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EDITORIAL

Editorial
Valentin Bolea

Începând din 2012, Revista de Silvicultură şi Cinegetică 
va extinde diseminarea progreselor, în ştiinţa şi tehnica 
silviculturii şi cinegeticii, de la nivel naţional la nivel in-

ternaţional, înregistrând următoarele modificări:

•	 Apariţie semestrială, nu numai printată, ci şi în format 
electronic, pe website-ul: www.progresulsilvic.ro

•	 Publicarea şi în limba engleză a principalelor articole ştiin-
ţifice şi tehnice, primite la redacţie în limba română, fran-
ceză, germană ori spaniolă.

•	 Completarea Colegiului de redacţie cu personalităţi ştiin-
ţifice de prestigiu, din Germania: dr. rer. nat. Aurel Teuşan 
şi dipl. ing Rudof Rosler, din Franţa: ing for. Petre Brados-
che, din Slovacia: prof. dr. ing. Ladislav Paule, din S.U.A.: 
prof. dr. ing. Sorin Popescu şi din Costa Rica: ing. Fausto 
R. Morales.

•	 Orientarea subiectelor spre probleme globale, în rezolva-
rea cărora silvicultura şi cinegetica joacă un rol important. 
Exemplificăm în continuare câteva din aceste domenii:

•	 Gestionarea	 eficientă	 a	 resurelor	 cheie: apa, solul, 
aerul şi ecosistemele forestiere. Perdele forestiere de pro-
tecţie a râurilor, lacurilor, antierozionale şi antipoluante. 
Detoxifierea râurilor poluate. Ameliorarea solurilor de-
gradate. Utilizarea terenurilor abandonate. Detectarea, 
evaluarea şi monitorizarea poluării prin diagnoze foliare. 
Lucrări de îngrijire a ecosistemelor forestiere, menţinerea 
unei stări fitosanitare bune, reconstrucţia ecologică şi uti-
lizarea lemnului mărunt.

•	 Utilizarea	 durabilă	 a	 resurselor	 naturale: cercetări 
pentru cunoaşterea: pădurilor virgine, arborilor excepţio-
nali şi a interdependenţei resurselor. Protecţia resurselor 
naturale prin instrumentele de piaţă: taxe pentru tăierile 
de arbori, sarcini fiscale pe activităţi care afectează me-
diul (defrişări şi răniri) şi prin îngrijirea lizierelor. Utili-
zarea durabilă a ecosistemelor forestiere prin promovarea 
amestecurilor de specii indigene şi de provenienţă locală, 
regenerarea naturală a pădurilor, evitarea păşunatului în 
pădure. Conservarea şi monitorizarea biodiversităţii.

•	 Valorificarea	 superioară	 a	 lemnului: Intensificarea 
răriturilor la fag. Promovarea unei silviculturi în armonie 
cu productivitatea naturală şi potențială a pădurii, pentru 
producerea lemnului gros de calitate, prin care se maximi-
zează stocarea carbonului în pădure şi se participă optimal 

la lupta contra schimbărilor climatice. Limitarea exportu-
lui de lemn brut.

•	 Ridicarea	 standardelor	 de	 mediu. Cunoaşterea mai 
bună şi îmbunătăţirea implementării legislaţiei privind 
mediul înconjurător. Sisteme de informare, de cunoaştere 
a plângerilor şi de supraveghere a calităţii mediului. Utili-
zarea parteneriatelor. Campania de sensibilizare a cetăţe-
nilor şi de modificare şi exemplificare a comportamentului 
social şi ecologic. Modele ale celor mai bune practici ecolo-
gice în viaţa urbană. Expoziţii şi foruri ecologice. Preveni-
rea degradării mediului (inundaţii, înzăpeziri, insolaţii şi 
călduri excesive în oraşe) prin crearea şi îngrijirea perde-
lelor forestiere de protecţie a râurilor, a culturilor agricole, 
a căilor de comunicaţie, prin crearea pădurilor urbane şi a 
centurilor verzi şi prin proiectare ecologică, studii de im-
pact şi bilanţ de mediu la lucrările de investiţii.

•	 Îmbunătăţirea	 educaţiei	 forestiere	 publice prin sen-
sibilizarea marelui public şi al tineretului privind rolul şi 
bogăţia pădurii şi respectul faţă de pădure.

Lansarea unor acţiuni de conservare şi implementarea unor 
rezultate deosebite ale cercetării, din care se exemplifică în 
continuare.

Pentru ocrotirea arborilor excepţionali din România, după 
apelul lansat de dr. ing. Stelian Radu şi dr. ing. Corina Coandă: 

„Să salvăm arborii remarcabili – adevărate comori vii pe cale 
de dispariţie (RSC 21/2005), s-au scris următoarele articole:

•	 „Arborii excepţionali din făgeto-brădetul de la Şinca Veche 
(Munţii Ţaga, Braşov), autori: Bolea V., Chira D., Muntea-
nu R., Vasile D., Mantale C., Péter K., Roman Gh. (RSC nr. 
28/2011);

•	 „Exemplare celebre ale speciei Quercus robur L.”, autori: Bo-
lea V., Vasile D. (RSC nr. 29/2011);

•	 „Regele stejarilor” de pe păşunea din Homorod, autori: Va-
sile D., Peter K (RSC nr. 29/2011);

•	 „Proiect de lege privind ocrotirea arborilor excepţionali din 
România„ autori: Bolea V., Balabaşciuc C., Florescu I., Stoi-
culescu C. (RSC nr. 29/2011);

•	 „Regele molizilor din Poiana Braşov” autori: Bolea V., Ienă-
şoiu G. (RSC nr. 29/2011);

•	 „Ierarhizarea ulmilor din România”: autor Bolea V. (RSC nr. 
30/2012);
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•	 Ulmul excepțional (Ulmus laevis Pall.) din localitatea Căpeni, 
autori: Vasile D., Cojanu C., Peter K. (RSC nr. 30/2012);

Pentru implementarea în practică a tradiţiei privind identifi-
carea, popularizarea, evidenţa şi ocrotirea arborilor excepţi-
onali din România s-au realizat de către  Filiala Braşov – Co-
vasna a Societăţii „Progresul Silvic” următoarele:

•	 Trimiterea proiectului de lege privind conservarea arbori-
lor excepţionali din România la inginerii silvici, membrii 
în Parlamentul României;

•	 Lansarea acţiunii de salvare a arborilor excepţionali la re-
uniunea Filialei Braşov – Covasna a Societăţii „Progresul 
Silvic” din 13 septembrie 2011 printr-un material prezen-
tat de Bolea V., urmat de discuţii;

•	 Elaborarea de Diplome pentru arborii excepţionali: bradul 
de 58 m şi fagul de 51 m de la Şinca Veche, molidul de 54 m 
de la Poiana Braşov, stejarul de 2,93 m diametru şi cca. 900 
de ani de la Homorod;

•	 Oficierea ceremoniei de încoronare a Regelui molizilor de 
la Poiana Braşov cu participarea preşedintelui Societăţii 

„Progresul Silvic” – ing. Gheorghe Gavrilescu, a preşedintei 
Filialei Braşov – Covasna – ing. Maria Munteanu şi a co-
misiei de specialişti din producţie, cercetare şi învăţământ 
superior, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda de Me-
diu, televiziunea locală, etc.

Pentru stimularea creşterii cantităţilor de CO2 sechestrate 
de pădure şi de arborii din afara fondului forestier s-au scris 
următoarele articole:

•	 Perdele forestiere de protecţia câmpului din OS Buzău (D. 
Cârstian, RSC 22/2006);

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

•	 Creşterea capacităţii arborilor de sechestrare a CO2 (Bolea V., 
Chira D., Vasile D., RSC 24/2008);

•	 Program verde pentru România (Ionescu M., Sorescu M., 
Ungur A., Popovici V., Ionescu M., RSC 24/2008);

•	 Opinii legate de împădurirea terenurilor degradate (Ilica 
A., RSC 25/2009);

•	 Încetarea agresiunilor împotriva arborilor, un prim pas în 
acţiunea de diminuare a concentraţiei de CO2 din aer (Gav-
rilescu Gh., Bolea V., Vasile D., RSC 26/2010);

•	 De la perdele forestiere la sistemele agrosilvice (Teuşan A., 
RSC 28/2011);

•	 Evaluarea eficienţei economice şi ecologice a perdelelor fo-
restiere de protecţie a câmpului (Muşat I., RSC 28/2011);

•	 Crearea „Pădurii urbane” în Baia Mare (Bolea V., RSC 
29/2011).

Diminuarea cantităţilor de CO2 din atmosferă se va stimula 
în anul 2012 prin organizarea de către Filiala Braşov – Co-
vasna a Societăţii „Progresul Silvic”, a „Sesiunii de comuni-
cări ştiinţifice comemorative Ioan Lupe” cu următoarea or-
dine de zi:

1. O sută de ani de la naşterea dr. doc. Ioan Lupe, membru 
de onoare ASAS (E.N. Popescu);

2. Dr. docent ing. Ioan Zeno Lupe. Oamenii satului natal, 
roua inimii sale (I. Cotârlea);

3. Fundamente pentru crearea perdelelor forestiere de pro-
tecţia culturilor agricole din Câmpia Banatului. (I. Adam, 
N. Cadar, O. Merce ,I. Cântar);

4. Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie în zona de 
câmpie a judeţului Mehedinți (I. Adam, T. Ivanschi, D. 
Turcu, N. Cadar, I. Cântar);

5. Consideraţii privind proiectarea perdelelor forestiere de 
protecţie a câmpurilor şi a căilor de comunicaţie în Do-
brogea şi Bărăganul de est (M. Greavu, M. Mănescu, S. 
Vals, V. Feta, M. Dogaru);

6. Principiile creării perdelelor forestiere de protecţie a că-
ilor de comunicaţie şi modul de aplicare a lor în practica 
actuală de proiectare (I. Muşat);

7. Cercetări privind comportarea unor specii de arbori 
şi arbuşti,utilizate în compoziţia perdelelor forestiere 
de protecţie din sud-estul României (C .Constandache, 
S.Nistor, E. Untaru);

8. Soluţii tehnice pentru realizarea reţelelor de perdele fo-
restiere de protecţie a terenurilor agricole din Câmpia 
Română şi Podişul Dobrogei (C. Costăchescu, F. Dănescu, 
M. Ianculescu, E. Mihăilă, D. Niţu);

9. Perdelele forestiere de protecţie – o necesitate (I. Neşu);

10. Sisteme agrosilvice (E. Mihăilă, C. Costăchescu, F. Dă-
nescu);

11. Sistemul agrosilvopastoral durabil, în contextul încălzi-
rii globale a climei (T. Maruşca);

12. Perdele forestiere de protecţie antifonică şi antipoluan-
tă pe perimetrul companiei Kronospan România SRL (V. 
Bolea, D. Chira).

Sesiunea a fost urmată de o deplasare pe teren la Perdelele 
forestiere de protecţie antifonică şi antipoluantă de la Kro-
nospan.
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Reflecţii la finele 
Anului Internaţional al Pădurilor

Aurel Teuşan

1. Pădurile Europei: Pe marginea conferinţei 
ministeriale de la Oslo
1.1. Introducere

„Problemele noastre nu pot fi soluţionate decât în mod 
global“, aşa spunea profesorul român Mihai Prodan cu oca-
zia unei alocuţiuni ţinută în octombrie 1975 în cadrul Facul-
tăţii de silvicultură a Universităţii din Freiburg. Totodată el 
şi-a îndemnat ascultătorii să gândească în sisteme, în enti-
tăţi care se condiţionează reciproc. Acest punct de vedere a 
fost însuşit în ultimele decenii şi de cercurile ministeriale 
europene.

În cadrul unei prime conferinţe la Strasbourg (1990) s-au 
pus bazele unei cooperări intraeuropene în vederea unor 
măsuri comune de protecţie a pădurilor. A urmat conferinţa 
de la Helsinki (1993), tematica fiind asigurarea durabilită-
ţii în materie de exploatări. În cadrul unei alte conferinţe 
(Lisabona 1998) s-au discutat modalităţile de a corespunde 
multiplelor funcţiuni ce revin pădurii. La Viena (2003) s-a 
pus accentul pe responsabilitatea partenerilor iar la Varşovia 
(2009) pe aspectul calitativ al resurselor forestiere.

Ciclul de conferenţe a culminat în Anul Internaţional al Pă-
durilor cu o dare de seamă, care a avut loc la Oslo în iunie 
2011 . La aceasta au contribuit mai multe organizaţii, anume 
Forest Europe Liaison, UNECE, FAO şi EFI.

Tematica „State of Europe’s Forests“ este concludentă şi-i 
concepută ca o nouă bază de plecare în vederea optimizării 
silviculturii europene.

Obiectivul final în materie de conducere şi exploatare a pădu-
rilor este definit după cum urmează:

•	 asigurarea biodiversităţii , a productivităţii, a regenerării 
naturale, şi a vitalităţii.

•	 totodată transpunerea în situaţia de a corespunde cerinţe-
lor socio-economice şi ecologice, nu numai local, ci şi din 
punct de vedere naţional şi global.

Pe scurt: o gestionare durabilă, susţinută. Conditio sine qua 
non: ecosistemele adiacente să nu fie afectate.

În dorinţa de a evidenţia diferenţele dintre diversele regiuni, 

spaţiul european a fost divizat în 6 subunităţi, anume: Euro-
pa de Nord, Europa Centrală – Vest, Europa Centrală – Est, 
Federaţia rusă, Europa de Sud – Est, Europa de Sud – Vest. 
Datele de bază provin de la cele 46 state membre şi au fost 
obţinute atât printr-un chestionar, cât şi din statistici euro-
pene.

Nu în toate cazurile s-au putut obţine toate informaţiile do-
rite. Cele disponibile au fost împărţite în 2 capitole. Acestea, 
la rândul lor, au mai multe subdiviziuni pe care vi le redăm 
în mod succint.

1.2. Elemente de natură cantitativă
•	 Suprafaţa împădurită în Europa se ridică la 10,2 milioane 

km2, respectiv 25% din totalul globului. În ultimii 20 de ani 
suprafaţa împădurită a crescut în toate cele 6 regiuni cu 
0,8 ha/an.

•	 Rezervele în lemn au crescut în aceeaşi perioadă cu 8,6 mi-
liarde m.c., de unde un decalaj între majorarea suprafeţei şi 
a rezervelor în lemn. Europa deţine al doilea loc după Ame-
rica de Sud. Media la hectar variază între 158 m.c. (Uniu-
nea Europeană) şi 105 m.c. în restul Europei.

•	 Capacitatea de înmagazinare a bioxidului de carbon. Pădu-
rile europene au încorporat anual 870 milioane tone CO2 
intre 2005 şi 2010, o cifră care corespunde la 10% din tota-
lul emisiunilor gazoase.

•	 Vitalitatea ecosistemului pădure. Criteriul de bază în eva-
luarea vitalităţii este starea coroanei arborilor. În anul 
2009 un sfert dintre arborii controlaţi aveau coroana ră-
rită. Suma suprafeţelor cu arbori atacaţi de	insecte, de ciu-
perci sau animale la nivel european se ridică la 11 milioane 
hectare respectiv 1%. Depunerile de sulf s-au micşorat în 
ultimul deceniu cu 30%.

•	 Bilanţul dintre creşterile anuale şi masa lemnoasă exploa-
tată este pozitiv. În anul 1990 au fost exploatate numai 
51% din creşteri, o cotă care în 2010 a atins 62%.

•	 Producţia de lemn rotund. În acest domeniu, Europa este 
Primus inter pares la nivel mondial. În anul 2010 au fost re-
coltate peste 578 milioane m.c. lemn rotund, venitul obţi-
nut se ridică la 21,1 bilioane euro.

POLITICă FORESTIERă
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•	 Alte produse (pomi de Crăciun, fructe, poame, scoarţă). 
Din rapoartele obţinute reiese un câştig de 27 bilioane 
euro. Alte amănunte sunt greu de stabilit.

•	 Pădurea, ca loc de muncă. Cu începere din 2007 muncitorii 
din pădure au avut un venit anual constant de 818 euro.

•	 Diversitatea biologică. Anumite procedee de gospodărire a 
pădurilor, de exemplu promovarea regenerărilor naturale 
şi a pădurilor de amestec, pot contribui la îmbunătăţirea 
acestui sector.

•	 Păduri naturale. La nivel european se mai găsesc păduri 
naturale (26%) numai în regiunile muntoase în nordul şi 
estul Europei.

•	 Pădurile cu funcţii de protecţie (sol, apă) totalizează (fără 
Rusia) 20%.

•	 Proporţia păduri publice/private. Cu excepţia Rusiei, ju-
mătate din pădurile Europei aparţin particularilor, ulti-
mele sunt în expansiune.

•	 Pădurea şi lemnul sunt un important factor economic. Pă-
durea şi produsele ei, inclusiv industria celulozei şi a hâr-
tiei, oferă la aproape 4 milioane persoane un loc de muncă, 
ce-i drept cu tendinţe de împuţinare. Cu toate măsurile de 
precauţie, munca în pădure este considerată ca una dintre 
cele mai periculoase.

1.3.Elemente	de	natură	calitativă:	politică	fo-
restieră,	instituţii	şi	instrumentării
•	 Programele silvice naţionale – în continuă perfecţionare 

– sunt de importanţă primordială. Un deziderat îndeplinit 
până în prezent de 37 ţări. Este de dorit ca la formularea 
acestora să fie consultaţi toţi partenerii. În două treimi din 
ţările europene au loc – cu începere din 2007 – diferite re-
forme masive.

•	 Orientarea politică internaţională respectiv naţională are 
repercusiuni şi asupra politicii forestiere. Fapt cert este că 
în acest sector sunt încă multe adaptări scadente. Între al-
tele şi în ştiinţa şi practica forestieră.

2. Lipsa de lemn: De la Martin Luther până la Anul 
Pădurilor
2.1. Tot răul spre bine ?
Într-o scrisoare adresată unui prieten, reformatorul Martin 
Luther (1483-1546) se plângea de lipsa de lemn şi de oameni 
cinstiţi. În zilele noastre, ultimul neajuns nu mai preocupă 
pe nimeni. Doar lipsa de lemn a rămas constantă tuturor 
secolelor. Deci şi în Anul Pădurilor. Se ştie insă că, tot răul 
poate fi spre bine. În decursul secolelor, sus-numita lipsă a 
dat naştere silviculturii.

Primele îndrumări (Sylvicultura Oeconomica, 1713) au venit 
din partea directorului minelor din Saxonia, pe nume Carl 
von Carlowitz. Scopul urmărit era reglementarea tăierilor 
din păduri, în vederea unei aprovizionări constante, durabile 
a minelor cu material lemnos. Cu timpul, silvicultura a de-
venit o îndeletnicire pentru care şi oamenii de litere – odată 
ce au intuit importanţa ţelului urmărit – au avut cuvinte de 
laudă.

Să luăm numai pe renumitul poet german Friederich Schiller 

(1759-1805). Iată un episod descris în revista Sylva din1814.

Mereu în căutarea unor inspiraţii, Schiller s-a întâlnit într-o 
pădure cu un amenajist.

După un schimb de păreri, Schiller a exclamat: „Eu am crezut 
că voi vă mărginiţi la ucisul animalelor sălbatece. Constat însă că 
aveţi şi preocupări măreţe, lucraţi cu abnegaţie zi de zi. De munca 
voastră profităm nu numai noi toţi, ci şi generaţiile viitoare“.

Într-adevăr, silvicultura germană a fost model european 
timp de mai bine de două secole.“ În Germania, acolo se face 
silvicultură…“, aşa zicea şeful unui ocol francez.

Din păcate, nu în toate cazurile silvicultura s-a făcut spre 
binele bradului alb (Abies alba), fapt dovedit în Pădurea Nea-
gră, patria acestei specii forestiere. Din literatură reiese că în 
această regiune au existat exemplare de brad cu dimensiuni 
de neîntrecut. Unul dintre acestea avea 68 m înălţime, 380 
cm diametru şi o masă lemnoasă de 140 m.c. Încorsetat apoi 
în schema tăierilor rase, urmate de plantaţii, bradul a înce-
put a „boli“ (Tannensterben). Remediul experimentat cu suc-
ces în pădurile de amestec montane (molid/brad/fag) este 
pădurea perenă, prototipul acesteia fiind codrul grădinărit.

2.2.Pădurea perenă: pe urmele profesorului 
Mihai Prodan (1912-2012)
Fost şef al Ocolului silvic Frasin între 1937 şi 1940, Prodan 
era predestinat să aprofundeze problematica pădurilor pere-
ne montane. Între altele şi prin formule biometrice. Si-a dat 
doctoratul în Germania cu o temă axată pe codrul grădină-
rit. Proaspăt venit în Germania, nu poseda bine limba, aşa că 
şi-a susţinut concepţiile şi prin formule. Cu rezultatul că de-
ţinătorul catedrei de silvicultură, profesorul Röhrl, i-a oferit 
imediat un post de asistent.

Numit apoi profesor, a îndrumat 41 lucrări de diplomă şi 26 
teze de doctorat. Discipolii l-au imortalizat printr-un brădu-
leţ la marginea unei cărări, bătătorită de profesor în timpul 
liber. Pentru ce acest brăduleţ? Iată explicaţia: Freiburg este 
situat la poalele unei înălţimi care domină oraşul, înălţime 
devenită loc de reconfortare pentru profesorul Prodan în 
timpul liber. Într-o bună zi a descoperit la marginea cărări 
un puiet de brad, pierdut într-un seminţiş de foioase, deci 
fără şanse de a supravieţui. În mod instinctiv – poate cu gân-
dul la brazii din Carpaţi – l-a despresurat de potrivnici. După 
care a simţit nevoia de a-i sări în ajutor şi în anii următori. La 
început, floare la ureche… Cu timpul a avut nevoie de unel-
te. Până când s-a dus vestea de „slăbiciunea“ profesorului şi 
muncitorii ocolului silvic i-au sărit în ajutor. Pe lângă degajă-
rile anuale, au instalat şi o bancă, împreună cu o tăbliţă cu in-
scripţia: „Prodantanne (Bradul lui Prodan), vezi foto alăturat.

Nu putem vorbi de profesorul Prodan fără a-i sublinia meri-
tele în promovarea pădurii perene, de unde şi merite în com-
baterea tăierilor ilicite. Se poate chiar afirma că, Prodan a 
stârnit o avalanşă de măsuri, care actualmente sunt pe cale 
de a bloca definitiv tăierile neautorizate. Conditio sine qua non 
în promovarea unei silviculturi durabile. Să le luăm pe rând :

•	 Alocuţiunea rostită în octombrie 1975 în cadrul Facultăţii 
de silvicultură a Universităţii din Freiburg. Titlul acestei 
alocuţiuni: „Verpflichtung der Forstwirtschaft und der 
Forstwissenschaft“) este totodată programul vizionat de 
Prodan.
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„Bradul lui Prodan“ pe cale de a prelua domnia foioaselor 
„Prodan silver fir“ taking the reign of decidous trees

„Absolvenţii noştri predică zadarnic urbi et orbi o silvicultură du-
rabilă, bazată pe creşterile anuale. În realitate, în majoritatea 
ţărilor de pe glob se practică exploatări abuzive. Noi suntem în-
datoraţi să le combatem, oriunde şi oricând pe glob“, aşa spunea 
profesorul Prodan.

•	 Constituirea Societăţii „Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit“ (GTZ) la 1 ianuarie 1975. Este vorba de o 
iniţiativă a silvicultorilor formaţi de Prodan. Societatea 
şi-a propus să promoveze, cu vorba şi cu fapta, activităţi 
durabile atât în silvicultură, cât şi în alte domenii. Această 
societate este prezentă pe toate continentele. În ultimul 
timp ea este în curs de restructurare.

•	 Conferinţa internaţională de la Rio (1992). Problematica 
devastării pădurilor devine o preocupare globală.

•	 Jaful din păduri preocupă şi organizaţii neguvernamen-
tale. Una din America, anume Stewardship Council	 (FSC)	
elaborează un standard în vederea stăvilirii tăierilor ilici-
te bazat pe o convenţie benevolă cu proprietarul pădurii 
(1993).

•	 Câţiva ani mai târziu (1999) urmează o alternativă, anu-
me Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes(PEFC).

•	 Diverse prescripţii restrictive cu privire la comerţul inter-
naţional cu lemn (FLEGT, EUTR).

•	 În martie 2013 urmează să intre în vigoare ordonanţa eu-
ropeană nr. 995/2010. Cu începere de la această dată, se 
pune capăt în mod definitiv comerţului cu lemne şi produ-
se lemnoase provenite din exploatări neautorizate.

•	 Standardele FSC şi PEFC – momentan benevole – devin în-
dreptar şi totodată obligatorii. Pentru produsele lemnoase 
care provin din păduri deja certificate este conceput stan-
dardul Chain of Custody (CoC).

2.3.Pădurea şi lemnul în lumina Anului Pădurilor
Dintr-o serie de contribuţii apărute în numărul 51-52/2011 
al publicaţiei Holz-Zentralblatt reţinem:

•	 În ultimii 50 ani suprafaţa împădurită din Germania a 
crescut cu 11%. Prin urmare, un loc de frunte în Europa.

•	 Aspecte îmbucurătoare în industria de mobilier, a imobile-

lor de lemn prefabricate, a celulozei şi a hârtiei.

•	 Tendinţele de a scoate anumite păduri din producţie sub 
forma de rezervaţii naturale, parcuri naţionale, etc. sunt 
contraproductive, deci combătute.

•	 Aprovizionarea cu lemn din propriile păduri rămâne mai 
departe un obiectiv primordial.

•	 Perspectivele sunt precare. Disponibilitatea lemnului ro-
tund lasă de dorit. Fabricile de cherestea sunt confruntate 
cu probleme de importanţă existenţială.

•	 Necesitatea unei strategii pentru anul 2020. Temă dezbă-
tută în Parlament la 17 noiembrie 2011. Partenerii sunt 
încă departe de un numitor comun.

Cu alte cuvinte: vom mai avea ocazia să revenim asupra aces-
tei teme.

3. Promovarea pădurii urbane
3.1. Problematica
Cu tranziţia de la perdelele forestiere la sistemele agro-silvi-
ce ne-am ocupat cu altă ocazie (vezi RSC nr.28/2011, p. 69). 
Între timp s-a mai făcut un pas înainte în apropierea dintre 
acea fiinţă care-i arborele şi coroana Creaţiei, care-i omul. În-
trucât omul, prins de alte treburi, nu mai reuşeşte să ajungă 
în pădure spre a se reculege – trupeşte şi sufleteşte – se apro-
pie pădurea, respectiv arborii de om. Nu că ultimii s-ar simţi 
mai bine printre oameni. Din contra ! Coexistenţa arborilor 
cu omul este mai curând o osândă. Sol adesea impropriu, ră-
dăcini maltratate de săpături trunchiuri rănite de vehicole, 
crăci amputate, vârfuri scurtate. Să nu mai vorbim de emisi-
ile nocive şi ariditatea crescândă.

Singurul fapt îmbucurător este că omul a început a deveni 
conştient că, soarta lui este legată în mod inextricabil de tot 
ce-i verde. De unde promovarea spaţiilor verzi din aglome-
raţiile urbane, spaţii axate pe arbori şi vegetaţie forestieră.

O mişcare mai avansată a avut loc în Suedia şi Finlanda, 
unde arboristica a devenit atât o ştiinţă interdisciplinară, 
cât şi o profesie.

Anul Internaţional al Pădurilor a incitat însă şi forurile com-
petente germane la anumite acţiuni majore. Să le luăm pe 
rând.

3.2.Punerea în valoare a locurilor virane
Cu ocazia unei reuniuni organizată de Deutsche Stiftung für 
Umwelt (Fundaţia pentru protecţia mediului ambiant), în-
tre 6 şi 7 septembrie 2011, la Osnabrück a fost prezentat un 
proiect axat pe tematica integrării, respectiv transformării 
spaţiilor virane în păduri urbane. Proiectul ţine cont de ce-
rinţele ecologice, economice, estetice şi sociale şi are la bază 
numeroase studii preliminare.

Iniţiatorii nu se mulţumesc cu o simplă împădurire, ci folo-
sesc ocazia spre a familiariza orăşenii cu mai multe tipuri de 
pădure, anume păduri de crâng, păduri negospodărite, codru 
grădinărit şi parcuri. Din cele peste 700 de locuri examinate 
s-au ales 10 amplasamente cu suprafeţe care variază între 
0,7 şi 16 ha. Cu ducerea la bun sfârşit s-a angajat Universi-
tatea din Dresden. Partenerii sunt oraşele Würzburg, Hof şi 
Kempten. Dat fiind pericolul de vandalism, suprafeţele alese 
au fost împrejmuite iniţial cu un gard de 1.80 m înălţime.
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3.3.Specii în curs de verificare
În cadrul unui proiect decenal bavarez, denumit „Stadtgrün 
2021“ (Oraş cu verdeaţă), proiect axat pe oraşele Würzburg, 
Hof şi Kempten sunt experimentate 20 de specii de arbori. 
Întrebarea care se pune este, dacă şi în ce măsură aceste spe-
cii ar putea corespunde în viitor cerinţelor specifice aglome-
raţiilor urbane.

Speciile, respectiv varietăţile alese provin de pe toate conti-
nentele. O altă particularitate este faptul că-i prevăzută şi o 
simbioză a rădăcinilor cu diferite tipuri de ciuperci, o moda-
litate de a atenua efectele dăunătoare (stres) cauzate de fac-
torii mediului urban.

Din totalul de 72 specii de arbori propuşi au fost alese specii-
le, respectiv varietăţile notate pe lista de mai jos. În prealabil 
a avut loc un schimb de păreri şi experienţe cu experţi în 
dendrologie, cu pepinierişti şi cu institute universitar

4. Concluzii
În conformitate cu conferinţa de la Oslo, din iunie 2011 – 

Anul Internaţional al Pădurilor – optimizarea silviculturii 
europene necesită asigurarea biodiversităţii, a productivită-
ţii, a regenerării naturale şi a vitalităţii, printr-o gestionare 
durabilă a pădurilor, care să corespundă cerinţelor socio-eco-
nomice şi ecologice, pe plan local, naţional şi global.

