. Curente extremiste, întemeiate pe lipsurile şi nevoimunte sau pe văile încă necălcate până atunci de picior omenesc, le unei populaţii istovite de calamităţi fără precedent, căutau prin
asistaseră neputincioşi la măcelărirea unui avut adunat de mii de specularea inconştienţei şi nemulţumirilor, să întroneze regime
ani...” „Într-o atmosferă economică, pe care numai în istoria co- cu metode şi doctrine unilaterale. Lupta mare pentru acapararea
lonială o putem găsi, avuţia naţională trecea în mâinile unei mi- tineretului şi canalizarea lui spre o propagandă interesată, a făcut
norităţi străine de neam şi ţară. Ea se oprea la Băncile din Apus să nască ideea unui naţionalism integral, care să determine gravişi lipsea economia naţională de forţa necesară ridicării nivelului tatea situaţiei şi să reacţioneze prompt şi cu efect.”
economic al ţării ...” „În loc de industrii, care prelucrând, până la
ultima expresie, materialul obţinut din pădurile noastre să ocupe În perioada respectivă, învăţământul forestier oscila între
maximum de muncă naţională şi să lase în ţară tot produsul ma- Politehnică şi Universitate, dar anul 1923 este determinant
prin faptul că el se integrează în Şcoala Politehnică.
terial s-au înjghebat pretutindeni industriile semi-fabricate”
Comerţul intern al lemnului ridica, în opinia autorului, pro- Anterior, învăţământul silvic fusese strămutat de la Brăneşti
bleme privind transporturile, studiul pieţii, acomodarea la Iaşi şi apoi la Bucureşti, în condiţii grele de viaţă, de după
producţiei la piaţa de desfacere, tarife, etc, etc. Se menţiona război. Reînfiinţarea vechii societăţi „Codru” a studenţilor
din silvicultură permite acestui nucleu să ţină un contact
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permanent cu mişcările mari studenţeşti care au izbucnit în După 1930, datorită crizei economice şi restricţiilor valutare,
ţară, în anul 1922. În paralel, studenţii îşi organizează canti- societatea, sub comitetele Victor Niculescu şi N. Ghelmeziu,
ne mai putând aspira la deplasări în străinătate, organizează
nă şi cămin şi îşi editează cursurile.
excursii
de sfârşit de an în ţară, variind traseul în fiecare an.
Ca urmare a integrării silvice în Şcoala Politehnică, fosta societate „Codru” îşi schimbă statutul şi devine „Societatea
elevilor secţiei silvice”, iar în Politehnică se înfiinţează o
societate de vânătoare „Codru”, a tuturor studenţilor, condusă de silvici. Sprijinită de profesorul de specialitate, această nouă societate obţine două terenuri de vânătoare şi fazaneria de la Pasărea.

În organizarea practicilor de vară, societatea contribuie –
prin obţinerea de fonduri de la instituţii şi întreprinderi particulare – la schimburi de studenţi cu Polonia, trimiţând în
această ţară câte 2 studenţi (în 1928 şi 1929) şi 3 în 1930.

În 1930, sub comitetul I. Popescu-Zeletin, societatea organizează pentru prima oară pe cont propriu, un schimb de
Urmărind evoluţia Soc. Elevilor Secţiei Silvice, în ultimii 10 câte 2 studenţi cu Cehoslovacia, care fac practică la staţiunea
ani, autorul distinge trei perioade diferite, denumite: de adap- Adamov – Brno şi respectiv la Sinaia.
tare şi orientare (1923-25), de consolidare interioară (1925-27) Participarea studenţilor la cercul de studii (16 conferinţe în
şi de intensă activitate (după 1927). În prima perioadă, ca primul an) favorizează viitoarea specializare a acestora în cao reacţie a curentelor de stânga, studenţimea română, drul disciplinelor forestiere, printre conferenţiari aflându-se
în general, ca şi cea din Şcoala Politehnică adoptă şi şi tineri ingineri specializaţi în străinătate.
proclamă un crez de naţionalism integral.
În 1925 Societatea elevilor secţiei silvice dăruieşte şcolii biStudenţii silvici susţin aceste manifestări, caută să-şi pro- blioteca sa, iar în 1929, după primirea unei donaţii, se pun
cure mijloace materiale, prin organizarea de festivaluri şi bazele unei biblioteci proprii.
serate dansante, pentru ajutorarea elevilor săraci şi editarea
cursurilor de specialitate, dar datorită crizei aceste fonduri Realizările frumoase ale Societăţii se datorează autonomiei
sunt moderate. În acelaşi timp însă, rigorile regulamentului de care ea s-a bucurat din partea rectoratului şi decanatului
şcolii provoacă o emulaţie a studenţilor pentru obţinerea de şi mai ales străduinţei depuse de conducătorii ei temporari
burse şi cămin, iar societatea este purtătoare de cuvânt în (C. Chiriţă, V. Dinu, I. Popescu-Zeletin).
nevoile curente ale membrilor ei.
Din lectura acestui raport de activitate se desprind
În perioada a doua, prin unitate în acţiune şi colaborare în cu claritate două aspecte semnificative ce se impun a
manifestări, se urmăreşte fondul de rezervă, se organizea- fi subliniate. Primul îl constituie faptul că Societatea
ză conferinţe cu subiecte de cultură generală, se editează 7 elevilor ingineri silvici din Şcoala Politehnică (1926cursuri (care se vând studenţilor la preţ redus), se organizea- 1929) poate constitui prin activitatea ei complexă un
ză un club sportiv şi manifestări cultural-muzicale. În 1925 model, demn de urmat, pentru studenţii din actualele
studenţii forestieri ocupă locuri importante în comitetul Facultăţi de silvicultură din ţara noastră.
societăţii „Popota” şi în „Uniunea naţională a studenţilor români”, iar la finele anului 1926 se creează un cerc studenţesc de studii forestiere, al cărui iniţiator, organizator şi
prim preşedinte a fost dr. ing. C. Chiriţă.

Totodată aflăm că iniţiatorii şi redactorii „Vieţii Forestiere” (C. Chiriţă, V. Dinu, I. Popescu-Zeletin) erau sub raportul
pregătirii lor profesionale, studenţi eminenţi, dotaţi şi cu deosebite calităţi organizatorice şi vastă experienţă dobândite
În perioada a treia societatea se consolidează şi cunoaşte încă din timpul studiilor. Astfel, afirmarea şi triumful lor în
o evidentă ascensiune. Ing. Dr. V. Dinu preia conducerea Po- cadrul tribunei „Viaţa Forestieră” ne apare ca o continuare
potei Şcoalei şi ulterior este ales Preşedinte al Federaţiei firească şi logică a anilor de studenţie, în timpul căreia deveelevilor Şcoalei Politehnice. În aprilie 1928 sub comitetul niseră deja adevărate personalităţi.
condus de acelaşi V. Dinu, Societatea Elevilor Ingineri Silvici În rubrica „Cronica” a revistei sunt prezentate ample note
devine persoană morală şi juridică, prin înscrierea la Tribunal. privind două evenimente: „Deschiderea cursurilor la
Se continuă activitatea pe tărâm muzical şi sportiv, prin con- Şcoala Politehnică Regele Carol” (semnată de Gh. Murgu)
ferinţele de cultură generală din timpul iernii, iar primăvara şi „Şedinţa festivă a celor 10 promoţii de ingineri silvici din Politehnică” (de Traian Pop).
se participă la Sărbătoarea sădirii arborilor la Brăneşti.
O realizare de excepţie o reprezintă organizarea excursiilor studenţilor silvici în ţară şi străinătate. Astfel: comitetul Valeriu Dinu organizează o excursie de 19 zile în 1928,
în Polonia, la care participă 3 profesori şi 36 studenţi; în 1929
comitetul Lazăr Mihăescu conduce o excursie de studii în Cehoslovacia formată din 2 profesori şi 31 studenţi, timp de 32
zile; în 1930, sub comitetul I. Popescu-Zeletin se organizează o excursie de studii în ţară (sudul Olteniei), Iugoslavia şi
Austria, la care participă 3 profesori şi 30 studenţi, timp de
27 zile. Demn de reţinut este şi faptul că pentru organizarea
acestor 3 excursii s-au cheltuit în total 669 000 lei, obţinuţi
exclusiv din contribuţia unor instituţii (sponsorizări), fără a
se cheltui nici-un ban din fondul de rezervă al societăţii.

Solemnitatea deschiderii cursurilor, prilej cu care s-a sărbătorit şi împlinirea unui deceniu de la alipirea învăţământului
superior silvic la Şcoala Politehnică, s-a desfăşurat în prezenţa ministrului Instrucţiunii Publice – Dimitrie Gusti şi a
altor numeroase personalităţi ştiinţifice ale vremii: N. Vasilescu Karpen (Rectorul), M. Manoilescu (viitorul Ministru
de Externe), Gh.T. Ţiţeica, M. Drăcea, P. Ioan (Director
C.A.P.S.), P. Antonescu, N. Stinghe (Decanul secţiei Silvice), Em. Protopopescu-Pake ş.a.
Au luat cuvântul Rectorul, V.N. Stinghe şi M. Manoilescu,
care a prezentat prelegerea „Technica noastră în noul cadru economic” din care reţinem câteva pasaje. Arătând că
fiecare societate are un anumit câmp de dezvoltare economi135
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că, vorbitorul „insistă asupra societăţii „individualisto-capitaliste” din 1933, criticând sistemul având două sau mai multe
planuri, după partidele care le guvernează. „Raţionalizarea
românească trebuie să fie bazată pe maximum de economie, atât
la capital cât şi la muncă. Fiecare epocă de dezvoltare pune înainte
acele valori, care reprezintă funcţia cea mai urgentă. La începutul
dezvoltării statului român, primul imperativ era afirmarea etnică
a ţării noastre, a vitalităţii poporului nostru. Am trăit într-o epocă a culturii, când locul de frunte l-au ţinut literaţii. A urmat epoca
de organizare a statului în care politica a predominat şi conducerea
se afla în mâinile avocaţilor. Acum trăim în epoca afirmării puterii
noastre naţionale constructive, care va fi guvernată de tehnică”.

mania ale „camarazilor” Dr. V. Sabău şi ing. Anton Rădulescu. Primul, după susţinerea doctoratului la Univ. din Giessen
continuă o specializare în domeniul statisticii forestiere. Cel
de-al doilea finalizează doctoratul la München.
Cititorilor li se solicită trimiterea de cărţi şi reviste de profil
pentru a fi recenzate în VF.
O parte din vignetele ce ilustrează revista reprezintă tipuri
de arborete după Kruedener.
Numărul 2 al revistei VF apare în luna decembrie 1933 şi
cuprinde pe 43 de pagini colaborările a 17 autori, grupate în
cele 4 rubrici apărute anterior.

Solemnitatea se încheie cu vizitarea sălii de expoziţii a Şcolii
şi a laboratoarelor şi muzeelor secţiei silvice.

Articolul cu care începe numărul, intitulat „Remember N.G.
Popovici” este dedicat marelui profesor a cărei viaţă, plină
de
mari realizări, se stinsese la 6 decembrie. PersonalitaLa şedinţa festivă a celor 10 promoţii de ingineri silvici din
tea
complexă a marelui dispărut este redată prin mai multe
Politehnică au luat cuvântul: V. Dinu, I. Popescu-Zeletin, V.N.
pasaje
din testamentul moral al profesorului, pe care le reStinghe, C. Chiriţă, iar în numeroasa asistenţă se remarca
producem
parţial în alineatele următoare; ele reprezentând
prezenţa profesorilor M. Drăcea, P. Antonescu, D. Drâmbă,
legământul
de credinţă al acestui titan al silviculturii româC. Georgescu, D. Sburlan şi a viitorilor colaboratori de bază
neşti.
ai revistei V.F.: C. Chiriţă, V. Dinu, I. Popescu-Zeletin, N. Rucăreanu, N. Ghelmeziu, I. Arghiriade ş.a.
„Nu mi-am făcut din ban, sau din avere, un scop or un ideal al vieLa rubrica „Apeluri” sub titlul „Către înaintaşii noştri” C. ţii, ba din contră, le-am dispreţuit, considerând sclavia banului ca
Chiriţă prezintă mai pe larg decât în „Cuvânt înainte” (la care una din cele mai oribile sclavii.”

ne-am referit mai sus) obiectivele-program ale revistei „Viaţa „Am iubit ţara şi neamul cu o iubire sălbatică şi le-am dorit mari,
Forestieră”. În plus, reţinem câteva chemări şi precizări ale tari şi înălţate în mijlocul celorlalte neamuri. De aceea, formula
viitorului redactor responsabil, pe care le redăm textual:
sau crezul meu a fost – Totul prin Români şi pentru Români. Românul
înainte de alţii.”
„Intenţia noastră este ca, într-un viitor cât mai apropiat să putem
forma dintre colaboratorii noştri „Gruparea revistei” care să însumeze reprezentanţi calificaţi din toate domeniile de activitate
ale profesiunei noastre şi pe cât probabil din cât mai multe promoţii ...”