Suprafaţa împădurită în Europa (10,2 milioane km2) repre-
zintă 25% din totalul globului terestru şi a crescut în ultimii 
20 de ani cu 0,8 ha anual. Media la hectar a rezervelor de 
lemn, sunt de 158 mc în Statele Unite Europene şi 105mc în 
restul Europei. Pădurile Europei au incorporat (între 2005 şi 
2006) anual 870 milioane CO2, adică 10% din totalul emisii-
lor gazoase. Suprafeţele cu arbori infestaţi de insecte, infec-
taţi de ciuperci ori vătămaţi de animale este de 11 milioane 
de hectare (1%). Depunerile de sulf s-au micşorat în ultimul 
deceniu cu 3%. În 2009, 25% din arborii controlaţi aveau co-
roana rărită. În 2010 s-au exploatat numai 62% din creşteri. 
Muncitorii de pădure au un venit constant de 818 euro, cu în-
cepere din 2007. La nivel european se mai găsesc 26% păduri 
naturale (în regiunile muntoase, în nordul şi estul Europei)

Tab. 1. Lista speciilor de arbori supuşi unui test decenal în cadrul proiectului „Stadtgrün 2021“ 
List of trees species tested decennial in „Stadtgrün 2021“ project

Specia de arbore, varietate, provenienţa Descriere succintă Simbioză
(tip)

Acer buergerianum, Japonia, China Specie atractivă, coroana mică, rezistentă la secetă Am

Acer monspessulanum, spaţiul mediteranian Arbore de talie mijlocie, foarte rezistent la căldură Am

Alnus x spaethii ’Spaeth’, Berlin, 1908 Varietate purpurie, bine cunoscută în Olanda. Rezistentă la vânt Em

Carpinus betulus ’Frans Fontaine’, Olanda O varietate care rămâne permanent zveltă Em

Celtis australis, foarte răspândit pe străzile din sudul Europei Extrem rezistent, o alternativă pentru platani. Exemplare interesante şi în Germania Am

Fraxinus ornus, sudul Europei, Asia Talie mijlocie,decorativ. mult utilizat pentru ornamentarea străzilor Am/Em

Fraxinus pennsylvanica ’Summit’, America de nord O varietate cu însuşiri de pionier. decorativ toamna. Experimentat cu succes în sudul 
Franţei Am/Em

Ginkgo biloba, China Atractiv şi totodată rezistent faţă de extremele climatice şi dăunători biotici. Varietă-
ţile sunt puţin cercetate Am

Gleditsia triacantos ’Skyline’, America de nord O varietate lipsită de ghimpi. Am

Liquidambar styraciflua, America de Est Arbore spectacular toamna, datorită frunzişului roş. Puţin rezistent la ger Am

Magnolia kobus, Japonia Robust, rezistent la ger, rezultate pozitive şi în Germania AmP

Ostrya carpinifolia, Europa/Sud, Asia mică Varietate adecvată versanţilor însoriţi. Arbore promiţător Em

Parrotia persica, Iran, sudul Rusiei Arbore extrem de adaptabil. Toamna un curcubeu de culori Am/Em

Quercus cerris, Europa, Asia mică Arbore promiţător, rezistent la ger, răspândit în sudul Europei Em

Quercus frainetto Trump, Europa Asia, selecţia nAKB, nL, 1979 Stejar unguresc, adecvat pentru terenuri aride. Uneori problematic Em

Quercus x hispanica ’Wageningen’, Europa; selecţia, nL, 1979 Stejar spaniol, bastard Q.cerris X Q. suber. Răspândit până în Balcani. Preferă un sol 
calcaros Em

Sophora japonica ’Regent’, China, Corea.  În Europa selecţia nL, 1979 Extrem de rezistent la secetă şi arşiţă. Soiul Regent este mai zvelt Am

Tilia tormentosa ’Brabant’, Europa Est, Asia mică Teiul argintiu , originar din Balcani, este unul dintre cei mai importanţi arbori sub 
aspectul extremelor climatice Am/Em

Ulmus ‘Lobel’, Europa, Wageningen, nL, 1973 O alternativa în confruntarea cu mortalitatea ulmului. Rezistent la vânt Am/Em

Zelkova serrata ’Green Vase’, Japonia, China, Corea; var. nord-americană, 1983. În Tokio una dintre cele mai răspândite specii. Experimentat cu succes şi în Europa. 
Soiul aici numit se distinge printr-o coroană zveltă, toamna de la galben la portocaliu Am/Em

Simbioze: EM – ectomicorize; AM – arbusculare 
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Evoluţia speciilor numite mai sus urmează să fie urmărită an 
de an până în 2021. De importanţă deosebită este rezistenţa 
lor la ger şi secetă
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Abstract
Reflections	at	the	end	of	the	International	Year	of	the	Forests

Forested area in Europe amounts to 10.2 million km2 or 25% of the earth. Wood reserves have increased in the last 20 
years by 8.6 billion cubic meters from where a gap between the increased surface and the reserves in wood. Between 2005 
and 2010 European forests have incorporated 870 million tons annually, a figure equal to 10% of the total gas emissions. 
In 2009 one quarter of the control trees had thinning crown. In 1990 only 51% of the growth were exploited, a rate which 
in 2010 reached 62%. In 2010 over 578 million cubic meter round wood were collected, revenue amounted to 21.1 billion 
Euros.

Keywords:	forested area in Europe, storage capacity of CO2, vitality of forest ecosystems

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Occupation des forêts par l’homme
Maurice Bonneau

On a souvent tendance à considérer que les espaces 
aujourd’hui occupés par des forêts l’ont toujours été. 
C’est très approximatif et des travaux récents, en 

France métropolitaine et en Guyane, ont mis en évidence que 
nos forêts ont été pour une large part, dans le passé, terres 
cultivées ou pâturées.

Dès 1905, Henry, pédologue forestier qui enseignait à l’École 
forestière de Nancy, faisait paraître un ouvrage très docu-
menté : « Les sols forestiers ». J’ai lu ce livre et ai été étonné 
d’y trouver l’affirmation que la nitrification de l’ammonium 
était toujours nulle en forêt. Je travaillais à l’époque sur la 
minéralisation de l’azote dans les sols des Vosges ou du Mas-
sif Central et je trouvais, quant à moi, une nitrification active 
dans la plupart des cas. Examinant de plus près le livre de 
Henry, j’eus l’assurance que la méthode de caractérisation 
des nitrates qu’il utilisait était parfaitement correcte. Il y 
avait donc un problème quelque part et je suis resté perplexe 
pendant de longues années sans trouver la réponse. Je me 
demandais si, depuis 1905, les microorganismes nitrifiants 
avaient contaminé les forêts à partir des espaces agricoles et 
si oui comment.

La réponse m’a été apportée à la fin des années 1980 dans 
le cadre des recherches sur le dépérissement des forêts. Un 
de mes collaborateurs, Étienne Dambrine, cherchait à dé-
couvrir le rapport qui pouvait exister entre le dépérissement 
et l’occupation ancienne des parcelles actuelles de forêt. Il 
fallait pour cela consulter les cadastres anciens, mais ceux 
des Vosges alsaciennes étaient rédigés en allemand gothique. 
Heureusement une étudiante allemande, Waltraut Körner, 
une des rares à connaître encore cette écriture, s’intéressa au 
problème et vint déchiffrer les vieux registres. Dans la plu-
part des cas, les peuplements qui avaient été épargnés par 
le dépérissement (caractérisé la perte de feuilles ou aiguilles, 
et le jaunissement de celles qui subsistaient) étaient situés 
sur des parcelles cadastrales autrefois utilisées par l’agricul-
ture, soit comme terres cultivées, soit comme parcours pour 
le bétail. De plus les sols de ces parcelles étaient le siège d’une 
nitrification active, à la différence des espaces où n’existaient 
pas d’indices d’occupation humaine. Ceci a été confirmé ulté-
rieurement par des incubations en laboratoire (Jussy, 2002).

J’avais donc enfin l’explication de ce qu’affirmait Henry dans 
son livre du début du siècle. Les anciennes parcelles agricoles 
avaient été reboisées en épicéa au cours de la seconde moitié 

du XIXème siècle et, comme toujours à l’époque, à des densi-
tés de plantation de l’ordre de 10.000 plants par hectare (je 
rappelle à cette occasion que la forêt de Compiègne, près de 
Paris, très excessivement exploitée pendant la Révolution et 
l’Empire, était l’objet en 1920-1930 de reboisements actifs 
en chêne et que l’administration forestière exigeait des en-
trepreneurs de reboisement, lors de la réception des travaux, 
l’existence de 50.000 jeunes chênes vivants par hectare !). 
Henry, qui publiait en 1905 les résultats de ses recherches, 
avait vraisemblablement prélevé les échantillons de sol sur 
lesquels il travaillait cinq à dix ans auparavant et, très vrai-
semblablement, il lui était impossible d’effectuer des prélève-
ments dans des plantations d’épicéas qui avaient à l’époque 
20 ou 30 ans et qui comportaient 10.000 tiges/ha. Ses ré-
sultats correspondaient donc à des parcelles qui avaient 
toujours porté dans le passé des peuplements forestiers de 
hêtres ou de sapins et dans lesquelles, comme Étienne Dam-
brine aujourd’hui, il ne trouvait pas de nitrates.

Étienne Dambrine n’en resta pas là. A l’occasion d’une ren-
contre avec un historien des environs de Nancy, il trouva, 
dans des forêts communales aujourd’hui à l’état de tail-
lis-sous-futaie à chêne sessile et charme, sur des affleure-
ments calcaires du Jurassique, des restes de murs de cabanes, 
d’enclos qui attestaient que ces forêts avaient été autrefois 
des espaces occupés par des paysans. Cela remontait pro-
bablement aux premiers siècles de l’ère chrétienne, lorsque 
les villageois gaulois avaient été chassés par les Romains 
qui réservaient les meilleures terres, celles de la plaine de 
la Woèvre sur argiles du Callovien ou de l’Oxfordien, aux lé-
gionnaires libérés après leurs années de service.

Profitant ensuite de la mise au point du Lidar, un appareil 
qu’on peut embarquer sur un avion et qui permet de restituer 
très précisément le relief du sol même sous un couvert fores-
tier, il arriva à la conclusion qu’une très grande partie de la 
forêt de Haye, proche de Nancy, avait elle aussi été fortement 
utilisée par des agriculteurs.

Cette occupation ancienne est d’ailleurs confirmée par les 
analyses de sols qui révèlent que les terres de ces espaces où 
l’on trouve aujourd’hui des restes d’occupation ont un rap-
port C/N plus bas et sont plus riches en phosphore que celles 
où la forêt semble avoir toujours existé.

Mêmes constatations dans le Massif Central où de nom-
breuses anciennes pâtures ont été reboisées en douglas ou 

POLITICă FORESTIERă
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épicéa ou reconquises spontanément par le bouleau ou le pin 
sylvestre (Prévosto, 2004) en attendant le retour du hêtre et 
du sapin. De même, en forêt de Tronçais, dans le centre de 
la France, plusieurs sites d’occupation romaine furent déce-
lés. Les relevés de végétation effectués à des distances crois-
santes des anciens bâtiments agricoles ont montré que les es-
pèces neutrophiles ou exigeantes en azote étaient de plus en 
plus fréquentes à mesure qu’on s’approchait de ces derniers.

Il faut donc que nous admettions aujourd’hui que nos forêts 
ont été à 70 ou 75 % occupées autrefois par des agriculteurs. 
Nous avons aujourd’hui en France métropolitaine 16 mil-
lions d’hectares de forêts, alors qu’à la fin du Premier Em-
pire, les superficies boisées étaient réduites à 7 ou 8 millions 
d’hectares, par suite des défrichements survenus pendant 
la Révolution, consécutifs au départ à l’étranger des nobles 
fidèles à la royauté et à la vente comme biens nationaux des 
terres d’église. 8 millions d’hectares des forêts d’aujourd’hui 
sont donc d’anciennes terres agricoles et la moitié des autres 
l’a été au 4ème ou 5ème siècle.

En Guyane ce sont les recherches entreprises par l’INRAP 
(Institut national de recherches archéologiques préventives) 
qui ont permis de retrouver de nombreux indices de pré-
sence humaine au sein de la forêt dite vierge (Dambrine et 
Jérémie, 2010). Il s’agit de sols très particuliers, de couleur 
noire et contenant de très nombreux fragments de poteries. 
Ce sont les terra firme qu’on trouve surtout sur les rives des 
fleuves. Elles confirment bien les premières descriptions, par 
Francisco de Orellana qui descendit l’Amazone vers le milieu 
XVIème siècle, de gros villages s’étendant sur plusieurs kilo-
mètres, mais qui ont disparu rapidement, les villageois ayant 
été chassés par les conquérants portugais ou espagnols ou dé-
cimés par des épidémies apportées par les Européens. Mais il 
y a beaucoup plus convaincant. On a inventorié plus de 1.800 
sites à l’intérieur de la forêt guyanaise où la présence humaine 
ancienne est attestée par la présence de trous de poteaux, de 

fragments de poteries, d’éclats de roche, restes d’ateliers de 
façonnage d’outils ou de découpe de gibier. Plus spectacu-
laires encore, les éperons barrés, promontoires ou collines 
autour desquels ont été creusés des fossés profonds et larges 
de plusieurs mètres, sites défensifs par conséquent au centre 
desquels devaient exister des villages occupés en permanence.

On en arrive ainsi petit à petit à l’idée d’une forêt fortement 
habitée par les Amérindiens, de manière permanente dans 
certains cas au moins. Cette occupation a pu jouer un rôle 
dans la distribution des espèces arborées, certaines plus exi-
geantes ou plus héliophiles venant réoccuper des parcelles 
défrichées pour la culture.

Force est donc de conclure que, dans les régions dont il vient 
d’être question, les forêts épargnées de tous temps par l’ac-
tivité humaine sont rares. Cette occupation par l’homme a 
laissé des traces encore repérables sur les propriétés des sols 
et sur la composition de la flore herbacée, probablement aus-
si sur la distribution des arbustes et des arbres. Il est pro-
bable qu’il en va de même dans beaucoup de régions où de 
tels indices n’attendent que des découvreurs.
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Abstract
Occupation	of	forests	by	man

Recent work in metropolitan France and in French Guiana shows that most of the forests were previously agricultural 
croplands or pastures.

In the book of 1905, ‘Forest Soils’ of the pedologist Henry he states that ammonium nitrification was always zero in the 
forest. This statement would contradict the active nitrification found in the majority of research conducted in soils in the 
Vosges or the Massif Central.

The answer to this problem was found in late 1980 when Etienne Dambrine discovered that stands unaffected by the 
drying (loss of their leaves or needles or yellowing) were located on plots of agricultural land previously used for crops or 
grazing animals. Moreover soils of these plots were the site of an active nitrification unlike areas where they found traces 
of human occupation. Subsequently, this was confirmed by laboratory incubation (Jassy, 2002). So Henry, a graduate of 
the Forest School of Nancy, used perfectly accurate methods to characterize the nitrates, but collected soil samples from 
stands of beech and fir and not spruce plantations installed on old agricultural plots in the second half of the nineteenth 
century with 10,000 stems per hectare, which at that time were 20-30 years old.

In these forests of beech and fir Henry (1905) as well as Dambriene Etienne (1980) found no nitrates.

The same author, Etienne Dambriene using a Lidar device, loaded on a plane concluded that a large part of the grove of 
oak and hornbeam from Haye has been used extensively in the historical past by farmers. Soil analysis reveals a lower 
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Rezumat
Ocuparea	pădurilor	de	către	om

Lucrările recente din Franţa metropolitană şi din Guiana Franceză evidenţiază că o mare parte a pădurilor au fost în tre-
cut terenuri cultivate agricol sau păşuni.

În cartea: ,,Solurile forestiere” din 1905 a pedologului Heury acesta afirmă că ntirificarea amoniului a fost întotdeauna 
zero în pădure. Această afirmaţie vrea în contradicţie cu nitrificarea activă găsită în majoritatea cercetărilor efectuate în 
solurile din Vosgi ori din Masivul Central.

Răspunsul, la această problemă a fost găsit la finele anului 1980 când Etienne Dambrine a descoperit că arboretele nea-
fectate de uscare (Pierderea frunzelor ori acelor sau îngălbenirea lor) erau situate pe parcele cadastrale utilizate în trecut 
de agricultură, pentru culturi, sau pentru păşunatul animalelor. Mai mult de atât solurile acestor parcele erau sediul unei 
nitrificaţii active, spre deosebire de suprafeţele unde nu s-au găsit urmele unor ocupaţii umane. Ulterior, aceasta a fost 
confirmată prin incubări în laborator (Jassy, 2002). Deci Henry, absolvent al Şcolii Forestiere din Nancy, a utilizat metode 
perfect corecte de caracterizare a nitraţilor, dar a prelevat eşantioanele de sol din arboretele de fag şi brad şi nu din plan-
taţiile de molid executate pe vechile parcele agricole în a doua jumătate a secolului XIX cu 10000 tulpini pe hectar, care 
în timpul respectiv aveau 20-30 ani.

În aceste păduri de fag şi brad Henry (1905) ca şi Etienne Dambriene (1980) nu au găsit nitraţi.

Acelaşi autor, Etienne Dambriene, folosind un aparat Lidar, încărcat în avion, a ajuns la concluzia că o foarte mare parte a crân-
gului de gorun şi carpen de la Haye, a fost utilizat intens în trecutul istoric de agricultori. Analizele de sol relevă un raport C/N 
mai scăzut şi sunt mai bogate în fosfor, în pădurile cu urme de folosinţă agricolă, decât în pădurile care au existat întotdeauna.

Aceleaşi constatări s-au făcut în Masivul Central, unde numeroase păşuni, din trecutul istoric, au fost împădurite cu duglas şi 
molid, ori au fost recucerite spontan de mesteacăn şi pin silvestru (Prevosto, 2004), aşteptând reinstalarea fagului şi bradului.

De asemenea Trancais, din centrul Franţei, au fost identificate mai multe locaţii ale ocupaţiei romane, observându-se că 
frecvenţa speciilor neutrofile, ori exigente în azot creştea pe măsură ce se apropria de vechile aşezări agricole.

Deci, se poate admite, că pădurile de astăzi ale Franţei, erau ocupate în trecut, în proporţie de 70-75% de agricultori. 

C / N ratio and is richer in phosphorus, the forests with agricultural use traces than in forests that have always existed.

The same findings were made   in the Massif Central, where numerous pastures, of the historic past have been afforested with spru-
ce and Douglas or were recovered spontaneously by birch and Scots pine (Prevosto, 2004), awaiting resettlement of beech and fir.

Also at Trancais in central France, were identified several locations of Roman occupation, observing that neutrophils 
species frequency or nitrogen demanding ones increased as it approached the old agricultural settlements.

So, we may acknowledge that today’s forests of France were occupied in the past by farmers, at a rate of 70-75%. Today 
there are in metropolitan France, 16 million hectares of forests, while at the end of the First Empire, the forest area was 
only of 7.8 million hectares as a result of deforestation during the Revolution, after the departure of nobles loyal to the 
king and following sale of church lands as national property. Thus, 8 million hectares of forests in France today are woo-
ded farmland and the other half came from the 4th and 5th century.

In French Guiana, research conducted by National Institute of Preventive Agricultural Research revealed numerous in-
dications of the human presence in the forest considered virgin (Dambrine and Jeremie, 2010). Here soils are black and 
contain numerous fragments of pottery. They are the so called,, Terra Firma „, often encountered on the river banks by 
Francisca de Orellana, who dismounted in Amazoone in the sixteenth century and described the large establishments, 
which stretched for several kilometers, but quickly disappeared, the population being sold by the Portuguese and Spanish 
conquerors, or has been decimated by epidemics brought by Europeans. There were inventoried 1800 settlements inside 
the forests, evidenced by: the presence of wells, pillars, fragments of pottery, pieces of polished rocks, debris of tools 
workshops or processing animal pelts, the presence of permanent settlements surrounded by ditches.

Thus was born the idea of permanently forests inhabited by Native Americans, who played a role in the distribution of tree 
species, more demanding or heliophilous who came to reoccupy areas cleared for cultivation.

In conclusion, forests spared at all times by human activity are rare. Human occupations in forests have left traces still 
spotted on soil properties, on the composition of grass flora and likely on shrubs distribution. Probably in many areas 
indications are yet to be discovered.

Keywords:	occupation of forests, ammonium nitrification.

Translator: Roxana Gabriela Munteanu
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Recenzie
Ioan	Milescu,	2011:	Almanahul	Pă-
durilor.	Editura	,,Petru	Maior”	Re-
ghin,	139p.	format	A4.

Lucrarea ,,Almanahul Pădurilor” este o 
reuşită ,,tentativă de prezentare a uno-
ra dintre elementele cunoaşterii mai 
aprofundate a ceea ce sunt pădurile la 
nivel local şi planetar” realizată din 
iniţiativa şi sub coordonarea prof. dr. 
Ioan Milescu, membru al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Deşi nu este un almanah propriu zis, 
această îmbinare armonioasă între şti-
inţă şi ,,nuanţe mitice” între politica 
curentă de conservare a biodiversităţii 
şi legende, între ,,gânduri despre viito-
rul pădurilor şi silviculturii româneşti” 
şi poezii despre pădure constituie o 
carte educativă, dar şi relaxantă, la în-
demâna iubitorilor pădurii, cu cunoş-
tinţe elevate ori începătoare.

În primele pagini ale cărţii, coordo-
natorul prezintă pădurea ca patrimo-
niu universal, în contextul clasificării 
vegetaţiei forestiere pe glob, cu com-
ponenţii structurali ai ecosistemului 
forestier şi cu nenumăratele virtuţi 
aflate în atenţia Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite pentru Agricultură (F.A.O.).

De reţinut în lucrare: condiţiile funda-
mentale de care depinde viitorul pă-
durilor României, cât şi noua strategie 
forestieră precizată de academicianul 

Victor Giurgiu; aspecte din pădurile 
comunităţii europene şi importanţa le-
gislaţiei forestiere în viziunea conf. dr. 
Laura Bouriard şi dr. ing. Olivier Bouri-
ard; rolul certificării managementului 
forestier şi a lanţurilor de custodie pen-
tru revenirea la conotaţiile profunde ale 
culturii pădurilor (conf. dr. Marian Dră-
goi, conf. dr. Anca Măciucă); necesitatea 
unei autorităţi europene pentru păduri 
şi înfiinţarea Consiliului European al 
Silvicultorilor (ing. Marian Stoicescu).

Informaţii valoroase bazate pe cerce-
tări ştiinţifice se pot afla în almanah 
despre: staţiuni forestiere (dr. ing. 
Alexei Savin); monitoringul forestier 
(dr. ing. Daniela Lupăştean); dendro-
cronologie (dr. ing. Cătălin Constantin 
Roibu); bioevaluarea calităţii aerului 
şi conceptuul de ,,pădure urbană” (dr. 
ing. Valentin Bolea), în lumina unui pa-
sionat şi receptiv silvicultor – ing. Ioan 
Cotârlea; reconstrucţia ecologică a pă-
durilor (dr. ing. Niculai Adrian Hăidă-
uţu); modelarea în regenerarea pădu-
rilor (dr. ing. Ciprian Palaghianu), etc.

Realizările şi neîmplinirile Societăţii 
Progresul Silvic împreună cu un apel 
la reconcilierea şi coeziunea corpului 
silvic sunt prezentate cu mult discer-
nământ de ing. Alexandrina Ilica pre-
şedintele Filialei Alba Iulia a S.P.S. În 
completarea acestui material se pre-
zintă obiectivele Societăţii Progresul 

Silvic, ilustrate de fotografiile clădirii 
de pe Magheru şi a celor două reviste 
susţinute: ,,Revista Pădurilor” şi ,,Re-
vista de Silvicultură şi Cinegetică”.

Remarcabil este aportul Almanahului 
Pădurii la formarea conştiinţei silvi-
ce, idee care străbate întreaga carte, 
sub forma unor articole înduioşătoare: 
,,Draga mea pădure” (Alexandra Nădă-
şan) sau instructive: ,,Pădurea cântată 
de scriitori şi poeţi” (prof. Gabriela Bo-
ţan), sub forma unor poezii sau legen-
de, selectate de coordonatorul lucrării, 
cu un deosebit simţ al frumosului şi 
mai ales prin rubrica ,,Ştiaţi că…” inte-
resantă, diversă, educativă.

Gama variată a temelor abordate inclu-
de ţi arborii excepţionali ca şi ,,Teiul lui 
Eminescu”sau ,,Stejarul din Borzeşti”, 
,,Pădurile virgine din România” (dr. ing. 
Stelian Radu), ,,Codrii de legendă…”, 
,,Molidul de rezonanţă…” (dr. ing. Albu 
Cristian – Teofil), informaţii despre cer-
vide (dr. ing. Nicolae Goicea) sau despre 
lup şi atractivele ,,Invitaţii la drumeţie”.

Recomandăm deci citirea, cu toată 
atenţia, acestei cărţi valoroase ca şi 
conţinut, frumoasă ca formă şi mai 
ales binevenită în lumea silvică şi nu 
numai, căci pădurea din zilele noastre 
are mare nevoie de înţelegere şi ocro-
tire.

Dr. ing. Valentin Bolea

Astăzi există, în Franţa metropolitană, 16 milioane hectare de păduri, în timp ce la sfârşitul Primului Imperiu, suprafaţa 
pădurilor era de numai 7-8 milioane hectare, ca urmare a defrişărilor din timpul Revoluţiei, după plecarea în străinătate a 
nobililor fideli regelui şi după vânzarea ca bunuri naţionale a terenurilor bisericii. Astfel, 8 milioane hectare din pădurile 
de azi ale Franţei, sunt terenuri agricole împădurite, iar jumătatea cealaltă provenea din secolul al 4-lea şi al 5-lea.

În Guiana Franceză, cercetările întreprinse de Institutul Naţional de Cercetări Agricole Preventive au relevat numeroase 
indicii a prezenţei umane în cadrul pădurii considerate virgine (Dambrine et Jeremie, 2010). Aici solurile au o culoare 
neagră şi conţin numeroase fragmente de ceramică. Ele sunt aşa zisele ,, terra firme”, întâlnite adesea pe malul fluviilor 
de Francisca de Orellana, care a descălecat în Amazoone în secolul XVI şi a descris mari aşezăminte, care se întindeau pe 
mai mulţi kilometri, dar care au dispărut rapid, populaţia fiind vândută de cuceritorii portughezi şi spanioli, sau a fost de-
cimată de epidemiile aduse de europeni. Aici s-au inventariat 1800 aşezări în interiorul pădurilor, atestate prin: prezenţa 
fântânilor, stâlpilor, fragmentelor de ceramică , a bucăţilor de roci şlefuite, resturile atelierelor de confecţionat unelte sau 
de prelucrat blănurile animalelor, prezenţa aşezămintelor permanente înconjurate de şanţuri de apărare.

Astfel s-a născut ideia unor păduri locuite permanent de Amerindieni, care au jucat un rol în distribuţia speciilor de ar-
bori, mai exigenţi sau mai heliofili, veniţi să reocupe suprafeţele defrişate pentru cultură.

În concluzie, pădurile cruţate, în toate timpurile, de activitatea umană sunt rare. Ocupaţiile omului în păduri au lăsat 
urme încă reperabile asupra proprietăţilor solurilor, asupra compoziţiei florei ierboase şi probabil asupra distribuţiei ar-
buştilor. Probabil că în multe regiuni indicaţii aşteaptă încă să fie descoperite.

Cuvinte	cheie: ocuparea pădurilor, nitrificarea amoniului.
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Fundamente ştiinţifice pentru crearea 
perdelelor forestiere de protecţie a 

culturilor agricole din Câmpia Banatului
Ioan Adam, Nicolae Cadar, Oliver Merce, Ilie Cântar

1. Introducere
În condiţiile actuale de reducere a suprafeţelor păduroase 
şi de aridizare a climatului (cu tendinţe de deşertificare în 
unele zone), perdelele forestiere de protecţia câmpului revin 
din nou în actualitate, în România. Avantajele acestora sunt 
multiple. Printre efectele benefice ale perdeleror forestiere 
pot fi enumerate următoarele: încetinirea vitezei vântului, 
cu implicaţii directe în: reducerea evapotranspiraţiei; acu-
mularea zăpezii spulberate de vânt; reducerea eroziunii so-
lului; reducerea pagubelor produse culturilor agricole; creş-
terea producţiei agricole; ameliorarea climatului local; un 
aport suplimentar de masă lemnoasă pentru populaţia rura-
lă; reducerea costului irigaţiilor; îmbunătăţirea habitatului 
pentru vânat şi păsările folositoare agriculturii; înfrumuse-
ţarea peisajului.

În ţara noastră s-a creat o opinie favorabilă perdelelor de pro-
tecţie după secetele produse între anii 1928-1929 şi 1933-
1935, când au început primele plantaţii în Bărăgan (Neşu 
1999). Până la reforma agrară de la 1945 au fost create cca. 
1100 ha de perdele izolate, răspândite pe tot cuprinsul ţării. 
Instalarea acestora s-a făcut însă fără a avea la bază un stu-
diu sistematic.

În perioada 1943-1957 au fost create, în raza ICAS Bărăgan, 
I.C.A.R. Mărculeşti şi Mărculeşti Sat, reţele mai consistente 
de perdele forestiere. Conservarea ulterioară a acestor cul-
turi a fost redusă (ca de altfel şi în cazul perdelelor forestiere 
create în anumite puncte în Câmpia Banatului), majoritatea 
acestora fiind defrişate. Staţiunea Experimentală silvică Bă-
răgan a avut ca obiectiv principal efectuarea de experienţe 
în domeniul creerii de perdele forestiere pentru protecţia 
câmpului.

Cercetări asupra rolului benefic al perdelelor forestiere de 
protecţia câmpului au fost efectuate de-a lungul timpului în 
diferite ţări. Aproape în unanimitate s-a constatat că perde-
lele forestiere de protecţie a câmpului crează un mediu pro-
pice unei bune dezvoltări a culturilor agricole în suprafeţele 

protejate şi implicit obţinerea unui spor de recoltă în compa-
raţie cu culturile agricole din câmp deschis. În diferite ţări 
s-a studiat efectul perdelelor de protecţie asupra diferitelor 
culturi, după interesul fiecăreia: Germania (secară, grâu, orz, 
ovăz, cartofi, sfeclă de zahăr, varză etc.), Statele Unite (grâu, 
porumb, lucernă, bumbac), Canada (grâu, porumb), Ungaria 
(grâu, căpşuni), Olandă (mere, pere, secară), Cehia (grâu), 
Rusia (secară, grâu, orz). În America de Nord astfel de cerce-
tări s-au făcut pe o perioadă de 100 de ani, rezultatele acesto-
ra fiind publicate în cărţi, reviste sau site-uri de specialitate 
(Droze 1977, Easterling et al. 1997, Anonymous 2008).

Alte cercetări au vizat efectul reducerii vitezei vântului prin 
instalarea perdelelor forestiere, cum ar fi cele desfăşurate în 
Rusia (Adamov, Batsiev), în Ungaria (Marczel), Elveţia (Na-
geli), Olanda (Krentz) şi Germania (Blenk). Au fost efectuate 
şi cercetări care au vizat modificarea temperaturii aerului în 
vecinătatea perdelei (Mitschelich – Germania, Van Eimern – 
Olanda), a temperaturii solului (Jensen şi Aslyng – Norvegia) 
şi a umidităţii aerului (Vanderlinde – Olanda, Vanderberg – 
Rusia).

De remarcat că în diferite ţări (Canada, SUA) s-au creat cen-
tre	 de	 propagandă	 şi	 acordarea	 de	 asistenţă	 tehnică 
pentru instalarea perdelelor forestiere de protecţia câmpu-
lui. (Anonymous 1997, 2011, Brandle et al. 2000)

Interesul pentru instalarea perdelelor de protecţia câmpului 
a crescut simţitor şi în România în ultimii ani. Populaţia a 
început să conştinetizeze rolul benefic al acestora, astfel că 
multe primării din Banat au demarat aţiunea de instalare a 
perdelelor forestiere.

2.	Metoda	de	cercetare
Pentru elaborarea lucrării au fost culese în prima etapă un 
număr mare de date de natură climatică (staţii meteorologi-
ce), hidrologică (Apele Române), pedologică (O.S.P.A. – Ofi-
ciul de Studii Pedologice şi Agrochimice) şi date despre vege-
taţie (D.S. Timiş, D.S. Caraş Severin, Universitatea Agricolă 
a Banatului), respectiv date de la A.N.I.F. (Agenţia Naţională 

PERDELE FORESTIERE
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pentru Îmbunătăţiri Funciare). Unele aspecte privind aceste 
date au fost verificate în teren.