„Am iubit pădurea pentru frumuseţile ei neîntrecute şi pentru foloasele nesfârşite pe care ea le aduce omului, atât prin produsul ei
lemnul, cât mai ales prin existenţa ei, fiind una din cele mai măreţe podoabe cu care Creaţiunea a împodobit pământul şi unul din
„Până la obţinerea colaborării Domniilor Voastre, pentru intere- cele mai preţioase daruri, cu care Dumnezeu l-a înzestrat.”
sele concrete ale „Vieţii Forestiere” noi nu ne putem îngădui să ne „Nu am avut pretenţia să mă consider <alfa şi omega> al ştiinţei
adresăm decât camarazilor tineri, care au aderat şi contribuit silvice şi al silviculturei româneşti şi nici nu am urmărit să moefectiv la realizarea intenţiei noastre ...”.
nopolizez ştiinţa forestieră, dar cu o leacă de ştiinţă silvică, cu o
cultură
ceva mai largă în toate direcţiunile şi cu un mare dram de
„Viaţa Forestieră” apare nesusţinută de subvenţii speciale. Numai noi
experienţă,
socotesc că acei ce au stat în contact ceva mai intim cu
o vom susţine. De aceea abonaţi-vă neîntârziat la „Viaţa Forestieră”.
mine, au prins ceva şi de la mine.”
„Costul abonamentului se fixează deocamdată la 300 lei anual şi
„Oricând şi oriunde, în public, în societate, fie ca profesor, fie ca om
150 lei pe şase luni”.
politic, am apărat cu multă energie şi mare căldură cinstea, demniÎn primul număr al VF rubrica „Probleme-Soluţii” nu apa- tatea şi prestigiul corpului silvic, considerându-l ca un corp de elită.”
re. În schimb sub titlul „Spicuiri din adeziuni” se redau
primele adeziuni de susţinere a revistei primite până la 14 „În viaţa publică, privată şi familiară, am căutat să-mi păstrez
oct. 1933 din partea a 16 ingineri silvici din ţară. Reţinem cinstea, prestigiul şi demnitatea şi în aceiaşi măsură am ţinut
din acest prim lot de susţinători ai VF pe Ing. S. Paşcovschi la cinstea familiei, colegilor, camarazilor şi subalternilor, cari
m-au găzduit, considerând sacru acoperământul sub care m-am
(pe atunci şeful Oc. Silvic Râmnicu-Sărat).
adăpostit şi sfânta masă la care m-am hrănit.”
Rubrica finală de „Informaţiuni” cuprinde lista primelor 16
subscripţii (de câte 100 sau 200 lei) pentru fondul iniţial al re- „Nu m-am lăsat niciodată influenţat, de la dreapta ori de la stânga,
vistei făcute de primii susţinători. Lista începe cu C. Chiriţă, de oricine ar fi fost el, ci am mers veşnic pe linia dreaptă, – chiar
V. Dinu, I. Popescu Zeletin, iar dintre personalităţile viitoare dacă aş fi rămas singur de o părere – după cum mi-au poruncit
conştiinţa mea, judecata mea şi sufletul meu.”
menţionăm printre alţii pe N. Rucăreanu şi C. Arghiriade.
Se anunţă sărbătorirea, din iniţiativa C.A.P.S. a Prof. P. An- „Prin conferinţe, cuvântări, convorbiri particulare, în excursiuni
tonescu la împlinirea a 75 de ani de viaţă. N. Stinghe arată şi oriunde mi s-a prezentat ocaziunea, am căutat să interesez lucă sărbătoritul „n-a fost numai profesor la catedră ci şi pe tere- mea politică, pe conducătorii ţării şi pe cât mai mulţi despre rosnul practicii; în afară de şcoală aduce idei originale pe care a ştiut tul, rolul, foloasele şi importanţa pădurilor, făcând o propagandă
cât mai intensă şi mai documentată în acest scop.”
să le exprime şi susţină”.
Cititorii VF sunt informaţi de stagiile de specializare în Ger- Articolul „Cei vechi şi cei noi” reprezintă prima colabora136
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re a distinsului silvicultor Iuliu Moldovan la VF prin care
acesta îşi manifestă deschis ataşamentul sincer faţă de programul şi iniţiatorii revistei: „am impresia că aceşti tineri, împreună cu elementele ce şi-au completat studiile în străinătate şi
au o activitate rodnică în specialitatea lor, au schimbat cu totul
mentalitatea ce mă întristase (în trecut)”.

întreg, din nădejdea de mai bine, sprijinind temerara încercare a
grupării camarazilor de la „Viaţa Forestieră” care vrea să fie o
tribună liberă şi oglinda vie a mişcării forestiere. Aici vor pulsa
tinereţe, curaj, fără a lipsi urbanitatea, aici va fi pepiniera de formare a viitoarelor colaborări pentru „Revista Pădurilor””.

Articolele: „Vânătoarea în cadrul preocupărilor silvice”
„Ca vechi silvicultor, văd o eră nouă în corpul silvic, prin munca (C. Ceauşu); „Opera economică şi socială a C.A.P.S.-ului
elementelor tinere. Şi mai cu seamă constat că aceşti tineri sil- în Maramureş” (Gh. Murgu); „A.V.I.S. – Asociaţia vânăvicultori, acolo unde văd munca bătrânilor, o apără şi o continuă” torilor ingineri silvici” (Romeo Stănescu) şi „Pe marginea
Dr. Valeriu Dinu analizează pe larg trecerea în administraţia Ca- aniversării de 10 ani a Secţiei Silvice de la Şcoala Polisei Autonome a pădurilor statului a domeniului grăniceresc din tehnică” (N. Rucăreanu) – întregesc acest număr al revistei.
Bistriţa Năsăud, în articolul „O pagină de politică forestieră” La rubrica „Colţul lui Florin” (Ing. Florin Iordăchescu,
În articolul – „Viaţa Forestieră” a noastră a tuturor – Ing. 1899-1976) îşi face prima sa apariţie originală printr-o „CroInsp. General I Zeicu subliniază faptul că iniţiativa tineretu- nică ştiinţifică” şi 3 epigrame,
lui grupat în jurul VF „nu poate să fie numai preocuparea generaţiei tinere, ci trebuie să fie îmbrăţişată de toţi membrii Corpului
silvic”. Totodată, el deplânge imposibilitatea tinerilor absolvenţi ai secţiei silvice de la Şcoala Politehnică de a se încadra
ca funcţionari ai statului.
Legat de recenta înfiinţare în acelaş an 1933 a Institutului
de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră (ICEF), Dr.
Const. D. Chiriţă publică în acelaşi număr al revistei articolul „Experimentaţia forestieră de mici dimensiuni” privitoare la lucrările de acest gen ce se pot desfăşura în ocoalele
silvice de către specialiştii locali. Se subliniază faptul că, în
prealabil, iniţiatorii acestui gen de lucrări trebuie să consulte
părerea unor persoane autorizate la fixarea temei urmărite,
lucrarea să fie judicios instalată pentru ca rezultatele să fie
comparabile, să conducă în final la un rezultat nou (chiar şi
negativ) şi să aibă un caracter de activitate publică (să fie împărtăşit şi altora, nu tăinuite!).
În articolul „Cei 100” ing. I. Popescu Zeletin (care nu era încă
doctor la acea dată) arată că:
„Cei 100 sunt inginerii silvicii – lucrători cu ziua – care beneficiază
din plin de vitregia vremurilor, muncesc cu râvnă şi aşteaptă o
justificată ameliorare a situaţiei lor morale şi materiale...” „Sunt
cei mai îndreptăţiţi la atenţie oficială şi încurajare părintească,
tratament colegial şi justă recompensare a muncii. Sunt cei care
sfidează greutăţile vieţii de azi şi caută să clădească un nou crez
de muncă profesională prin: perseverenţă, abnegaţie şi energie
risipitor cheltuită”.
Se ajunsese aici datorită faptului că în urma crizei generale întrezărită simptomatic în 1929, ultima încadrare bugetară cu tineri ingineri silvici urma să se facă în 1930 şi pe măsura adâncirii crizei, primirea tinerilor ingineri în cadrul serviciilor de
stat s-a făcut numai în locul celor decedaţi sau pensionaţi, deşi
în realitate, dacă se ţinea seama de întinderea pădurilor ţării,
de industria avansată a lemnului (consecinţă a exploatării capitaliste antebelice) şi de geniu forestier aproape inexistent,
numărul absolvenţilor era aproape insuficient, iar munca lor
era indispensabilă la CAPS, la exploatările în regie şi în fabrici.
Inginerul subinspector Cezar Cristea relua în articolul
„Rostul Vieţii Forestiere” obiectivele, deja precizate de iniţiatorii mişcării tinereşti din cadrul „Vieţii Forestiere”.
„Numai din efortul colectiv al tuturor, Corpul silvic se va ridica
acolo unde o merită. Noi nu spunem „loc tinerilor” şi nici „eliminarea bătrânilor” ... În aceste gânduri curate, ne-am aliat cu suflet

În cele ce urmează redăm integral o parte din Cronică şi
două epigrame.

„În această cronică vom căuta a expune pe înţelesul tuturor câteva
ştiinţe. Vom începe cu Botanica.
Botanica este ştiinţa de care cei mai mulţi n’au idée.
Ea se ocupă de tot ce vara-i verde şi iarna se usucă. (Se exceptează
brazii, stelele verzi, etc.).
Împreună cu Zoologia, formează ştiinţele naturale, spre deosebire
de celelalte ştiinţe, care sunt artificiale.
Din punct de vedere muzical, botanica se împarte în cripto-game
şi fanero-game. Mai poate fi considerată ca o ştiinţă nelegitimă,
căci obiectul ei se naşte din flori. O origine mai regulată au pădurile, care se nasc din aceiaşi mumă (a pădurii).
Pentru uşurinţă, vom împărţi botanica şi anexele ei, după
cum urmează:
Silvicultura. După însăşi numirea ei, înseamnă cultura pădurii, pe latineşte silva, care amestecată cu lapte, e ciocolată
Zamfirescu.
Existenţa pădurii este în funcţie de trei factori: clima, solul
şi politica.
Ea ne dă uscături, serveşte la fabule (Toporul şi pădurea) şi când
e mai bătrână – codru – ca exemple de activitate cu beneficii.
Pădurea este compusă din copaci, în care se urcă animalul
domestic bine cunoscut, din frunze, care se taie câinilor şi
din tufişuri, unde cântă mierlele (vezi Coşbuc).
Evoluţia indivizilor componenţi e ca la oameni: la început,
când vorbeşte (la radio) e Mugur; apoi, când începe să scrie, e
Creangă şi spre bătrâneţe hatman (hatmanul Arbore).
Dintre arborii mai cunoscuţi, menţionăm: plopul care face pere şi e
fără soţ, stejarul frate cu românul, nucul care dă umbra sub care se
duc fetele şi socul din care se face flueraş ce-i zice cu foc (vezi Mioriţa).”
Cele două epigrame (de mare actualitate şi în prezent) sunt
adresate: Institutului de cercetări forestiere

Ascensorului de la C.A.P.S
Doar cercetări forestiere?
Puţin! Ar trebui mai mult,
Căci azi pădurea noastră cere
Nu cercetare, ci consult! ...
Cum poţi discerne aşa de bine
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Te-am admirat adeseori
Şi-am filozofat în mine:
Puţini înalţi, pe mulţi cobori!

În acest nr. 2/1933 facem cunoştinţă pentru prima dată cu
rubrica „Probleme – soluţii” în cadrul căreia trei ingineri
pun întrebări redacţiei privind: combaterea boziului (Sambucus ebulus) în arboretele de salcâm de pe nisipurile din OlteRubrica „Cronica” începe cu prezentarea „Sărbătorirea d- nia (I. Caloianu – O.S. Ciuperceni – Dolj); reuşita plantaţiilor
lui Prof. P. Antonescu (I. Pelin)” din ziua de 18 noiembrie, de salcâm din lunca Buzăului (Şt. Rubţov – O.S. Pogoanele,
la Societatea „Progresul Silvic” cu prilejul împlinirii a 75 de Buzău), iar G. Oprişan (O.S. Turnu Măgurele) trimite mai
ani de viaţă, 54 de ani în serviciul statului şi 35 de ani de pro- multe roci de adâncime spre determinare şi stabilirea modufesorat. Din numeroasele luări de cuvânt de la solemnitate şi lui de întrebuinţare.
banchet spicuim numai două:
La toate aceste solicitări acordă consultaţie din partea reM. Drăcea: „istoria silviculturii şi a învăţământului silvic sunt vistei C. D. Chiriţă. Un număr de alte 7 noi adeziuni ale instrâns legate de o generaţie – generaţia nancyană – din care face ginerilor silvici din ţară la programul revistei anunţat de
parte şi P. Antonescu” şi acelaşi M. Drăcea, ca director al recent Comitetul de iniţiativă sunt prezentate pe o pagină cu titlul
înfiinţatului I.C.E.F. remarcă faptul că „ideea înfiinţării unui „Spicuiri din adeziuni” şi semnat „Redacţia”.
institut de cercetări forestiere l-a preocupat pe dl. Antonescu încă
din 1905. În adevăr, un asemenea institut, care există în toate ţă- Rubrica „Informaţiuni” cuprinde: alte 6 subscrieri noi la
rile din apus, se găseşte astăzi închegat şi la noi”. Şi confirmarea fondul financiar al revistei; încadrările fostului personal
celor de mai sus o găsim la rubrica „Informaţii” unde aflăm aparţinând fondului grăniceresc Bistriţa-Năsăud prin trececă „prin decizia de la Jurnal nr. 118/933 au fost încadraţi la nou rea în administraţia C.A.P.S.; Serbarea Arborelui în ocoalele
înfiinţatul I.C.E.F. următorii 5 ingineri silvici: N. Ghelmeziu, A. CAPS în primăvara 1933 la care au participat 236 mii persoane şi s-au plantat 1741 mii puieţi, volumul plantaţiilor însuConstantinescu, Gavril Toma, Eugen Vintilă şi Mircea Ene”.
mând 12 067 ha. La această rubrică se prezentau şi avansăriLa aceiaşi rubrică Traian Pop prezintă în rezumat Conferinţa le recente ale inginerilor silvici din cadrul CAPS şi din cadrul
ţinută de Istrate Micescu despre „Criza actuală a princi- particular, precum şi lista inginerilor încadraţi ca ”lucrători
piului autorităţii”.
specialişti la diferite unităţi silvice”.

Résumé
— va urma —

La Vie Forestiere – Une réussite publication périodique au service des
forêts de la Roumanie, interdite par le
régime communiste, à peu près inconnue aux générations actuelles.

tiques et étrangères dans ce domaine,
les collaborateurs de la revue ont formulé par leur écrit des idées modernes,
innovatrices, bienfondés scientifique
pour une gestion raisonnable de cette
Fondée en 1986, „Revista Pădurilor” richesse nationale.
(Revue des Forêts) est considérée, grâ- Publication privée, autofinancée et
ce à sa apparition interrompue l’une indépendante à l’égard des structures
de plus anciennes et prestigieuses pu- d’état et, dans les premières années par
blications professionnelles du pays. rapport à quelqu’un parti politique, „La
D’autres publications temporaires et Vie Forestière” a représente la tribune de
régionales ont apparues aussi, avec début et d’une affirmation éclatante des
une durée de vie plus courte et avec nombreux personnalités marquantes de
des contributions scientifiques plus la sylviculture roumaine comme: C. Chimodestes. „Viaţa Forestieră” (La Vie riţă et V. Dinu (rédacteurs), V. Sabău, I.
Forestière), 1933-1944, représente une Popescu-Zeletin, M. Prodan, Th. Bălăniexception tout à fait remarquable, grâ- că, Al. Haralamb, G. Toma, S. Paşcovschi.
ce au courage avec lequel les rédacteurs Dans les pages de la revue ont renconet leur collaborateurs – jeunes foresti- tre dans les premières années aussi la
ers avec des doctorats en universités signature des élites de la génération
d’Allemagne – ont lutté pour la pro- des forestiers âgés: Drăcea, Moldovan,
tection des forêts et pour empêcher le V. Stinghie, P. Antonescu, P. Grunau,
désastre qui, alors comme aujourd’hui, N.G. Popovici et a.
les décimait de fond en comble.
La période respective, caractérisée par
Préoccupés par le destin des forêts et la crise économique, les faiblesses de
les problèmes sociaux des forestiers, la démocratie locale (désastreuse pour
par la limitation des influences poli- les forêts), l’instabilité politique, la dic-
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tature royale, l’ascension du fascisme,
l’imminente conflagration mondiale,
la chute des frontières du pays, et la
guerre (1941-1945) a mis une profonde empreint sur cette publication.
La thématique de la revue se change
chaque année et graduellement la publication gagne – pour une courte période – une orientation légionnaire, et
en 1914 devienne un „Bulletin trimestriel de la science et la pratique sylvicole” avec un nombre réduit de pages et
puis, en 1944 s’éteindre. Ultérieur „La
Vie Forestière” a été interdite et mise
hors circuit dans les bibliothèques et
ses rédacteurs et plusieurs collaborateurs ont connu le calvaire des prisons
communistes, ou bien la terreur de la
persécution politique.
Mais, avec ses mérites et ses erreurs,
„La Vie Forestière” occupe une place
remarquable dans l’histoire de la sylviculture roumaine, qui reste à peu près
inconnue aujourd’hui. C’est la raison
pour laquelle une étude ample de la
publication s’impose, pour compléter
l’histoire des forêts et la bibliographie
forestière roumaine.
■

Anul XVI | Nr. 29 | 2011

PERSONALITĂŢI
ALE SILVICULTURII ROMÂNEŞTI

Războiul şi onoarea
prof. univ. dr. ing. Teodor P. Bălănică
Aurel Amzică

Î

n periodicul „România literară” nr. 7/18 februarie 2011,
sub semnătura publicistului Florea Neagu, a apărut prezentarea şi traducerea din limba rusă a articolului “Anna”,
scris de Ludmila Stern, în care, printre altele, se prezintă câteva episoade din cel de al doilea război mondial. În centrul
acţiunii, alături de ucraineanca Anna Poreţkaia, apare locotenentul de rezervă Teodor Bălănică. Una dintre acţiunile
acestuia, de un umanism mai presus de orice posibilă calificare, a fost încadrată, după război, de către organele politice
ale fostului stat comunist român, drept „Faptă de onoare”.

Scriitoarea Ludmila Stern, profesor universitar la Brandeis
din SUA, născută la Leningrad, a emigrat în SUA în 1976 şi a
devenit cunoscută prin scrierea mai multor cărţi, atât în rusă
cât şi în alte limbi.

După ce îşi satisface serviciul militar urmând şcoala militară
a ofiţerilor de rezervă, arma Artilerie, între anii 1930 şi 1931
şi obţinerea gradului de sublocotenent, tânărul Teodor Bălănică îşi începe activitatea profesională ca cercetător ştiinţific.
Din primii ani se afirmă, numele său apare în publicaţii cu
articole proprii sau în colaborări cu specialişti de marcă, dar
mai ales în cronici cu subiecte din literatura de specialitate
din limbile germană, engleză şi franceză. Va învăţa mai târziu, pe front, şi limba rusă.
În iulie 1939, în urma specializării în Germania, timp de doi
ani, obţine titlul ştiinţific de doctor.

În perioada următoare, pe parcursul anilor 1939, 1940 şi
parţial 1941, cu unele scurte întreruperi, sublt. Bălănică este
concentrat la Regimentul de Artilerie Călăreaţă, fie pentru
Remarcabila personalitate a dr. ing. T. Bălănică (1907-1984), desăvârşirea pregătirii sale militare ca ofiţer orientator, obprofesor câţiva ani la Facultatea de Silvicultură din Braşov, servator, comandant de ostaşi în vederea participării la război.
cu studii strălucite în ţară şi străinătate – doctorat înche- De la 22 iunie 1941 şi până la 10 august 1943 ofiţerul Bălăniiat cu calificativul „Sehr gut” la Universitatea din München că a fost mobilizat în zona de operaţii cu regimentul (Divizi– şi activitate de primă mărime şi incontestabilă valoare pe onul) de Artilerie din Divizia a VI – a Cavalerie. După lăsarea
altarul silviculturii româneşti, a fost prezentată pe larg şi la vatră, în noiembrie 1943 a fost concentrat din nou pentru
complet de către prof. univ. dr. ing. Marin Marcu, succesorul o perioadă de instruire specială la Rgt.4 Călare, iar până la
evocatului la disciplina Fizică şi Meteorologie, predată stu- 24 aprilie 1944 a stat în permanenţă la dispoziţia Ministerudenţilor Facultăţii de Silvicultură.
lui de Război pentru chestiuni ce priveau misiunea Germană.
Se părea că s-a spus cam tot ce se ştia cu privire la viaţa şi
activitatea ilustrului silvicultor Bălănică. Totuşi, din trecutul său au rămas necunoscute şi trecute, voit, sub tăcere, din
modestie, unele aspecte considerate mai puţin relevante, în
special perioada de front şi comportarea sa din timpul celui
de al doilea război mondial, cu acţiuni care îi scot în relief
caracterul integru şi moralitatea deosebită.

***

Data de 22 iunie 1941, data începerii războiului nostru pentru recuperarea moşiei străbune, răpită samavolnic de către
hrăpăreţii şi nesătuii noştri vecini, cu concursul brutal şi
şantajul imoral al Germaniei şi Italiei pentru a ne exploata
petrolul şi grânele, l-a găsit pe sublt. Bălănică pe “zonă”, la
Prut, încadrat ca ofiţer subaltern în baterie. Cunoscând limDeşi mai puţin semnificative, adăugăm şi informaţiile la de- ba germană şi fiind dotat cu însuşiri intelectuale şi ostăşeşti;
corarea dr. ing. T. Bălănică cu medalia, “Meritul Ştiinţific” în ofiţerul Bălănică a fost folosit în întreaga Campanie din Est
1966 şi permisiunea acordată de a ieşi din ţară în interes de ca translator, interpret şi ofiţer de legătură între divizia a
serviciu. (Referatul Centrului de documentare tehnică al Ministerului Industriei Lemnului din 1969)1.
1 Articolul n-ar fi putut să apară în forma prezentată fără contribuţia şi sprijinul colegilor dr. ing. Ilie Muşat şi Mihai Gava, prof.
univ. dr. ing. C. Costea şi Ion Cazan şi Gheorghe Sminchişescu
care, fie că au intervenit în text cu relatarea unor fapte cunoscute
direct de la sursă – cazul Muşat, fie că au făcut posibile obţinerea

unor documente importante. Tuturor deopotrivă le mulţumesc şi
pe această cale. Ilie Muşat, un apropiat al prof. Bălănică, şi-a făcut
studiile universitare şi doctorale în Uniunea Sovietică. Cerându-i
sfatul, prof. Bălănică l-a îndemnat să nu ezite, argumentele majore
fiind marele avantaj al însuşirii unei limbi străine şi cunoaşterea
culturii unui mare popor.
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VI-a Cavalerie română şi Comandamentul german afiliat.
Se distinge în bătăliile purtate de armata germană şi aliaţii
săi în sângeroasele lupte pentru trecerea cursurilor de apă
Prut, Nistru, Bug şi Nipru, precum şi în Stepa Nogai – localităţile Druzin, Tulcin, Berşed, sud valea Codcina – unde calităţile sale de iscusit luptător îl pun în valoare. Spiritul său
ponderat, dublat de marea sa cutezanţă şi exemplara conştiinciozitate aduc servicii nepreţuite cauzei pentru care luptă.

al doilea război mondial care ar urma să reliefeze mai accentuat personalitatea prof. Bălănică.