Câmpia Banatului este considerată zonă subumedă. Pentru a 
putea delimita zona cu secetă mai accentuată specifică zonei 
secetoase a pustei ungare a fost calculat indicele de secetă 
prin trei metode şi anume:

1). Indicele P.A.I. (Palfai Aridity Index) este un indice de se-
cetă utilizat în Câmpia Panonică (Ungaria) (Man 2007). In-
dicele P.A.I. se obţine prin multiplicarea indicelui P.A.I.0 cu :

•	  – coeficientul de corecţie a temperaturii;

•	  – factorul de corecţie a precipitaţiilor;

•	  – factorul de influenţă a pânzei freatice, unde:

100... 0 ⋅=
−

−

VIIIX

VIIIIV

P
tIAP

[oC/100 mm]

,unde

tIV – VIII – temperaturile medii zilnice în lunile IV – VIII [0 C]

P X – VIII – precipitaţiile lunare în perioada X – VIII [mm]

Valorile precipitaţiilor sunt multiplicate cu coeficienţi de co-
recţie cum ar fi: 0,1 – pentru octombrie; 0,4 – pentru noiem-
brie; 0,5 – pentru decembrie – aprilie; 0,8 – pentru mai; 1,2 

– pentru iunie; 0,6 – pentru iulie; 0,9 – pentru august.

În continuare se redau coeficienţii de corecţie ai indicelui 
P.A.I.:

a). Pentru temperatură coeficientul de corecţie se calculează 
cu formula:

6
1
1

+
+

=
n
nKt

, unde

n – numărul de zile din perioada iunie – august cu tempera-
tura ≥  30 0 C

n  – media „n” pentru un număr mare de ani

b). Coeficientul de corecţie pentru precipitaţii

4

max

max

δ
δ

=pK
, unde:

maxδ
 – perioada cea mai lungă cu precipitaţii în intervalul iu-

nie – august [zile]

maxδ  – media multianuală a lui δ max.
c). Coeficientul de corecţie pentru pânza de apă freatică:

H
HKgw =

, unde:

H – nivelul (adâncimea) pânzei de apă freatică în perioada 
noiembrie – august [m]

H  – media multianuală a lui “H”

Astfel, indicele P.A.I. se calculează cu formula:

ogwpt IAPKKKIAP ...... ⋅⋅⋅=

Pentru valori ale indicelui P.A.I. cuprinse între:

6 – 8 ===> uscăciune moderată;

8 – 10 ===> uscăciune

10-12 ===> uscăciune puternică

> 12 ===> uscăciune extremă

Ceilalţi doi indici de secetă calculaţi (utilizaţi în România) 
sunt:

– indicele hidroclimatic

VIIIVI

VIIIVI
hc ETP

PI
−

−=
 , unde

PVI-VIII – suma precipitaţiilor în perioada iunie – august

ETPVI-VIII – evapotranspiraţia potenţială în perioada iunie 
până în august

– indicele climatic:

VIIVI

VIIVI
C P

PI
−

−=
 , unde

VIIVIP −  este media lunară a precipitaţiilor în perioada iunie 
– august.

Analizând factorii determinanţi pentru necesitatea ampla-
sării perdelelor forestiere de protecţie a câmpului în Câmpia 
Banatului şi variaţia acestora în diferite puncte s-au delimi-
tat zonele pe urgenţe de amplasare.

Pentru amplasarea perdelelor forestiere de protecţia câmpu-
lui au fost avute în vedere: atât direcţiile în care bate vântul 
în Câmpia Banatului, cât şi reţeaua bogată de canale de de-
secare şi irigaţii, respectiv drumurile principale şi de acces.

3. Rezultate obţinute
3.1. Analiza factorilor determinanţi pentru amplasarea 
perdelelor de protecţia câmpului în Câmpia Banatului
Câmpia Banatului este cea mai întinsă formă de relief a aces-
tei regiuni, desfăşurându-se de la nord la sud, ca o fâşie cu-
prinsă între graniţa de vest a României şi zona colinară de la 
est (fig. 1).

În partea de est câmpia pătrunde sub forma unor intrânduri 
de mărimi diferite până în interiorul munţilor. Panta câmpi-
ei descreşte de la est la vest, fapt pus în evidenţă şi de direcţia 
de scurgere a râurilor care o brăzdează.

Altitudinea este cuprinsă în general între 100 – 200 m, în 
partea vestică fiind şi porţiuni cu altitudini mai scăzute (80 

– 95m). Câmpia Banatului cuprinde o zonă de câmpie înaltă 
piemontană cu altitudini cuprinse între 125 – 190 m.

Câmpia înaltă piemontană cuprinde câmpiile Oraviţei, So-
colului, Tormacului, Gătaiei şi Vingăi. Câmpia Banatului cu-
prinde de asemeni o zonă de câmpie joasă de subsidenţă şi di-
vagare cu altitudini cuprinse între 80 şi 100 m alcătuită din 
Câmpiile: Aranca, Teremia – Lovrin – Pesac, Cenei – Ionel şi 
Banlocului. Reţeaua hidrografică este reprezentată de râuri, 
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lacuri , precum şi de o reţea de canale de desecare şi irigaţii 
(fig. 2). Se menţionează în acest sens că la nivelul judeţului 
Timiş canalele secundare totalizează: 11.167 km lungime 
şi o suprafaţă de 12.287 ha. Această reţea (în cea mai mare 
parte nefuncţională la ora actuală) este în gestiunea A.N.I.F. 
Reţeaua apelor curgătoare care au bazinele la sud de Mureş 
şi străbat Câmpia Banatului aparţin bazinului Dunării fiind 
afluenţii direcţii ai Tisei (Aranca, Bega) sau ai Dunării (Ti-
miş) şi îşi adună apele în exclusivitate din Banat.

Fig. 1. Urgenţe de amplasare a perdelelor forestiere în 
Câmpia Banatului 

Emergency placement of forest belts in the Banat Plain

În zona montană densitatea reţelei hidrografice este de 0,56 
– 0,62 km/km2, aceasta scăzând treptat, ajungând astfel că 
în zona câmpiilor joase să fie aproape inexistentă. (0,1 – 0,2 
km/km2). În această zonă reţeaua hidrografică este suplinită 
de o reţea de canale de irigaţii şi desecare grupate în sisteme 
hidroameliorative complexe. Cele mai importante râuri din 
Câmpia Banatului, cu bazine hidrografice bine individualiza-
te sunt: Aranca, Beregsau, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa şi 
Caraş (fig.1). În câmpia joasă a Banatului panta de scurgere 
foarte redusă a apelor (0,4 – 1,0 m/km) generează frecvente 
tendinţe de divagare, ca urmare, formându-se bălţi şi mlaş-
tini. În scopul asanării şi al regularizării debitelor au fost re-
alizate după anul 1717 mari lucrări de amenajare hidrotehni-
că în cursul mijlociu şi inferior al Begai şi între Bega şi Timiş. 
De asemenea, în cursul inferior al Bârzavei şi Oraviţei au fost 
organizate sisteme de desecare şi îndiguiri. Mureşul se do-
moleşte la intrarea în Câmpia de Vest, formând un vast con 
de dejecţie şi prezentând o serie de fenomene de divagare. 
În câmpiile de subsidenţă stratul pedofreatic se află situat la 
adâncimi cuprinse între 0,5 şi 5,0 m. Acesta intervine direct 
în procesul de pedogeneză. Regimul apelor pedofreatice este 
influenţat de lucrările de îndiguire şi desecare.

Fig. 2. Sector cu distribuţia canalelor de irigaţii şi dese-
care din cadrul formaţiei Cheglevici (Com. Beba Veche) 
Section with the distribution of the drainage and irrigation ca-
nals within the Cheglevici formation ( Beba Veche Township)

În câmpiile piemontane apele pedofreatice au o adâncime 
maximă, care oscilează între 5 şi 10 m.

Factorii climatici sunt determinaţi în mare măsură de po-
ziţia geografică a locului luat în considerare (latitudine şi 
longitudine). Pentru zona de câmpie, expoziţia are un efect 
scăzut.

Teritoriul Banatului este situat între 44027’ şi 46048’ lati-
tudine nordică respectiv 20015’ şi 22052’ longitudine estică. 
Pentru suprafaţa luată în studiu (fig.1) ar putea fi delimitate, 
în funcţie de resursa termică, următoarele zone altitudinale: 

I. sub 100m – temperaturi medii anuale peste 11,10C; 

II. 101m – 200m – temperaturi medii anuale între 10,10C – 11,00C.

Pentru perioada rece (de iarnă) se menţionează faptul că în 
zona de câmpie înaltă (zona de contact între şes şi deal), ge-
rurile sunt mai aspre decât în părţile cele mai joase ale câm-
piei de divagare. Numărul zilelor de îngheţ este frecvent sub 
90 zile în Câmpia Banatului.

În Câmpia Banatului, pragul termic nocturn de 160 C repre-
zintă limita la care plantele cultivate, iubitoare de călduară, 
cresc şi se dezvoltă optim.

Precipitaţiile sunt distribuite diferit pe suprafaţa luată în 
studiu, aşa cum reiese din tabelul 1 putându-se delimita, ca 
şi în cazul temperaturilor, următoarele două zone altitudina-
le, în raport cu valoarea precipitaţiilor anuale:
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I. sub 100 m, cu precipitaţii medii anuale sub 600 mm;

II. 101 – 200 m, cu precipitaţii medii anuale între 601 – 700 mm.

Numărul zilelor cu precipitaţii atmosferice în câmpia de sub-
sidenţă şi devagare oscilează între 105 zile la Denta şi 133,3 
zile la Lugoj. În câmpia subcolinară numărul zilelor cu pre-
cipitaţii este cuprins între 110 la contactul cu zona de subsi-
dentă şi 130 zile la racordul cu dealurile piemontale (în par-
tea centrală înregistrându-se 120 zile). În general, precipita-
ţiile medii sunt cuprinse, în zona de câmpie între 550 – 600 
mm. Deficitul de umiditate este în jur de 234 mm. Indicii De 
Martonne au valori de 25 – 27 şi chiar mai mici.

Indicii de ariditate au valori aproximativ mai mici de 30 în 
partea de vest a Câmpiei Banatului pe o direcţie Miniş (30,0), 
Timişoara (30,2), Denta (28,7).

La Sânnicolaul Mare (25,8) şi Jimbolia (27,2) au valori mai 
scăzute, iar spre zona colinară au valori mai mari (Făget 36,0, 
Caransebeş 36,3, Bocşa Montană 41,4 şi Oraviţa 44,0).

Evapotranspiraţia potenţială anuală calculată după metoda 
Thornthwaite, pentru perioada 1896-1955, este mai mare 
decât precipitaţiile medii anuale la staţiile: Sânnicolaul Mare 
(P.m.a.-536; E.T.P.-696), Jimbolia (P.m.a.-569; E.T.P.-695), 
Timişoara (P.m.a.-570; E.T.P.-698) şi Miniş (P.m.a.-632; 
E.T.P.-697) şi mai mică la Lugoj (P.m.a.-605; E.T.P.-534).

Pentru climatul cu perioadă de uscăciune, specific Câmpi-
ei Banatului, rezerva de apă acumulată în sol se epuizează 
treptat prin evapotranspiraţie şi consumul acesteia de către 
plante. Pierderea de apă este compensată prin precipitaţiile 
căzute, dar din momentul epuizării rezervei de apă începe 
un deficit net de precipitaţii, evapotranspiraţia consumând 
precipitaţiile curente, rămânând astfel un plus de cerere a 
atmosferei, nesatisfăcut prin aceste precipitaţii. Deficitul de 
precipitaţii din această perioadă faţă de evapotranspiraţie 
exprimă cantitativ caracterul de uscăciune al climatului şi 
al solului, ducând la necesitatea irigării culturilor agricole. 
Pentru Câmpia Banatului o sumă a cantităţilor de precipita-
ţii a lunilor mai, iunie şi iulie, mai mică de 100 mm duce la 
compromiterea culturilor.

Rezultatele calculelor prin cele 3 metode ale indicilor de se-
cetă (Wehry) pentru o perioadă de 4 ani sunt prezentate în 
tabelul 1.

Din calcule rezultă că din cei patru ani analizaţi, trei sunt 
secetoşi, între care anul 1992 este foarte secetos. Rezultate-
le obţinute demonstrează necesitatea utilizării irigaţiilor şi 
a instalării perdelelor forestiere de protecţie a câmpului în 
această zonă.

Aşadar, curba indicelui P.A.I. trasată de cercetătorii ma-
ghiari pentru zona secetoasă a Ungariei cuprinde şi Câmpia 
Banatului. Acest lucru e confirmat şi prin rezultatele calcu-
lelor efectuate folosind indici utilizaţi în România, aşa cum 
reiese din tabelul 1.

Aspectele specifice fenomenelor de stepizare caracteristice 
Câmpiei Banatului sunt o consecinţă a reducerii, în ultimul 
timp, a cantităţii de precipitaţii căzute, în corelaţie cu coborâ-
rea nivelului freatic în urma lucrărilor hidroameliorative (pe 
alocuri supradimensionate) şi a alternanţei maselor de aer 
din diferite direcţii (aşa cum se va vedea în continuare) care, 
la anumite viteze ale vânturilor, măresc evapotranspiraţia.

Pentru caracterizarea mişcării aerului din zona de câmpie au 
fost alese staţiile meteo: Timişoara, Sânnicolau Mare, Banloc 
şi Lugoj. Analiza frecvenţei vântului pe cele 8 direcţii arată 
că direcţiile predominante sunt S şi SE după cum urmează: 
Lugoj (23,7 % – SE), Banloc (17,8 % – S) şi Sânnicolau Mare 
(16,7 % – S) în schimb la Timişoara este NV (13,0 %). Direc-
ţia predominantă (S) la Sânnicolau Mare şi Banloc, indică o 
circulaţie sudică în zona de câmpie a Banatului, iar la Lugoj 
direcţia predominantă (SE – 15,9 %) se explică prin aşezarea 
localităţii în lunca Timişului, care curge pe direcţia SE – NV. 
Cele mai mari valori pentru calm se înregistrează la Lugoj 
(44,9%) şi Timişoara (40,7%), situaţie care poate fi explicată 
prin aşezarea staţiilor. Astfel staţia meteo Lugoj este situa-
tă pe valea Timişului încadrată de dealurile Lugojului şi ale 
Buziaşului. Staţia meteo Timişoara se află în apropierea unei 
păduri (pe latură estică) şi este înconjurată de construcţii pe 
celelalte laturi.

Tab. 1. Indici de secetă pentru anii 1990, 1992, 1993 şi 1994 în diferite zone din Câmpia Banatului (după Wehry)

nr. crt Anul
P.A.I. Indicele hidroclimatic Indicele climatic

Kt Kp Kgw PAI0 PAI Caracteristici Ich Caracteristici Ic Caracte-ristici
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sânnicolau Mare

1 1990 1,00 1,10 1,10 6,84 8,9 Uscăciune 24,1 Deficit foarte mare 0,54 Uscăciune extremă
2 1992 1,11 1,24 1,06 9,20 13,4 Uscăciune extremă 25,9 Deficit foarte mare 0,54 Uscăciune foarte mare

3 1993 1,09 0,96 1,09 7,67 8,8 Uscăciune moderată 26,2 Deficit mare 0,61 Uscăciune foarte mare

4 1994 1,11 1,02 1,11 5,98 7,5 --- 31,8 Deficit mare 0,77 Uscăciune
Timişoara

1 1990 1,00 1,10 1,07 5,21 6,1 Uscăciune moderată 43,9 Deficit mare 0,94 normal

2 1992 1,10 1,22 0,84 6,84 7,7 Uscăciune moderată 36,5 Deficit mare 0,87 Uscăciune uşoara
3 1993 1,06 1,00 1,09 7,13 8,2 Uscăciune 30,0 Deficit mare 0,67 Uscăciune foarte mare
4 1994 1,10 1,03 1,22 5,36 7,5 Uscăciune moderată 46,0 Deficit mare 1,07 normal

Banloc
1 1990 1,04 1,09 1,22 5,26 7,3 Uscăciune moderată 39,8 Deficit mare 0,85 Uscăciune uşoară
2 1992 1,09 1,20 1,14 7,07 10,5 Uscăciune extremă 30,0 Deficit mare 0,71 Uscăciune
3 1993 1,08 0,91 1,14 5,77 6,5 Uscăciune moderată 33,1 Deficit mare 0,73 Uscăciune
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nr. crt Anul
P.A.I. Indicele hidroclimatic Indicele climatic

Kt Kp Kgw PAI0 PAI Caracteristici Ich Caracteristici Ic Caracte-ristici
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 1994 1,10 0,97 1,20 4,19 5,8 --- 54,8 Deficit moderat 1,23 Umezeală

Lugoj
1 1990 1,00 1,12 1,01 4,63 5,2 --- 52,4 Deficit moderat 1,00 normal

2 1992 1,07 1,10 0,99 3,95 4,6 --- 54,9 Deficit moderat 1,13 Umezeală moderată
3 1993 1,06 0,91 0,99 5,14 5,0 --- 35,4 Deficit mare 0,69 Umezeală foarte mare
4 1994 1,07 1,02 0,97 4,17 4,4 --- 52,3 Deficit moderat 1,04 normal

Berini

1 1990 0,93 1,09 1,15 6,75 7,87 Uscăciune moderată 35 Deficit mare 0,65 Perioadă foarte 
uscată

2 1992 1,09 1,23 1,32 9,10 16,10 Uscăciune extremă 24 Deficit foarte mare 0,48 Perioadă extrem de 
uscată

3 1993 1,06 0,98 1,27 5,79 7,64 Uscăciune moderată 41 Deficit moderat 0,77 Perioadă uscată
4 1994 1,13 1,05 1,36 3,94 6,36 Uscăciune moderată 60 Deficit moderat 1,11 Perioadă normală

În zona de câmpie, cea mai mare viteză se înregistrează la 
Banloc (4,6m/s), staţie care este situată în plină câmpie fără 
obstacole majore, iar cea mai mică valoare la Lugoj (1,6 m/s).

În partea cea mai vestică, la Beba Veche, vânturile cele mai 
frecvente suflă din direcţia NE / SE iarna (frecvenţa 15% şi 
viteza 4-6 m/s), iar vara şi primăvara din direcţia SE 
/ NV (frecvenţa 5-10% şi viteza 4-6 m/s). Menţionăm 
ca exemplificare, că în această localitate era şi o moară 
de vânt care producea făină şi furniza lumină electrică 
pentru moara şi locuinţa proprietarului.
Vegetaţia forestieră ocupă suprafeţe restrânse în zona de 
câmpie. Astfel in judeţul Timiş ocupă o suprafaţă totală de 
923.600 ha, adică 11% din suprafaţa judeţului (procentul de 
împădurire pe ţară este de aproximativ 27%, cel optim fiind 
considerat de 40%).

Fiecărui locuitor al judeţului îi revine astfel 0,15 ha de pădu-
re, media la nivel de ţară fiind 0,39 ha.

Din suprafaţa totală a pădurilor judeţului, pădurile din zona 
de câmpie reprezintă doar 9% (în O.S. Timişoara – 9%, O.S. 
Lunca Timiş – 3%, respectiv O.S. Lugoj – 12%).

Din acest procent 5% reprezintă şleaurile de stejar brumăriu 
şi stejar pedunculat, 2% amestecuri de stejar brumăriu şi ste-
jar pedunculat, respectiv 2% amestecuri de stejar brumăriu 
şi stejar pufos.

Luând în considerare întreaga suprafaţă a Câmpiei Banatului, 
vegetaţia forestieră este distribuită diferenţiat, în funcţie de 
condiţiile pedohidroclimatice.

Astfel, în zona câmpiei piemontane, cu terenuri plane, slab şi 
moderat ondulate, cu precipitaţii între 600 – 700 mm, vege-
taţia dominantă este reprezentată prin păduri mezoxerofile 
de cer, gârniţă şi tei.

În câmpia de subsidenţă şi divagare, unde pădurile au dis-
părut aproape în totalitate, vegetaţia forestieră este repre-
zentată de pădurile de stejar brumăriu şi stejar pufos, care 
se prezintă sub forma unor pâlcuri, în interiorul cărora pă-
trund adesea elemente de stepă, cum ar fi: asociaţii de specii 
mezoxerofite (pe areale umede), psamofite (pe nisipuri) şi 
halofite (pe soluri sărăturate). În strânsă legătură cu vari-
abilitatea condiţiilor de climă şi de vegetaţie, precum şi cu 

diversitatea intervenţiilor antropice, solul din spaţiul bănă-
ţean prezentând o mare variabilitate la nivel de tip, subtip, 
varietate, familie şi specie.

În sectorul înalt al Câmpiei Banatului (Câmpia Vingai, Câm-
pia Gătaiei) au evoluat solurile brune argilo-iluviale molice, 
pe suprafeţe mai restrânse aflându-se vertisoluri. La conflu-
enţa Nerei cu Dunărea (în vestul Munţilor Locva) se găsesc 
cernoziomuri cambice, care s-au format pe un câmp loessoid 
înalt.

În câmpia joasă a Banatului, deşi aceasta este uniformă sub 
aspectul reliefului, există o mare varietate de soluri, care e 
cauzată de litologia diversă şi nivelul apei freatice. Astfel, în 
zonele joase de divagare al câmpiei se află lacovişti, soluri 
gleice şi vertisoluri gleizate, în amestec cu soluri halomorfe. 
În zonele mai ridicate, acoperite cu depozite nisipoase sau 
material loessoid au evoluat cernoziomuri freatice umede 
sau gleizate. În zonele de luncă se află soluri brune eu-me-
zobazice şi soluri aluviale, care sunt în diferite stadii de glei-
zare sau înmlăştinare (acestea, în urma amplelor lucrări de 
ameliorare din regiune evoluează, îndepărtându-se de tipu-
rile halomorfe.

Se menţionează că cernoziomurile ocupă cea mai întinsă 
suprafaţă agricolă din Banat. În Câmpia joasă , la vest de o 
direcţie Miniş – Timişoara – Denta cernoziomurile ocupă 
aprox. 68% din suprafaţa câmpiei. În această zonă deficitul 
de apă în sol este cuprins între 100 – 300 mm.

Aceasta este caracterizată de o evapotranspiraţie potenţială 
cuprinsă între 670 – 730 mm, deficitul anual de precipitaţii 
fiind de 100 – 300 mm. Indicele de ariditate este cuprins în-
tre 20 – 26.

3.2.Delimitarea zonelor pe urgenţe de amplasare
Toate elementele prezentate anterior (regimul temperaturii, 
precipitaţiilor, vântului, lipsa pădurilor etc.) arată necesita-
tea creării de perdele forestiere de protecţie a câmpului pe 
întreaga suprafaţă a câmpiei Banatului.

Sintetizând aceste elemente rezultă următoarele:

•	 temperaturile medii anuale sunt peste 11,10 C în câmpia 
joasă a Banatului (sub 100 m) şi de 10,1 – 11,00 C în zona 
de Câmpie înaltă (101 – 200 m).

•	 precipitaţiile medii anuale au valori sub 600 mm în Câm-
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pia Joasă şi de 601 – 700 mm în zona de câmpie înaltă.

•	 indicii de ariditate au valori mai mici de 30 în partea de 
vest a Câmpiei Banatului pe o direcţie Denta (28,7) Timi-
şoara (30,2), Miniş (30,0).

•	 indicii de secetă calculaţi prin cele 3 metode (P.A.I., Ihc, Ic) 
caracterizează o zonă cu secetă mai accentuată la vest de 
direcţia Denta, Berini, Timişoara, Miniş.

•	 evapotranspiraţia potenţială este mai mare decât precipi-
taţiile medii anuale la vest de direcţia Timişoara (P.m.a. – 
570 mm, E.T.P. – 698 mm) – Miniş (P.m.a. – 569 mm, E.T.P. 

– 695 mm).

•	 cernoziomurile ocupă 68 % din suprafaţa Câmpiei Banatu-
lui la vest de direcţia Denta – Timişoara – Miniş; în această 
zonă deficitul anual de precipitaţii este cuprins între 100 
şi 300 mm.

Analiza acestor elemente duce la concluzia că într-o primă 
urgenţă este necesar a se instala perdele forestiere de pro-
tecţie a câmpului în zona vestică a direcţiei Denta – Berini 

– Timişoara – Miniş (fig. 1).

3.3. Planificarea şi amplasarea perdelelor forestiere de 
protecţie a culturilor agricole din Câmpia Banatului
Planificarea perdelelor forestiere de protecţie implică luarea 
în considerare a cerinţelor actuale şi a nevoilor viitoare. Ea 
trebuie să aibă în vedere poziţionarea fermelor drumurilor 
de acces, diferite categorii de terenuri (mlaştini etc.), căi fe-
rate, drumuri naţionale.

O astfel de planificare unitară dă o imagine clară asupra efec-
tului pe care îl pot avea perdelele forestiere de protecţie şi 
elimină posibilitatea amplasării ulterioare a unor perdele cu 
eficienţă scăzută. Sunt necesare în acest sens hărţi cadastra-
le cu detalii amănunţite.

Aşa cum s-a arătat anterior (3.1) în Câmpia Banatului, în ma-
joritatea zonelor, vânturile bat din toate direcţiile.

Câmpia Banatului este brăzdată de o reţea complexă de cana-
le de irigaţii şi desecare (3.1

Considerăm astfel oportună amplasarea perdelelor de pro-
tecţie a câmpului de-a lungul canalelor principale şi secun-
dare şi de-a lungul unor drumuri, în circuit închis, care să 
delimiteze suprafeţe de cca. 200 – 300 ha şi care să asigure o 
bună protecţie faţă de vânturile din orice direcţie.

Cercetările efectuate în Ungaria arată că, în cazul aşezării 
perdelelor în unghiuri diferite faţă de direcţia vântului prin-
cipal, efectul acestora se menţine ridicat.

În acest sens coloana vertebrală a protecţiei o constituie ur-
mătoarele categorii de perdele forestiere de protecţie:

•	 perdele de protecţie de-a lungul canalelor principale şi se-
cundare de lăţimi variabile.

•	 perdele de protecţie de-a lungul drumurilor principale şi 
de acces.

Perdelele forestiere de protecţia câmpului care se instalează 
de-a lungul canalelor trebuie să împace două cerinţe:

•	 să fie cât mai aproape de canal pentru ca rădăcinile să uti-
lizeze apa de infiltraţie şi să protejeze apa împotriva eva-
porării ;

•	 să permită întreţinerea acestora .

De menţionat că A.N.I.F. gestionează terenul aflat numai 
până la o distanţă de 0,5 m de marginea canalului, restul fi-
ind al proprietarilor.

Pentru o bună protecţie se consideră că este suficient ca su-
prafaţa perdelelor să acopere 2-3% din suprafaţa terenului 
agricol.

4. Concluzii
Câmpia Banatului se întinde între graniţa de vest a României 
şi zona colinară de est, unde pe alocuri pătrunde sub forma 
unor intrânduri, de mărimi diferite, până în interiorul mun-
ţilor. Este cea mai întinsă formă de relief a acestei regiuni. 
Panta câmpiei descreşte de la est la vest, iar altitudinea va-
riază între 100-200 m, pe alocuri, în partea vestică având 
valori mai scăzute, 80-95m). Câmpia Banatului cuprinde o 
zonă mai înaltă, cu altitudini cuprinse între 125-190m şi o 
zonă de divagare cu altitudini mai mici (90-100 m). Această 
diferenţiere (altitudinală) se manifestă şi sub raportul resur-
sei termice şi a precipitaţiilor.

Cele mai importante râuri din Câmpia Banatului (cu bazine 
hidrografice bine individualizate sunt: Timişul, Bega, Aran-
ca, Beregsau, Bârzava, Moraviţa, şi Caraş. Densitatea reţelei 
hidrografice este foarte scăzută (0,1 – 0,2km/km2), ceea ce a 
dus la crearea unei reţele de canale de irigaţii şi desecare gru-
pate în sisteme hidroameliorative complexe. În judeţul Timiş, 
canalele secundare totalizează o lungime de 11.167 km şi o 
suprafaţă de 12.287 ha.

Factorii climatici au anumite caracteristici specifice în Câm-
pia Banatului.

Temperaturile medii anuale sunt peste 11,10 C în câmpia joa-
să a Banatului (sub 100 m) şi între 10,1 şi 11,00 C în zona de 
câmpie înaltă (101 – 200 m).

Precipitaţiile medii sunt cuprinse între 550-700mm (sub 
600 mm în zonele de câmpie joasă şi între 601 – 700 mm în 
câmpia înaltă).

Pentru zona de câmpie, pe ansamblu, deficitul de umiditate 
este în jur de 234mm.

Indicii de ariditate au valori aproximativ mai mici de 30 în 
partea de vest a Câmpiei Banatului pe o direcţie Miniş (30,0), 
Timişoara (30,2), Denta (28,7). La Sânnicolaul Mare (25,8) şi 
Jimbolia (27,2) au valori mai scăzute, iar spre zona colinară 
au valori mai mari (Făget 36,0, Caransebeş 36,3, Bocşa Mon-
tană 41,4 şi Oraviţa 44,0).

Indicii de secetă calculaţi prin cele trei metode (P.A.I., Ihc
, Ic) 

caracterizează o zonă cu secetă mai accentuată la vest de di-
recţia Deta, Berini Timişoara, Miniş.

Evapotranspiraţia potenţială anuală calculată după metoda 
Thornthwaite este mai mare decât precipitaţiile medii anuale 
la staţiile: Sânnicolaul Mare (P.m.a. 536; E.T.P. 696), Jimbo-
lia (P.m.a. 569; E.T.P. 695), Timişoara (P.m.a. 570; E.T.P. 698) 
şi Miniş (P.m.a. 632; E.T.P. 697) şi mai mică la Lugoj (P.m.a. 
605; E.T.P. 534).

Aspectele specifice fenomenelor de stepizare caracteristice 
Câmpiei Banatului sunt o consecinţă a reducerii în ultimul 
timp a cantităţii de precipitaţii căzute, în corelaţie cu cobo-
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rârea nivelului freatic în urma lucrărilor hidroameliorative, 
pe alocuri supradimensionate şi a alternanţei maselor de aer, 
din diferite direcţii, care la anumite viteze ale vânturilor mă-
resc evapotranspiraţia. Regimul vântului este determinat în 
Câmpia Banatului atât de particularităţile circulaţiei genera-
le ale atmosferei, cât şi de rolul de baraj orografic pe care îl au 
Munţii Banatului.

Analiza frecvenţei vântului în zona de câmpie arată că direc-
ţiile predominante sunt sud şi sud-est, după cum urmează: 
Lugoj (23,7% – SE), Banloc (17,8% – S) şi Sânnicolaul Mare 
(16,0% – S), în schimb la Timişoara este NV (13,0%). Deci în 
Câmpia Banatului vânturile bat din toate direcţiile.

Vegetaţia forestieră ocupă suprafeţe restrânse în zona de 
câmpie. Astfel, judeţul Timiş, care are o suprafaţă de 923.600 
ha deţine o suprafaţă acoperită cu vegetaţie forestieră de 
105.803 ha, adică 11% din suprafaţa judeţului (procentul de 
împădurire pe ţară este de aprox. 27%, cel optim fiind con-
siderat de 40%). Fiecărui locuitor al judeţului îi revine astfel 
0,15 ha de pădure, media la nivel de ţară fiind de 0,39 ha.

Solurile, în Câmpia Banatului, prezintă o mare variabilitate 
la nivel de tip, subtip, varietate şi specie. Se menţionează că 
cernoziomurile ocupă cea mai întinsă suprafaţă agricolă din 
Banat. Pe suprafaţa ocupată de cernoziomuri, deficitul anual 
de precipitaţii este de 100 – 300 mm.

Toate elementele prezentate anterior (regimul precipitaţiilor 
şi vântului, lipsa pădurilor etc.), arată necesitatea creerii de 
perdele forestiere de protecţia câmpului pe întreaga suprafa-
ţă a Câmpiei Banatului. Într-o primă urgenţă este necesar a 
se crea perdele forestiere de protecţia câmpului în zona ves-
tică a direcţiei Miniş, Timişoara, Berini, Denta. În urgenţa a 
doua se vor crea şi în restul Câmpiei Banatului.