În octombrie 1941 lt. Bălănică ajunge cu unităţile militare
române în localitatea Berdiansk, situată în sudul Ucrainei,
pe ţărmul nordic al Mării de Azov. Orăşelul fusese ocupat de
trupele germane în 7 octombrie, iar 5 zile mai târziu au intrat în Berdiansk, ca trupe de ocupaţie, şi unităţi româneşti.
Localitatea a rămas sub ocupaţie străină până în septembrie
Comandanţii săi direcţi, ca şi superiorii acestora îi caracteri- 1943 când a fost eliberată de Armata Roşie.
zează comportarea pe câmpul de luptă cu calificative strălucite. În zona Brediansk – Melitopol, ca şi în alte părţi ale teritoriuFoarte puţini ofiţeri ai armatei române s-au putut bucura lui sovietic ocupat de nemţi şi aliaţii lor, acţionau formaţiuni
de aprecieri atât de elogioase ca locotenentul Bălănică. Se- de partizani, în care s-a implicat, din proprie iniţiativă, şi
lectăm dintre acestea: cultură generală superioară, pregătire tânăra juristă ANNA POREŢKAIA, eroina articolului scris
de specialitate cu mult peste gradul său, remarcabil tact şi de L. Stern. Lt. Bălănică o cunoaşte pe Anna în familia unei
bun simţ, curaj şi conştiinciozitate care depăşesc orice laudă, prietene, Nadia, ai cărei părinţi îi erau gazdă şi rămâne impresionat de calităţile morale, intelectuale, dar mai cu seamă
neobosit în îndeplinirea sarcinilor etc.
de luptătoare ale Annei.
Concluzii din caracterizările pe anul 1941: unul dintre cei
mai buni ofiţeri de front; a adus servicii nepreţuite unităţilor Într-o seară Anna şi Nadia ieşind de la un spectacol de teatru
servite; de un real folos în îndeplinirea misiunilor de legătu- din Berdiansk au fost acostate şi agresate de câţiva soldaţi
ră; intervenţii prompte în situaţii critice şi complicate; ofiţer germani, ameţiţi de băutură. Acestea încercau să se apere
cum puteau. Intervenţia autoritară a lt. Bălănică în apărarea
de rezervă excepţional.
celor două femei a fost salvatoare.
Lt.col. Marcel Olteanu, şef de Stat Major, îl caracterizează
astfel: „model de disciplină, excelent camarad. Face cinste armei La puţină vreme T. Bălănică o avertizează pe Anna că se află
în atenţia Poliţiei ucrainene şi că urmează să fie arestată. O
sale.”
sfătueşte să se facă nevăzută. Datorită situaţiei familiale –
Comandantul Brigăzii a VI-a Cavalerie, col. Codreanu, şi-a tată invalid în cărucior – şi neavând nici relaţii şi nici sprijin,
încheiat caracterizarea cu următoarea formulare: „de un real Anna Poreţkaia nu poate nici să fugă şi nici să se ascundă. A
folos războiului. Merită cu prisosinţă de a fi avansat la gradul de fost arestată, închisă şi maltratată timp de trei săptămâni,
căpitan”.
după care este adusă în faţa unei comisii. Într-o cameră alăI s-au făcut propuneri de a fi decorat şi a fi avansat „la ex- turată Anna zăreşte pe cei doi ofiţeri români, pe T. Bălănică
cepţional” ca eminent ofiţer de rezervă. Datorită desfăşurării şi pe camaradul cu care locuia, pe care îi bănuia că s-ar afla la
originea arestării sale. Prin translator, maiorul neamţ, conevenimentelor pe front propunerea n-a avut finalizare.
ducătorul anchetei, îi comunică Annei că cei doi ofiţeri sunt
Locotenentului de rezervă Bălănică P. Teodor i s-au decernat
de faţă pentru a depune garanţii cu privire la loialitatea sa
următoarele decoraţii de război:
faţă de regimul sovietic şi că nu doresc ca ea să fie împuşca• Ordinul „Steaua României” cu spade, în grad de Cavaler, tă aşa cum cere Poliţia ucraineană, ci eliberată. La rândul ei,
cu panglică de „Virtute Militară“ pentru devotamentul cu fără să i se ceară Anna declară că în nici un caz nu va accepta
care şi-a îndeplinit funcţia de ofiţer de legătură pe lângă să lucreze în Poliţia sau Jandarmeria sovietică şi nici nu se
Misiunea germană.
obligă cu nimic faţă de armata germană şi română. Anna
• Ordinul „Crucea de fier” clasa a II-a, cea mai înaltă decora- obţine eliberarea iar la puţină vreme lt. Bălănică revine la
ţie de front acordată de nemţi. Documentele cercetate n-au locuinţa acesteia să-i înmâneze documentul de “scutire de
muncă” (forţată) în Germania, semnat şi parafat de către Coreţinut motivarea.
mandantul român.
• Medalia „Cruciada împotriva bolşevismului” cu bareta de ar***
gint Caucaz şi Medalia de iarnă 1941-1942, distincţie germană.
După relatările scriitoarei L. Stern din povestirea amintiDe altfel, încă din 10 mai 1939 prin Decretul regal nr. 1937 tă, în perioada ocupaţiei străine populaţia Berdiansk-ului a
inginerul silvic Bălănică P. Teodor... devenise membru al Or- îndurat multe, suportând pierderi atât morale, cât mai ales
fizice. Din cei 10.000 de luptători plecaţi pe front s-au mai
dinului „Coroana României” în gradul de Cavaler.
întors acasă numai circa 2.000. Peste 6.000 de evrei, dintre
Datorită evoluţiei Frontului de Est, însemnările din foile cacare mai mult de jumătate copii, au fost chinuiţi şi apoi îmlificative pe anul 1942, deşi se menţin pe linia frumoaselor
puşcaţi. Din Berdiansk nemţii au ridicat şi trimis în Germaaprecieri din anul precedent, sunt mai reţinute şi mult scurnia, la munci, peste 10.500 de suflete.
tate. Pentru anul de front 1943 în dosarul lt. Bălănică nu mai
Din aceeaşi povestire mai rezultă încă un fapt cu semnifiapare nici o însemnare.
caţii majore pentru definirea caracterului locot. Bălănică.
***
La câţiva ani după război, prin 1961-1962, Anna, inspirată
Revenind la articolul Ludmilei Stern intitulat „ANNA” şi des- de rubrica “se caută unul pe altul” din revista „România”, a
pre care s-a făcut menţiune de la început, înscriem în cele ce trimis acesteia o informare concisă referitoare la acţiunea
urmează câteva episoade semnificative din perioada celui de
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întreprinsă în primăvara anului 1943 de ofiţerul Bălănică,
numindu-l “salvatorul familiei sale”. În revistă povestirea
continuă cu: “Dacă în Uniunea Sovietică erau supuşi discriminării cei ce s-au aflat sub ocupaţie, în România erau urmăriţi cei ce au făcut parte din trupele de ocupaţie. Numai
după verificarea faptelor (relatate de Anna, n.a.) şi permisiunea funcţionarilor de partid până la apropiaţii lui Ceauşescu,
salvarea cetăţenilor sovietici din Berdiansk de către
ofiţerul Teodor Bălănică a fost hotărâtă ca fiind FAPTĂ
DE ONOARE; iar prof. Bălănică a fost repus în drepturi”. În
realitate prof. Bălănică n-a fost repus în drepturi niciodată şi
n-a ocupat poziţia ce i s-ar fi cuvenit după capacitatea, pregătirea şi rezultatele muncii sale.

***

Caracterul ferm şi moralitatea fără reproş ale prof. Bălănică ar putea să fie apreciate şi prin poziţia pe care acesta a
luat-o faţă de Decizia Ministerului Silviculturii, în octombrie 1944, de numirea sa ca membru în Comisia de epurare
a specialiştilor din Institutul de Cercetări şi Experimentări
Forestiere. Prin două întâmpinări scrise şi riguros motivate, cercetătorul Bălănică a solicitat scoaterea sa din comisie
pe considerentul că lipsind din Bucureşti în perioada 19371943, – plecat la studii în Germania şi pe front – , n-a putut
urmări îndeaproape mişcările politice din ţară şi cu atât mai
puţin activitatea personalului ICEF în aceste mişcări. A adăugat şi faptul că, “ing. subinspector Bălănică” nu poate judeFormularea referitoare la „salvarea cetăţenilor….” nu este ca şi aprecia situaţia unor colegi mai mari în grad: inspecsuficient de explicită şi dă naştere unor interpretări. Din ci- tori, inspectori generali şi ingineri consilieri. În plus, fiind
tatul de mai sus se înţelege salvarea Annei şi a familiei sale prieten cu foarte mulţi colegi supuşi examinării, n-ar putea
sau este vorba de o altă acţiune mult mai importantă şi mai fi obiectiv.
temerară, aşa cum precizează în intervenţia ce urmează dr.
***
ing. Ilie Muşat căruia prof. Bălănică i-a relatat faptele aşa
cum s-au petrecut “În Berdiansk era dislocată o divizie a arma- Limitând analiza numai la perioada de front, să ne reamintei române, dar şi unităţi germane. Administraţia oraşului era tim în final că prof. dr. ing. Teodor P. Bălănică a participat la
asigurată de divizia română. Legătura dintre cele două armate se cel de al doilea război mondial – Campania de Est – o perirealiza prin ofiţerul Bălănică. Pentru a-şi uşura munca cu Poliţia oadă lungă de timp care cuprinde două ierni ruseşti, că şi-a
ucraineană, acesta îşi desăvârşea însuşirea limbii ruse, începută făcut datoria cu zel şi eficienţă, că în timpul misiunilor înîn Bucureşti în 1937, luând lecţii cu Anna, recomandată de gazda credinţate a stârnit admiraţia camarazilor de luptă obţinând
sa, părinţii Nadiei. În timpul şedinţelor, Anna îşi manifestă des- numai calificative maxime printre care şi pe cel de ofiţer de
chis aversiunea faţă de trupele ocupantului. În repetate rânduri elită al Armatei române şi că a fost decorat atât de statul
locot. Bălănică i-a atras atenţia asupra pericolului ce o paşte ne- nostru cât şi de cel german, de acesta din urmă cu cea mai
valoroasă distincţie a sa de război. Cununa activităţilor sale
selectând nici ce vorbeşte şi nici cu cine.
a constituit-o intervenţia de salvare a unor cetăţeni sovieÎntr-o dimineaţă gazda ofiţerului Bălănică l-a informat că în tim- tici destinaţi exterminării prin trimitere la muncă forţată în
pul nopţii, la ordinul nemţilor, poliţia locală a arestat un mare nu- Germania, intervenţie în care şi-a riscat nu numai cariera, ci
măr de locuitori, în majoritate femei – bărbaţii valizi erau plecaţi chiar viaţa, acţiune care a fost calificată, după război, drept
pe front, printre care şi pe Anna. Arestaţii urmau să fie deportaţi “FAPTĂ DE ONOARE”.
în Germania, la munci. Locot. Bălănică s-a prezentat la Comandantul Diviziei Române – ca ofiţer de legătură era un apreciat al În consecinţă se poate trage concluzia că lt. Bălănică a probat
acestuia – şi l-a convins că acţiunea nemţilor era un afront adus prin fapte că a fost un caracter deosebit şi dublat de un umacomandamentului român. Solicitând, a obţinut aprobarea de a nism mai presus de orice calificare, de o verticalitate care ar
interveni pe lângă comandamentul german pentru eliberarea tu- face cinste celor mai elevate fiinţe, un „OM” cu care Neamul
turor arestaţilor. Demersul locot. Bălănică, diplomat cu însuşiri Românesc, – tributar în „caractere”, aşa cum remarca marele
native, a reuşit”. Să ne reamintim că era în toamna lui 1943 şi patriot N. Filipescu, – se poate mândri fără reţinere.
armata germană, înfrântă, împreună cu aliaţii ei “se retrăgea Firesc, se impune să-i venerăm memoria şi să promovăm
strategic” din teritoriul sovietic.
demersuri pentru ca Istoria să-i plaseze icoana de EROU în
Cartea de aur a patriei.
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aniversare

Dr. ing. Mihai Ionescu
la 80 de ani
Mihai Florin Ionescu

L

a 27 iulie 2011 s-au împlinit 80 de ani de viaţă a dr. ţa personală şi a familiei, deoarece tatăl lui Mihai Ionescu,
Colonel.Ştefan Ionescu, a fost condamnat pe nedrept la 25
ing. Mihai Ionescu.
S-a născut în localitatea Râşnov, jud. Braşov, într-o fa- de ani de închisoare pentru că a servit Armata Română pe
milie de intelectuali, tatăl fiind militar de carieră, colonel în ambele fronturi, bunicul acestuia fiind considerat chiabur, şi
Armata Română, mama profesoară de muzică, fiind cel mai drept urmare a fost exmatriculat în anul 3 de la Facultatea
mare copil al familiei alături de cei doi fraţi gemeni şi o soră. de Silvicultură.
A urmat clasele de învăţământ ale Liceului „Andrei Şaguna”
pe care l-a absolvit în 1950, după care a intrat ca student la
Facultatea de Silvicultură din Bucureşti, secţia de Exploatări
forestiere, fiind inspirat de unchiul acestuia dr. ing. Traian
Ionescu (Heroiu) să urmeze această facultate.

După exmatriculare a lucrat în producţie la I.F.E.T-Braşov,
timp de 1 an după care a fost posibil să reia cursurile Facultăţii de Silvicultură.

In cadrul Facultăţii de Silvicultură i-a avut ca profesori pe:
prof. dr. V. Stinghe, prof. dr. V. Andreescu, prof. dr. Pelicudi,
Instaurarea perioadei comuniste a avut un rol nefast în via- prof. dr. Sburlan, prof. dr. Topărescu, prof. dr. C. C. Georges-

Fig. 1. Motoferăstrăul Retezat
Chainsaw Retezat
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cu, Acad. Ţiţeica, prof. dr. Dâmboiu, prof. dr. Chiriţă, prof. ta, dar în cele din urmă in 2001 Universitatea”Transilvania”
dr. Naumescu care l-au îndrumat şi au contribuit la evoluţia Braşov i-a conferit titlul de „Doctor în silvicultură”.
ulterioară pe plan profesional.
O lungă perioadă de timp a fost cadru didactic asociat al FaDupă absolvirea facultăţii în 1956 a lucrat ca inginer pro- cultăţii de Silvicultură Braşov, instruind şi prezentând muliectant la Trustlemn, IART-Braşov, CIL-Blaj, I.M.T.F-Braşov tor promoţii de studenţi motoferăstrăul românesc şi standul
, Direcţia Regională de Economie Forestieră, după care şi-a de încercări. A colaborat foarte bine cu: prof. Matlac, prof. S.
urmat menirea în activitatea de cercetare ştiinţifică la Insti- Corlăţeanu prof. Rostislav Bereziuc, care i-a fost îndrumătotutul de Cercetări şi Proiectări pentru Industria Lemnului rul lucrării de doctorat, şi prof. Ştefan Ungureanu din cadrul
Facultăţii de Silvicultură Braşov.
(I.C.P.I.L) – actualul I.N.L.
Activitatea din domeniul cercetării a început să dea roade
încă de la început prin realizarea a 11 invenţii brevetate şi a
60 de inovaţii privind realizarea motoferăstrăului românesc
şi a altor maşini şi utilaje de exploatare şi transport masă
lemnoasă.

În 1992 a ieşit la pensie de la Institutul Naţional al Lemnului
Braşov şi a dorit să-şi continue activitatea ca şi întreprinzător privat.

Printre invenţiile brevetate enumerăm : Mânere rabatabile
pentru ferăstraie – 1968; Mâner pentru ferăstraie mecanice
– 1971; Ambreiaj de transmisie pentru ferăstraie portative cu
lanţ – 1972; Sistem de fixare a lamei de ghidare la motoferăstraie cu lanţ – 1972; Magnetou – 1972; Dispozitiv pentru
reglarea debitului uleiului de ungere la ferăstraie mecanice – 1972; Mânere detaşabile pentru un ferăstrău portabil
– 1975; Filtru de aer pentru ferăstrăul mecanic – 1977; Sistem
de amortizare a vibraţiilor mecanice pentru motoferăstraie
– 1978; Procedeu de încărcare a capătului lamei de ghidare
cu material de uzură – 1985; Stand pentru încercat lamele
de ghidare şi lanţurile tăietoare ale motoferăstraielor-1987
Fig. 3. Mihai Ionescu oaspete în Oregon
Fiind foarte perseverent şi dedicat muncii sale, lucrând de
Mihai Ionescu guest in Oregon
multe ori peste program a reuşit să creeze o variantă de motoferăstrău românesc care s-a fabricat anual în peste 10.000
Fiind un om cinstit, onest şi dedicat trup şi suflet realizării
de exemplare la Întreprinderea pentru Utilaje şi Piese de
unor idei pe care dorea să le pună în practică, gândind mai
Schimb Sibiu sub numele comercial Retezat şi la Uzina Memult cu mintea unui cercetător decât cu mintea unui om de
trom Braşov sub numele de FM60.
afaceri, a fost dezamăgit de multe ori de calitatea oamenilor
care îl înconjurau. Din acest motiv nu a putut realiza prea
mult în plan material personal ci mai mult în plan ideatic,
fapt care îl împlineşte mai mult.

Fig. 2. Motoferăstrăul FM60
Chainsaw FM60

La nenumărate concursuri internaţionale ale „fasonatorilor
mecanici” motoferăstrăul românesc a ocupat de multe ori
primele locuri în detrimentul altor ţări cu tradiţie precum
Norvegia, Suedia, Germania, U.R.S.S.

În anul 1998 împreună cu dr. ing. ec. Mircea Oanţă au pus
bazele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România, motivat şi de faptul că bunicul lui Marin Ionescu – Heroiu a fost
proprietarul unei suprafeţe de 80 hectare de pădure şi livezi
în judeţul Argeş, iar restituirea pădurilor încă nu se făcuse.
Precum s-a angajat trup şi suflet pentru realizarea motoferăstrăului românesc tot aşa s-a luptat pentru problema proprietăţii forestiere şi a gestionării durabile a pădurilor. În
anul 2003 a fost ales Preşedinte al Asociaţiei Proprietarilor
de Păduri din România. Fiind un om altruist care doreşte binele tuturor a fost din nou dezamăgit de cei care îl înconjurau
şi îşi urmăreau exclusiv propriile interese. Cum în România
postrevoluţionară valorile morale precum cinstea, corectitudinea şi responsabilitatea încă sunt desconsiderate i-a fost
greu să se adapteze la modul de gândire al multor oameni
şi politicieni contemporani iar mulţi dintre cei apropiaţi îl
atenţionau că se lupta cu „morile de vânt”. Fiind un caracter
foarte perseverent a reuşit să treacă peste toate obstacolele
vieţii cu fruntea sus fără să facă nici un fel de compromis.

Colegii, foştii colaboratori, membrii Asociaţiei Proprietarilor
Deşi a dorit să-şi susţină lucrarea de doctorat în anul 1970 de Păduri din România îi urează D-lui. dr. ing. Mihai Ionescu
conducerea comunistă a Universităţii nu i-a permis aceas- multă sănătate, mulţi ani de viaţă şi putere de muncă.
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Rudolf Rösler – bibliofil, bibliograf,
cartograf, grafician şi pictor
Cristian Stoiculescu

I

ng. silvic Rudolf Rösler – ca şi colaboratoarea şi soţia sa, • Zoologie (mamifere, ornitologie, piscicultură, entomologie forestieră, apicultură), 33 (8%) din care 28 (10 %) cu
ing. silvic Dietlinde Rösler, născută Lang, români, etnici
teme din România;
germani – este un prolific autor silvic bilingv cu orizont
enciclopedic, produs al şcolii române de silvicultură din Bra- • Istoriografie şi retrologie silvică şi cinegetică, 145 (37%)
şov. Opera scrisă publicată în perioada 1962-2011 a apărut
din care cu teme din România 72 (25 %);
în 87 periodice şi volume, din care 16 (18%) în România.
• Turism în Carpaţi, 6 (2%) din care 6 (2 %) cu teme din
România;
• Etnografie (folclor, basme), 20 (5%) din care 18 (6 %) cu
teme româneşti;
• Diverse tematici (ca: filatelia în România, arta culinară
în România, lingvistică etc.) 25 (7%) din care 18 (6 %) cu
teme din România.
Din totalul celor 389 lucrări tipărite, din care 84 (22 %) în
periodice din România, 288 (74 %) tratează probleme de
specialitate din România. Din aceste date rezultă interesul
deosebit acordat atât de către cercetători cât şi de masa de
cititori ai revistelor germane, pentru cunoaşterea silviculturii şi cinegeticii din România. Se cunoaşte faptul că până în
anul 1948 specialiştii din România, au avut posibilitatea să
publice în toată lumea. Silvicultorii şi cinegeticienii români,
au favorizat mai ales spaţiul german (Germania, Austria,
Elveţia), aceasta datorită faptului că silvicultura românească
este o silvicultură central europeană.

După instaurarea regimului comunist, silvicultorii de dincolo de “Cortina de fier” au dispus de puţine informaţii de specialitate din România. Stabilit legal în Germania (1976) şi
remarcat de prof. dr. h. c. Mihai Prodan, a fost singurul silIn revistele germane în care a fost tipărită de-a lungul ani- vicultor român permanent solicitat a publica date din toate
lor biografia acestui silvicultor (Myss 1993, Mayer 2004, *** domeniile de activitate ale silvicultorilor din Ţara Carpatină.
2008, v. Killyen 2009, RSC 2010 etc.), a fost analizată atât De-a lungul anilor, solicitările de a conferinţia la diferite
viaţa cât şi opera sa, ultima actualizată şi sintetizată după sesiuni ştiinţifice, Consiliul European, IUFRO etc. cu teme
din ţara natală s-au ţinuţ lanţ. Bibliofil, bibliograf, cartograf,
cum urmează:
grafician şi pictor şi conştient de responsabilitatea de a putea
• Cultura pădurilor, 13 (3%) din care 5 cu teme din România
face faţă avalanşei de solicitări, ing. R. Rösler şi-a înjghebat
(2 %);
nu numai o impresionantă bibliotecă de specialitate, dar a
• Botanică forestieră (dendrologie, tipologie, fitoteratologie), adunat şi date din arhive de stat şi particulare din Germa48 (12%) din care 47 cu teme din România (16%);
nia şi Austria. Vastul său fond ducumentar concentrează
• Vânătoare (inclusiv biologia vânatului), 99 (26%) din care informaţii valoroase legate de istoria meseriei noastre
(silvicultură, vânătoare, date biografice de personalităţi etc.)
94 (33%) cu teme din România;
Fig. 1. Rudolf Rösler în în biblioteca de acasă
(Regensburg, Germania)
Rudolf Rösler his library (Regensburg, Germany)
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dar şi a naţiunii române. Astfel, în centrul său documentar
se află jurnalul fostului ataşat silvic (economie forestieră) al
Germaniei în Regatul României din perioada 1938 – 1944,
prof. univ. dr. Rudolf Müller (1898 – 1995), care cuprinde 1.116 pagini dactilografiate. Cine cunoaşte lucrarea
“Diplomaţi germani la Bucureşti 1937-1944” (Pausch şi Stelzer,
2001) – în care nu este amintit acest document inestimabil
– poate realiza importanţa analizelor de economie politică,
mai ales silvice, cuprinse în aceste pagini. Atât biblioteca
(fig. 1) cât şi fondul arhivistic (fig. 2) vor fi depuse – după
conţinutul specific – la Institutul de Cercetări Forestiere Bavareze Weihenstefan / München), respectiv la Institutul de
Cercetări al Transilvaniei din Gundelsheim, pendinte de Universitatea Heidelberg.
Marea complexitate a tematicii tratate de ing. silvic Rudolf
Rösler de-a lungul celor 40 de ani de producţie şi peste 50 de
ani de studii şi cercetări particulare, demonstrează calitatea
şcolii de silvicultură românească care, la timpul său, a înzestrat tinerii studenţi nu numai cu bagajul de cunoştinţe indispensabile unui bun inginer silvic, ci şi cu cunoştinţe fundamentale din domeniul ştiinţelor conexe silviculturii: botanică,
zoologie, entomologie, fitoteratologie, biologia vânatului, ornitologie, piscicultură, zone verzi şi altele. Ca student (1953
– 1958), a avut şansa să se formeze sub autoritatea cvartetului
de membri ai Academiei Române: Constantin C. Georgescu,
Grigore Eliescu, Constantin D. Chiriţă, Ion Popescu-Zeletin
şi al distinşilor ingineri silvici Nicolae Rucăreanu şi Teodor
Bălănică, toţi profesori universitari de excepţie şi doctori în
diverse domenii ai universităţilor germane din perioada interbelică şi, în egală măsură, al altor strălucite cadre universitare, precum prof. emerit dr. doc. Emil G. Negulescu, prof. dr.
biolog Iuliu Morariu, prof. dr. ing. Stelian Munteanu, prof. dr.
ing. Aurel Rusu, prof. dr. ing. Cărmăzin-Cocovschi, conf. dr.
ing. Otto Witting, conf. dr. ing. V. Cotta etc.
Prin concepţia şi opera sa, ing. silvic Rudolf Rösler aparţine
pleiadei de silvicultori români de elită, situate la nivelul celorlalte facultăţi tradiţionale de silvicultură din lume, care
s-au afirmat plenar în spaţiul european. Prin publicaţiile sale
a diseminat în comunitatea ştiinţifică, dar şi a marelui public, lucrări documentate, ilustrate cu reprezentări grafice şi
plastice originale, prin care particularităţile şi diversitatea
naturală şi culturală ale României, mai ales ale Transilvaniei,
au fost mediatizate peste hotare într-o epocă critică, preluând astfel parte din prerogativele unor autorităţi oficiale.

Bibliografie
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În continuare publicăm în ordine cronologică lista cu restul
de 15 articole, ulterioare celor 374 tipărite şi menţionate în
numărul anterior al acestei reviste, ceea ce întregeşte numărul lucrărilor colegului Rudolf Rösler la totalul de 389 titluri
apărute până în prezent.

Fig. 2. Ing. Rudolf Rösler în arhiva particulară din casa sa
Eng. Rudolf Rösler in his private archive
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389. Doi renumiţi profesori de entomologie forestieră originari din România: prof. dr. L. B. Graff de Pancsova (1851-1924) şi prof. dr. W. Zwölfer
(1897-1967). Revista pădurilor. An. 126, nr. 2, Bucureşti, 2011, 4 S.
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L

Forestieri români uitaţi

a întoarcerea de la Conferinţa internaţională „Făgetele – Patrimoniul natural european comun (2) – Potenţialul pentru o nominalizare transnaţională finită
a făgetelor primare şi a făgetelor seculare europene pentru
Lista Patrimoniului Mondial” 10 – 14 noiembrie 2011, derulată la sediul Academiei Internaţionale pentru Conservarea
Naturii Insula Vilm – Germaia, unde am fost invitat împreună cu ing. Mihai Zotta şi dr. ec. Crisanda Lungu să reprezentăm România, m-am abătut la Regensburg, cu intenţia
de a consulta Biblioteca Universităţii. Revederea cu inginerii
Dietlinde şi Rudolf Rösler, foşti colegi de institut, de la Sta-

ţiunea ICAS Braşov, mi-au schimbat opţiunea. Am acceptat
invitaţia lor dezinteresată de a consulta renumita lor arhivă
şi bibliotecă personală care, prin bogăţia informaţiei, achiziţionată în cei 35 ani de când s-au stabilit legal în Germania, rivalizează cu orice bibliotecă publică. Cu această ocazie,
am selectat două ilustre personalităţi forestiere româneşti
de largă notorietate universală, legate de aniversarea unui
număr rotund de ani de la naşterea sau moartea lor, spre a fi
evocaţi şi în spaţiul meleagurilor natale, la a căror afirmare
internaţională au contribuit exemplar.
Cristian D. Stoiculescu.

Dr. Gheorghe Nedici,
70 ani de la deces
Dietlinde Rösler, Rudolf Rösler

G

heorghe Nedici, profesor de drept şi legislaţie silvică
la Facultatea de Silvicultură a „Şcolii Politehnice Regele Carol II” din Bucureşti (1923), cinegetician, scriitor
şi legiuitor silvic, s-a născut, ca fiu al preotului din localitate,
la 25 mai 1877 în Lăpuşnicul Mare, jud. Caraş. Absolvent de
ştiinţe juridice. Doctor în drept (Budapesta, 1902), doctor
în ştiinţe economice şi politice (Budapesta, 1906). Este unul
dintre cei mai cunoscuţi specialişti români în domeniul cinegetic şi în istoria legislaţiei cinegetice şi silvice. S-a afirmat ca
reformator al domeniului cinegetic românesc, atât din punct
de vedere legislativ şi organizatoric, cât şi al învăţământului
silvic. A fost: consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
din Bucureşti, consilier temporar la Consiliul Legislativ din
Bucureşti, inspector general de vânătoare, consilier în Comitetul Agrar, delegat să organizeze secţia de vânătoare la Expoziţia Internaţională din Leipzig (1930). A înfiinţat Muzeul
de vânătoare din Parcul Carol din Capitală.
Bun cunoscător nu numai al limbilor vorbite în Banat (română, germană, maghiară), ci şi al limbilor italiană, franceză şi
engleză, a reuşit să valorifice literatura de specialitate europeană, dând României şi Europei cea mai modernă legislaţie
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cinegetică de până atunci.
Autorul „Legii pentru protecţia vânatului şi reglementarea vânătoarei” promulgată în România la 27 octombrie 1921, care
a fundamentat legea de vânătoare a celui de al Treilea Reich (1934), pe care s-a bazat legea germană de vânătoare din
1953 care, reînnoită în anul 1977, a constituit în egală măsură, sursa primordială de inspiraţie a legilor cinegetice nu
numai europene, ci şi ale multor ţări ale lumii. Dintre celelalte lucrări publicate se amintesc: „Reforma întreprinderilor de
stat”, Sibiu 1919, „Chestiuni economice şi financiare ardente”, Sibiu 1919, „Scăderea din avere”, Sibiu, 1919, „Influenţa războiului asupra ştiinţelor financiare”, Sibiu, 1919, „Ocrotirea vânatului util”, Bucureşti 1922, „Hrana vânatului util în timpul iernei”,
Bucureşti, 1926, „Ocrotirea vânatului mic”, Bucureşti 1927,
„Distrugerea animalelor răpitoare prin otravă”, Bucureşti 1929,
„La chasse en Roumanie”, 1929, „Muzeul naţional de vânătoare”,
Bucureşti 1931, „Vânătoarea şi importanţa ei”, Bucureşti 1934,
„Importanţa pădurilor şi păşunatul în pădure”, Tipografia ziarului „Universul”, 26 pag., Bucureşti 1934, „Clipe de vrajă”, 1935.
A colaborat la: „Pandectele săptămânale”, „Revista vânătorilor”,
„Carpaţii” şi alte reviste cinegetice din străinătate.
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Dacă, în România, meritele sale de scriitor cinegetic sunt
mai mult sau mai puţin pe cale de a fi uitate, în Germania,
interesul pentru opera sa a crescut. Pe lângă numeroasele
sale articole, dr. Gh. Nedici a publicat odinioară în Germania: „Die Künstliche Fasanenzucht auf natürlicher Grundlage,
nach eigenem Erfahrungen dargestelt” (Creşterea artificială a
fazanului pe baze naturale, prezentată după experienţa proprie) apărută în anul 1932, în cea mai mare editură cinegetică europeană de atunci „Paul Parey” din Berlin, tradusă în
mai multe limbi (croată 1933, cehă 1933, italiană 1939);