Deoarece în Câmpia Banatului vânturile bat din toate direc-
ţiile şi întrucât aceasta este brăzdată de o reţea complexă de 
canale de irigaţie şi desecare, considerăm că este oportună 
amplasarea perdelelor forestiere de protecţie de-a lungul 
canalelor şi a unor drumuri de acces care să delimiteze su-
prafeţe de 200 – 300 ha şi care să asigure o bună protecţie a 
vânturilor din orice direcţie. Acest mod de amplasare asigură 
o protecţie ridicată, fiind suficient ca reţeaua de perdele să 
acopere 2 – 3 % din suprafaţa terenului agricol.
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Abstract
Scientific	Foundation	for	Creating	Field	Protection	Forest	Belts	in	the	Banat	Plain

Climatic and ecological data were collected and processed for scientific substantiation of the need to create field protecti-
on forest belts in the Banat Plain and establishing their emergency placement. Moisture deficit in the plains (ca. 234 mm), low 
aridity indexes and potential evapotranspiration greatly exceeding annual precipitation, lack of forests, lead to the con-
clusion that creation field protection forest belts all over the Banat Plain is needed. Following detailed analysis of the 
distribution of climate factors in the Banat Plain have emerged two distinct areas in terms of urgency for the installation 
of field protection forest belts. The area of first urgency includes the low plains of Banat, located west of the Denta - Timi-
şoara – Miniş direction. Taking into account wind direction in the Banat Plain, complex network of irrigation and draina-
ge canals, distribution of access roads, it was considered appropriate the installation of protection belts along the afore-
mentioned, in closed circuit, to delineate 200 to 300 ha and that provide protection against winds from any direction.  A 
network of forest belts covering 2-3% of the agricultural land is considered enough to protect the field.

Kaywords: forest belts, Banat Plain, scientific foundation.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Înfiinţarea perdelelor forestiere 
de protecţie în zona de câmpie 

a judeţului Mehedinţi
Ioan Adam, Traian Ivanschi, Oliver Merce, Daniel Turcu, Nicolae Cadar, Ilie Cântar

1. Introducere
Defrişările succesive de păduri din ultimul secol în zona de 
câmpie a judeţului Mehedinţi, a făcut ca ponderea pădurilor 
să fie de circa 6% din teritoriu, cu mult sub media europeană 
pentru asemenea zone (15%). Acest lucru a dus la apariţia se-
cetelor, care în ultimele decenii au devenit – inclusiv ca efect 
al schimbărilor climatice la nivel global – din ce în ce mai 
frecvente şi mai prelungite.

Ţinându-se seama de rolul vegetaţiei forestiere în amelio-
rarea condiţiilor de mediu, şi de modificările radicale ale 
structurii ecosistemului forestier, cu instalarea unor deze-
chilibre ecologice greu de controlat, s-a ajuns la necesitatea 
luării unor măsuri urgente de reconstrucţie ecologică. Una 
dintre aceste măsuri este înfiinţarea unei reţele de perdele 
forestiere în zona de câmpie a judeţului Mehedinţi, pentru 
protecţia terenurilor agricole, combaterea secetelor excesive, 
ameliorarea de durată a condiţiilor de mediu, etc.

Perdelele forestiere au un rol polifuncţional, având efecte 
favorabile şi asupra temperaturii, umidităţii, solului şi cul-
turilor agricole. De asemenea, sunt surse de material lemnos 
(într-o regiune în care pădurile sunt foarte rare sau lipsesc), 
produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, produse 
medicinale şi apicole etc.), ameliorează condiţiile de viaţă 
(purifică aerul, îndulcesc clima şi înfrumuseţează peisajul) şi 
ameliorează regimul apelor.

2. Material şi metodă
În vederea întocmirii proiectelor de amplasare a perdelelor 
forestiere de protecţie în zona de câmpie a judeţului Mehe-
dinţi au fost studiate în prima etapă elementele privind ca-
drul natural – staţional.

Acesta, exprimat prin condiţiile de mediu pentru vegetaţie, 
cuprinde în general elemente de substrat geologic, de reli-
ef (geomorfologic), condiţii climatice generale-zonale şi de 
topoclimat, influenţat de relief şi rocă, vegetaţia zonală ca 
factor pedogenetic, etajul de vegetaţie existent şi staţiunea 

ca mediu de viaţă-sinteză a factorilor mai sus menţionaţi.

Pentru studiul cadrului natural au fost utilizate, în prima 
fază, o serie de lucrări precum Monografia Geografică a 
R.P.R. (Vol. 1), Atlasul Geografic, amenajamentele silvice, 
Harta solurilor la scara 1:200.000.

În faza de teren au fost culese şi date de la staţiile meteo, au 
fost executate profile de sol (la 70-80 cm adâncime) în fieca-
re zonă cu un anumit tip de sol existent pe harta menţionată 
anterior (2-3 profile pentru fiecare zonă fitoclimatică).

Probele de sol s-au recoltat pe orizonturi de diagnostic, sta-
bilindu-se tipul şi subtipul de sol, cu factori limitativi şi com-
pensatori ai acestuia.

În faza de laborator (analizele s-au făcut la O.S.P.A. Timişoa-
ra) s-au determinat: pH-ul, conţinutul de humus, de carbo-
naţi, bazele de schimb (SB), aciditatea hidrolitică (SH), azotul 
total, sărurile solubile (cloruri, sulfaţi, carbonat de sodiu), 
iar la unele soluri compacte s-a determinat şi textura (la cele 
afânate textura s-a determinat organoleptic). În faza de bi-
rou s-au prelucrat datele din teren şi laborator şi s-au defini-
tivat tipurile şi subtipurile de sol.

Analizând condiţiile staţionale, care cuprind condiţiile edafi-
ce şi cele de topoclimat (influenţat de relief în cazul etajului 
fitoclimatic) şi etajele de vegetaţie, s-au separat unităţi staţi-
onale. Acestea au fost gândite ca suprafeţe în care condiţiile 
staţionale sunt relativ uniforme (etaje de vegetaţie, relief, 
microrelief, tip şi subtip de sol cu toate însuşirile lui).

Un rol important în constituirea unităţilor staţionale l-au 
avut următorii factori staţionali limitativi şi compensatori: 
umiditatea estivală a solurilor, troficitatea, capacitatea de 
reţinere a apei şi compactitatea. Într-o unitate staţională 
pot fi incluse mai multe tipuri de sol, cu unele caracteristici 
relativ asemănătoare, care să asigure aceeaşi favorabilitate 
pentru unele specii. Pentru întreaga suprafaţă a judeţului 
Mehedinţi, prevăzută cu perdele forestiere de protecţia câm-
pului s-a constituit 6 unităţi staţionale. Pentru caracteriza-
rea concisă a acestora se menţionează forma de relief, tipul şi 

PERDELE FORESTIERE
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subtipul de sol, factorii staţionali limitativi şi compensatori, 
respectiv favorabilitatea pentru anumite specii.

Pentru fiecare unitate staţională s-au stabilit compoziţiile 
de împădurire, recomandându-se specii forestiere funcţie 
de exigenţele ecologice ale acestora. Compoziţiile de împă-
durire au fost stabilite separat pentru perdelele principale şi 
pentru cele secundare.

Perdelele principale au fost proiectate perpendicular pe direcţia 
vântului dominant. În zonele în care vântul bate dintr-o singu-
ră direcţie nu s-au mai amplasat şi perdele secundare. Distanţa 
între perdelele principale a fost stabilită la 250 m, cu excepţia 
cazurilor în care în zonă existau obiective de investiţii (cana-
le, drumuri etc.), perdelele amplasându-se de-a lungul aces-
tora pentru a nu fragmenta proprietăţile locuitorilor. Perde-
lele secundare (transversale) fac legătura între cele principa-
le, constituind împreună forme geometrice mai mult sau mai 
puţin regulate (fig. 1).

Distanţa între perdelele secundare a fost proiectată la 500 
m, cu excepţia cazurilor prevăzute şi la perdelele secundare. 
Sistemul de perdele de protecţie a fost proiectat pe comune. 
Măsurătorile s-au făcut cu G.P.S., iar numerotarea perdelelor 
s-a făcut la nivel de localitate, pe fiecare lot parcelar. Perdelele 
principale au 10 m lăţime, iar cele secundare 8 m lăţime.

Pentru perdelele forestiere de protecţie proiectate s-au pre-
văzut borne amenajistice, care se vor amplasa în teren câte 4 
borne / perdea. Numerotarea s-a efectuat începând din par-
tea sudică spre nord şi de la est la vest. Bornele poartă ace-
leaşi numere cu cele ale perdelelor la care au fost amplasate.

3. Rezultate obţinute
Cadrul natural exprimat ca mediu de viaţă pentru vegetaţie 
cuprinde elemente de substrat geologic, de relief (geomorfo-
logie), de hidrologie (resursele de apă), condiţii edafice, con-
diţii climatice generale – zonale şi de topoclimat influenţat 
de relief şi rocă, vegetaţia ca factor pedogenetic şi staţiunea 

– sinteză a factorilor menţionaţi mai sus.

Teritoriul ce face obiectul proiectului aparţine marii unităţi 
structurale „Platforma Moesică” (Platforma Prebalcanică), 
care la nord de Dunăre îmbrăţişează Câmpia Română (Câm-
pia Blahniţei), ce înglobează în cea mai mare parte cuaterna-
rul şi în mai mică măsură pliocenul, reprezentat de depozite 
loessoide şi nisipuri. În terenul studiat predomină depozite-
le loessoide şi nisipurile aluviale.
Ca formă de relief teritoriul este situat în etajul de silvoste-
pă şi stepă (insular, intrazonal), cu configuraţie, în general, 
plană uneori cu slabe denivelări, dar brăzdată de văi puţin 
adânci de 2-3 m, ce şerpuiesc majoritar pe direcţia sud-est 
spre nord-vest. De asemenea, în silvostepă şi stepă, pe supra-
feţe mici, apar şi forme pozitive sub formă de dune stabili-
zate (relief vălurit eolian), orientate ca mai sus, majoritatea 
formate din nisipuri şi depozite loessoide şi insular, pe por-
ţiuni foarte reduse numai din nisipuri. Din punct de vedere 
altitudinal teritoriul este situat între 40 şi 160 m, iar relieful 
vălurit nu depăşeşte 5-10 m în înălţime.

Teritoriul care face obiectul amplasării perdelelor forestiere 
de protecţie din zona de silvostepă-stepă are o reţea hidro-
grafică restrânsă, reprezentată de râul Blahniţa cu afluenţii 
lui. Aportul de umiditate revine precipitaţiilor lichide şi soli-
de, cu regim hidrologic din precipitaţii H1. În concluzie, tere-
nul ce face obiectul proiectului se află într-o zonă aridă, unde 
este justificată acţiunea de înfiinţare a perdelelor forestiere.

După Monografia Geografică a R.P.R. (Vol. 1) teritoriul ce 
face obiectul proiectului, se încadrează în provincia clima-
tică C.f.a.x. cu:

•	 temperatura medie anuală 11,6 oC;

•	 precipitaţiile medii anuale 615,5 mm/an;

•	 evapotranspiraţia potenţială 732,5 mm/an;

•	 deficit potenţial de umiditate 127,0 mm/an;

•	 tendinţa accentuată de reducere a precipitaţiilor medii 
anuale în ultima perioadă de timp;

•	 în estival apar mase de aer cald din sud-vest, care accelerează 
evapotranspiraţia şi produc un deficit accentuat de umiditate.

În etajul de silvostepă şi stepă (insular, intrazonal) predomi-
nă ceretele, cereto-gârniţetele, gârniţetele, precum şi stejă-
retele şi stejăreto-şleaurile, pe bază de stejar brumăriu, iar 
în stepa intrazonală arboretele naturale se prezintă insular, 
majoritatea reprezentate de cerete şi cereto-gârniţete şi în 
mai mică măsură stejărete de stejar brumăriu.

În terenul ce face obiectul proiectului, arboretele natural 
fundamentale reprezintă aproximativ 70 % iar cele artifici-
ale 30 % în zona de nord a teritoriului şi un raport aproape 
invers în zona de sud.

Referitor la condiţiile de vegetaţie, în terenul studiat, se pre-
cizează că speciile forestiere au condiţii de creştere modeste, 
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de unde rezultă că este absolut necesar o aşezare a acestora 
în staţiunile favorabile faţă de cerinţele lor ecologice.

În continuare se prezintă descrierea tipurilor de sol identifi-
cate pe teren cu însuşirile fizico-chimice (limite de variaţie) 
rezultate din analizele de laborator.

În zona de silvostepă şi stepă (insular-intrazonal) au fost 
identificate următoarele tipuri de sol:

Faeoziom	cambic	(cernoziom	cambic),	cu profil Am-Bv-C, 
format pe loessuri, pe terenuri plane sau slab depresionate, 
cu pH = 7,06 – 7,28, cu un conţinut de humus pe grosimea de 
20 cm, de 2,00 – 2,54 %, mijlociu aprovizionat cu azot total 
(0,16 – 0,23 g %), mezobazic la suprafaţă (V = 80 – 84 %), eda-
fic mijlociu, apt pentru cultura stejarului brumăriu, cerului, 
gârniţei, teiului, salcâmului, arţarului tătărăsc etc.

Faeoziom	tipic	(cernoziom	tipic),	cu profil Am-Ac-C, for-
mat pe nisipuri, pe terenuri plane, sau slab depresionate, este 
bazic cu pH = 6,0 – 7,2 cu conţinut de humus de 1,92 – 2,52 
în primii 20 cm, mijlociu spre slab aprovizionat cu azot total 
(0,11 – 0,31 %) pe întreg profilul, cu grad de saturaţie în baze 
V = 66 – 87 %, lutos până la nisipo – argilos, edafic mijlociu-
profund, apt pentru cultura cerului, gârniţei, salcâmului, ul-
mului de Turkestan, ş.a.

Regosol	eutric	(tipic,	nisipos), cu profil Ao-C, format pe 
nisipuri şi depozite loessoide, pe terenuri plane sau dune 
joase, vechi stabilizate, este slab acid cu pH = 6,72 – 7,00 , 
slab humifer, mijlociu aprovizionat cu azot total la suprafa-
ţă (0,48), eubazic la suprafaţă şi mezobazic în profunzime, 
cu textură nisipo-lutoasă la suprafaţă şi nisipos-coeziv în 
profunzime, edafic mijlociu, apt pentru cultura salcâmului 
şi glădiţei (din cauza capacităţii reduse de reţinere a apei şi 
evapotranspiraţiei mari).

În zona de câmpie forestieră au fost identificate următoarele 
tipuri de soluri:

Preluvosol	psamic	 (brun roşcat argilo-iluvial pe depozite 
nisipoase), cu profil Ao-Bt-C, format pe depozite nisipoase, 
pe terenuri plane, sau slab depresionate, este slab acid cu 
pH = 6,18 – 6,49 , slab humifer, cu un conţinut de humus 
pe grosimea 0 – 20 cm de 1,26 % , slab aprovizionat cu azot 
total (0,19 %), mezobazic în Ao (63 %) şi eubazic în Bt (75 %), 
nisipo – lutos, edafic mijlociu, apt pentru cultura stejarului 
brumăriu, cerului, gârniţei, salcâmului, glădiţei, jugastrului, 
teiului, arţarului tătărăsc, ş.a.

Luvosol	roşcat (brun roşcat luvic tipic), cu profil Ao-El-Bt-C, 
format pe luturi şi depozite loessoide, pe terenuri slab depre-
sionate, cu pH = 6,0 – 7,6 , şi conţinut de humus = 0,95 – 3,03 
% pe grosimea de 0 – 20 cm, mijlociu aprovizionat în azot to-
tal (0,18 – 0,39% ) la suprafaţă, mezobazic la eubazic, lutos 
până la luto – argilos,edafic mijlociu, apt pentru cultura steja-
rului brumăriu, cerului, gârniţei, frasinului, teiului, ulmului, 
jugastrului, salcâmului, glădiţei, arţarului tătărăsc, ş.a.

Cernoziom	cambic	gleic (lăcovişte cabică), cu profil Am-Bv-
Go-Gr, format pe luturi şi depozite loessoide pe terenuri joase, 
uneori în lunci părăsite, cu apă freatică aproape de suprafaţă, 
este neutru la moderat alcalin, cu pH = 8,04 , moderat humi-
fer, cu un conţinut de humus pe grosimea de 20 cm de 2,46 
%, foarte bine aprovizionat în azot total la suprafaţă (0,30 %) 
eubazic, lutos la luto-argilos, edafic mijlociu, apt pentru cul-
tura stejarului brumăriu, cerului, gârniţei, frasinului, teiului, 
jugastrului, salcâmului, glădiţei, arţarului tătărăsc, ş.a.

Se redau în continuare unităţile staţionale şi compoziţiile de 
împădurire de bază şi alternative pentru perdele principale 
şi secundare (tab. 1).

Tab. 1. Unităţi staţionale (U.s.)

U.s. Relief Tip de sol Factori staţionali
– limitativi şi compensatori

Compoziţie de împădurire
- de bază şi alternativeă

Suprafaţă

ha %

U.s. 1
Teren plan 
sau slab de-
presionat

-luvosol roşcat
-cernoziom cambic gleic
-faeoziom tipic

-umiditate cu deficit slab în estival,
-troficitate mijlocie,
-capacitate mare de reţinere a apei,
-compactitate moderată

Perdea principală, 10 m lăţime
20 Stb (Ce,Gî) 30 Fr (Te,Ju) 50 arb.
Perdea secundară, 8 m lăţime
25 Stb 25 Fr (Te,Ju,Ult)50Arb

432,74 35

U.s. 2 Teren cu reli-
ef vălurit

-faeoziom tipic
-faeoziom cambic 

psamic

-umiditate cu deficit sever în estival,
-troficitate mijlocie-mare,
-capacitate mare de reţinere  a apei,
-compactitate moderată

Perdea principală, 10 m lăţime
60 Sc (Gl) 20 Art (Ju, Cd, Zarz) 20 Arb
Perdea secundară, 8 m lăţime
50 Sc (Gl) 25 Art (Ju, Păr, Cd, Zarz) 25Arb

128,92 10

U.s. 3 Teren cu reli-
ef vălurit -faeoziom   cambic

-umiditate cu deficit sever în estival,
-troficitate mijlocie,
-capacitate mare de reţinere  a apei,
-compactitate redusă

Perdea principală, 10 m lăţime
20 Ce(Gî, Gl) 25 Ult (Păr, nun, Art) 50 Arb
Perdea secundară, 8 m lăţime
25Ce (Gî,Gl) 25Ult(Păr, nun,Art) 50 Arb

296,91 24

U.s. 4

Teren plan 
sau slab de-
presionat

-faeoziom tipic
-umiditate cu deficit moderat în estival,
-troficitate ridicată-medie,
-capacitate moderată de reţinere  a apei,
-afânate

Perdea principală, 10 m lăţime
20 Stb (Ce,Gî) 30 Te (mj,Ju) 50 Arb.
Perdea secundară, 8 m lăţime
25 Stb (Ce,Gî) 25 Fr (Te,Ju,Ult) 50 Arb.

199,90 16

U.s. 5 Teren cu reli-
ef vălurit -faeoziom cambic

-umiditate cu deficit moderat în estival,
-troficitate medie,
-capacitate moderată de reţinere  a apei,
-afânate

Perdea principală, 10 m lăţime
60 Sc (Gl) 20 Art (Ju, Cd, Zarz) 20 Arb
Perdea secundară, 8 m lăţime
50 Sc (Gl) 25 Art (Ju, Păr, Cd, Zarz) 25Arb

110,78 9

U.s. 6

Teren plan 
sau slab de-
presionat

-faeoziom tipic
-umiditate cu deficit foarte slab în estival,
-troficitate ridicată,
-capacitate moderată de reţinere a apei,
-compactitate redusă

Perdea principală, 10 m lăţime
20 Stb (Ce,Gî) 30 Te (mj,Ju) 50 Arb.
Perdea secundară, 8 m lăţime
25Stb 25Fr(Te, Ju, Ult) 50 Arb

72,72 6

Total 1241,97 100
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În tabelul 2 este prezentată distribuţia pe comune a supra-
feţelor efective cu perdele forestiere de protecţia câmpului. 
Suprafaţa totală prevăzută cu perdele forestiere pe întreg 
judeţul este de 1241,97 ha, din care 880,12 ha perdele prin-
cipale, respectiv 361,85 ha perdele secundare.

Tab. 2. Distribuţia suprafeţelor efective cu perdele forestiere de 
protecţia câmpului în judeţul Mehedinţi

Comuna
Perdele 

principale 
(ha)

Perdele 
secundare 

(ha)
Total 
(ha)

Gogoşu 56,93 20,88 77,81
Vratu 64,36 - 64,36
Punghina 69,15 - 69,15
Corlăţel 41,08 - 41,08
Pristol 59,04 23,48 82,52
Gruia 27,88 21,85 49,73
Devesel 9,19 5,82 15,01
Burila mare 55,20 33,87 89,07
Gîrla mare 124,35 76,62 200,97
Obârşia de Câmp 52,17 27,87 80,04
Salcia 68,98 44,33 113,31
Pătulele 114,74 58,27 173,01
Jiana 4,68 2,06 6,74
Vînători 67,38 - 67,38
Dîrvari 13,62 8,46 22,08
Cujmir 51,37 38,34 89,71
Total 880,12 361,85 1241,97

4.Concluzii
Condiţiile concrete din zona de câmpie a judeţului Mehe-
dinţi au necesitat întocmirea unor proiecte de amplasare a 

perdelelor forestiere pentru protecţia terenurilor agricole şi 
ameliorarea condiţiilor de mediu.

După un studiu preliminar al cadrului natural (condiţii cli-
matice, harta solurilor, amenajamentele silvice) s-a trecut 
la faza de proiectare, culegându-se în prima etapă date din 
teren (analize de sol, studiul vegetaţiei, amplasarea reţelelor 
de perdele, funcţie de direcţia vântului etc.).

În funcţie de tipurile şi subtipurile de sol, de factorii staţio-
nali limitativi şi compensatori s-au stabilit 6 unităţi staţiona-
le. Pentru fiecare unitate staţională au fost prevăzute compo-
ziţii de împădurire, de bază şi alternative, ţinând seama de fa-
vorabilitatea fiecărei unităţi staţionale pentru anumite specii.

Reţelele de perdele proiectate totalizează la nivel de judeţ o 
suprafaţă efectivă de 1242 ha, din care 880 ha sunt perdele 
principale şi 362 ha perdele secundare.

Considerăm că prin amplasarea acestor perdele va creşte pro-
ducţia agricolă; se va ameliora climatul local şi se va benefi-
cia şi de celelalte avantaje pe care le aduc perdelele forestiere 
de protecţie (aport suplimentar de masă lemnoasă pentru 
populaţie, reducerea costului irigaţiilor, îmbunătăţirea habi-
tatului pentru vânat şi păsările folositoare agriculturii etc.)
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Abstract
Installation	of	Protection	Forest	Belts	in	the	Plain	Area	of	Mehedinţi	County

The low share of forests in Mehedinti County (6% of the territory), the increasing occurrence of prolonged droughts in the 
last decades impose the placement of networks of field protection forest belts to protect farmland and improve environ-
mental conditions. In the drafting of the projects for placement of protection forest belts were studied, in a first stage, the 
natural environment elements. During the field works the study of vegetation was done, soil samples were collected for 
analysis, and measurements were made for mapping the networks of main and secondary protection forest belts by town-
ship (depending on the prevailing wind direction). During the office stage, after establishing the soil types and sub-types 
(indicating their favorability for some species) and the analysis of the limiting and compensatory stationary factors, 6 
stationary units were established. These were outlined on the maps.

For each stationary unit, based on their phytocenosis aptitude, main and alternative afforestation compositions were 
established for the main and the secondary forest belts. The forest belts networks were designed in the area of 16 villages, 
1242 ha in total, of which 880 ha main forest belts and 362 ha secondary forest belts.

Keywords:	forest belts, Mehedinţi Country, stationary factors

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Consideraţii privind proiectarea 
perdelelor forestiere de protecţie a 

câmpurilor şi a căilor de comunicaţie 
în Dobrogea şi Bărăganul de est

Manole Greavu, Mihaela Mănescu, Salvatore Vals, Vildan Feta, Mariana Dogaru

1. Introducere
Comunicarea prezentă are în vedere faptul că, în perioada 
2005 – 2006 Colectivul de Cercetare I.C.A.S. Tulcea a ela-
borat Studiul	de	fezabilitate şi Proiectul	tehnic pentru 

„Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de co-
municaţie (Drumuri naţionale şi căi ferate) în judeţele Brăila, 
Constanţa, Tulcea şi Ialomiţa (2005)” şi Studiul	de	funda-
mentare a necesităţii instalării perdelelor forestiere de pro-
tecţie a câmpului din judeţul Tulcea (2006).

La elaborarea studiilor de mai sus s-au avut în vedere Le-
gea 289 / 2002 privind perdelele de protecţie, H.G. nr. 548 
/ 2003 privind atribuţiile Ministerului Agriculturii Alimen-
taţiei şi Pădurilor ca minister coordonator al programului 
de realizare a sistemului naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie, O.M.A.A.P. nr. 636 / 2002, Îndrumările tehnice 
silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei 
forestiere din perdelele forestiere de protecţie, Standarde în 
vigoare, note tehnice ale I.C.A.S. etc.

2. Proiectarea perdelelor forestiere de 
protecţie a căilor de comunicaţie
Au fost cuprinse în studiul de fezabilitate 126,90 km de per-
dele situate de-a lungul drumurilor naţionale din judeţele 
Brăila, Tulcea, Constanţa şi 2,0 km de-a lungul căilor ferate 
din judeţele Constanţa şi Ialomiţa.

Poziţia perdelelor forestiere a fost stabilită prin H.G. nr. 994/ 
2004 pornindu-se de la necesitatea protejării celor mai vul-
nerabile zone.

Faţă de lungimea perdelelor prevăzute iniţial, pe teren s-au 
găsit lungimi mai mici datorită suprapunerii peste extinde-
rile intravilanelor unor localităţi, ori apariţiei unor noi vii, 
livezi etc.

În urma cartării staţionale s-au găsit 15 tipuri de unităţi sta-
ţionale pentru care s-a aplicat aceeaşi tehnologie de instalare 
a vegetaţiei forestiere.

Evaluarea cheltuielilor cu materialele, manopera şi utilajele 
s-a făcut utilizând normative în vigoare existente în ramura 
silvicultură.

Toate perdelele au avut în totalitate lăţimea de 30 m, s-au 
amplasat la 20 m faţă de marginea drumului, iar schema de 
plantare a fost 2 x 1m.

S-a utilizat o gamă largă de specii forestiere : stejar brumăriu 
(St br), salcâm (Sc), glădiţă (Gl), pin negru Pin), ienupăr de 
Virginia (I.vf), ulm de Turkestan (Ul. t), arţar tătărăsc (A.t), 
sălcioară (Sl), măceş (Mc), păducel (Pd), lemn câinesc (L.c), 
scumpie (Sp), hibiscus, spirea.

Pentru respectarea Legii 289 / 2002 privind solicitarea ac-
ceptului proprietarilor de terenuri de a se amplasa perdelele 
forestiere au fost identificate un număr de 1744 persoane de 
la care s-a solicitat acceptul în scris.

3.Proiectarea perdelelor forestiere de 
protecţie a câmpurilor
Studiul de fundamentare a avut ca obiectiv câmpurile cu 
deschidere mare, neprotejate de prezenţa unor vii, livezi sau 
păduri.

Toate perdelele au fost considerate ca perdele forestiere prin-
cipale având lăţimea de 10 m.

Ca repere de amplasare s-au avut în vedere drumurile de ex-
ploatare existente pe conturul tarlalelor.

Nu s-au amplasat perdele pe laturile limitrofe (adiacente) ale 
drumurilor naţionale judeţene ori comunale.

Totalul perdelelor preconizate a fi amplasate în judeţul Tul-
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cea este de 1157 ha. Numărul total al tarlalelor împerdelui-
te este de 550, situate în 35 unităţi administrative (comune, 
oraşe, municipiu) din totalul de 51 existente în judeţ.

Dacă se consideră un lot mediu de cca 40 ha (500 m x 800 m) 
rezultă că totalul terenului împerdeluit este de cca 23000 ha 
din totalul de 246099 ha teren arabil existent pe raza celor 
35 unităţi administrative.

Amplasarea perdelelor s-a făcut la birou în baza planurilor 
cadastrale la scara 1:10.000; 1:5.000 şi 1:2.000, furnizate de 
O.C.O.T.A. şi după confruntarea cu hărţile aerospaţiale dis-
ponibile.

Este de subliniat faptul că, faţă de parcelarul care s-a utilizat 
începând cu 1991 (aplicarea Legii 18) s-au întâlnit câteva ca-
zuri de totală neconcordanţă cu imaginile satelitare recente, 
ceea ce ne-a condus la neamplasarea unor perdele, deşi poate 
realitatea din teren ar reclama oportunitatea împerdeluirii.

În baza hărţilor pedologice existente s-au adaptat în cadrul 
studiului trei mari grupuri de măsuri (GM) pentru instala-
rea perdelelor, grupuri ce se suprapun peste trei tipuri de sol: 
soluri bălane, cernoziomuri tipice, cernoziomuri cambice 
(sau cernoziomuri argiloiluviale).

Speciile utilizate pentru împădurirea celor trei tipuri de so-
luri sunt: 60 Sc, 20 Vi. t, 20 Pd pe cernoziomuri, 60 Gl, 20 Vi.t, 
20 Sl pe soluri bălane, 60 St. br, 20 Pr, 20 Mc pe cernoziomuri 
cambice (cernoziomuri argiloiluviale).

Salcâmul este preferat pe cernoziomuri profunde pentru că, 
chiar dacă este exploatat conform regimului silvic ori tăiat 
în delict, el are capacitate mare de drajonare astfel că rolul 
perdelei este îndeplinit chiar din anul următor exploatării.

Glădiţa şi ulmul de Turkestan se propun pentru împădurirea 
terenurilor unde substratul este constituit din solurile băla-
ne cu un conţinut mare de carbonat de calciu prezent chiar 
din orizontul A.

Plantaţiile din terenurile cu soluri de tipul cernoziomului 
cambic sau cernoziomului argiloiluvial, situate în zona de sil-
vostepă şi zona de tranziţie către zona forestieră vor avea ca 
specie de bază stejarul brumăriu sau stejarul pufos însoţite 
de specii de amestec (Pr, Te. a, Ar. t) şi arbuşti (Mc).

Schema de plantare va fi de 2m x 1m cu receparea tulpinii 
puieţilor după plantare.

Completările preconizate a se executa vor fi de cca 20 % în 
primul an şi 10 % în anul al doilea, iar întreţinerile vor con-
sta din mobilizare pe timp de 3 ani la perdelele cu bază sal-
câm sau glădiţă şi de minim 5 ani la cele cu bază stejar.

Au fost prevăzute 2 – 3 descopleşiri şi 3 combateri a dăună-
torilor defoliatori.

4. Implementarea perdelelor forestiere 
de protecţie pentru care s-a elaborat 
documentaţia în perioada 2005 – 2006
Atât pentru perdelele de protecţie a căilor de comunicaţie 
cât şi pentru cele de protecţie a câmpului, în vederea uşură-
rii efortului de plantare propriu zis se poate interveni prin 
utilizarea maşinilor de plantat, ca măsură de contracarare a 
lipsei forţei de muncă.

Puieţii necesari pot fi produşi în zonă, în pepinierele existente 
la ocoalele silvice ale R.N.P. dar şi prin mărirea capacităţii pepi-
nierelor particulare deja existente în prezent în judeţul Brăila.

Pentru împădurirea suprafeţelor destinate perdelelor fores-
tiere cât şi a altor zone compacte din zonă, pe lângă perso-
nalul I.C.A.S. existent, Ministerul Agriculturii a atestat în 
ultima perioadă persoane fizice şi societăţi comerciale în ve-
derea elaborării documentaţiei tehnice (SF,PE etc).

Pentru execuţia lucrărilor propriu – zise de pregătire a tere-
nului şi a solului, plantat, întreţinere, combatere există deja 
agenţi economici atestaţi de Ministerul Agriculturii, Păduri-
lor şi Dezvoltării Durabile pentru efectuarea acestor lucrări.

Dacă la cele de mai sus adăugăm că atât în prezent cât şi în vii-
tor pentru multe suprafeţe destinate amplasării perdelelor fo-
restiere de protecţie este posibilă aplicarea de irigaţii, se poate 
considera că există posibilitatea ca efectiv, Programul naţio-
nal de împerdeluire să fie realizat într-un timp destul de scurt.

Până la data prezentei comunicări nu s-a plantat nici un pu-
iet forestier prevăzut prin documentaţiile din 2005 – 2006.

Cauza principală a nerealizării o sintetizăm astfel: imposibi-
litatea identificării şi contactării tuturor proprietarilor sau 
moştenitorilor în vederea obţinerii acordului pentru insta-
larea perdelelor. Împreună cu primăriile s-au întocmit liste 
cuprinzând 1744 proprietari pentru perdelele de protecţie a 
căilor de comunicaţie şi cca. 24800 proprietari pentru perde-
lele forestiere din câmp.

În condiţiile modificărilor demografice semnificative suferi-
te de populaţia României în ultima perioadă (cca 3 milioane 
români muncesc sau trăiesc în străinătate) acţiunea de îm-
perdeluire s-a blocat în această fază.

În toţi anii scurşi de la proiectare s-au făcut numeroase in-
tervenţii la organele locale şi centrale, la forurile legiuitoare 
(camera deputaţilor), academia de ramură (ASAS) ori la di-
verse organizaţii neguvernamentale interesate (Progresul 
Silvic), sugerându-se modalităţile de deblocare a acţiunii de 
împerdeluire.

La această dată a renăscut speranţa că totuşi Programul Na-
ţional de înfiinţare a perdelelor se va concretiza.

Această speranţă este legată de faptul că în data de 31 de-
cembrie 2011 a intrat în vigoare versiunea modificată a Legii 
perdelelor forestiere.

Prin această versiune se clarifică toate aspectele legate de 
implementarea Programului Naţional de Împădurire (care 
include sistemele de perdele forestiere de protecţie), adică, 
identificarea şi contactarea proprietarilor, stabilirea cuantu-
murilor despăgubirilor acordate cetăţenilor care nu acceptă 
înfiinţarea de perdele forestiere, procedura de expropriere 
în folosul statului etc. Rămâne doar problema asigurării cu 
fonduri pentru împăduriri.
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Autoarea: şef de lucrări universitar, 
cercetător ştiinţific gr.I, dr. biolog, 
Dana Malschi, consacrată prin peste 
100 lucrări ştiinţifice publicate, pune la 
dispoziţia studenţilor şi specialiştilor 
din agricultură o lucrare de referinţă 
privind relaţiile dintre obiectivele pro-
ducţiei agricole şi cele ale managemen-
tului de mediu în contextul dezvoltării 
durabile a ecosistemelor agricole şi în 
condiţiile schimbărilor climatice şi 
tehnologice actuale. Pentru specialiştii 
din silvicultură, preocupaţi de extinde-
rea perdelelor forestiere de protecţie, 
autoarea oferă argumente ştiinţifice de 
necontestat ale eficienţei protective a 

perdelelor forestiere de la ferma Cean-
Bolduţ, în perioada 2000-2005, carac-
terizată prin încălzire şi aridizare, dar 
şi prin creşterea atacului insectelor 
dăunătoare. Astfel ponderea entomo-
fagilor a ajuns la 78% din structura en-
tomofaunei în ferma cu perdele foresti-
ere şi la numai 33% la ferma cerealieră 
din câmp deschis.

În perioadele 1991-1999 şi 2000-2005 
ponderea medie anuală a entomofagi-
lor activi din agroecosistemul cu perde-
le forestiere, a crescut de la 35% la 82% 
în cultura de grâu de toamnă, de la 24% 
la 77% în cultura de orz de primăvară 
şi de la 57% la 75% în ierburile margi-
nale dintre culturi şi perdeaua fores-
tieră. Aceşti entomofagi, favorizaţi de 
diversitatea florei existente în perdele 
forestiere, diminuează pagubele cau-
zate de gândacul ovăzului, de diptere, 
afide, tripşi, ploşniţe, etc.

Tot în perioada 2000-2002 combaterile 
biologice naturale realizate de entomo-
fagi în culturile cerealiere la ferma cu 

perdele agroforestiere, au determinat 
densităţi de numai 3-8% tulpini ata-
cate de diptere, 2,2 larve de trips/spic 
şi 1,7 afide/spic, comparativ cu atacu-
rile înregistrate în culturile din câmp 
deschis, unde s-au atins densităţi de 
40-60% tulpini distruse de diptere, 14-
24 larve de trips/spic, 5-8 afide/spic şi 
250-300 larve de Lema/m2.

De asemenea în ferma cu perdele fo-
restiere de protecţie s-a constatat com-
baterea biologică naturală completă 
a populaţiilor gândacului ovăzului şi 
limitarea populaţiilor altor dăunători 
ai cerealelor, afide şi tripşi sub pragul 
economic de dăunare.

Cartea sete deosebit de valoroasă şi 
actuală, evidenţiind binefacerile siste-
melor agrosilvice în combaterea inte-
grală a dăunătorilor, permiţând reali-
zarea potenţialelor de productuvitate 
a culturilor şi respectarea planului de 
Menagement Integrat de Mediu al fer-
melor agricole cerealiere.

Dr. ing. Valentin Bolea

Abstract
Considerations	on	designing	forest	belts	for	the	protection	of	fields	and	communication	ways	in	Dobrogea	
and	East	Bărăgan

At present, the hope that the National Program of Afforestation with Protective Forest Belts will take effect is renewed.

This expectation is related to the fact that on December 31st, 2011 the modified version of the Forest Belts Law took effect.

This version clarifies all aspects of implementing the National Program of Afforestation with Protective Forest Belts, i.e., 
identifying and contacting landowners, setting the amount of compensation granted to citizens who do not accept the 
planting of forest belts, the expropriation to the benefit of the state procedure, etc.

The only problem that remains is finding the funds for the project

Keywords: forest belts, protection of fields and communication ways, Dobrogea, East Bărăgan.
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Principiile creării perdelelor forestiere 
de protecţie a căilor de comunicaţie 
şi modul de aplicare a lor în practica 

actuală de proiectare
Ilie Muşat

1. Introducere
Perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie (le 
vom numi în continuare perdele parazăpezi) constituie un ca-
pitol distinct al domeniului perdelelor forestiere de protecţie.

Caracteristica principală a lor constă în marele rol economic 
pe care îl joacă, ele trebuind să asigure circulaţia nestingheri-
tă a mijloacelor de transport, fie ele rutiere sau pe căile ferate, 
înzăpezirea acestora implicând cheltuieli enorme pentru în-
lăturarea urmărilor,urmări care pot include chiar şi pierderi 
de vieţi omeneşti. De aici, rezultă clar implicaţiile pe care le 
incumbă proiectarea corespunzătoare a acestui tip de perdele.

Din punct de vedere meteorologic, într-o lucrare din 2006 
arătam că înzăpezirile cele mai puternice şi mai frecven-
te se produc în cazul combinării aşa numitelor viscole de 
înălţime,când are loc transportul zăpezii în timpul căderii 
acesteia, cu viscolele de suprafaţă când nu ninge dar, la vi-
teze ale vântului de peste 4 m/sec (fenomenul atinge maxi-
mum de intensitate la viteze de 6-7 m/sec), este antrenată şi 
deplasată la suprafaţa solului zăpada deja căzută. De remar-
cat că antrenarea zăpezii deja căzute se poate produce chiar 
şi pe vreme senină, dar uscată. Aşezarea are loc în straturi 
compacte, cu mare greutate specifică. O dată întâlnit un ob-
stacol se produce depunerea sub formă de nămeţi. Forma 
acestora este caracterizată prin asimetria versanţilor,mai 
abrupţi în partea de sub vânt a obstacolului, panta fiind cu 
atât mai accentuată cu cît obstacolul,în cazul nostru perdea-
ua, va fi mai lată.

Între lăţimea perdelei şi cantitatea de zăpadă reţinută există, 
cum este de aşteptat, o strânsă legătură.Astfel, dacă la o lăţi-
me de perdea de 30 m.se înregistrează o depunere de până la 
50 m.c de zăpadă la m.l.lungime, la un viscol de aceeaşi tărie 
o perdea de 70 m.lăţime reţine peste 300 m.c/m.l.

Deci, pentru proiectare este necesară cunoaşterea, în primul 

rând, a cantităţii de zăpadă ce se poate depune pe tronsonul 
de arteră luat în studiu. Pentru aceasta, autorităţile din ţara 
noastră ce administrează diversele categorii de artere de cir-
culaţie deţin hărţi ale înzăpezirilor pe respectivele artere.

Trebuie menţionat însă că nu se consideră justificată adopta-
rea ca element de calcul a lăţimii perdelei înălţimea maxim 
posibilă a nămeţilor. O asemenea soluţie ar duce la produce-
rea unor rupturi de zăpadă de mari proporţii în interiorul 
perdelei. Pentru reducerea, poate chiar evitarea acestui pe-
ricol, se recomandă luarea în calcul a aşa numitei „înălţimi 
de lucru”considerată a fi aceea care nu duce la producere rup-
turilor de zăpadă în perdea. Cercetările efectuate au dus la 
concluzia că cele mai intense rupturi de zăpadă se produc la 
o înălţime a nămeţilor de peste 3 m, la vârsta de 8-10 ani a 
perdelei.

I.Z. Lupe consideră necesar a fi luate în considerare şi ele-
mentele privind vântul, respectiv tăria şi viteza acestuia.

Un alt element ce trebuie obligatoriu luat în calcul îl consti-
tuie profilul transversal al arterei. Din acest punct de vedere, 
diverşi autori (Bodrov, Sus 1956) disting trei categorii de tra-
see înzăpezibile:

•	 I – deblee cu adâncimea de 0,4-8,5 m; staţiile de cale ferată; 
terenuri cu cota 0 faţă de arteră, dar situate pe platouri.

•	 II – deblee cu adâncimea sub 0,4 m şi teritoriile cu cota 0.

•	 III – ramblee cu înălţimi sub 1,0 m şi zone înalte cu înălţi-
mea până la 1,0 m.

Alte categorii de teren ce se pot întâlni se consideră neînzăpe-
zibile. Trebuie să atragem însă atenţia că, în prezent, există 
numeroase artere ce prezintă pe margine o vegetaţie arbus-
tivă, şi chiar arborescentă, care modifică profilul construit al 
arterei şi pot fi înzăpezite. Trebuie luată în considerare, de 
asemenea, grosimea stratului de zăpadă neviscolită depusă 
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uniform în zonă şi care modifică diferenţa de nivel dintre 
platforma arterei şi teritoriul învecinat.

2. Lăţimea perdelelor parazăpezi
Lipsa unor cercetări speciale în ţara noastră (deşi perdele pa-
razăpezi au fost plantate încă în  1914-1916 şi apoi şi după 
I-ul Război Mondial), fac necesară recurgerea tot la datele 
aceloraşi autori străini menţionaţi. Conform acestora, lăţi-
mea perdelei se stabileşte pe baza raportului dintre suprafa-
ţa transversală maxim înregistrată a nămeţilor în zona dată 
şi înălţimea de lucru. Înălţimea de lucru depinde de condiţii-
le de vegetaţie, reducându-se pe măsura înrăutăţirii acestora. 
În general este de 2-3 m.

În cazul când lăţimea calculată depăşeşte 50 m (lăţimi sub  
40 m se admit numai pentru tronsoanele cu înzăpeziri slabe), 
se recomandă adoptarea sistemului cu două perdele combi-
nate, cu interval liber între ele. Dintre cele două perdele,cea 
situată spre câmp (opusă arterei) va fi mai lată (20 m), urma-
tă de un interval liber de lăţime variabilă, după care perdeaua 
către arteră va avea 10 m lăţime. Lăţimea redusă a celor două 
perdele elimină pericolul rupturilor de zăpadă. De precizat 
că lăţimea intervalului dintre cele două perdele, variabilă aşa 
cum s-a arătat, depinde de condiţiile de vegetaţie, crescând 
pe măsura înrăutăţirii acestor condiţii, intervalul respectiv 
servind şi ca sursă de ameliorare a umidităţii solului, prin 
faptul că în el are loc acumularea maximă de zăpadă.

Precizările privind influenţa condiţiilor de vegetaţie asupra 
lăţimii perdelelor indică necesitatea unor cercetări pedologi-
ce de detaliu, în zonele de amplasare a perdelelor.

Mai este necesară precizarea că pentru arterele rutiere se pot 
adopta lăţimi mai mici decât în cazul căilor ferate, avănd în 
vedere că în cazul acestora profilul transversal este mai des 
apropiat de cota 0 a terenului.

3. Construcţia perdelelor parazăpezi
În acord şi cu autorii străini, I.Z. Lupe recomandă construc-
ţia impenetrabilă a perdelelor parazăpezi, prin crearea în 
partea spre câmp mai întâi a unui gard viu, format din 2 rân-
duri de arbuşti de talie mică, de preferat ţepoşi, urmat de 2 
rânduri de arbuşti de talie mai înaltă, din specii rezistente la 
rupturi de zăpadă, şi apoi încă un rând de arbuşti (al 5-lea de 
la marginea dinspre câmp) de talie înaltă care să poată servi 
şi ca specii de ajutor (de împingere) pentru speciile de ames-
tec sau cele principale.

În interior se folosesc specii de arbuşti buni protectori ai so-
lului împotriva îmburuienirii, de asemenea rezistenţi la rup-
turi de zăpadă.

În etajele superioare se poate admite o penetrabilitate parţi-
ală, creându-se un profil trietajat al perdelei.

4. Asortimentul de specii
Fără a intra în detalii privind asortimentul de specii,acesta 
variind foarte mult în funcţie de condiţiile concrete de vege-
taţie, diverşii autori (Bodrov, Discuţeanu, Lupe, Rubţov 1947, 
Sus 1956) fac o serie de recomandări de care trebuie ţinut sea-
mă. Astfel, există o discuţie generală privind utilizarea steja-
rului (în condiţiile favorabile), sau a salcâmului. Ca dezavan-
taj al stejarului se menţionează creşterea înceată precum şi 

calitatea inferioară a lemnului furnizat. Ca avantaj principal 
este menţionată longevitatea, la care se adaugă rezistenţa la 
viscol. Pentru condiţiile în general de stepă nu se pune proble-
ma folosirii stejarului pedunculat ci numai a celui brumăriu.

În ce priveşte salcâmul, se subliniază ca avantaj creşterea 
rapidă, ceea ce permite intrarea în funcţiune a perdelei la 
scurt timp după plantare. Longevitatea redusă (se recoman-
dă două cicluri de 20 de ani urmate de defrişare şi replanta-
re), se consideră a fi compensată prin furnizarea de material 
lemnos valoros pentru ţinuturile sudice ale ţării.

Adversarii salcâmului reproşează acestuia:

•	 înfrunzirea târzie;

•	 frunzişul rar şi deci o protecţie slabă a solului împotriva 
îmburuienirii;în plus,neformând o litieră bogată nu ame-
liorează solului;

•	 permite uscarea solului;

•	 capacitate ridicată de drajonare, deci neindicat în perdelele 
înguste (cazul culiselor de 2 perdele cu interval gol între ele);

•	 este mai puţin rezistent decât stejarul la rupturile de zăpadă;

•	 favorizează răspândirea unor dăunători ai culturilor agricole

Există contraindicaţii şi cu privire la alte specii. Aşa, de 
exemplu, I.Z. Lupe nu recomandă introducerea în asortimen-
tul de specii a dracilei şi părului ciutei, deşi specii bune pro-
tectoare a solului şi pentru rândurile marginale, din cauză că 
favorizează propagarea ciupercii grâului de asemenea, nu se 
recomandă sângerul (gazdă a păduchilor verzi), salba râioa-
să (gazdă a păduchelui sfeclei de zahăr), gherghinarul, acolo 
unde sunt cultivate specii pomicole. Se vor evita în rândurile 
marginale speciile cu mare capacitate de drajonare (pe lângă 
salcâm şi oţetarul, ulmul de câmp etc.), ca şi cele cu înrădă-
cinare trasantă bogată (glădiţa, amorfa ş.a.) care usucă solul 
în vecinătatea perdelei.

În ce priveşte amestecul de specii, Şt. Rubţov nu recomandă 
amestecul de salcâm cu glădiţă, aceeaşi glădiţă cu ulmul.

Dezvoltarea tot mai intensă a turismului pune probleme de-
osebite vegetaţiei forestiere de-a lungul arterelor de circula-
ţie, fiind chemată să contribuie la îmbunătăţirea radicală a 
peisajului oferit de fiecare arteră din punct de vedere estetic 
şi turistic. Datorită, de ex. automobilului, omul petrece mul-
te ore din zi pe diverse drumuri. Acestea trebuie să răspundă 
nu numai cerinţelor tehnicii moderne ci şi exigenţelor spiri-
tuale ale conducătorului auto. De aici o nouă concepţie „şo-
seaua trebuie să servească mai întâi omul şi apoi maşina”. Artera 
de circulaţie trebuie să-l ajute pe om în a cunoaşte natura Pe 
lângă aceasta, vegetaţia forestieră în lungul arterelor trebuie 
să asigure mascarea diverselor locuri cu aspect dezagreabil 
(depozite de diverse materiale,resturi de construcţii deza-
fectate etc) să îmbrace taluzele rambleelor de la podurile ce 
traversează artera (a se vedea podurile de pe A-1) etc. Este 
necesar a se urmări îmbogăţirea şi scoaterea în evidenţă a 
contururilor lizierei, crearea unor compoziţii pitoreşti, di-
versificarea gamei de culori pentru eliminarea aspectului 
monoton al lizierelor

De aici necesitatea ca silvicultorul să-şi lărgească preocupă-
rile în domeniul plantării arterelor de circulaţie (atât auto 
cât şi pe calea ferată), dând o mai mare atenţie alegerii spe-
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ciilor pentru perdelele parazăpezi urmând a avea în vedere: 
aspectul frunzişului, modul de ramificare, talia, rezistenţa 
la viscol (inclusiv la rupturi de zăpadă), potenţialul melifer, 
producerea de fructe, produse terapeutice etc.

Trebui remarcat că aceste aspecte au fost avute în vedere de 
către înaintaşii noştri, de ex. I.Z. Lupe recomandând încă 
din 1952 introducerea speciilor melifere şi pomicole în rân-
durile marginale ale perdelelor forestiere.

5. Pregătirea terenului în vederea plantării 
perdelelor forestiere parazăpezi
Toţi autorii consultaţi, fără excepţie, recomandă o pregătire 
atentă a terenului înainte de plantare, pregătire care trebuie 
să fie cu atât mai minuţioasă cu cât condiţiile de vegetaţie, 
generale ale zonei şi particulare ale tronsonului de plantat, 
sunt mai dificile. Necesitatea unei pregătiri corespunzătoare 
a fost subliniată încă în 1937 de M. Petcuţ şi C.D. Chiriţă, 
iar I.Z. Lupe (1952) consideră pregătirea terenului înainte de 
plantare ca o operaţiune de bază, de care depinde reuşita şi 
dezvoltarea ulterioară a perdelei. El consideră că tehnica de 
pregătire depinde de configuraţia terenului, de starea aces-
tuia înainte de începerea lucrărilor, de modul de folosinţă 
anterior, şi recomandă:

I.	pe	terenuri	părăsite,	pârloage,	năpădite	de	mărăcini,	
islazuri,	 terenuri	 invadate	de	buruieni,	 terenuri	ocu-
pate	de	vechi	culturi	forestiere	in	stare	foarte	înainta-
tă	de	degradare:

•	 curăţirea terenului de buruieni, mărăcini, lăstărişuri săl-
batice etc.;

•	 defrişare cu plugul de defrişat în caz de necesitate;

•	 arătură adâncă (fără a se scoate la suprafaţă carbonaţii în 
cazul prezenţei acestora);

•	 grăpare cu grapa grea cu colţi;

•	 ogor negru în timpul verii (iulie-august) cu grăpări repe-
tate, prin care vor fi scoase la suprafaţă resturi de rădăcini 
de buruieni şi care vor fi distruse de căldură; seminţele de 
buruieni rămase în pământ care vor încolţi spre toamnă, 
dar nu vor mai apuca să fructifice şi vor fi distruse prin 
arătura adâncă de toamnă;

•	 arătură adâncă de toamnă (35-40 cm) cu plug cu antetrupiţă.

În cazul absenţei buruienilor nu mai este necesar ogorul ne-
gru, după îndepărtarea mărăcinişurilor şi defrişare trecân-
du-se la arătura de toamnă.

II.	pe	terenuri	puternic	împirate:

•	 culturi agricole timp de 1-2 ani, urmate de 1 an ogor negru 
(atât pentru distrugerea resturilor de buruieni cât şi pen-
tru acumulare de umiditate în sol).

III.	pe	terenuri	destructurate,	prăfoase:

•	 cultivare 2-3 ani cu amestec de leguminoase şi ierburi pe-
rene (proporţie70-30/100)

•	 cultivare timp de un an a 2-3 rânduri, de fiecare parte a 
viitoarei perdele, cu plante agricole înalte (porumb, floa-
rea soarelui etc.) ale căror tulpini nu se vor tăia pe timpul 
iernii (atât pentru acumulare de zăpadă în scopul creşterii 

rezervei de umiditate în sol, cât şi pentru diminuarea pe-
ricolului de înzăpezire a arterei până la plantarea perdelei;

•	 trasarea pe ambele laturi ale viitoarei perdele a 2-3 brazde 
adânci, suprapuse, în scopul acumulării suplimentare de 
umiditate pentru viitoarea perdea (prin acumularea ză-
pezii în aceste şanţuri), cât şi ca o măsură de protecţie a 
perdelei;

•	 arătură adâncă de toamnă,de dorit cu plug de mare adân-
cime (50 cm).

În toate cazurile trebuie acordată atenţie combaterii dăună-
torilor în cazul infestării terenului (larve de cărăbuş etc.).

6. Lucrări de întreţinere a perdelelor 
parazăpezi
Trebuie precizat de la început că lucrările de întreţinere a 
perdelelor după plantare nu se rezumă la mobilizarea solu-
lui, un număr anumit de ani. Astfel, acelaşi Lupe recoman-
dă cultivarea pe intervalele dintre rânduri, timp de 2-3 ani 
după plantare, a 2-3 rânduri de plante agricole de talie mare 
pentru reducerea influenţei vânturilor uscate asupra dezvol-
tării puieţilor dar şi pentru protecţia arterei până la intrarea 
în funcţiune a perdelei. În cazul plantării manuale, acelaşi 
autor recomandă, imediat după plantare, mobilizarea solului 
între rânduri prin grăpare uşoară.

Recomandări extrem de utile face Sus (1956) în vederea spo-
ririi desimii perdelei şi accelerării intrării în acţiune a aces-
teia  şi anume:

•	 receparea arbuştilor în primii 2 ani de la plantare, în speci-
al a exemplarelor slab dezvoltate;

•	 formarea, după 2-3 ani de la plantare, a coroanei la speciile 
principale, prin practicarea periodică a elagajului artificial 
în vederea:

•	 îndepărtării ramurilor laterale prea dezvoltate, care suferă 
mult din cauza rupturilor de zăpadă;

•	 ameliorării creşterii şi dezvoltării speciilor respective;

•	 trecerii treptate a speciilor repede crescătoare de ajutor din 
etajul I în II, după închiderea masivului, pentru asigurarea 
creşterii şi dezvoltării corespunzătoare a speciilor princi-
pale şi pentru reglarea înălţimii nămeţilor de zăpadă;

•	 refacerea imediată a perdelelor existente deja în zonă,care 
sunt într-o stare degradată; cu această ocazie se va avea în 
vedere şi introducerea în compoziţia acestora a unor specii 
pomicole şi a celor decorative (fără însă a apela la unele 
specii exotice care pot pune probleme dificile de adaptare 
şi menţinere).

7. Observaţii cu privire la unele lucrări de 
proiectare privind plantarea sau refacerea 
unor perdele forestiere parazăpezi
Cele expuse privind principiile creării perdelelor forestiere 
de protecţie a căilor de comunicaţie nu epuizează cerinţele pe 
care le pune acest tip de perdele în faţa activităţii de proiec-
tare în domeniu. Deşi multe din aceste principii se regăsesc, 
aşa cum s-a arătat, şi în literatura de specialitate elaborată 
de reputaţi specialişti români, ele practic nu se regăsesc şi în 
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soluţiile cuprinse în proiectele elaborate în ultima perioadă 
de timp în domeniu.

Astfel, nu se justifică lăţimile de perdele adoptate şi, mai ales, 
nu se justifică lăţimile diferite adoptate pentru tronsoane 
apropiate de artere, diferenţele fiind uneori însemnate. Nu 
se justifică distanţa de amplasare a perdelei faţă de limita 
arterei de circulaţie. Nu se arată care este situaţia zonelor 
dinaintea de şi după tronsoanele luate în studiu, având în ve-
dere că intervalele cu lungimi mai mici de 300 m între două 
perdele proiectate trebuiesc prevăzute şi ele pentru plantare. 
Deşi microrelieful terenului reprezintă un element esenţial 
ce determină gradul de înzăpezire, nu se prezintă date con-
crete ci, cel mult se arată „uşor debleu” ori, de adâncimea 
acestuia depinde gradul fenomenului de înzăpezire.

Caracterizarea condiţiilor staţionale este, în unele cazuri, 
absolut generală, fără nici o legătură cu tronsonul ce face 
obiectul proiectului. Astfel, un tronson situat în zona com-
binatului chimic Slobozia, deci la sud de râul Ialomiţa, este 
localizat în lunca râului Călmăţui, situat la nord de Ialomiţa 
şi făcând parte, de fapt, din bazinul hidrografic al Buzăului 
şi nu al Ialomiţei. Din numeroase proiecte lipseşte analiza 
concretă a condiţiilor de sol din tronsonul propriu-zis, fiind 
prezentate caracteristicile principalelor tipuri şi subtipuri de 
sol din zona fizico-geografică generală, sau prezentându-se 
variaţii de tip de sol pe o lungime de tronson de numai 200 
m. Nu poate să nu trezească nedumerirea afirmaţia privind 
prezenţa eroziunii „slabă la moderată”, în condiţiile unui re-
lief „terenuri plane-orizontale”.

Deşi greu se poate accepta chiar şi eroziune slabă în condiţi-
ile unui asemenea relief, este binecunoscut că eroziunea mo-
derată presupune spălarea unui strat în grosime de 25-50% 
din orizontul cu humus,respectiv 50-100% din orizontul A.

Aceeaşi prezentare absolut generală a cadrului natural se 
face pentru un tronson localizat în zona de centură a oraşu-
lui Slobozia (deşi se menţionează apoi „Staţia C.F.R. Slobo-
zia”), fiind prezentată hidrologia râului Buzău.

În ce priveşte construcţia perdelelor, contrar recomandărilor 
privind compoziţia rândurilor marginale ale perdelelor pa-

razăpezi, în unele proiecte este prevăzută introducerea unor 
specii de amestec şi principale chiar în rândurile marginale. 
Nu se acordă atenţie utilizării de specii pomicole şi decora-
tive (în cazul tronsonului prevăzut a se planta pe linia de 
centură a oraşului Slobozia, reşedinţă de judeţ, se prevede 

... plantaţie pură de plop alb, deşi solurile sunt prezentate ca 
fiind ... cernoziomuri tipice, cambice, aluviale.

8. În loc de concluzii
Perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie îm-
potriva înzăpezirilor sunt de importanţă majoră în viaţa 
economică şi socială a ţării. Investiţiile de creare şi întreţi-
nere sunt foarte mari, dar, în orice caz, mult mai mici decât 
cheltuielile care se fac an de an pentru lucrările de deszăpe-
zire. Aceasta reclamă o abordare competentă, responsabilă, 
extrem de atentă.

„...Lipsa de documentare şi incompetenţa pot compromite definitiv 
ideea...”
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Abstract
Principles	of	creating	the	communication	ways	protection	forest	belts	and	their	implementation	in	the	cur-
rent	design	practice

The forest belts for protection of communication ways against heavy snow falls are of major economic and social impor-
tance in the life of the country. Installation and maintenance investments are very large (in the any case, much lower than 
the costs for clearing snow every year). This requires a competent, responsible, very careful approach.

Keywords:	ways protection forest belts, Principles of creating, implementation in practice.
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Recenzie
Ilie	 Muşat,	 2012:	 ,,Pledoarie	 în	
apărarea	 pădurii”,	 Ed. Nico, Târgu 
Mureş, 141p, 25 fotografii, 2 desene.

În contextul în care ,, Pentru România, 
ţară relativ săracă în păduri, întregirea 
domeniului forestier este de importan-
ţă esenţială, mai ales pentru recon-
strucţia ecologică a ţării, în special în 
zonele de câmpie bântuite de secetă, în 
zonele de dealuri afectate de eroziunea 
solului şi alunecări de teren, în jurul 
localităţilor pentru ameliorarea peisa-
jului (şi a stării de sănătate a populaţi-
ei I.M.) dar şi de multe zone de munte 
pentru evitarea inundaţiilor, aprovizi-
onarea echilibrată cu apă a economiei 
naţionale şi a populaţiei (V. Giurgiu ci-
tat de I. Muşat, 2012), pledoaria în apă-
rarea pădurii, realizată cu atâta strălu-
cire de prestigiosul inginer cercetător 
Ilie Muşat este un eveniment ştiinţific 
şi editorial de mare importanţă.

Aceasta pentru că pledoaria este de 
mare complexitate: ştiinţifică şi senti-
mentală, istorică şi statistică, literară 
şi filozofică, ecologică şi sanitară, etc. 
Autorul, ca un magistral avocat al pă-
durii, acţionează pe clapele unei game 

largi de argumente ale căror ecouri 
ating coardele sensibile ale tuturor ci-
titorilor, chemându-i la meditaţie, la 
responsabilitate şi la acţiune pentru 
ocrotirea pădurii.

Aşa cum rezultă şi din elogioasele re-
cenzii ale dr. ing. Constantin Bândiu, 
Membru de Onoare al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, autorul unui 
,,Cuvânt înainte” sau ale dr. ing. Steli-
an Radu, Preşedintele Consiliului Şti-
inţific al Parcului Naţional ,,Grădiştea 
Muncelului – Ciclovaina” în capitolul 
,,Ştiinţă şi pasiune” cartea ,,Pledoarie 
în apărarea pădurii” este percepută ca 
o valoroasă contribuţie la progresul sil-
vic din România, merită din plin: sus-
ţinerea financiară a tipăririi de către 
Societatea Progresul Silvic şi acordarea 
unui premiu din partea acestei socie-
tăţi.