„La chasse en Roumanie” (Vânătoare în România), 1929 „Jagd
in Rumänien”, republicată în anul 1936 în renumita editură
„Leykam” din Graz, Viena şi Leipzig, reeditată în anul 2006
în editura „Jagd – und Kulturverlag” Salzburg/Allgäu. Reeditarea acestor lucrări demonstrează interesul constant al
vânătorilor de limbă germană pentru literatura cinegetică
de calitate din România de-a lungul unei perioade aproape
seculară. Totodată, împreună cu Gr. C. Zotta, a publicat în
anul 1935 „Recursul în casare”, iar la Tipografia penitenciarului Văcăreşti „Tratat de drept silvic român”, (251 pag.), prin
care s-a impus drept unul din primii autori europeni care au
abordat acest domeniu în ţara lor.
În anul 1937 este ales membru al Academiei Române. Moare
în Bucureşti în anul 1941.
Prin opera sa, prof. dr. Gh. Nedici, poate fi considerat astăzi
unul din primii „europeni” adevăraţi ai Uniunii Europene.
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Fig. 1. Prof. dr. Gh. Nedici, fotografie reprodusă din cartea sa
„Vânătoare în România” (1936).
Professor Gh. Nedici, reproduse photo from his book
„Hunting in Romania” (1936)

Abstract

Ph D Gheorghe Nedici, 70 years after death

George Nedici (May 25, 1877, Lapusnicul Mare former Austro-Hungarian Empire, + 1941 Bucharest, Romania), professor
of law and forestry law at the Faculty of Forestry „Polytechnic School King Charles II” of Bucharest (1923), hunter, writer
and forest legislator. He is considered a reformer of the Romanian game management field. He was: adviser to the High
Court of Cassation and Justice in Bucharest, temporary adviser to the Legislative Council in Bucharest, general game management inspector, advisor in Romanian Agrarian Committee, delegate to organize hunting section at the International
Exhibition of Leipzig (1930). He founded the Hunting Museum from the Carol Park in Bucharest.
Prolific author well-known at international level. He was the author of „Romanian law for the protection of game and hunting
regulation” in 1921, which has influenced the hunting law of the Third Reich (1934), considered the basis for the German hunting law of 1953, renewed in 1977. Nedici law was a crucial source of inspiration not only of European hunting laws, but also
of many other countries where it was published („La chasse en Roumanie”, 1929, republished in Germany and Austria - „Jagd
in Rumänien”, 1936 and 2006, „Die Künstliche Fasanenzucht auf natürlicher Grundlage, nach Eigen Erfahrungen dargestelt” - Berlin
1932, translated into Croatian 1933, Czech 1933, Italian 1939 etc.). He was elected as member of the Romanian Sciences
Academy (1937). Through his work, dr. G. Nedici can be considered today one of the first true „Europeans” of European Union.
Keywords: hunting, forest legislator, law.
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Ing. silvic Julius Michael Frölich,
130 ani de la naştere
Dietlinde Rösler, Rudolf Rösler

I

niţiatorul cercetărilor asupra pădurilor virgine (Urwälder), Julius Michael Frölich, supranumit încă din timpul
vieţii „Urwald Frölich”, s-a născut în familia profesorului
de liceu din Sighişoara, ulterior preotului, Josef Frölich, la
8 februarie 1881. Absolvent al „Şcolii din deal” (Bergschule)
din oraşul natal, s-a distins ca voluntar în armata austroungară la Kosice, fiind promovat locotenent în rezervă. Din
anul 1900 a studiat silvicultura, întâi la Schemnitz, în Slovacia, iar din 1901 la „Hochschule für Bodenkultur” din Viena. In
anul 1904 a obţinut diploma de inginer silvic.

A debutat în anul 1905 ca inginer silvic stagiar în serviciul
guvernului austro-ungar (care, în acel timp, administra parte din ţările bazinului danubian central), în Bosnia-Herţegovina, la Sarajevo. In 1908, a ajuns administratorul domeniilor forestiere Pribinič şi Prača.
Avansat inginer şef în serviciul forestier austriac, a acumulat,
până la izbucnirea Primului Război Mondial, experienţa în
baza căreia a devenit ulterior cel mai căutat expert forestier
din Transilvania.

Julius Michael Frölich, consilier forestier ministerial, expert
în domeniul pădurilor virgine. După o pictură de M. Ibrahim
Paşič, din revista „Svjetlo riječi”
Julius Michael Frölich, forestry ministerial counselor, expert in virgin forests. After a painting by M. Ibrahim Paşič, from „Svjetlo riječi” Review
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În timpul Primului Război Mondial, a servit în calitate de
locotenent de rezervă în armata austriacă, ca ofiţer de legătură şi interpret. După prăbuşirea Austro-Ungariei (1918), a
activat succesiv în ţările fostului teritoriu imperial. În intervalul 1919-1921, ca funcţionar forestier de stat în Iugoslavia, apoi în România, în Casa Autonomă a Pădurilor Statului
din Sighişoara, de unde a optat pentru funcţia de consilier
silvic la Compania de plutărit Reghin, cu sediul la Răstoliţa,
la poalele Munţilor Căliman, ulterior la marea companie internaţională „Foresta”, unde a funcţionat ca director tehnic
până în anul 1940. Datorită experienţei sale profesionale, în
iarna anului 1930, a fost numit consultant pentru crearea
de expertiză tehnică pentru dezvoltarea marilor domenii cu
păduri virgine din Asia Mică iar, în 1940, în Abisinia, Etiopia de astăzi. In urma ocupării Transilvaniei de Nord (30 august 1940), a intrat în serviciul forestier ungar, mai întâi la
Direcţia Silvică Cluj (1941), apoi în Ministerul Pădurilor din
Budapesta (1942). Ştiind de la fiul său Paul, căzut pe frontul
de Est, optica sovietică şi intuind consecinţele, la evacuarea
Transilvaniei de Nord de către administraţia ungară (1944),
s-a stabilit cu familia sa în Austria. Aici, a preluat administrarea domeniului forestier Ebenzweier, unde a putut pune
expertiza sa remarcabilă în construirea unui nou model de
gestionare forestieră.
Julius Michael Frölich a fost unul din cei mai prolifici scriitori forestieri din sud-estul Europei. Începând din anul 1922
a publicat peste 300 articole ştiinţifice şi tehnice în reviste
de specialitate austriece, germane, elveţiene, române, ungare şi iugoslave. A fost primul forestier european care, în prima jumătate a secolului XX a cutrierat şi efectuat măsurători
dendrometrice locale în pădurile virgine din marile suprafeţe încă existente ale acestor foste bogăţii forestiere naturale.
Graţie cercetărilor sale, literatura de specialitate a înregistrat concepţiile sale silviculturale. Acestea permit şi astăzi
cruţarea vestigiilor încă existente, protejarea şi gestionarea
acestora după legile apropiate de natură.
În lucrarea sa capitală „Urwaldpraxis – 40 Järige Erfahrungen
und Leren” (Practica pădurii virgine – 40 ani de experienţă şi
lecţii) publicată în prestigioasa editură „Neumann” din Radebeul şi Berlin, în anul 1954 (200 pag.), a expus experienţa sa
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de-o viaţă din pădurile virgine ale Europei (cu precădere din
România, dar şi din Iugoslavia, Albania, Bulgaria) şi ale Asiei
Mici. Până la apariţia acestei cărţi nu au existat informaţii
din pădurile virgine, care să se bazeze pe un material statistic asupra acestora. Comunitatea ştiinţifică a acceptat-o cu
cea mai mare atenţie şi recunoaştere.
Ca povestitor, Frölich a publicat trăirile sale în Bosnia şi evenimente pline de umor din viaţa lui, mai întâi la Sighişoara, în periodicul „Groß-Kokler Boten” (Mesagerul Târnavei
Mari) şi în editura Friedrich J. Horeth precum: „Povestiri
bosniace” în anul 1939 (128 pag.). O altă carte „Aventuri de
vânătoare. Viaţa unui vânător în pădurile din Bosnia”, a publicat-o la Bad Ischl în anul 1947 (111 pag.).
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În plină activitate de creaţie literară a unor povestiri cu ardeleni, ca şi colecţia trăirilor sale vânătoreşti, nu a mai apucat
să le publice. La 31 mai 1957 a murit răpus de septicemie
la Linz an der Donau, Austria şi trei zile mai târziu a fost
înmormântat în Altmünster am Traunsee. Aici, în semn de
recunoaştere a serviciilor sale, o stradă şi o pădure au primit
numele său.

Abstract

Forestry engineer Julius Michael Frölich, 130 years after birth

Julius Michael Frölich (8 February 1881, Sighisoara, the former Austro-Hungarian Empire, + May 31, 1957, Linz an der
Donau, Austria). He studied forestry at Schemnitz and the at “Hochschule für Bodenkultur”, Vienna. It started as forest
engineer trainee (1905) in the service of the Austro-Hungarian government in Sarajevo. In 1908, he became manager of
forest areas Pribinič and Prača. He was promoted as forest service chief engineer in Austria, where he has accumulated,
until the outbreak of the First World War experience which helped him later became the most wanted forest expert from
Transylvania. After the collapse of Austro-Hungary (1918), he served successively in the countries of the former imperial
territory: in Yugoslavia (1919-1921), in Romania (1921-1940), in Hungary (1941-1944), in Austria (1944-1957). He has
published over 300 scientific and technical papers in Austrian, German, Swiss, Romanian, Hungarian and Yugoslavian
journals. In his capital work “Urwaldpraxis – 40 Järige Erfahrungen und Leren”, 1954, outlined his experience of a lifetime
of virgin forests in Europe (especially in Romania, but also in Yugoslavia, Albania, Bulgaria) and Asia Minor. The scientific community has accepted it with utmost attention and recognition. As a storyteller, he published humorous events in
his life in Sighisoara, in the periodical “Groß-Kokler Boten” and “Bosnian Stories” in Frederick J. Horeth Publishing, 1939.
Another book “Adventures of hunting. The life of a hunter in the forests of Bosnia”, published it in 1947 in Bad Ischl. He
was buried in Altmünster am Traunsee, where, in recognition of his services, a street and a forest received its name.
Keywords: forest, published, virgin forests.
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PERSONALITĂŢI ştiinţifice

Prof. dr. Gerhard Thielcke, protector
internaţional al mediului şi naturii
Cristian D. Stoiculescu

D

acă ar fi trăit, prof. dr. Gerhard Thielcke, ar fi împlinit 80 ani. Zoologul şi fondatorul, ca şi îndelungatul preşedinte al “Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland – BUND” (Federaţia Germană pentru Protejarea
Mediului şi Naturii), al “Deutsche Umwelthilfe” (Ajutorul German pentru Mediu) şi altor organizaţii neguvernamentale
pentru mediu, a decedat la 22 iulie 2007, în vârstă de 76 ani,
ca urmare a traumatismului cranian rezultat prin căderea pe
scara casei sale din Radolfzell. Prin prof. Thielcke ornitologia
germană şi europeană, au pierdut nu numai pionierul cercetării comunicării acustice a păsărilor, ci şi unul din precursorii, fondatorii şi luptătorii neobosiţi naţionali şi internaţionali pentru protejarea păsărilor, naturii şi mediului.

Fig. 1. Profesor dr. biolog Gerhard Thielcke.