Autorul a înţeles ,,că este timpul să 
renunţăm la ,,statutul” de observator 
şi să ne implicăm, în felul nostru, în 
apărarea ei”. Astfel, bazat pe o bogată 
experienţă în cercetarea silvică, auto-
rul îşi aduce contribuţia competentă la 
cunoaşterea pădurii, a produselor sale 

lemnoase şi accesorii şi la funcţiile sale 
în apărarea solului şi apelor, în apă-
rarea recoltelor agricole şi asigurarea 
sănătăţii oamenilor. Prin talentul său 
literar, această gamă variată de cunoş-
tinţe profesionale este prezentstă într-
un limbaj fluent, agreabil şi accesibil 
marei mase a cititorilor. Reîntâlnim 
cu bucurie şi plăcere referirile asupra 
pădurilor a marilor noştri clasici: Mi-
hai Eminescu, I. Al. Brătescu-Voineşti, 
I. Simionescu, Al. Macedonschi, Vasile 
Alecsandri.

Util, pentru înţelegerea problematicii 
pădurii este cadrul general global, pre-
zentat în capitolele: repartiţia păduri-
lor pe continente, clasificarea tipologi-
că şi resursele forestiere ale Globului şi 
mai ales istoricul pădurii româneşti şi 
situaţia actuală a pădurilor României.

În încheiere, eruditul cercetător ing 
Ilie Muşat, împărtăşeşte din gânduri-
le despre pădure a unor personalităţi 
şi filozofi, din ţară şi străinătate, care 
încununează întregul său demers ştiin-
ţific şi de popularizare, desfăşurat pen-
tru apărarea pădurii.

Dr. ing. Valentin Bolea
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Cercetări privind comportarea unor 
specii de arbori şi arbuşti utilizate 
în compoziţia perdelelor forestiere 

de protecţie din sud-estul României
Cristinel Constandache, Sanda Nistor, Emil Untaru

1. Introducere
În România, primele preocupări privind realizarea perde-
lelor forestiere de protecţie au apărut încă din secolul XIX. 
Ion Ghica, ministrul de interne în anul 1860, a promovat un 
proiect de lege prin care se prevedea împădurirea în judeţele 
Ialomiţa şi Brăila a unor terenuri aparţinând domeniului pu-
blic. Pe la 1880 au fost create primele perdele de protecţie în 
Ialomiţa, iar în 1884 a început fixarea nisipurilor de salcâm 
în Oltenia (Neşu, 1999).

În anul 1904, silvicultorul D.R. Rusescu, preocupat de nesi-
guranţa recoltelor agricole din Bărăgan, întocmeşte primul 
studiu amănunţit asupra cauzelor şi măsurilor indicate pen-
tru obţinerea unor recolte sporite şi stabile (Rusescu, 1904). 
După dezastrele produse de secetele din 1929, 1933-1935, 
opinia favorabilă perdelelor de protecţie în Bărăgan era una-
nimă, dar acţiuni de masă s-au realizat în perioada 1937-
1944. Lucrările au fost executate fără a avea la bază un studiu 
ştiinţific, specia folosita în cele mai multe cazuri fiind salcâ-
mul. Cercetările efectuate de către I. Lupe şi I. Catrina, mai 
ales în perioada 1950-1954, au pus accentul pe cuantificarea 
influenţei perdelelor forestiere de protecţie asupra produc-
ţiei agricole (Neşu, 1999). Din nefericire, aceste perdele nu 
au fost lăsate să-şi îndeplinească rolul lor funcţional, în 1961 
trecându-se la defrişarea lor. Preocupările pentru înfiinţarea 
şi conservarea ulterioară a acestor culturi au fost reduse, ceea 
ce a dus la deteriorarea lor, majoritatea fiind defrişate în regi-
mul comunist sub pretextul creşterii suprafeţei arabile.

În ceea ce priveşte tehnica de execuţie a perdelelor forestiere 
de protecţie, cercetările efectuate au contribuit la stabilirea 
unor specii care să îndeplinească rolul principal, respectiv de 
protecţie a culturilor agricole împotriva secetei şi mai puţin 
pentru cele antierozionale sau pentru protecţia căilor de co-
municaţii. Dintre metodele de cultură, cea mai des folosită 

a fost cea a coridorului (rânduri pure de stejar flancate de 
specii repede crescătoare). Ulterior, în cele mai multe situaţii 
s-a folosit schema cu perdele forestiere principale şi secunda-
re. I. Lupe (1953) menţionează că problema alegerii speciilor 
lemnoase rezistente la condiţii limitative de climă se pune 
mai ales pentru zona de stepă şi silvostepă. De asemenea, el 
recomanda să se folosească rezultatele obţinute în ţară pe 
bază de experimente şi mai puţin recomandările din lite-
ratura de specialitate străină care adesea se contrazic şi care 
nici nu corespund condiţiilor din ţara noastră.

Cercetările efectuate până în prezent nu au soluţionat defi-
nitiv problema asortimentului de specii, dispozitivului de 
plantare şi a lucrărilor de îngrijire, dar mai ales aspectele le-
gate de conducerea, regenerarea şi refacerea sau ameliorarea 
structurii perdelelor degradate, astfel încât acestea să-şi în-
deplinească în cele mai bune condiţii rolul de protecţie.

Obiectivele cercetărilor noastre au constat în cunoaşterea 
comportării şi evoluţiei speciilor forestiere în diferite tipuri 
de perdele instalate anterior în zona de sud-est a ţării în con-
diţii staţionale diverse, în scopul imbunătăţirii tehnologiilor 
de instalare şi reabilitare a perdelelor forestiere de protecţie 
(Anexa la Ord. MAAP nr. 636 din 23.12.2002).

2. Locul cercetărilor, material şi metodă
Cercetările s-au efectuat în staţionar, fiind completate cu cer-
cetări pe itinerar, în situaţii diverse în care au fost instalate 
perdele forestiere de protecţie. La cercetările în staţionar s-au 
efectuat observaţii asupra comportării şi eficienţei perdelelor 
forestiere existente, asupra speciilor folosite, a comportării 
acestora şi stării de vegetaţie, lucrărilor de pregătire a terenu-
lui şi solului, lucrărilor de îngrijire, asupra relaţiilor dintre spe-
cii şi a relaţiilor între indivizi, precum şi biomăsurători privind 
elementele biometrice. La cercetările pe itinerar s-au recoltat 
date referitoare la condiţiile staţionale, eficienţa perdelelor ş.a..

PERDELE FORESTIERE
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Teritorial cercetările s-au desfăşurat în judeţele din sud-es-
tul ţării (Călăraşi, Brăila, Buzău, Vrancea, Galaţi, Vaslui).

Pentru urmărirea comportării şi evoluţiei în timp a speciilor 
forestiere şi a principalelor tipuri de perdele de protecţie cu 
vârste diferite, realizate prin aplicarea unor tehnologii diferi-
te de instalare, îngrijire şi conducere, au fost amplasate peste 
20 de blocuri experimentale în perdele de protecţie a câmpului 
(Garoafa, Tătăranu şi Măicăneşti–Vrancea; staţiunea ICAS Bă-
răganu – Călăraşi; Râmnicelu–Brăila); în perdele de protecţie 
antierozionale (CCDCES Perieni–Bârlad); în perdele de protec-
ţie a căilor de comunicaţii (Mărăşeşti-Putna Seacă – Vrancea, 
Balta Albă–Buzău, intervalul Lacu Sărat-Făurei-Brăila).

Pentru cuprinderea unui număr cât mai mare de specii, în 
diverse condiţii staţionale (în total 39 de specii de arbori şi 
arbuşti), cercetările de itinerar au fost extinse şi în alte 30 de 
situaţii de perdele de protecţie din teritoriul analizat (în jude-
ţele Vrancea, Galaţi, Brăila, Vaslui şi Buzău). Rezultatele cer-
cetărilor efectuate în cadrul temei privind comportarea prin-
cipalelor specii forestiere, în diferite tipuri şi compoziţii de 
perdele de protecţie, instalate în diverse condiţii staţionale, au 
fost completate, de câte ori a fost necesar, cu date preluate din 
literatura de specialitate, referitoare la însuşirile diferitelor 
specii forestiere utilizate în perdelele forestiere de protecţie.

3. Rezultate privind comportarea şi evoluţia 
în timp a unor specii de arbori şi arbuşti în 
perdelele forestiere de protecţie
Gospodărirea pe baze ecologice a perdelelor forestiere de pro-
tecţie trebuie să se bazeze pe buna cunoaştere a speciilor fo-
restiere şi a staţiunilor, pe cunoaşterea şi aplicarea legilor şi le-
gităţilor care guvernează viaţa acestor ecosisteme, pe relaţiile 
multiple dintre comunităţile umane şi ambianţa lor naturală.

Instalarea cu succes a perdelelor forestiere de protecţie recla-
mă, pe de o parte, o alegere atentă a speciilor de arbori şi ar-
buşti şi o grupare judicioasă a acestora în formule şi scheme 
de amestec, iar pe de altă parte – adoptarea unor tehnici de 
lucru adecvate condiţiilor locale.

Acţiunile de instalare a perdelelor forestiere de protectie a 
cîmpului din anii trecuţi au avut în cea mai mare parte efec-
tul scontat şi o parte din multitudinea de specii întroduse 
la vremea respectivă, vegetează destul de bine în raport cu 
condiţiile de vegetaţie (salcâmul, sălcioară, ciresul de pădu-
re, măcesul ş.a.). Cercetările privind comportarea şi evoluţia 
speciilor au condus la concluzia ca la instalarea perdelelor fo-
restiere se impune introducerea unui asortiment diversificat 
de specii forestiere, atât arbori cât şi arbuşti, cu o rezistenţă 
sporită la uscăciune în perioada estivală şi care, în cât mai 
scurt timp să ajungă la starea de masiv.

Îndeplinirea funcţiilor de protecţie cu maximă eficienţă este 
condiţionată de compoziţia, structura şi modul de aşezare al 
acestora pe teren şi a factorilor naturali din regiunea anali-
zată (foto 1, 2).

Principalele rezultate ale cercetărilor referitoare la compor-
tarea unor specii forestiere utilizate în compoziţia perdelelor 
de protecţie analizate sunt prezentate în continuare.

Stejarul	brumăriu	(Quercus pedunculiflora)	a fost utilizat ca 
specie de bază în perdelele forestiere de protecţie a câmpului 

realizate la Staţiunea Bărăganu (judeţul Călăraşi), în perdele 
antierozionale din incinta Staţiunii de Cercetare Perieni (ju-
deţul Vaslui) precum şi a celor de protecţie a căilor ferate (Bal-
ta Albă – jud. Buzău, Traian Sat – judeţul Brăila), în coridorul 
central al acestora, în amestec intim cu ulm de câmp, paltin 
de câmp, frasin, arţar tătărăsc, jugastru şi arbuşti (foto 3, 4). 
Faţă de condiţiile climatice, se arată destul de rezistent în ce 
priveşte uscăciunea solului şi a atmosferei, fiind adaptat la 
climatul moderat uscat caracteristic silvostepei dar este pre-
tenţios faţă de condiţiile edafice, vegetând bine mai ales pe 
solurile cernoziomice cambice şi argiloiluviale din silvostepă.

Foto 1.Perdele antierozionale Perieni Bârlad 
Soil protection forest belts, Perieni – Bârlad

Foto 2. Perdele forestiere de protecţie a câmpului, 
Focşani 

Field protection forest belts, Focşani

Prezintă creştere înceată în primii ani după plantare, aceasta 
devenind tot mai activă după realizarea stării de masiv (7…10 
ani). La Perieni, în perdele antierozionale, în staţiune de sil-
vostepă cu cernoziom cambic, la vârsta de peste 50 de ani, 
a realizat diametre de bază de 40…50 cm şi înălţimi de cca.  
22 m. La Staţiunea Bărăgan (Călăraşi), pe cernoziom tipic, la 
vârsta de 50-55 de ani, în amestec cu tei, paltin, arţar tătărăsc, 
jugastru şi arbuşti (lemn câinesc, sânger), a realizat diametre 
cuprinse între 18 şi 48 cm (în medie 28 cm) şi înălţimi de 20-
21 m, iar la 12-13 ani, diametre de 14-20 cm şi înălţimi de 8-9 
m. În amestec cu frasinul, care s-a dovedit un concurent pu-
ternic al stejarului, atât menţinerea cât şi dimensiunile reali-
zate au fost mai reduse. Rezultate bune au fost înregistrate şi 
în perdele de protecţie a căilor ferate (Traian Sat, Balta Albă), 
pe cernoziom tipic, unde după 50 de ani, stejarul brumăriu în 
amestec cu ulmul de câmp a realizat diametre de 30…40 cm 
şi înălţimi de peste 20 (24,5) m. Eficienţa perdelelor cu stejar 
este ridicată realizând o structură semipenetrabilă, determi-
nată de numărul mare de exemplare şi specii precum şi de 
dimensiunile variate ale acestora. Speciile din compoziţie asi-
gură o consistenţă ridicată, regenerându-se pe cale naturală.
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Specie deosebit de valoroasă din punct de vedere economic 
(fiind arborele indigen cel mai valoros din silvostepă) şi cu o 
foarte mare longevitate, utilizarea sa în perdelele de protec-
ţie este indicată mai ales în cazul solurilor de tip cernoziom 
cambic şi argiloiluvial, cu preponderenţă în coridorul central 
al perdelelor forestiere de protecţie a câmpului precum şi a 
celor de protecţie a căilor de comunicaţie sau a perdelelor an-
tierozionale. Înrădăcinarea este pivotantă, valorificănd bine 
solul, pe mare adâncime.

Foto 3. Stejar brumăriu în miezul perdelei forestiere de 
protecţie antierozională (Perieni, jud. Vaslui–cerno-

ziom cambic, în silvostepă) 
Greyish oak at the core of the erosion protection forest belt (Peri-

eni, Vaslui County–cambic chernozem, in forest steppe)

Foto 4. Stejar brumăriu în amestec cu ulm de câmp în co-
ridorul central al perdelei forestiere de protecţie CFR, pe 

cernoziom tipic, în silvostepă (Balta Albă, jud. Buzău) 
Greyish oak mixed with field elm in the central corridor of the 
railway protection forest belt, on typical chernozem, in forest 

steppe (Balta Albă, Buzău County

Salcâmul (Robinia pseudacacia) a fost specia cel mai frecvent 
utilizată în perdelele forestiere de protecţie a câmpului, a 
celor antierozionale precum şi a celor de protecţie a căilor 
de comunicaţie, în teritoriul analizat. Temperamentul este 
pronunţat de lumină. Creşterea sa viguroasă şi rapidă chiar 
din primii ani după plantare a condus, în condiţii favorabile 
de vegetaţie (în staţiuni de silvostepă cu soluri cernoziomi-
ce necarbonatate sau având conţinut redus de carbonaţi), la 
realizarea unor înălţimi de cca. 5 m, la vârsta de 4...5 ani şi 
la exercitarea de timpuriu a funcţiilor de protecţie, în cazul 
perdelelor de protecţie împotriva înzăpezirilor. În consecin-
ţă, se poate afirma că la vârsta de 5 ani, eficienţa funcţională 
a perdelelor de protecţie împotriva înzăpezirilor cu bază de 
salcâm se situează la cca. 80% din parametrii propuşi.

În perdelele forestiere de protecţie a câmpului (în judeţul 
Vrancea, la Tătăranu, Măicăneşti şi Garoafa şi în judeţul 
Vaslui, la Fălciu şi Găgeşti), în condiţiile staţionale similare 
cu cele menţionate mai sus, salcâmul a condus la realizarea 
unor înălţimi de cca 10 m, la vârsta de 9...15 ani şi realizarea 
funcţionalităţii la cca 70% din parametrii propuşi (datori-
tă neintroducerii de specii de ajutor şi arbuşti pe rândurile 
marginale). În staţiuni favorabile creşterea este foarte activă. 
Creşterea maximă în diametru şi volum se realizează între 
12 şi 20 de ani (la 25 de ani produce în aceleaşi condiţii sta-
ţionale cât stejarul la 40 de ani). Longevitatea este de peste 
100 de ani, dar dupa vârsta de 35-40 ani, s-a constatat slăbi-
rea vitalităţii, uscare şi rărirea culturii (foto 5).

Lăstăreşte şi drajonează puternic. Înrădăcinarea este trasan-
tă, pe solurile superficiale sau pivotant-trasantă, pe cele pro-
funde, valorificând foarte bine solul.

Perdelele forestiere de protecţie a câmpului înfiinţate după 
1989, cu deosebire în Câmpia Siretului (la Măicăneşti, Tătă-
ranu, Garoafa şi Doaga–jud. Vrancea), cu lăţime de 8-12 m, 
s-au realizat de regulă din salcâm, în coridorul central (la 
schema de 2 x 2 m) şi salcâm, sălcioară şi măceş (în propor-
ţii egale), în rândurile marginale (la 1 m pe rând). Pe baza 
observaţiior efectuate s-a constatat că după vârsta de 10 ani 
perdelele se răresc şi devin foarte penetrabile (Foto 6), iar 
sălcioara şi măceşul (pe rândurile marginale) sunt copleşite 
de salcâm şi chiar dispar iar sălcioara se apleacă mult (4-6 m), 
deranjând culturile agricole învecinate.

Foto 5. Salcâm cu vârsta de 50 de ani, Perieni – Bârlad. 
50 years old Black locust, Perieni - Bârlad
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Foto 6. Perdea forestieră de salcâm pe cernoziom cambic 
din silvostepă, rărită în partea inferioară datorită lip-
sei arbuştilor şi speciilor de ajutor marginale (Garoafa, 

jud. Vrancea)

Black locust forest belt on cambic chernozem in silvosteppe, rare in 
lower part due to lack of bush and secondary species (Garoafa, Vrancea)

În consecinţă, având în vedere faptul că plantaţiile de sal-
câm se răresc şi se luminează odată cu înaintarea în vârstă, 
este necesar ca pe rândurile marginale să nu se mai intro-
ducă salcâm, ci cel mult specii arborescente de mărimea a 
II-a (precum maclura, corcoduşul, arţarul tătărăsc, jugastrul, 
sălcioara ş.a.), în amestec cu arbuşti (din care menţionăm 
păducelul, măceşul, socul, sângerul, lemnul câinesc ş.a), care 
să asigure reglarea penetrabilităţii perdelei şi protecţia solu-
lui. În acest fel se asigură şi protecţia perdelei împotriva ani-
malelor precum şi limitarea extinderii în câmp a salcâmului, 
prin drajonare sau aplecarea sălcioarei peste culturile agrico-
le. Arbuştii introduşi se extind treptat, prin regenerare na-
turală, în interiorul perdelei (de salcâm), pe măsura creşterii 
gradului de iluminare la sol, odată cu înaintarea în vârstă.

Pe solurile compacte, grele, argiloase sau având conţinut ri-
dicat de carbonat de calciu, pe cele cu exces temporar de apă 
la inundaţii sau pe soluri sărăturate, salcâmul nu a dat rezul-
tate satisfăcătoare.

Glădiţa	(Gleditschia triacanthos)	a fost frecvent utilizată în 
perdelele forestiere de protecţie a câmpului şi a căilor de co-
municaţie, în special pe rândurile perimarginale. Ca şi salcâ-
mul, prezintă caracter pronunţat de lumină.

 Deşi preferă solurile afânate, umede, se dezvoltă satisfăcător 
şi pe solurile compacte, cu carbonat de calciu şi chiar pe cele 
cu un grad redus de sărăturare (foto 7). A condus la rezultate 
bune şi pe soluri sau protosoluri aluviale, suportând bine in-
undaţiile de scurtă durată.

Creşterea este rapidă, deşi în primii 2 ani este afectată prin 
roaderea lăstarilor de către iepuri de câmp. Cu toate că lăs-
tăreşte destul de bine (putând realiza prin tăiere garduri vii, 
de nepătruns pentru animale), spre deosebire de salcâm, nu 
drajonează, fapt care reprezintă un avantaj demn de luat în 
consideraţie, cu deosebire în cazul perdelelor de protecţie a 
câmpului. Se menţionează comportarea sa foarte bună, din 
acest punct de vedere, în perdelele cu rol mixt: antierozional 

şi de protecţie a câmpului de la Fălciu, judeţul Vaslui. Aici au 
fost proiectate şi realizate cu bune rezultate perdele cu lăţi-
me de 18m şi respectiv 9 rânduri: cinci rânduri de salcâm în 
coridorul central al perdelei, plantat la schema 2x1 m, câte 
un rând de glădiţă (rândul postmarginal) şi unul de sălcioară 
(marginal), la aceeaşi schemă de 2x1 m pe fiecare latură a 
perdelei.

Foto 7. Glădiţă în rânduri perimarginale, Tătăranu Vrancea. 
Honey locust in pre-marginal rows, Tătăranu Vrancea

Foto 8. Frasin în miezul perdelei forestiere,  
staţiunea Bărăganu 

Ash at the core of the forest belt –Bărăganu Station
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Înrădăcinarea este pivotant – trasantă, destul de profundă, 
valorificând bine solul, pe mare adâncime.

Longevitatea acestei specii este de peste 100 de ani. Cerce-
tările efectuate au arătat ca la vârste de peste 40 de ani are 
stare de vegetaţie foarte activă, menţinându-şi eficacitatea 
funcţională. Prin comparaţie cu salcâmul, creşterea sa este 
mai redusă în primii 2...3 ani de la plantare după care aceasta 
devine foarte activă, realizând la vârsta 15 ani, diametre de 
10-14 cm şi înălţimea de 9-10 m (Tătăranu-Vrancea) iar la 40-
45 de ani, diametre de 38-46 cm şi înălţimi de cca. 20 m (în 
perdele CFR – intervalul Traian Sat-Lacu Sărat, jud. Brăila).

Ulmul	de	câmp (Ulmus campestris) a fost utilizat în perdele-
le forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, în coridorul 
central al acestora, în amestec cu stejar brumăriu, jugastru, 
arţar tătărăsc şi abuşti (foto 4). Temperamentul este mode-
rat de lumină, menţinându-se în tinereţe, pe soluri fertile şi 
sub o uşoară umbrire. Fiind destul de rezistent la secetă şi 
îngheţurile târzii, prezintă şi o mare adaptabilitate faţă de 
umiditatea solului. Se arată însă foarte pretenţios faţă de 
condiţiile edafice, vegetând bine pe solurile cernoziomice.

În condiţii favorabile creşterea este destul de viguroasă, la 5 
ani realizând înălţimea medie de 5 m. La Balta Albă în staţiu-
ne de silvostepă cu cernoziom cambic, în amestec cu stejarul 
brumăriu şi alte specii, după 50 de ani a realizat diametre 
cuprinse între 30 şi 60 cm şi înălţimi de peste 22 m. Înrădă-
cinarea este pivotantă în primii 10…15 ani după care se ra-
mifică lateral, la maturitate prezentând numeroase rădăcini 
fasciculare superficiale.

Este foarte sensibil la atacurile agenţilor criptogamici şi cu 
deosebire la cele ale ciupercii ulmilor (Ophiostoma ulmii). Lăs-
tăreşte şi drajonează destul de slab.

Deşi este o specie valoroasă din punct de vedere economic, 
datorită rezistenţei scăzute la atacurile de ciuperci criptoga-
mice, utilizarea sa în perdelele de protecţie trebuie făcută cu 
prudenţă în silvostepă.

Ulmul	de	Turchestan (Ulmus pumila var. pinnato-ramosa) a 
fost utilizat cu precădere în perdelele forestiere de protecţie 
a căilor de comunicaţie din zona studiată, dar şi în perdele 
de protecţie a câmpului (Staţiunea Bărăganu) în coridorul 
central al acestora, în amestec intim cu arbuşti sau specii 
arborescente precum arţarul tătărăsc, jugastrul, mojdreanul, 
corcoduşul şi chiar cu salcâmul. Temperamentul este mode-
rat de lumină.

Fiind rezistent la secetă şi geruri şi având o mare amplitudine 
de adaptare la condiţiile edafice a condus la rezultate bune şi pe 
soluri grele, compacte, pe cele cu un conţinut ridicat de carbo-
naţi de calciu şi chiar pe cele cu un grad mai redus de sărăturare.

Lăstăreşte dar nu drajonează. În tinereţe creşterea este 
foarte rapidă (de aproape două ori mai rapidă ca la ulmul de 
câmp). Astfel, în staţiuni de stepă pe cernoziom tipic (staţi-
unea Bărăganu), la 15 ani, realizează înălţimi de 12-13 m şi 
diametre de bază cuprinse între 12 şi 24 cm iar la 55 de ani, 
realizează înălţimi de 17-18 m şi diametre cuprinse între 30 
şi 52 cm (Traian Sat – Brăila, Balta Albă – Buzău).

Înrădăcinarea este pivotant–trasantă, foarte puternic dezvol-
tată, atât lateral cât şi în profunzime, valorificând bine solul. 
Coroana bogată cu ramificaţie deasă şi regulată protejează bine 

solul, împiedicând înierbarea. O calitate importantă a acestuia 
este că nu suferă de ciuperca ulmilor (Ophiostoma ulmii).

Fiind destul de rezistent atât faţă de condiţiile staţionale cât 
şi la dăunători, este recomandat atât pentru perdele foresti-
ere de protecţie a câmpului, cât şi pentru cele de protecţie a 
căilor de comunicaţie, în condiţii aride de vegetaţie şi chiar 
pe soluri afectate de sărăturare.

Frasinul (Fraxinus excelsior) a fost utilizat frecvent în per-
delele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, dar şi 
în perdele de protecţie a câmpului (Staţiunea Bărăganu), în 
coridorul central al acestora, în amestec intim cu abuşti sau 
specii arborescente (foto 8). Dovedeşte o mare adaptabili-
tate faţă de condiţiile climatice dar este pretenţios faţă de 
condiţiile edafice, vegetând bine pe solurile cernoziomice. În 
tinereţe, pe soluri fertile, se manifestă ca specie de umbră, 
pentru ca la maturitate să devină foarte sensibil la umbrire, 
ceea ce îl situează printre arborii cu temperament de lumină.

În ceea ce priveşte comportarea frasinului în amestec cu alte 
specii, acesta a fost copleşit pe rândurile interioare, în ames-
tec cu ulm, salcâm, arţar, sălcioară (la 13 ani–staţiunea Bă-
răganu), menţinându-se mai bine pe rândurile post-margi-
nale. În amestec cu stejarul, unde stejarul a fost introdus pe 
rândurile centrale, iar frasinul pe cele post-marginale, la vâr-
ste de peste 50 ani, frasinul a realizat menţinere mai bună şi 
dimensiuni mai mari decât stejarul (diametre de bază până 
la 40 cm şi înălţimi de până la 20-22 m), în special pe latura 
nordică a perdelei (Staţiunea Bărăganu).

Este sensibil la îngheţuri şi geruri şi la atacuri de insecte: Lyt-
ta vesicatoria, care provoacă defolieri şi Zeuzera pyrina, care 
atacă lujerii şi tulpinele tinere.

 Prezintă creştere înceată în primii doi ani după plantare (cca 
20 cm), după care devine tot mai activă (peste 0,5 m pe an), 
realizând maximul între 30 şi 40 de ani. Lăstăreşte puternic.

Deşi creşterile cele mai active le realizează în staţiuni de 
luncă cu soluri fertile, eutrofice, reavăn-jilave până la ume-
de, profunde, permeabile şi afânate, are o stare de vegetaţie 
activă şi pe soluri cu mai puţină umiditate din câmpie (cer-
noziom argiloiluvial).

Poate să suporte în condiţii bune inundaţiile sau chiar apa 
stagnantă, vegetând satisfăcător şi pe soluri aluviale sau 
chiar pe soluri gleizate şi pseudogleizate. Se înscrie în rândul 
speciilor longevive (peste 200 de ani).

Înrădăcinarea este puternică, bine ramificată şi profundă, cu 
o reţea deasă de rădăcini superficiale şi subţiri care exploa-
tează puternic solul şi usucă orizonturile superioare ale aces-
tuia. Datorită acestui fapt, când se asociază intim cu stejarul, 
acesta este puternic concurat de înrădăcinarea deosebit de 
eficientă a frasinului.

Specie deosebit de valoroasă din punct de vedere economic, 
utilizarea sa în perdelele de protecţie este indicată mai ales în 
cazul solurilor bine aprovizionate cu apă, cu preponderenţă în 
coridorul central al perdelelor forestiere de protecţie a câm-
pului precum şi a celor de protecţie a căilor de comunicaţie.

Frasinul	 de	 Pennsylvania (Fraxinus pennsylvanica) a fost 
întâlnit în zonele de luncă cu soluri aluviale, în perdelele fo-
restiere de protecţie a malurilor şi căilor de comunicaţie, în 
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coridorul central al acestora, în amestec intim cu arbuşti sau 
specii arborescente. Fiind o specie rustică, cu mare adapta-
bilitate, puţin exigentă faţă de condiţiile edafice, rezistentă 
la geruri şi secetă şi suportând satisfăcător inundaţiile, a dat 
rezultate bune mai ales pe protosoluri şi soluri aluviale. Este 
mai puţin pretenţios faţă de fertilitatea şi umiditatea solului 
decât frasinul comun.

Creşterea este destul de rapidă în tinereţe dar slăbeşte odată 
cu înaintarea în vârstă. Lăstăreşte bine. Înrădăcinarea este 
predominant superficială, putând fi cultivat împreună cu 
stejarul brumăriu.

Deşi prezintă o valoare economică mai redusă, utilizarea sa 
în perdelele de protecţie este indicată mai ales în cazul so-
lurilor şi protosolurilor aluviale, sărace, în coridorul central 
al perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie.

Paltinul	de	câmp (Acer platanoides) a fost utilizat mai puţin, 
în special în perdelele forestiere antierozionale, în amestec 
intim cu arbuşti sau specii arborescente, având tempera-
ment mijlociu, faţă de lumină. Fiind destul de rezistent la 
secetă şi gerurile excesive se arată foarte pretenţios faţă de 
condiţiile edafice, vegetând destul de bine pe cernoziomuri 
cambice şi argiloiluviale.

Înrădăcinarea este pivotant–trasantă, mai superficială decât 
a paltinului de munte, asociindu-se bine cu stejarii.

Rezistă destul de bine la atacurile insectelor şi ciupercilor. 
Temperamentul faţă de lumină este mijlociu. Creşterea este 
destul de rapidă, realizând la vârsta de 5 ani înălţimi de 3-4 
m. La Perieni, în staţiune de silvostepă cu cernoziom cambic, 
în amestec cu stejarul brumăriu şi alte specii, după 50 de ani 
a realizat diametre de 30 …40 cm şi înălţimi de peste 20 m. 
Lăstăreşte bine.

Este indicată utilizarea sa în silvostepă şi zona forestieră de 
dealuri, ca specie de amestec, în coridorul central al perde-
lelor forestiere de protecţie a câmpului precum şi a celor de 
protecţie a căilor de comunicaţie.

Arţarul	 tătărăsc	 (Acer tataricum) şi	 jugastrul	 (Acer cam-
pestre) au fost utilizate cu precădere în perdelele forestiere 
de protecţie a căilor de comunicaţie şi în cele antieroziona-
le, atât în coridorul central al acestora cât şi la periferie, în 
amestec intim cu arbuşti sau cu alte specii arborescente (ste-
jar, paltin ş.a.).

Fiind rezistente la secetă şi geruri şi având o mare amplitu-
dine de adaptare la condiţiile edafice au condus la rezultate 
bune şi pe soluri grele, compacte, pe cele cu carbonat de cal-
ciu şi chiar pe cele cu un grad mai redus de sărăturare.

Creşterea este destul de viguroasă în tinereţe dar longevita-
tea este redusă. Înrădăcinarea este trasantă, bogat fascicula-
ră, asociindu-se bine cu stejarii. Lăstăreşte bine.

Este de asemenea, destul de rezistent la dăunători, fapt ce îl 
recomandă atât pentru perdele forestiere de protecţie a câm-
pului, cât şi pentru cele de protecţie a căilor de comunicaţie, 
în condiţii aride de vegetaţie. Având temperament mai mult 
de umbră sunt, de asemenea, indicate ca specii de ajutor în 
perdelele forestiere cu stejari, protejând bine solul.

Arţarul	american	(Acer negundo) a fost utilizat în perdelele 
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie. Fiind rezistent 

la secetă şi având o mare amplitudine de adaptare la condiţii-
le edafice a condus la rezultate bune şi pe solurile compacte cu 
carbonat de calciu, preferând însă solurile uşoare şi reavene.

Creşterea este foarte activă în tinereţe, dar longevitatea este 
redusă, rar până la 100 de ani. Lăstăreşte bine. Prezintă o 
capacitate remarcabilă de extindere naturală, prin sămânţă, 
în spaţiile învecinate, având însă o coroană destul de rară şi 
suferind de rupturi de zăpadă. Este puternic afectat de ata-
curi de insecte (omizi).

În lipsa altor specii mai valoroase, poate fi utilizat în perdele 
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie pe soluri bine 
aprovizionate cu apă.

Corcoduşul (Prunus cerasifera) a fost utilizat cu precădere în 
perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, în 
rândurile marginale şi postmarginale precum şi în coridorul 
central al acestora, în amestec intim cu arbuşti sau specii ar-
borescente precum frasinul, ulmul, stejarul, arţarul tătărăsc, 
jugastrul, mojdreanul, glădiţa, salcâmul, caragana, lemnul 
câinesc, măceşul ş.a.

Deşi are temperament de lumină a vegetat destul de bine 
şi în amestecuri dense cu speciile menţionate. Realizează 
creşteri viguroase chiar şi pe soluri uscate şi sărace. Înrădă-
cinarea este profundă, cu multe ramificaţii lateral; lăstăreşte 
puternic. Fiind rezistent la secetă şi geruri şi având o mare 
amplitudine de adaptare la condiţiile edafice a condus la re-
zultate bune atât pe solurile grele, compacte cât şi pe cele cu 
carbonaţi de calciu.

 Este, de asemenea, destul de rezistent la dăunători, fapt ce îl 
recomandă atât pentru perdele forestiere de protecţie a câm-
pului, cât şi pentru cele de protecţie a căilor de comunicaţie, 
în condiţii aride de vegetaţie şi pe soluri având un conţinut 
ridicat de carbonat de calciu, tasate şi mai uscate.

Pentru producţia de fructe este recomandat ca specie mar-
ginală-postmarginală, crescând interesul proprietarilor de 
teren pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie.

Cireşul	pădureţ	(Prunus avium) a fost utilizat în proporţie 
redusă în perdelele forestiere de protecţie a câmpului (Tă-
tăranu–Vrancea), în rândurile marginale şi postmarginale, 
având temperament de lumină. S-a dovedit puţin pretenţios 
faţă de condiţiile edafice, suportând bine soluri grele, cu con-
ţinut de carbonat de calciu.

Specie iubitoare de căldură şi umiditate atmosferică, rezistă 
bine la geruri. Creşterea este activă în tinereţe. Înrădăcina-
rea este pivotant-trasantă, cu ramificaţii laterale lungi, pu-
ternic ancorate în sol; lăstăreşte destul de bine. Longevitatea 
trece rar peste 100 de ani.

Utilizarea sa în perdelele de protecţie este indicată mai ales 
în cazul solurilor bine aprovizionate cu apă, în rândurile 
postmarginale ale perdelelor forestiere de protecţie a câm-
pului precum şi a celor de protecţie a căilor de comunicaţie, 
în amestec cu arbuşti.

Vişinul	turcesc	(Prunus mahaleb) a fost utilizat în rândurile 
marginale şi postmarginale ale perdelelor forestiere de pro-
tecţie a căilor de comunicaţie, având temperament de lumi-
nă. Fiind puţin pretenţios faţă de condiţiile edafice, a vegetat 
bine şi pe soluri superficiale, uscate, cu un conţinut ridicat de 
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carbonat de calciu, manifestând rezistenţă mare la secetă şi 
ger. Necesită multă căldură estivală.

Creşterea este activă în tinereţe, realizând la 5 ani înălţimi 
de 2…3 m dar slăbeşte odată cu înaintarea în vârstă. Înră-
dăcinarea este pivotant–trasantă, cu ramificaţii laterale mai 
profunde şi mai bogate ca la cireş, puternic ancorate în sol; 
lăstăreşte şi drajonează slab.

Utilizarea sa în perdelele de protecţie este indicată mai ales 
în cazul solurilor superficiale şi scheletice şi cu un conţinut 
ridicat de carbonaţi de calciu, în rândurile marginale şi post-
marginale ale perdelelor forestiere de protecţie a câmpului 
precum şi a celor de protecţie a căilor de comunicaţie.

Dudul	alb (Morus alba) a fost utilizat în perdelele forestiere 
de protecţie a căilor ferate (jud. Braila, Galaţi), în amestec in-
tim cu arbuşti sau specii arborescente, având temperament 
mijlociu faţă de lumină. Fiind rezistent la secetă şi gerurile de 
iarnă; suferă uneori din cauza îngheţurilor timpurii. Se arată 
destul de modest faţă de condiţiile edafice, vegetând chiar şi 
pe soluri bătătorite. A dat rezultate bune mai ales pe cernozio-
muri cambice şi argiloiluviale precum şi pe solurile aluviale.

Rezistă destul de bine la atacurile insectelor şi ciupercilor. 
Creşterea este înceată în primul an, apoi foarte activă reali-
zând, la vârsta de 5 ani, înălţimea de 2…3 m, iar longevitatea 
este de cca 150 de ani. Înrădăcinarea este pivotant–trasantă; 
lăstăreşte slab. Pretându-se bine la tundere se poate utiliza 
şi la formarea gardurilor vii.

 Este indicată utilizarea sa în stepă şi silvostepă, ca specie de 
amestec, în coridorul central al perdelelor forestiere de pro-
tecţie a câmpului precum şi a celor de protecţie a căilor de 
comunicaţie.

Maclura	 (Maclura aurantiaca), deşi este o specie exotică,	a 
fost frecvent utilizată în perdelele forestiere de protecţie 
a căilor de comunicaţie (CFR) înfiinţate în anii 1950-1960, 
predominant în rândurile marginale şi cele postmarginale, 
având temperament de semiumbră. Rezistentă la secetă, se 
dezvoltă bine pe soluri fertile dar a condus la rezultate bune 
şi pe soluri aluviale (foto 9).

Lăstăreşte abundent şi drajonează bine. Prezintă o coroană 
densă cu frunzis bogat, fapt deosebit de important pentru 
utilizarea sa în perdelele de protecţie împotriva înzăpezirilor.

Creşterea este destul de rapidă. Înrădăcinarea este profundă, 
bogat ramificată.

Este recomandată pentru rândurile marginale în perdelele 
forestiere de protecţia câmpului şi a celor de protecţie a căi-
lor de comunicaţie.

Sălcioara	(Elaegnus angustifolia) a fost utilizată cu precădere 
în perdelele forestiere de protecţie a câmpului şi cele anti-
erozionale, în rândurile marginale, având temperament de 
lumină. Sporadic a fost folosită şi în perdelele forestiere de 
protecţie a căilor de comunicaţie. Are o mare amplitudine 
ecologică, vegetează destul de activ chiar şi pe soluri sărătu-
rate. Cel mai bine se dezvoltă însă pe soluri mai umede. Pre-
zintă o rezistenţă deosebită la ger, dar preferă un climat cu 
veri călduroase.

Rusticitatea sa deosebită îi conferă calitatea de specie indica-
tă pentru situaţiile grele de instalare a vegetaţiei forestiere, 

cu soluri sărace (protosoluri aluviale şi terenurilor sărătura-
te dar nu prea uscate).

În condiţii favorabile de vegetaţie, creşterea este foarte ac-
tivă (atinge înălţimea de 2-3 m după trei ani de la plantare 

– blocul experimental Vulturu-Vrancea). Înrădăcinarea este 
trasantă; lăstăreşte şi drajonează.

Cercetările efectuate au evidenţiat că introducerea sa în per-
delele forestiere de protecţie a câmpului cu bază de salcâm, 
în rândurile marginale, pe soluri cernoziomice, a condus la 
rezultate destul de slabe. Datorită temperamentului pronun-
ţat de lumină şi a creşterii active, în partea dinspre nord a 
perdelelor, în căutarea luminii, sălcioara s-a dezvoltat asime-
tric (lăbărţat), spre exteriorul perdelei.

Foto 9. Zona marginală a perdelei forestiere de protecţie 
a căii ferate, cu predominarea maclurei, pe sol aluvial 

din silvostepă, (Putna Seacă, jud. Vrancea) 
Marginal area of the railway protection forest belt, with osage-

orange predominance, on forest steppe alluvial soil, (Putna Seacă, 
Vrancea County)

Foto 10. Zona marginală cu sălcioară a perdelei forestie-
re Balta Albă (Buzău), pe soluri cu conţinut de săruri

Oleaster marginal area of the Balta Albă (Buzău) forest belt, on 
salty soils

În condiţiile menţionate, în iernile cu zăpezi abundente, 
acumularea zăpezii pe coroană a condus la o aplecare şi mai 
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accentuată a trunchiurilor şi ruperi ale ramurilor la o parte 
însemnată din exemplare.

Pe de altă parte, coroana sa lăbărţată şi rară asigură o slabă 
contribuţie la reglarea densităţii (respectiv la crearea unei 
penetrabilităţi cât mai reduse în perdelele forestiere de pro-
tecţia a căilor de comunicaţie) şi stânjeneşte dezvoltarea spe-
ciilor arborescente din îmediata sa apropiere. Rezultate mai 
bune s-au obţinut, în condiţii staţionale asemănătoare, prin 
folosirea maclurei sau a glădiţei.

Cu toate inconvenientele menţionate, sălcioara se recoman-
dă la înfiinţarea perdelelor forestiere antierozionale, a celor 
de protecţie a câmpului precum şi a celor de protecţie a căilor 
de comunicaţie, în condiţii staţionale grele până la extreme 
de terenuri cu soluri sărace şi chiar sărăturate, pe rânduri 
marginale/postmarginale, în amestec cu arbuşti (foto 10).

Nucul	 (Juglans regia), a fost analizat pe baza observaţiilor 
efectuate asupra unor aliniamente realizate în lungul căilor 
de comunicaţie (Mărăşeşti, Focşani) precum şi în perdele de 
protecţie a câmpului (Staţiunea Bărăganu) sau pe marginea 
drumurilor de exploatare (Suraia).

Plantat pe soluri cernoziomice şi coluvisoluri profunde, bo-
gat humifere, nucul prezintă o stare bună de vegetaţie, creş-
terile fiind active. Înrădăcinarea este pivotantă, puternic 
dezvoltată. Lăstăreşte destul de viguros.

S-a constată însă, că în cazurile în care distanţa de plantare 
dintre exemplare s-a situat la mai putin de 5…6 m, coroa-
nele acestora prezintă o dezvoltare asimetrică, ramurile nu 
se întrepătrund dar se jenează reciproc, iar fructificaţia este 
slabă. Mai mult decât atât, tăierile de îngrijire efectuate în 
coroană nu au condus la efectele scontate, accentuând asi-
metria acestora.

În schimb, exemplarele situate la distanţă de peste 6 m 
(8…10 m) prezintă o conformaţie mult mai bună atât a coroa-
nei cât şi a trunchiurilor precum şi o fructificaţie bună. Acest 
lucru se datorează faptului că nucul, specie cu temperament 
pronunţat de lumină, îşi dezvoltă repede şi puternic coroana.

În condiţii favorabile de vegetaţie, creşterea este foarte rapi-
dă. La 10 ani poate realiza înălţimea de 8…10 m şi diametrul 
de bază mediu de 20 cm, iar la peste 40-50 de ani înălţimea 
de până 18-20 m şi diametre de peste 40 cm.

Atât din observaţiile efectuate cât şi din experienţa de până 
acum (în ţara noastră cât şi pe plan mondial), rezultă că plan-
tarea nucului în aliniamente, la distanţă de 6 m sau mai mică, 
deşi conduce la realizarea unor perdele de protecţie a câmpu-
lui (de tip alei) funcţionale, nu asigură o producţie optimă de 
fructe şi nici o calitate superioară a lemnului.

În consecinţă, considerăm oportună continuarea cercetări-
lor pentru stabilirea celor mai indicate soluţii tehnice de rea-
lizare a perdelelor cu bază de nuc, în asociere cu alte specii de 
arbori sau de arbuşti, în condiţiile realizării în paralel, a unei 
funcţionalităţi optime a perdelelor şi a unei producţii bune 
de fructe şi lemn pentru furnire estetice.

Pinul	negru	 (Pinus nigra) este o specie puţin pretenţioasă 
faţă de condiţiile de sol. Se dezvoltă bine în condiţiile unor 
veri călduroase şi a unui climat uscat, secetos, pe soluri mij-
lociu profunde, compacte, cu substrat calcaros sau având un 

conţinut ridicat de carbonaţi de calciu, având exigenţe redu-
se faţă de umiditatea solului.

Datorită calităţilor sale de arbore decorativ, poate fi introdus, 
asemănător salcâmului japonez şi ienupărului de Virginia, în 
zona marginală a perdelelor forestiere de protecţie a căilor 
de comunicaţie, în partea dinspre cale, în amestec cu arbuşti 
ornamentali.

Ienupărul	de	Virginia	(Juniperus Virginiana, este	de aseme-
nea, o specie puţin pretenţioasă faţă de condiţiile staţionale. 
Suportă bine verile călduroase şi climatul secetos.

Datorită calităţilor sale de arbore decorativ, poate fi intro-
dus, asemănător salcâmului japonez şi pinului negru, în zona 
marginală a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de co-
municaţie, în partea dinspre cale.

Salcâmul	japonez	(Sophora japonica) a fost întâlnită în zona 
Traian Sat (Judeţul Brăila). Ca şi salcâmul, prezintă tempera-
ment pronunţat de lumină.

Preferă staţiuni mai calde, ferite de geruri, cu solurile afâna-
te, profunde, uşoare, fertile şi reavene. A condus la rezultate 
bune pe cernoziomuri cambice, nisipo-lutoase la lutoase.

Creşterea este relativ înceată în primii ani. Prezintă înrădăcinare 
destul de profundă. Lăstăreşte destul de bine dar nu drajonează.

Datorită calităţilor sale de arbore decorativ, poate fi introdus, 
asemănător pinului negru şi ienupărului de Virginia, în zona 
marginală a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de co-
municaţie dar numai în condiţii staţionale favorabile dez-
voltării sale, respectiv pe soluri fertile şi uşoare (cernoziom 
cambic şi argiloiuvial, cu textură nisipo-lutoasă la lutoasă).

Sâmbovina	 (Celtis australis) a fost întâlnită în compoziţia 
perdelelor de la Staţiunea Bărăganu, introdusă pe rânduri-
le marginale în amestec cu vişinul turcesc, jugastru, arţar 
tătărăsc şi arbuşti. Rezistă bine la secetă, pe soluri sărace, 
nisipoase, sărăturate, având creştere viguroasă şi formând 
coroane destul de regulate şi bogate. Aceste calităţi îl reco-
mandă pentru a fi utilizat în compoziţia perdelelor forestiere 
ce vor fi realizate în condiţii staţionale vitrege.

Speciile	de	arbuşti	folosite în perdelele de protecţie a căilor 
de comunicaţie analizate în teren au fost: lemnul câinesc, sân-
gerul, păducelul, măceşul, scumpia, socul, salba moale, caraga-
na, amorfa, iasomia ş.a. (foto 11–12). Acestea au rol prioritar 
de protecţie a solului şi de reglare a penetrabilităţii în vederea 
asigurării unei funcţionalităţi optime a acestor perdele. Ar-
buştii introduşi în rândul marginal şi postmarginal (dinspre 
calea de comunicaţie) cu rol mixt, peisagistic şi de protecţie au 
fost: cununiţa, caprifoiul, liliacul, iasomia şi scumpia.

În perdelele de protecţie a câmpului, arbuştii folosiţi au fost: 
măceşul şi păducelul.

Rezultatele obţinute privind comportarea acestora în diver-
se situaţii (tipuri şi compoziţii de perdele de protecţie) sunt 
prezentate în cele ce urmează.

Lemnul	câinesc (Lygustrum vulgare) a fost utilizat cu precă-
dere în perdelele forestiere de protecţie a căilor de comuni-
caţie, în rândurile marginale şi postmarginale precum şi în 
coridorul central al acestora, în amestec intim cu specii arbo-
rescente precum stejarul, paltinul, frasinul, arţarul tătărăsc, 
jugastrul, mojdreanul.
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 A vegetat bine pe o gamă largă de soluri de la cernoziomuri la 
soluri aluviale, având creştere activă. Formează tufe bogate 
care acoperă bine solul şi contribuie substanţial la reglarea 
penetrabilităţii perdelelor. Înrădăcinarea este superficială, 
cu numeroase ramificaţii fine. Această specie lăstăreşte, dra-
jonează şi marcotează.

Având o amplitudine ecologică mare, rezistă la secetă şi la 
umbrire, fiind specia arbustivă cea mai indicată în compo-
ziţia perdelelor forestiere de protecţie a câmpului şi a căilor 
de comunicaţie, cu deosebire în coridorul central al acestora.

Sângerul (Cornus sanguinea) a fost utilizat cu precădere în 
perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi în 
perdele de protecţie a câmpului de la Staţiunea Bărăganu, pre-
zentând calităţi asemănătoare cu lemnul câinesc. Formează 
tufe bogate care acoperă bine solul şi contribuie substanţial la 
reglarea penetrabilităţii perdelelor. Înrădăcinarea este super-
ficială, cu numeroase radicele; lăstăreşte viguros şi drajonează.

Suportând bine umbrirea, se poate planta pe rândurile inte-
rioare ale perdelelor forestiere de protecţie din silvostepă şi 
zona forestieră.

Foto 11. Sânger şi lemn câinesc în rândurile marginale 
ale perdelelor forestiere de protecţie – staţiunea Bără-

ganu, Călăraşi 
Red dogwood and privet in the marginal rows of the protection 

forest belts –Bărăganu Station, Călăraşi

Foto 12. Rânduri marginale din arbuşti, perdea forestie-
ră de protecţie a căii ferate – Lacu Sărat, Brăila 

Red dogwood and privet in the marginal rows of the protection 
forest belts –Bărăganu Station, Călăraşi

Cornul (Cornus mas) a fost utilizat destul de puţin în perdelele 
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, prezentând ca-
lităţi asemănătoare cu sângerul. Pretinde mai multă căldură 
şi este mai rezistent la secetă decât sângerul, dar temperamen-
tul este mai de luminâ decât al acestuia. Creşterea este foarte 
înceată, iar înrădăcinarea puternică. Formează tufe bogate 
care acoperă bine solul şi contribuie substanţial la reglarea 
penetrabilităţii perdelelor. Lăstăreşte viguros şi drajonează.

Fiind şi o specie fructiferă, este indicat a se planta pe rân-
durile exterioare, marginale şi post marginale ale perdelelor 
forestiere de protecţie din silvostepă şi zona forestieră.

Socul (Sambucus nigra) a fost utilizat cu precădere în perdele-
le forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, în coridorul 
central al acestora, în amestec cu specii arborescente (salcâm). 
A vegetat bine pe cernoziomuri formând tufe mai rare decât 
lemnul câinesc sau sângerul. Înrădăcinarea este profundă şi 
puternică, ajungând în lateral până la 8 m ; lăstăreşte bine.

Temperamentul de semiumbră (mai puţin rezistent la um-
brire decât sângerul şi lemnul câinesc), limiteză folosirea sa 
în zonele marginale, mai luminate, ale perdelelor forestiere 
de protecţie, fiind recomandat în perdele cu salcam.

Salba	moale (Euonimus europaeus) a fost utilizată, de asemenea, 
în perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, în 
coridorul central al acestora, în amestec cu specii arborescente.

A vegetat bine pe soluri diverse, de la cernoziomuri la soluri 
aluviale. Formează tufe bogate care acoperă bine solul şi con-
tribuie substanţial la reglarea penetrabilităţii perdelelor. În-
rădăcinarea este pivotant–trasantă; drajonează viguros.

Având o amplitudine ecologică mare, rezistă la secetă dar 
este mai sensibilă la umbrire decât sângerul şi lemnul câi-
nesc, fiind indicată în zonele marginale, mai luminate, ale 
perdelelor forestiere de protecţie.

Caprifoiul	tătărăsc	(Lonicera tatarica) a fost utilizat cu pre-
cădere în perdelele forestiere de protecţie a căilor de comuni-
caţie, în rândurile marginale şi postmarginale.

E o specie nepretenţioasă faţă de sol şi climă, vegetează bine 
pe soluri cernoziomice, fiind rezistent la secetă, ger şi fum. 
Prezintă un temperament relativ pretenţios faţă de lumină. 
A format tufe bogate care acoperă bine solul şi contribuie 
substanţial la reglarea penetrabilităţii perdelelor. Înrădăci-
narea este superficială, cu numeroase ramificaţii fine; lăstă-
reşte, drajonează şi marcotează.

Datorită tufelor dense şi aspectului ornamental, poate fi folo-
sit în zonele marginale, mai luminate ale perdelelor forestie-
re de protecţie a căilor de comunicaţie, iar datorită capacităţii 
ridicate de drajonare, în perdelele de protecţie antierozionale.

Amorfa	 (Amorpha fruticosa) a fost utilizată în perdelele fo-
restiere de protecţie a căilor de comunicaţie, în rândurile 
marginale şi postmarginale, vegetând bine pe cernoziomuri 
şi soluri aluviale dar şi pe taluzuri.

Având o amplitudine ecologică mare, rezistă destul de bine la 
secetă, preferând staţiuni mai calde, cu sezon lung de vegeta-
ţie. A format tufe bogate care acoperă bine solul şi contribuie 
substanţial la reglarea penetrabilităţii perdelelor. Înrădăci-
narea este dezvoltată puternic în adâncime, cu numeroase 
ramificaţii laterale; lăstăreşte şi drajonează abundent inva-
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dând terenurile învecinate.

Datorită aspectului ornamental, în lipsa altor arbuşti mai va-
loroşi, poate fi folosită în zonele marginale, mai luminate (de-
oarece are temperament de lumină), ale perdelelor forestiere 
de protecţie a căilor de comunicaţie iar datorită capacităţii 
ridicate de drajonare, în perdelele de protecţie antierozionale.

Porumbarul (Prunus spinosa) a fost întâlnit în rândurile 
marginale ale perdelelor forestiere de protecţie a căilor de co-
municaţie sau pe taluzurile acestora, instalat pe cale naturală.

Fiind o specie xerofită, rezistentă la ger şi puţin pretenţioa-
să faţă de condiţiile edafice vegetează satisfăcător pe soluri 
compacte, uscate. Prezintă o coroană foarte densă.

Datorită capacităţii ridicate de drajonare invadează terenu-
rile părăsite, necultivate, formând desişuri de nepătruns. 
Tufele bogate acoperă bine solul şi contribuie substanţial la 
reglarea penetrabilităţii perdelelor. Înrădăcinarea este pro-
fundă, cu numeroase ramificaţii laterale, iar creşterea încea-
tă; drajonează puternic.

Suportând puţin umbrirea este indicat a se folosi în rânduri-
le marginale ale perdelelor forestiere de protecţie a căilor de 
comunicaţie şi a perdelelor antierozionale.

Păducelul (Crataegus monogyn) a fost utilizat cu precădere 
în perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie.	
Fiind o specie nepretenţioasă faţă de sol şi climă, vegetează 
bine pe o gamă mare de soluri, până la cele mai uscate şi com-
pacte, ameliorând solul prin litiera sa bogată.

Creşterea este înceată, iar înrădăcinarea este dezvoltată pu-
ternic în adâncime, cu numeroase ramificaţii laterale.

Având un temperament relativ pretenţios faţă de lumină, se 
recomandă plantarea sa îndeosebi pe rândurile marginale 
ale perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie 
şi a celor antierozionale.

Măceşul (Rosa canina) a fost utilizat cu precădere în perdele-
le forestiere de protecţie a câmpului dar şi în cele de protecţie 
a căilor ferate, pe rândurile marginale.	Fiind o specie nepre-
tenţioasă faţă de sol şi climă, vegetează bine şi pe solurile 
mai grele (terenuri degradate), compacte, ameliorând solul 
prin litiera sa bogată.

Prezintă un temperament pretenţios faţă de lumină fiind reco-
mandat în rândurile marginale ale perdelelor forestiere de protec-
ţie, asigurând totodată protecţia perdelei şi producţie de fructe.

Caragana (Caragana arborescens) are o mare amplitudine 
edafică, vegetând bine pe cernoziomuri, soluri uscate şi chiar 
sărăturate. Creşterea este destul de rapidă în tinereţe. Înră-
dăcinarea este bine dezvoltată, în solurile uscate de stepă de-
păşind 2 m în adâncime.

 Lăstăreşte dar nu drajonează, avâd şi calitatea de a ameliora 
solul prin simbioză cu bacteriile fixatoare de azot. Suportă bine 
umbrirea, fiind întâlnită chiar şi în interiorul perdelelor, sub ma-
siv (Intervalul Traian Sat–Lacu Sărat). Se recomandă plantarea 
sa în rândurile marginale ale perdelelor forestiere de protecţie.

Cătina	roşie (Tamarix ramosissima) a fost utilizată cu precă-
dere în perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunica-
ţie.	Fiind o specie nepretenţioasă faţă de sol şi climă, vege-
tează bine pe o gamă mare de soluri, până la cele mai uscate, 

compacte şi sărăturate.

Prezintă temperament de lumină, iar creşterea este destul de 
înceată. Înrădăcinarea este dezvoltată puternic în adâncime.

Având un temperament relativ pretenţios faţă de lumină, 
este indicată a se planta pe rândurile marginale ale perdele-
lor forestiere, în condiţii dintre cele mai dificile de vegetaţie, 
cu soluri superficiale, uscate sau chiar sărăturate.

Gărdurariţa	 (Lycium halimifolium), întâlnită în rândurile 
marginale ale perdelelor forestiere de protecţie a căilor de 
comunicaţie, probabil instalată pe cale naturală. În perdeaua 
de protecţie a căii ferate de la Ianca a format pe unele porţi-
uni o bandă marginală de 2…4 m lăţime şi 2…3 m înălţime, 
foarte compactă.

Fiind o specie xerofită, rezistentă la ger şi puţin pretenţioasă 
faţă de condiţiile edafice vegetează satisfăcător şi pe soluri 
uscate dar se dezvoltă slab pe cele compacte.

Datorită capacităţii ridicate de drajonare şi a creşterii acti-
ve se extinde pe terenurile învecinate, formănd desişuri de 
nepătruns.

Nu suportă umbrirea, fiind indicată a se folosi numai în rân-
durile marginale ale perdelelor forestiere de protecţie, în si-
tuaţiile în care nu pot produce prejudicii terenurilor agricole 
învecinate, datorită extinderii prin drajonare.

Liliacul (Syringa vulgaris) este rezistent la ger şi creşte pe so-
luri cu un conţinut bogat de carbonaţi de calciu, drajonând 
puternic. Avându-se în vedere aspectul decorativ deosebit şi 
tufele dese pe care le formează, este indicată plantarea sa pe 
rândurile marginale ale perdelelor forestiere de protecţie a 
căilor de comunicaţie, către cale.

Scumpia (Cotinus coggygria) vegetează bine pe soluri uscate 
şi chiar pe substrate calcaroase.

Deşi suportă destul de bine umbrirea, se recomandă mai ales 
pentru rândurile marginale ale perdelelor, având în vedere şi 
aspectul decorativ deosebit.

Cununiţa (Spiraea x vanhouttei) a fost utilizată în perdelele 
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, în rândurile 
marginale şi postmarginale. Nu este pretenţioasă faţă de sol 
şi rezistă la ger, vegetând bine mai ales pe cernoziomuri şi 
soluri aluviale. Manifestă temperament de lumină.

Datorită tufelor dense şi aspectului ornamental, se recoman-
dă a fi folosită în zonele marginale, mai luminate (având tem-
perament de lumină), ale perdelelor forestiere de protecţie a 
căilor de comunicaţie.

Iasomia	(Philadelphus coronarius) a fost utilizată cu bune re-
zultate în perdelele forestiere de protecţie a căilor de comu-
nicaţie, în rândurile marginale şi postmarginale. A vegetat 
bine pe cernoziomuri şi soluri aluviale. Nu este pretenţioasă 
faţă de sol, împunându-se condiţia ca acesta să nu fie prea 
uscat; rezistă bine la ger. Datorită tufelor dense şi aspectului 
ornamental, este indicată în zonele marginale a perdelelor 
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie.

4. Concluzii
Cercetările efectuate au condus la următoarele constatări şi 
concluzii mai importante:
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•	 Perdelele forestiere de protecţie îşi manifestă multiplele 
lor influenţe asupra mediului înconjurător prin reducerea 
vitezei vântului, micşorarea amplitudinilor temperatu-
rilor, reducerea evapotranspiraţiei, acumularea apei din 
precipitaţii, îmbunătăţirea condiţiilor de fertilizare şi de 
conservare a solului, intrarea mai timpurie în vegetaţie a 
culturilor, furnizarea de material lemnos populaţiei din 
zonă, furnizarea de fructe de pădure, dezvoltarea apicul-
turii, sporirea efectivelor de vânat, creearea condiţiilor de 
muncă în câmp mai bune, sporuri de producţii agricole ş.a.

•	 Îndeplinirea funcţiilor de protecţie de către perdelele fo-
restiere cu maximă eficienţă este determinată de compozi-
ţia, structura şi modul de aşezare a acestora în teren, ele-
mente care sunt condiţionate, la rândul lor, de circumstan-
ţele naturale din regiunea respectivă: condiţiile generale 
fizico-geografice şi fitoclimatice precum şi de intensitatea 
şi direcţia de acţiune a factorilor dăunători sau de adversi-
tăţile climatice asupra cărora acţionează perdelele foresti-
ere de protecţie; în acelaşi timp, concomitent cu exercita-
rea unor funcţii multiple: ecologice, sociale şi educaţionale, 
în condiţiile în care sunt corect îngrijite şi conduse, acestea 
reprezintă o sursă regenerabilă de lemn, fructe de pădure, 
plante medicinale şi multe altele.

•	 Perdelele forestiere de protecţie a câmpului, a căilor de co-
municaţii sau antierozionale realizate în teritoriul analizat 
prezintă, în cea mai mare parte, o stare bună de vegetaţie şi 
au un rol deosebit în reducerea vitezei vânturilor dăunătoa-
re, creşterea umidităţii solului în câmpul agricol şi proteja-
rea culturilor la îngheţ. Aceste perdele s-au realizat, atât în 
trecut cât şi în ultimii ani, în cea mai mare parte, cu salcâm; 
în perdelele cu rol mixt de protecţie a câmpului şi de protec-
ţie antierozională, au mai fost folosite ca specii principale: 
stejarul brumăriu, paltinul de câmp şi ulmul de câmp.