Viitorul om de ştiinţă Gerhard Thielcke s-a născut la 14 februarie 1931 în Köthen, Saxonia Inferioară. Aici a frecventat
şi absolvit liceul (1949), apoi a trecut succesiv prin porţile
cunoaşterii, împlinirii şi afirmării: ranger ornitologic pe insula Scharhörn din Marea Nordului (04-08.1950), practică
grădinăria peisagistică din care îşi autosusţine studiul zoologiei, botanicii şi geologiei la Universitatea din Freiburg şi
Tübingen (1954-1959), doctorand sub conducerea ştiinţifică
a prof. dr. Otto Koehler (Freiburg) cu teza elaborată şi publicată împreună cu soţia sa, dr. Helga Thielcke-Poltz, “Învăţări
acustice ale mierlelor (Turdus merula) de diferite vârste izolate
fonic şi dezvoltarea motivelor învăţate” (1959-1962), doctor
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în biologie (1962); colaborator ştiinţific la Institutul Max
Planck pentru fiziologie comportamentală în Mögingen pentru „Staţiunea Ornitologică Radolfzell” (1962-1991), având ca
teme de cercetare: bioacustică, evoluţie, fundamente pentru
protejarea naturii. Profesor la Universitatea din Constance
(din 1970). Se impune exploziv in volumul „Bird Vocalization”
(1969, R.A. Hinde, Editor Cambridge), în care a scris un capitol de notorietate internaţională: „Geographic variation in bird
vocalizations” (Variaţia geografică în vocalizările păsărilor).
A semnat peste 100 de publicaţii în reviste şi cărţi. A condus
lucrări de diplomă şi de doctorat. Autor, respectiv coautor al
cărţilor (se amintesc selectiv): „Vogelstimmen” (Vocea păsărilor), 1970, Editura Springer Berlin, Heidelberg, New York,
tradusă în 1976 şi în engleză (Bird Sounds), în prestigioasa
University of Michigan Press, Ann Arbor – care a constituit
preludiul important pentru succesul său în politica de conservare a naturii; „Umweltschutz am Bodensee” (Protejarea
mediului pe lacul Constance), 1971, AG Möggingen; „Weltweite und regionale Umweltkrise” (Criza globală şi regională a mediului), 1972, DBV Melsungen; „Existenzbedrohte Landschaften” (Peisaje existente ameninţate), 1974, Orn. AG Ulm;
„Das Schicksal der Greifvögel in der Bundesrepublik Deutschland”
(Destinul păsărilor de pradă în Republica Federală Germania), 1975, Kilda, Greven; „Hilfe für Wasservögel “ (Ajutor
pentru păsările de apă), 1975, Kilda, Greven; „Rettet die Vögel
– wir brauchen sie ” (Salvaţi păsările – ne sunt necesare), 1978,
Editura Herbig, München, volum care a figurat mult timp
pe lista de bestseller-uri pe locul doi; „Praktische Vogelkunde” (Ornitologie practică), 1980. Kilda, Greven; „Arche Noah
2000“ (Arca lui Noe 2000),1980, Editura Pro Natur, Stuttgart; „Rettet die Frösche“ (Salvaţi broaştele), 1983, Editura Pro
Natur, Stuttgart; „Naturschutz in der Gemeinde” (Protejarea
naturii în comunitate), 1985, Editura Pro Natur, Stuttgart;
„Rettet die Vogelwelt” (Salvaţi lumea păsărilor), 1987, Editura Otto Maier, Ravensburger; „Natur ohne Grenzen” (Natură
fără limite), 1990, Editura Thienemanns, Stuttgart; „Kampfplatz Naturschutz” (Câmp de luptă pentru protejarea naturii), 1994, Vgs., Köln; „Naturschutz am Bodensee. In: Grüne
Landschaften” (Protejarea naturii pe lacul Constance. În: peisaje verzi),1999, Editura Campus, Frankfurt şi New York;
„Lebendige Elbe” (Elba vie), 1999, Editura Stadler, Konstanz;
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„Lebendige Seen” (Lacuri vii), 2000, Editura Stadler, Konstanz, • Interzicerea principială a pesticidelor în grădini, în landul
Baden-Württemberg.
prin care a cercetat conservarea celor mai importante lacuri
ale lumii etc. A creat o impresionantă arhivă fotografică şi o • Reducerea puternica a utilizării pesticidelor
vastă fonotecă ornitologică, pe care le-a îmbogăţit în expediţiile de cercetare, pe care le-a condus în Europa, Asia şi Africa. • Revoluţie în economia forestieră din Germania
Din anul 1970 a fost co-fondator şi/sau participant la con- • Revoluţie în hidrologia din Germania
ducerea organizaţiilor neguvernamentale de protejarea naturii, parte ca preşedinte: „Arbeitsgemeinschaft Naturschutz
Bodensee”(Asociaţia pentru Protejarea Naturii Lacului Constance), preşedinte (1972-1981) al Secţiunii germane a „International Council for Bird Preservation”, preşedinte (1977-1983)
al „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland” – BUND,
„Karl Kaus Stiftung für Tier und Natur” (Fundaţia pentru Animal şi Natură Karl Kaus), „Stiftung Ciconia” (Fundaţia Ciconia), membru fondator (1987) şi full-time vicepreşedinte
(1991-1994) al „Stiftung Europäisches Naturerbe” (Fundaţia
Patrimoniului Natural European) – EURONATUR, membru
fondator (1988) al „Global Nature Fund” (Fondul Global pentru Natură), preşedinte (1988-1999) al „Deutsche Umwelthilfe”, consultant privat pentru Secţiunea de protejare a naturii
a Comisiei Comunităţii Europene (1988 – 1990 ) etc.

• Asigurarea conservării naturii pe 11.384 km2 în Germania, Franţa, Grecia, Croaţia, Letonia, Lituania, Macedonia,
Austria, Polonia, Rusia, Slovenia, Spania, Africa de Sud,
Ucraina şi Ungaria
• Reducerea vânătoarei de păsări în Italia cu ajutorul avizului experţilor instanţelor de judecată
• Promovarea sensibilizării comunităţilor locale de mediu
cu concursul ONG „Deutsche Umwelthilfe”
• Îmbunătăţiri naturale semnificative pentru lacul de stepă
„La Nava” în Nord-Vestul Spaniei
• Îmbunătăţiri naturale semnificative pentru lacul Constance (arii protejate, reducerea consumului de erbicide pe calea ferată), renaturarea râurilor

• Aplicarea directivelor UE privind protejarea naturii în Germania.
Din anul 1994 dublează calitatea de pensionar cu activitatea benevolă full-time pentru protejarea naturii: preşedinte al „Global Nature Fund”, preşedinte onorific al „Deutsche
Umwelthilfe”, preşedinte al „Karl Kaus Stiftung für Tier und L-am cunoscut pe prof. dr. Gerhard Thielcke la 12 octombrie
1993, alături de alte personalităţi care formau elita strategiNatur”, Comisar BUND al Landului Baden-Würtemberg.
lor germani din domeniul conservării patrimoniului natural,
cu ocazia şedinţei Consiliului ştiinţific al Parcului Naţional
Hochharz, la care fusesem invitat. Impresiona prin caracterul
deschis, carisma şi valoarea ideilor sale cărora le găsea o aplicare practică imediată. Aflând ca sunt român şi că stagiul meu
de studii in Germania expira peste 2 săptămâni, m-a invitat
spontan la sediul Fundaţiei „EURONATUR” din Radolfzell. A
fost primul din numeroasele contacte directe „tête à tête”.

Avocat al protejării mediului şi naturii româneşti

Fig. 2. Facsimilul documentului elaborat de prof. G. Thielcke
însuşit de preşedinţii BUND (H. Weinzierl), FÖNAD (Dr. H. Bibelriether), EURONATUR (C-P Hutter), NABU (J. Flasbarth) la
21.02.1994 şi transmis preşedintelui României, Ion Iliescu.
Document of prof. G. Thielcke and countersigned by presidents of
BUND (H. Weinzierl), FÖNAD (H. Bibelriether), EURONATUR (C-P
Hutter), NABU (J. Flasbarth) and sended to president of Romania, Ion
Iliescu (21.02.1994)

Activităţi cu impact semnificativ:
• Primul studiu ştiinţific cu privire la cauzele declinului de
păsări în Germania (1969).
• Autor al primei Liste Roşii (păsări) din Germania (1971).
• Activităţi în Liga contra utilizării pesticidelor
• Campanii: „Salvaţi păsările”, „Salvaţi broaştele”, „Mai multă
natură în sate şi în oraşe”
• „Natura fără frontiere”, „Elba vie”, „Lacuri vii”
Succese, alături de multe altele:
• Prevenirea îndiguirii Lacului Constance
• Interzicerea pesticidului „Endrin” în Germania

Din primul moment de la aflarea restanţelor semicentenare privind protejarea naturii din România, s-a alăturat total
militanţei active pentru recuperarea acestei întârzieri blamabile. Astfel, în revista „Euronatur”, a Fundaţiei omonime,
a publicat: – estimarea efectivelor de lup, din care rezultă
poziţia de vârf a României în ierarhia ţărilor europene, cu
2.500 indivizi (nr. 3/1993, p. 2); – sinteza cartografică a temei ”Natura fără frontiere”, cu proiecte finanţate de fundaţie, inclusiv arealul proiectului „Sânpaul” din România (nr.
1/1994, p. 6-7); – „România-amenajarea a 15 parcuri naţionale”, în care rezumă intervenţia pentru oficializarea acestora
adresată parlamentarilor şi preşedintelui ţării, Ion Iliescu
(nr.2/1994, p.6); – în rubrica „Oglinda Europei”, perioadele de
vânătoare a gâştelor, din care reiese poziţia condamnabilă a
României, cu cea mai lungă perioadă (7 luni), la antipod cu
Belgia, Irlanda şi Slovenia, „Ţări culturale, zone exceptate de
vânarea gâştelor” (nr. 4/1994, p. 9); – interviul cu dr. Cristian D. Stoiculescu „Natura României are nevoie de ajutor” (nr.
4/1994, p. 11); – „România. Carpaţii au nevoie de protecţie”, în
care denunţă acţiunea distructivă a păşunatului abuziv în
pădure cu turme de bovine şi ovine din cuprinsul viitoarelor
Parcuri Naţionale Bucegi şi Piatra Craiului (nr. 1/1996, p. 6);
– „Imagine nouă pentru Isegrim”, o nouă pledoarie pentru „o
coexistenţă paşnică a lupului cu omul”, ca urmare a ameliorării
prevederilor Legii române a fondului cinegetic şi a protecţiei
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vânatului nr. 103/1996, (nr. 1/1997, p. 17) etc.
Consternat de tergiversarea adoptării legislaţiei silvoprotective din România (care dura din ianuarie 1990 şi va dura până
în martie 2000), s-a implicat direct în informarea politicienilor şi a publicului european asupra necesităţii: – adoptării
unei legi româneşti moderne de protejarea naturii; – asigurării legale a celor cca. 50.000 specii din România; – ratificării
celor 15 parcuri naţionale, din care 13 recunoscute prin Ord.
MAPMI nr. 7/1990, – ratificării celor 586 rezervaţii naturale
potenţiale din fondul forestier, parte recunoscute prin Ord.
MAPMI nr. 43/1990 şi – ratificării celor 24 teritorii propuse
spre protejare ca „Important Bird Areas”.
În acest scop, a adresat preşedintelui român Ion Iliescu scrisoarea din 21.02.1994, însuşită şi de trei preşedinţi ai celor
mai mari organizaţii neguvernamentale germane de mediu Fig. 5. Facsimilul articolului ziaristei Elena Chiriţă publicat în zia(Fig. 2), transmisă prin ambasada României în Germania. rul „România liberă” la 7 iunie 1994, cu ocazia aceluiaşi eveniment.
Article of Elena Chiriţă published in „România liberă” (07.06.1994)
Neprimind nici un răspuns, la 20.04.1994, revine asupra
acestui subiect şi transmite o informare de presă (fig. 3).
Necesitatea ratificării parcurilor naţionale şi a celorlalte rezervaţii naturale româneşti, situate cu precădere în fondul forestier, care constituiau încă un monopol al statului, depăşea prin
importanţă orice aprecieri. Acest imperativ l-a determinat să
aibă curajul să fie incomod şi să afirme răspicat adevărul potrivit căruia „Aşa cum nimeni nu ne întreabă când face o şosea, nici
noi nu trebuie să întrebăm pe cineva când facem un parc naţional!”
Preţuind în mod deosebit valoarea capitalului natural românesc şi dorind să contribuie a-l ataşa conştiinţei tinerilor, a
organizat prin dr. Cr. D. Stoiculescu concursuri şcolare cu
premii la liceele „Hermann Oberth” din Bucureşti şi „Nicolae
Titulescu”din Craiova, subvenţionând din buzunarul său cele
mai reuşite lucrări ale elevilor şi profesorilor.

Fig. 3. Facsimilul informării de presă din 20.04.1994 elaborat
şi difuzat de prof. G. Thielcke.
Press information of prof. G. Thielcke (20.04.1994)

Ulterior, aceste documente au fost preluate şi publicate şi în
ziarele naţionale „România liberă” şi „Cotidianul” (fig. 4 şi 5).

Ruperea digului unui lac de decantare minieră cu cianuri din
Baia Mare, gestionat de Societatea „Esmeralda”, care a provocat critici răuvoitoare exagerate din partea mediei ungare,
l-a determinat la 28 martie 2000 să trimită din proprie iniţiativă o scrisoare laconică cu următorul conţinut: „Die Informationen über Theiss sind nicht gut. Ich lege einen Artikel aus
der Zeitschrift Natur & Kosmos diesem Brief bei.“. (Informaţiile
asupra Tisei nu sunt bune. Anexez acestei scrisori un articol
din revista „Natur & Kosmos“). Articolul din revista trimisă
trata obiectiv accidentul, nesemnificativ în raport cu exagerările ungare. Prin intermediul consilierului ministerial, biolog V. Ciocnitu, acest document a fost transmis ministrului
mediului, dr. ing. Romică Tomescu, agresat gratuit de presă.
Vastitatea acţiunilor prof. Thielcke este uimitoare, ca şi toate
acelea pe care le-a combătut şi contracarat.
Permanentele informaţii, documentaţii şi sugestii transmise semnatarului acestor rânduri pentru conservarea patrimoniului natural românesc, în general şi a pădurilor virgine
şi a vieţii sălbatice, în special, au fost preluate şi incluse în
lucrările ştiinţifice ale Institutului de Cercetări şi Amenajări
Silvice Bucureşti şi în comunicări ştiinţifice, unele de o noutate absolută (Stoiculescu, 2005).

Fig. 4. Facsimilul articolului ziaristului M. Creangă publicat
în ziarul „Cotidianul” la 3 iunie 1994, cu ocazia Zilei Inter-

naţionale a Mediului – 5 iunie.
Article of M. Creangă published in „Cotidianul” (03.06.1994)
with ocasion of International Day of Environment
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Prof. Thielcke era totdeauna deschis celor ce-i cereau sfatul. Era
calm, se exprima laconic cu cuvinte chibzuite, pline de umor,
râsul său era spontan şi contagios. Crea astfel un mediu agreabil discuţiilor ştiinţifice intensive într-o atmosferă favorabilă.
Metoda sa ştiinţifică se caracteriza prin inventivitate, definiţii
clare, riguroase şi cu o înaltă capacitate critică. Gândea global
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şi acţiona local. Scria repede şi bine, într-o manieră succintă şi
comprehensibilă, ceea ce explică succesul cărţilor sale.
Prin opera şi realizările sale de excepţie dr. Gerhard Thielcke
este nu numai un pionier al bioacusticii, un cercetător şi un

profesor remarcabil, ci şi unul din cei mai reprezentativi şi
eficienţi protectori ai naturii şi mediului european şi, în egală măsură, un exemplu strălucit de cooperare internaţională
pentru conservarea patrimoniului natural mondial.
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Thielcke G., 8. oct. 2001: Prof. Dr. Gerhard Thielcke, Kurzbiographie. Text
computerizat. 4 pp.

Prof. dr. Gerhard Thielcke, international protector of the environment and nature
Gerhard Thielcke (02.14.1931, Köthen, Lower Saxony - 07.22.2007, Radolfzell, Bavaria) has graduated the high school
in the home town (1949), Bad Zwischenahn Gardeners School (1953) and University of Freiburg and Tübingen (19541959) (study of zoology, botany and geology). He completed his Ph.D studies under the scientific direction of Prof. Otto
Koehler (Freiburg) with the dissertation „Akustisches Lernen verschieden alter schallisolierter Amseln (Turdus merula) und die
Entwicklung erlernter Motive” (1959-1962). He activated as professor at the University of Constance (from 1970), scientific
collaborator at the Max-Planck-Institute for Behavioural Physiology in Mögingen, „Vogelwarte Radolfzell” (1962-1991). He
has supervised diploma and Ph.D dissertations. Co-founder and president of many Non Governmental Organizations of
nature protection, initiated and led the campaign activities of important impact. He was a disinterested lawyer of Romanian environmental and nature protection in one of the most tragic moments of its history. He signed more than 100 articles and, especially, very successful books, some bestsellers of environmental protection, nature and wildlife. He created
an impressive photographic archive and a large bird sound archive, enriched through his research expeditions in Europe,
Asia and Africa. He was actively involved in world heritage conservation. By his outstanding work and achievements, dr.
Gerhard Thielcke remains not only a pioneer of bio-acoustic, a scientist and an outstanding teacher, but also one of the
most representative and efficient protectors of the European nature and environment and also as a shining example of
international cooperation for the conservation of world natural heritage.
Keywords: environment, nature protection, research, conservation.
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Dan Bălteanu, 2010: The Retezat
Mountain: World Natural Heritage
(România: Munţii Retezat: Patrimoniu
Natural Mondial), Ed. Ad Libri, Bucureşti

Recenzie

zia cromatică a covoarelor de smirdar
şi a altor flori, mult mai rare şi mai discrete; toamna, cu paleta ei de culori,
estompată de ceţuri sau îmbogăţită de
chiciură şi în iarna lungă, când manApariţia în prestigioasa editură Ad tia groasă a zăpezii acoperă pentru mai
Libri a albumului bilingv de format multe luni totul: potecile de acces, văile
mare, ce cuprinde în cele 120 pagini pâraielor, versanţii şi culmile înalte.
inedite color, realizate de tânărul şi Albumul cuprinde şi numeroase imatalentatul alpinist Sorin Rechiţan şi gini panoramice, cu mai multe culmi
explicate de acad. Sorin Bălteanu, con- paralele în profunzime, clar vizibile, cu
stituie nu numai un remarcabil eveni- un cer de un albastru intens, dar şi cresment editorial ci şi o necesară şi mult te învăluite în nori şi ceţuri, sau aflate
aşteptată prezentare artistico-ştiinţi- sub lumina de incendiu a asfinţitului,
fică a Retezatului.
cu irizaţiile ei infinite şi trecerea grăbiEste primul album fotografic realizat tă a astrului zilei spre alte tărâmuri. Ne
în condiţii de excepţie, care redă fidel surprind aceste imagini inedite, oaredimensiunile şi diversitatea acestui cum selenare şi totuşi terestre, împăransamblu peisagistic unic, recunoscut tăşite nouă de fotograful – alpinist care
şi peste hotare şi care ne reprezintă cu se încumetă să escaladeze versanţi şi
cinste în topul sanctuarelor naturale culmi înzăpezite, inaccesibile turiştilor
estivali. Această preferinţă a autorului
ale lumii.
pentru explorarea etajelor alpin şi subImaginile spectaculoase, îndeosebi pealpin ar pute explica absenţa din album
isajele panoramice (prezentate pe câte
a unor peisaje tot aşa de magnifice din
două pagini) redau: măreţia crestelor şi
zona împădurită a acestor munţi: făgea vârfurilor alpine ce depăşesc 2000 de
tele seculare, molizii columnari şi pinii
metri; relieful sculptural al retezaturelictari risipiţi pe creste, pâlcurile de
lui, cu multitudinea lui de microforme
zâmbru – emblematice pentru retezat,
şi urmele evidente ale celor două mari
întâlnite îndeosebi aici şi care meritau
glaciaţiuni prin circurile şi lacurile glasă fie ilustrate. De asemenea, Retezatul
ciare (tăurile – în număr de peste 200
calcaros şi Rezervaţia ştiinţifică „Geîn masiv); mările de blocuri de pietre
menele”, cu tăul omonim şi panoramepe care se fixează cu greu mici colonii
le celeste din jurul Casei-laborator, cu
de licheni şi muşchi, urmate mult mai
farmecul lor sublim, redate în album
târziu de o vegetaţie pionieră scundă,
numai prin două imagini hibernale
ca şi jgheaburile marilor avalanşe. În
destul de întunecate, rămân anonime şi
ascensiunea lor spre cer, locul molidiascunse sub mantia uniformă a zăpezii,
şurilor de limită şi al rariştilor subalcu toate frumuseţile şi specificul lor.
pine îl iau în Retezat vetrele întinse de
smirdar cu coloritul lor de jar în peri- Explicaţiile succinte, dar pertinente, ce
oada înfloririi, pajiştile alpine ce-şi îm- însoţesc fotografiile, ne ajută să înţelepart teritoriul cu insulele de nepătruns gem geneza şi componentele peisajului
ale jnepenişurilor compacte şi veşnic respectiv, ca şi localizarea lui în spaţiul
verzi, situate la poalele versanţilor geografic al masivului, deşi o hartă –
anexă a albumului ne-ar fi permis să
stâncoşi.
Aceste tablouri, decupate parcă din urmărim cu ochii minţii , traseele fotoalte lumi, localizate îndeosebi în etape- grafului şi să localizăm mai bine aceste
le superioare ale masivului muntos ne frumuseţi naturale, în dorinţa de a le
sunt prezentate cu măiestrie şi ingeni- redescoperi şi a le admira, cel puţin în
ozitate fotografică pe parcursul celor parte, şi în realitate.
patru anotimpuri: primăvara, odată
cu dezgheţul şi înfiriparea primelor şuvoaie de apă printre pâlcurile de iarbă
uscată de gerul iernii; vara, cu explo154

lii privind vârfurile şi lacurile), flora şi
fauna lor.
Se reaminteşte faptul că Retezatul, fiind primul Parc Naţional al României
(din 1935), declarat (parţial) şi Rezervaţie a Biosferei (în 1980), are în prezent o suprafaţă de 38.047 ha, cu o administraţie şi un plan de management
proprii, deşi în ultimii ani întinse suprafeţe păduroase din parc au fost retrocedate urmaşilor unor foşti proprietari (fam. Kendeffy, fam. Ocskay) sau
sunt afectate grav de exploatări neecologice. Unele precizări suplimentare se
impun însă în legătură cu rolul determinant în înfiinţarea acestui parc, rol
ce revine marelui botanist Alexandru
Borza care, încă din anul 1916, atrăgea atenţia în jurnalul Unirea din Blaj
asupra Munţilor Retezat şi a văilor din
Munţii Făgăraşului, locuri predestinate să fie transformate în „Parcuri Naţionale”.
Demersurile şi intervenţiile sale, adresate oficialităţilor vremii, au început
la 15 decembrie 1923 şi au continuat,
cu multă insistenţă competenţă ştiinţifică, cu o pasiune şi un patriotism
arzător, în ciuda opoziţiei întâmpinate,
timp de aproape 12 ani, până la legiferarea parcului ca monument al naturii
(22 martie 1953). Etapele acestor demersuri sunt redate cronologic pe 13
pagini în Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii nr. 1-4 din 1943 şi ele
consfinţesc rolul de iniţiator şi părinte-fondator al Parcului Naţional Retezat ce revine prof. dr. Alexandru Borza, acest „veritabil atlet al conservării
naturii din ţara noastră”, prigonit de
regimul comunist şi ales membru postmortem al Academiei Române în 1990.

Readucând acest sanctuar al naturii în
atenţia noastră, dar şi în circuitul universal, albumul bilingv la care ne-am
referit ne reaminteşte totodată de datoria sacră de a păstra cu sfinţenie comorile naturale şi frumuseţile cu care pământul românesc a fost binecuvântat,
peisaje ce trebuie transmise integral şi
Textul introductiv al albumului ne pre- nealterate generaţiilor de după noi. 
zintă informaţii utile privind structura şi evoluţia geologică a acestor munţi,
Dr. Stelian Radu
diversitatea formelor de relief (cu deta-
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În atenţia “Societăţii Progresul Silvic”
Cercetătorii germani, austrieci, belgieni şi olandezi, când au văzut
pădurile virgine din Parcul Naţional Retezat au îngenuncheat şi au zis:
„Doamne! Nu credeam că există aşa ceva în Europa! Aşa ceva mai există doar
în Canada şi Siberia”.

Parcul Naţional Retezat
Retezat National Park

... ”bănuim că este în jurul cifrei de 30 ha de pădure virgină pusă la
pământ, rasă”... Drumurile camioanelor sunt pline de uleiuri de la
maşini, au tras buştenii prin apă şi au distrus ecosistemul acvatic... Unde
s-a tăiat la ras, există pericolul real ca muntele să o ia la vale... Pe scurt,
e o catastrofă”, relatează Gabriel Păun – preşedinte „Agent Green” în
revista Formula AS – anul XXI, nr. 991, octombrie 2011.
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Apelul Societăţii „Progresul Silvic”

Societatea „Progresul Silvic” ia act cu îngrijorare de extinderea cazurilor de calamităţi biologice (uscări în masă provocate de gândacii de scoarţă şi ciupercile de albăstreală a lemnului) în multe zone ale ţării, cum ar fi creşterea procentului de molizi infestaţi de ipide în
focarele din Parcul Naţional Retezat, de la 20% în 2008-2009, la 40% în 2010-2011. Deşi, în
anumite părţi ale continentului, în zonele strict protejate nu se intervine (aşteptând ca
natura să-şi găsească singură echilibrul, prin acţiunea păsărilor şi a paraziţilor naturali ai
ipidelor), se consideră posibilă salvarea de la uscarea totală a valoroaselor păduri virgine,
prin aplicarea celor mai fine şi nepoluante acţiuni de combatere, pe baza progreselor realizate de silvicultura românească.

Parcul Naţional Retezat
Retezat National Park

În acest sens, Societatea „Progresul Silvic” sugerează luarea măsurilor specifice de protecţia pădurilor în
toate focarele.
A. În zona de management durabil:
• efectuarea cu continuitate a acţiunilor de depistare a noilor atacuri şi de urmărire a dinamicii dăunătorilor;
• urgentarea întocmirii şi aprobării documentaţiilor privind lucrările de protecţie necesare şi de exploatare a materialului infestat;
• executarea la timp a lucrărilor de exploatare a arborilor infestaţi;
• aplicarea corectă a măsurilor de protecţie specifice suprafeţelor parcurse cu lucrări de exploatare: utilizarea curselor feromonale tip aripă, a arborilor cursă, respectiv doborârea şi cojirea arborilor în zone
greu accesibile şi în zone în care exploatarea arborilor întârzie din diferite motive organizatorice.
B. În zona de protecţie integrată se pot aplica, cu aprobarea consiliului ştiinţific şi a autorităţii centrale,
măsuri ecologice de reducere strictă doar a populaţiilor de dăunători pentru refacerea stării de conservare a habitatelor: igienizări (scoaterea materialului atacat), cojirea arborilor infestaţi şi amplasarea de
curse feromonale.
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