•	 În perdelele forestiere de protecţie a câmpului cu bază de 
salcâm, asocierea acestuia cu sălcioară şi măceş în rându-
rile marginale nu a condus la cele mai bune rezultate, dez-
voltarea sălcioarei şi măceşului fiind puternic stânjenită de 
salcâm; pentru a se obţine o structură şi o eficienţă cores-
punzatoare a perdelelor se impune ca pe rândurile margi-
nale să se introducă numai specii de ajutor (arţar tătărăsc, 
ulm de Turchestan, corcoduş, maclură ş.a) şi arbuşti (mă-
ceş, păducel), iar salcâmul să fie introdus pe rândurile inte-
rioare (coridorul central sau miezul perdelei).

•	 Perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie au 
fost realizate dupa 1940 prin utilizarea unui bogat asor-
timent de specii, în funcţie de condiţiile staţionale; spe-
ciile arborescente cel mai frecvent folosite au fost: ulmul 
de câmp, ulmul de Turkestan, frasinul, stejarul brumăriu, 
paltinul de câmp, salcâmul, glădiţa, dudul, corcoduşul, ar-
ţarul tătăresc, arţarul american, jugastrul, vişinul turcesc, 
maclura; speciile de arbuşti utilizate frecvent au fost: pă-
ducelul, măceşul, amorfa, caragana, sângerul, salba moale, 
caprifoiul tătărăsc, porumbarul, lemnul câinesc, cătina ro-
şie ş.a., la care se adaugă, în rândurile marginale, dinspre 
cale, specii arbustive ornamentale precum: liliacul, cunu-
niţa şi iasomia.

•	 Perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie îm-
potriva înzăpezirilor, prin excepţionala lor valoare funcţi-

onală dar şi prin bogăţia şi diversitatea floristică, chiar aşa 
cum se găsesc acum într-o stare avansată de degradare; pre-
zintă o deosebită importanţă ecologică, socială şi economi-
că, ceea ce impune, de la caz la caz, pentru cea mai mare par-
te din acestea, măsuri urgente de ameliorare sau refacere.

•	 Perdelele forestiere de protecţie antierozională analizate 
prezintă o stare bună de evoluţie a culturilor şi au un rol 
deosebit în disiparea scurgerilor superficiale, creşterea in-
filtraţiei apei în sol şi prevenirea eroziunii solului. Aceste 
perdele s-au realizat cu specii de bază: stejar brumăriu sau 
salcâm; specii principale de amestec şi de ajutor: paltinul 
de câmp, ulmul de câmp, cireşul de pădure, jugastrul, arţa-
rul tătărăsc (iar în rândurile marginale zarzărul); arbuşti: 
păducel, măceş, amorfă, sânger.

•	 Pentru exercitarea unei eficienţe optime pe întreaga peri-
oadă a evoluţiei lor, perdelele forestiere necesită suprave-
gherea atentă şi intervenirea cu lucrări silvice specifice, în 
raport cu stadiul de evoluţie, speciile componente şi condi-
ţiile staţionale în care acestea evoluează.

5. Recomandări
Pe baza rezultatelor obţinute s-au formulat recomandări 
tehnice pentru instalarea perdelelor forestiere de protecţie, 
prezentate succint în continuare:

•	 introducerea în compoziţie a unor specii cu întrebuinţări 
multiple (melifere, fructifere, medicinale, lemn ş.a);

•	 speciile repede crescătoare cu port umbros şi înrădăcinare bo-
gată nu se vor aşeza în imediata apropiere sau alături de speci-
ile de valoare cu creştere mai înceată, pentru a nu fi copleşite;

•	 pentru creşterea rezistenţei perdelei, vor alterna speciile 
cu înrădăcinare trasantă şi pivotantă. În rândurile margi-
nale se va evita plantarea speciilor cu înrădăcinare trasan-
tă; pe aceste rânduri se vor planta specii cu înrădăcinare 
pivotantă şi fasciculară mai grupată pentru a asigura o re-
zistenţă sporită la vânt;

•	 rândurile marginale să fie alcătuite din specii ghimpoase 
(glădiţă, maclura, sălcioară, măceş, păducel, păliur, etc.), pen-
tru a asigura un scut contra păşunatului sau altor fapte ilicite;

•	 se va ţine cont de puterea de drajonare a arborilor şi arbuş-
tilor, amestecându-se în aşa fel speciile încât să se foloseas-
că mai bine toate straturile de sol;

•	 se va evita introducerea în compoziţia perdelelor a speci-
ilor de arbori şi arbuşti care adăpostesc pe ele dăunători 
ai altor specii forestiere sau a culturilor agricole, pomicole 
sau viticole.

Pentru stabilirea compoziţiei perdelelor forestiere de protec-
ţie, în funcţie de condiţiile fitoclimatice şi pedologice s-au 
recomandat:

1). Compoziţii de împădurire cu bază de quercinee specii de 
amestec, ajutor (ulm, paltin, arţar tătărăsc, jugastru) şi ar-
buşti, după cum urmează:

•	 Compoziţii cu stejar brumăriu, în zona de câmpie forestie-
ră, silvostepă, pe cernoziom cambic, argiloiluvial;

•	 Compozitii cu stejar pedunculat, în zona de câmpie foresti-
eră sau gorun în zona de dealuri joase (mai umede), pe so-
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luri cernoziomoide, cenuşii, argiluvisoluri (brune roşcate 
ş.a) şi aluviale fertile fără săruri.

2). Compoziţii de împădurire cu specii principale (salcâm sau 
glădiţă), specii de amestec (jugastru, arţar tătărăsc, păr, cor-
coduş, maclură, sălcioară) şi arbuşti (păducel, măceş, scum-
pie, lemn câinesc, caragană, liliac, porumbar), respectiv:

•	 salcâm în zonele de dealuri joase–silvostepă (stepă) pe so-
luri uşoare (cernoziomuri, psamosoluri) conţinut redus de 
carbonaţi;

•	 glădiţă, în zonele de stepă, silvostepă, dealuri joase pe so-
luri bălane, cernoziomuri carbonatice şi alte soluri grele;

3). Compoziţii de împădurire pe bază de ulm (pe cernozio-
muri carbonatice, soluri aluviale fine) sau ulm de Turkestan 
(pe soluri sărace, grele cu carbonaţi şi săruri), din stepă până 
în zona forestieră;

4).Compoziţii de împădurire pe bază de frasin (frasin de Pen-
silvania) în lunci pe soluri aluviale, lăcovişti din zona fores-
tieră şi silvostepă;

5).Compoziţii cu ulm de Turkestan, plop chinezesc (Populus 
simonii) sau sălcioară pe soluri aluviale sărăturate din stepă 
până în zona forestieră.

Speciile forestiere cărora trebuie să li se acorde în viitor o 
atenţie sporită pentru a fi incluse în compoziţia perdelelor de 
protecţie a câmpului sunt: stejarii, paltinul de câmp, frasinul, 
nucul, cireşul de pădure, mojdreanul, ulmii, jugastrul, arţa-
rul tătărăsc, glădiţa, maclura, corcoduşul, zarzărul, iar dintre 
arbuşti: cornul, sângerul, păducelul, porumbarul, măceşul.

Un interes deosebit din punct de vedere economic, pentru 
toate tipurile de perdele de protecţie, prezintă întroducerea 
în compoziţia acestora a speciilor fructifere precum: nucul, 
cireşul de pădure, mărul şi părul pădureţ, vişinul, vişinul 
turcesc, mălinul american, corcoduşul, zarzărul, cornul, pă-
ducelul, coacăzul negru, coacăzul auriu, măceşul, porumba-
rul care, pentru a fructifica, trebuie introduse pe rândurile 
marginale ale perdelelor. Acestora li se adaugă speciile meli-
fere precum salcâmul, teiul, sălcioara ş.a.

Introducerea speciilor fructifere şi a celor melifere în per-
delele forestiere de protecţie ar spori considerabil valoarea 
economică a perdelelor, contribuind la creşterea interesului 
micilor proprietari de terenuri pentru instalarea şi proteja-
rea de la distrugeri a culturilor forestiere de protecţie în zona 
de câmpie.
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Abstract
Research	on	the	Behavior	of	Some	Species	of	Trees	and	Shrubs	Used	in	the	Composition	of	Protection	Forest	
Belts	in	South-Eastern	Romania

Research has been conducted as part of the research project „Technologies of Installation and Rehabilitation of the Pro-
tection Forest Belts in the South-East of the Country”, funded by RELANSIN Program (contract 1996/2004), aimed at 
solving issues determining the afforestation compositions (species assortments, planting device) for the installation and 
rehabilitation of protection forest belts. The research has followed the behavior and evolution of the forest species in the 
existing protection forest belts, in relation to the composition, manner of association of the species, executed works, but 
as well with the stationary conditions in which they vegetate. There were also discussed aspects of management, rege-
neration and restoring or improving the structure of degraded forest belts, so that they can fulfill their protective role.

Based on the research results there were developed technical guidance on the composition and mixing schemes for the 
protection forest belts in the South – East area of the country.

Carrying out with maximum efficiency of the forest belts’ protection function is determined by the composition, structu-
re and their installation on the land, and these are determined by knowledge of the region’s natural factors. Forest Species 
are chosen and associated by case, taking into account their bioecological peculiarities, their demands to the stationary 
conditions, aiming to achieve the maximum protective effect in the shortest time and for the longest period of time.

Keywords:	protection forest belts, forest species, composition, mixing schemes.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Soluţii tehnice pentru realizarea 
reţelelor de perdele forestiere de 

protecţie a terenurilor agricole din 
Câmpia Română şi Podişul Dobrogei

Cornel Costăchescu, Florin Dănescu, Elena Mihăilă, Dan Niţu, Marian Ianculescu

1. Introducere
Ca parte semnatară a “Convenţiei privind Combaterea De-
şertificării” din 1994, România trebuie să-şi aducă contri-
buţia la realizarea principalului obiectiv al acesteia: “comba-
terea deşertificării şi reducerea efectelor secetei în ţările cu 
probleme serioase de secetă şi/sau deşertificare prin măsuri 
eficiente la toate nivelele, cu scopul de a contribui la realiza-
rea dezvoltării durabile în zonele afectate”.

România face parte din cele 110 ţări de pe glob în care se 
înregistrează zone potenţial afectate de deşertificare, ca re-
zultat al perioadelor frecvente, lungi şi accentuate de secetă, 
datorate în principal dezechilibrelor apărute în caracteris-
ticile climei, dar şi reducerii severe a suprafeţei ocupate de 
vegetaţia forestieră în regiunile de câmpie şi de dealuri joase.

Se poate aprecia că deşertificarea, seceta şi ariditatea au o 
determinare în timp şi spaţiu, fiind provocate în principal 
de variaţiile climatice şi activitatea umană. Ca urmare, de-
şertificarea sau seceta accentuată şi de durată sunt însoţite 
de procese de degradare a terenurilor, solurilor, vegetaţiei şi 
resurselor hidrologice, chiar şi în zonele uscat sub-umede.

Culturile şi perdelele forestiere de protecţie, ca mijloace de 
apărare împotriva adversităţilor de natură climatică, de pro-
tecţie a solului împotriva eroziunii şi alunecărilor, de protecţie 
a obiectivelor social-economice şi a căilor de comunicaţie, au 
fost şi sunt în atenţia tuturor ţărilor cu agricultură dezvoltată, 
în care culturile, solul şi aşezările umane suferă mai mult sau 
mai puţin de influenţele vânturilor dăunătoare, ale secetei şi 
ale eroziunii de suprafaţă (Ianculescu, 2005, 2007, 2008).

Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni cu vegetaţie 
forestieră, cu lungimi diferite şi lăţimi relativ înguste, ampla-
sate la o anumită distanţă unele faţă de altele, sau faţă de un 
obiectiv, cu scopul de protejare împotriva efectelor unor factori 
dăunători, ale căror efecte se manifestă mai intens în condiţi-

ile integrării acestora într-o reţea cu extindere cât mai mare.

Sunt în general cunoscute multiplele influenţe binefăcătoare 
ale acestor perdele asupra culturilor şi producţiei agricole şi 
zootehnice, solului şi apelor, faunei folositoare, sănătăţii oa-
menilor şi aşezărilor umane, într-un cuvânt asupra mediului, 
în teritoriile în care acestea se instalează.

În sinteză, principalele efecte ecologice, sociale şi economi-
ce ale instalării perdelelor forestiere de protecţie constau în 
(Lupe, 1952, 1953; Popescu, 1954; Costăchescu et al., 2005):

•	 îmbunătăţirea condiţiilor microclimatice prin modificarea 
albedoului, micşorarea cu 1-4 0C a amplitudinii diurne a 
temperaturii aerului şi cu 1-2 0C a celei anuale, reducerea 
vitezei vântului cu 31-55% în partea adăpostită şi cu 10-
15% în cea expusă, reducerea evapotranspiraţiei neproduc-
tive cu până la 30%, sporirea umidităţii aerului la suprafa-
ţa solului cu 3-5%;

•	 îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a cultu-
rilor agricole limitrofe până la o distanţă egală cu de 20-30 
ori înălţimea perdelei în partea de sub vânt (adăpostită) şi 
de 5-12 ori înălţimea perdelei în partea din vânt (expusă);

•	 creşterea condiţiilor de fertilitate şi conservare a solului, 
reducerea eroziunii şi a scurgerilor de apă pe pante, redu-
cerea până la oprirea totală a deflaţiei, sporirea umidităţii 
solului, îmbogăţirea solului în humus şi alte substanţe nu-
tritive şi modificarea pH-ului acestuia datorită surplusului 
de substanţă organică din frunze şi rădăcini;

•	 creşterea producţiei de masă lemnoasă şi de produse accesorii;

•	 sporirea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră;

•	 protecţia obiectivelor economico-sociale şi a căilor de co-
municaţii;

•	 crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea faunei locale;

PERDELE FORESTIERE
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•	 creşterea biodiversităţii zonale;

•	 ameliorarea stocului de carbon;

•	 reconstrucţia şi îmbunătăţirea peisajului.

În consecinţă, realizarea reţelelor de perdele forestiere are 
consecinţe nu numai în ceea ce priveşte protejarea şi conser-
varea condiţiilor de mediu, ci şi sub aspectul creşterii pro-
ducţiilor agricole sau cel puţin al menţinerii acestora la un 
nivel relativ constant chiar şi în condiţiile unor oscilaţii cli-
matice semnificative.

Necesitatea perdelelor forestiere de protecţie a fost sesizată 
încă din anul 1860 de Ion Ionescu de la Brad, care a realizat 
primele „plantaţii pentru adumbriri contra vântului” între 
anii 1870-1872.

Deşi la începutul secolului 20 ţara noastră, prin planul de 
perdeluire a Bărăganului, Ialomiţei şi Brăilei, deţinea priori-
tatea mondială în acest domeniu, după 1962, regimul politic 
din acea perioadă a hotărât defrişarea majorităţii perdelelor 
forestiere de protecţie a câmpului. S-au menţinut şi au rămas 
funcţionale perdelele forestiere de protecţie realizate de sil-
vicultorii români în perioada interbelică în Cadrilater (par-
tea de sud a Dobrogei, cedată Bulgariei în 1940).

După anul 1989 s-a pus problema reintroducerii perdelelor 
forestiere de protecţie în România, legea perdelelor fores-
tiere, nr. 289 din 2002 creând cadrul legal (***, 2002a; ***, 
2002b) pentru înfiinţarea acestora (Ianculescu, 2001).

Lucrarea reprezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor acu-
mulate în domeniul perdelelor forestiere de protecţie, pre-
cum şi a experienţei dobândite în ceea ce priveşte proiectarea 
şi execuţia acestora, şi a abordat cu prioritate Câmpia Româ-
nă şi Podişul Dobrogei, deoarece din aceste regiuni provin 
cele mai multe semnale legate de manifestarea proceselor de 
degradare a condiţiilor de mediu, mai ales sub aspectul ari-
dizării (Costăchescu şi Dănescu, 2005, 2006; Mihăilă, 2006; 
Dănescu şi Costăchescu, 2009).

Această lucrare se adresează specialiştilor din agricultură şi 
silvicultură cu preocupări în acest domeniu, instituţiilor cu 
atribuţii în ceea ce priveşte fundamentarea politicilor agri-
cole, silvice şi persoanelor fizice şi juridice care doresc să înfi-
inţeze perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole, 
prezentând soluţii concrete de realizare a reţelelor de per-
dele forestiere la nivel administrativ-teritorial, elaborate pe 
baza condiţiilor actuale: de mediu, de folosinţă a terenurilor 
şi cadastrale.

2. Materiale şi metodă
Pentru stabilirea reţelei de perdele forestiere de protecţie la 
nivelul unităţilor geografice abordate (Câmpia Română şi 
Dobrogea), pe baza rezultatelor cercetărilor anterioare ofici-
alizate prin norme tehnice au fost luate în considerare numai 
terenurile arabile şi păşunile (prin vectorizare pe ortofoto-
planuri scara 1:5000), fiind excluse de la bun început livezile, 
viile, intravilanul localităţilor şi, bineînţeles, terenurile ocu-
pate de vegetaţie forestieră. A rezultat astfel suprafaţa totală 
de teren agricol care trebuie analizată în vederea amplasării 
reţelei de perdele forestiere (2.806.989 ha pentru Câmpia 
Română şi 679.958 ha în Dobrogea

2.1.Amplasarea teoretică a reţelei de perdele forestiere de 
protecţie a câmpului în Câmpia Română şi Dobrogea
În vederea adoptării soluţiilor tehnice de realizare a perdele-
lor a fost necesară încadrarea staţională a teritoriului anali-
zat. În cadrul acestei etape o fază importantă a constituit-o 
stabilirea tipurilor de sol dominante la nivelul tuturor locali-
tăţilor, cu menţiunea că încadrarea preliminară a fost făcută 
pe baza informaţiilor oferite de harta pedologică scara 1:200 
000, întocmită de ICPA (Institutul de Cercetări pentru Pedo-
logie şi Agrochimie) (***, 1963-1986), peste care s-au supra-
pus limitele administrative ale localităţilor. În acest scop a 
fost necesară georeferenţierea prealabilă a hărţii pedologice, 
utilizând imaginile aeriene ortorectificate.

Soluţiile de împădurire au fost stabilite pe tipuri de soluri şi 
grupuri de tipuri de soluri apropiate ecologic, corelând exi-
genţele ecologice ale speciilor cu caracteristicile ecologice ale 
solurilor. Transpunerea soluţiilor de împădurire pe planuri a 
fost realizată deci prin asocierea lor cu solurile deja evidenţi-
ate pe hărţile de lucru.

Peste aceste straturi succesive de informaţie diversă (geogra-
fică, hidrografică, pedologică, de soluţii de împădurire, ad-
ministrativă, de infrastructură ş.a.) a fost amplasată reţeaua 
teoretică de perdele forestiere de protecţie (Figura 1). Reţea-
ua este alcătuită din perdele principale distanţate la 600 m 
şi perdele secundare care intersectează perdelele principale 
la distanţa de 1200 m (aceasta fiind dimensiunea cea mai 
frecventă a tarlalelor agricole). Având în vedere direcţia şi 
frecvenţa vânturilor dominante, perdelele principale au fost 
orientate pe direcţia nord – sud. Din considerente legate de 
necesitatea de a compensa reducerea efectului protector, da-
torată măririi distanţelor dintre perdele (faţă de distanţa 
considerată optimă – 1000 m x 500 m), prin creşterea lăţi-
mii perdelelor secundare, dar şi necesitatea de a simplifica 
proiectarea şi execuţia ulterioară a reţelei de perdele, a fost 
adoptată o lăţime unică a perdelelor, de 10 m.

Reţeaua teoretică de perdele a fost întreruptă în punctele de 
intersecţie cu căile importante de comunicaţie (căi ferate, au-
tostrăzi, drumuri naţionale şi drumuri judeţene) şi cu apele 
(râuri, lacuri, bălţi).

Suprafaţa reţelei de perdele pe localităţi, categorii de folosinţă şi 
soluţii de împădurire a rezultat din suprapunerea reţelei peste 
straturile de informaţie menţionate anterior, pe această bază 
fiind determinat ulterior şi necesarul de material de împădurire.

Pentru realizarea analizei GIS (Sisteme Informatice Geogra-
fice) a informaţiilor existente în vederea evaluării suprafeţei 
care se impune a fi plantată cu perdele forestiere de protecţie 
a câmpului, dar şi pentru identificarea suprafeţelor cores-
punzătoare diferitelor soluţii de împădurire, s-au folosit ur-
mătoarele surse de informaţii (date).

•	 Harta geomorfologică din Atlasul RSR (Institutul de Ge-
ografie), tipărită în anul 1976, care a fost folosită pentru a 
delimita cele două unităţi geografice (Câmpia Română şi 
Dobrogea), realizându-se stratul de poligoane care pune în 
evidenţă cele două zone.

•	 Ortofotoplanuri, care au fost folosite pentru identificarea 
exactă a terenurilor arabile şi a păşunilor. Pe ortofotopla-
nuri au fost vectorizate contururile terenurilor arabile şi 
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păşunilor, cărora li s-a atribuit codul corespunzător (teren 
arabil sau păşune). Prin această operaţie au fost eliminate 
de la început suprafeţele care nu constituie obiectul insta-
lării reţelei de perdele forestiere de protecţie a câmpului 
(livezi, vii, obiective social-economice, intravilanul locali-
tăţilor, zonele forestiere ş.a.).

•	 Hărţi administrative la nivel de judeţ scara 1:100.000, 
care au fost scanate, georeferenţiate şi folosite pentru vecto-
rizarea limitelor de comune. După vectorizare acestora li s-au 
introdus atributele corespunzătoare: numele comunei, codul 
Siruta şi judeţul din care fac parte. Astfel a rezultat stratul de 
poligoane cu unităţi administrative (comune, judeţe).

•	 Hărţile de sol 1:200.000 realizate de Institutul Geologic 
în anul 1969, care au fost scanate, georeferenţiate şi apoi 
vectorizate, introducând atributele corespunzătoare fiecă-
rui tip de sol şi rezultând astfel o bază de date GIS pentru 
solurile din zona studiată.

În această etapă, utilizând criteriul pedologic au fost delimi-
tate zonele de luncă cu soluri aluviale (de regulă nisipoase), 
care nu au fost luate în considerare deoarece fiind conside-
rate zone umede necesitatea amplasării perdelelor forestiere 
este mai redusă (şi discutabilă) şi totodată prezintă un po-
tenţial productiv mai scăzut pentru agricultură (fiind mai 
potrivite pentru împădurirea pe scară mai largă).

•	 Date GPS, care au fost culese prin deplasări efectuate în 
teren în zonele de răspândire a solurilor nisipoase, identifi-
cate din baza de date menţionată anterior. Prin deplasarea 
în teren în câteva astfel de zone s-a observat faptul că aces-
tea s-au extins şi limitele extinderii acestora au fost mar-
cate (punctual sau continuu) cu ajutorul echipamentelor 
GPS Trimble clasa GIS de tip GeoXT şi GeoXM şi a softului 
Trimble TerraSync. Pentru o mai uşoară identificare s-au 
folosit imagini georeferenţiate (ortofotoplanuri cu limitele 
zonelor nisipoase sau hărţi topografice) încărcate în GPS.

Datele GPS au fost descărcate şi procesate în etapa de birou 
cu ajutorul softului Trimble Pathfinder Office şi în final au 
fost integrate în sistemul GIS.

Utilizând datele GPS şi datele pedologice existente s-a reali-
zat o estimare a extinderii zonelor cu soluri nisipoase şi s-a 
materializat această extindere în baza de date.

Pe baza acestei estimări au fost delimitate zonele cu nisipuri 
şi soluri nisipoase, care deasemenea nu au fost luate în consi-
derare, necesitând o abordare specifică, diferită de cea folosi-
tă pentru perdelele de protecţie a câmpului, datorită produc-
tivităţii slabe pentru agricultură şi a aridităţii suplimentare 
pe care o determină suprafeţele extinse de nisipuri.

2.2. Generarea reţelei de perdele şi analiza GIS
•	 Reţeaua de perdele forestiere cu dimensiunile teoretice de 

600 m x 1200 m a fost generată automat pentru toată supra-
faţa ţării, urmând ca după analiza GIS de tip clipp	să fie ana-
lizată numai zona care constituie obiectivul acestei etape.

•	 Analiza GIS. În final, utilizând straturile de informaţii 
GIS a putut fi realizată analiza spaţială specifică. În urma 
analizei spaţiale au rezultat datele GIS necesare pentru 
stabilirea suprafeţelor corespunzătoare soluţiilor de înpă-
durire, pe unităţi geografice, categorii de folosinţă şi uni-

tăţi administrativ-teritoriale. În acest scop a fost utilizat 
softul de GIS ArcGIS 9.2.

Factorii	principali	care	trebuie	luaţi	în	considerare	la	
aşezarea	 sau	distribuţia	perdelelor	 forestiere	de	pro-
tecţie	 pe	 suprafaţa	 administrativă	 a	 localităţilor,	 în	
cazul	 proiectării	 reţelei	 de	 perdele	 la	 nivelul	 locali-
tăţilor	sunt: relieful, forma suprafeţei, clima, solul şi roca 
mamă, condiţiile hidrografice ale regiunii (reprezentate prin 
apele freatice, cursurile de apă de suprafaţă şi reţeaua de ca-
nale pentru irigaţii), vegetaţia lemnoasă spontană şi cultiva-
tă, modul de lucru şi utilajele folosite în agricultură, precum 
şi reţeaua de căi ferate, şosele şi drumuri de interes general.

În funcţie de aceşti factori se determină elementele de bază ne-
cesare la amplasarea perdelelor forestiere de protecţie, şi anu-
me: orientarea, distanţa, lăţimea şi deschiderile dintre perdele.

Pentru cunoaşterea formei terenului se utilizează planurile 
topografice ale localităţilor la scara 1:10 000 sau 1:5000, ob-
ţinute de la unităţi specializate (Agenţia Naţională de Cadas-
tru, sau oficii judeţene de cadastru).

În afară de limitele terenului, din aceste planuri se folosesc o 
serie de detalii necesare aşezării perdelelor, şi anume:

•	 cursurile de apă, canalele, iazurile, eleşteele, izvoarele, ba-
zinele de retenţie (existente);

•	 împărţirea terenului după modul de folosinţă (agricol, pă-
duri, perdele de protecţie, pâlcuri de arbori, livezi şi vii) pre-
cum şi evidenţierea unităţilor cadastrale (tarlale, parcele);

•	 intravilanul localităţilor şi diverse obiective economice şi 
sociale;

•	 căi ferate, şosele, drumurile comunale, drumurile de ex-
ploatare, liniile aeriene (telefonice, electrice)

Fig. 1. Diferitele straturi de informaţie suprapuse în 
cadrul analizei GIS 

Different layers of information in GIS analyze

După obţinerea planului topografic, este necesară o primă 
recunoaştere a terenului pentru culegerea datelor generale, 



Anul XVII | Nr. 30 | 2012

51

avându-se în vedere:

•	 date privind solul (identificarea tipului şi a caracteristici-
lor de ansamblu);

•	 date referitoare la formele şi gradele de eroziune şi la ex-
tinderea lor pe suprafaţa terenului respectiv;

•	 date referitoare la speciile forestiere de arbori şi arbuşti 
existente în regiune (insistându-se asupra stării de vege-
taţie şi a productivităţii realizate de speciile arborescente);

•	 date privind posibilităţile locale de producere a puieţilor, 
necesari pentru perdelele forestiere de protecţie;

•	 date referitoare la reţeaua hidrografică existentă şi la acce-
sibilitatea apelor freatice.

3.Rezultate şi discuţii
3.1. Soluţiile de împădurire, recomandate în condiţiile 
pedostaţionale, reflectate de informaţiile existente
Distribuţia şi modul de combinare a factorilor staţionali, din 
cuprinsul Câmpiei Române şi Dobrogei, determină şi diver-
sitatea soluţiilor de împădurire, recomandate pentru realiza-
rea perdelelor forestiere de protecţie.

Pentru stabilirea soluţiilor tehnice de realizare a perdelelor 
este necesară încadrarea pedostaţională generală a terito-
riului analizat, pornind de la premisa că tipul de sol este un 
indicator suficient de bun al încadrării în zonalitatea biocli-
matică. În cadrul acestei etape o fază importantă o consti-
tue stabilirea tipurilor de sol dominante, la nivelul tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale (pe baza informaţiilor 
oferite de harta pedologică scara 1:200 000, întocmită de In-
stitutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie).

Soluţiile de împădurire se stabilesc pe tipuri de soluri şi gru-
puri de tipuri de soluri apropiate ecologic, corelând exigenţe-
le ecologice ale speciilor cu caracteristicile ecologice ale solu-
rilor, dar luând în considerare şi faptul că prin amplasarea lor 
în câmp descoperit şi prin dimensiunile lor reduse, perdelele 
forestiere nu vor beneficia de microclimatul forestier, speci-
ile componente fiind nevoite să vegeteze în condiţii de aridi-
tate mai accentuate decât cele reflectate în mod normal de 
vegetaţia forestieră din zonă (Chiriţă et al., 1977; Geambaşu 
şi Dănescu, 2004; Stănescu et al., 1997). La stabilirea com-
poziţiilor de împădurire au fost avute în vedere şi normele 
tehnice aflate în vigoare (***, 2000).

Ca urmare, în cazul perdelelor forestiere alegerea speciilor şi 
a proporţiei lor de participare, pentru diferite tipuri de solu-
ţii de împădurire se face în funcţie de încadrarea bioclima-
tică şi de condiţiile pedostaţionale corespunzătoare acesteia 
(Antonescu et al., 1969; Coteţ, 1973; Mihăilescu, 1969; ***, 
2005), luând în considerare mai ales speciile de bază indige-
ne şi reprezentative, care intră în alcătuirea tipurilor natu-
rale fundamentale de pădure din arealele respective (stejar 
pufos, stejar brumăriu, stejar pedunculat, cer, gârniţă), dar 
şi alte specii, indigene (tei argintiu, paltin de câmp, jugastru, 
mojdrean, păr, corcoduş, diverşi arbuşti), sau chiar exotice 
(ulm de Turkestan, sălcioară), recunoscute în ceea ce priveşte 
rezistenţa lor sporită la uscăciune.

În Câmpia Română şi Dobrogea variaţia factorilor staţionali, 
edafic şi climatic, în cuprinsul teritoriului permit identifi-

carea (diferenţierea) a opt situaţii pedostaţionale, cărora le 
corespund următoarele compoziţii de împădurire:

ÎN	DOBROGEA

I.	Areale	 cu	 soluri	bălane	 (kastanoziomuri)	din	zona	
de	stepă

Pentru a încadra staţiona,l cât mai corect, arealele cu soluri 
bălane, în care se vor amplasa perdele forestiere se recoman-
dă următorul tip de staţiune: „Stepă de câmpie dobrogeană 
(stejar pufos ± stejar brumăriu), Pi, versanţi prelungi slab 
înclinaţi, culmi domoale, sau terenuri plane, soluri bălane 
(kastanoziomuri), edafic foarte mari, fiziologic superficiale-
mijlociu profunde”.

Pentru situaţia staţională prezentată se recomandă utiliza-
rea următoarei compoziţii de împădurire: 40Stp 20Ult 20Sl 
20arb.

II.	Areale	 cu	 cernoziomuri	 (cernoziomuri	 calcarice	 şi	
tipice)	din	zona	de	stepă

Arealele de stepă cu cernoziomuri pot fi încadrate în urmă-
torul tip de staţiune: „Stepă de câmpie dobrogeană (stejar 
brumăriu, stejar pufos), Pi, versanţi prelungi, slab înclinaţi, 
culmi domoale sau terenuri plane, cernoziomuri (cernozio-
muri calcarice şi tipice), edafic foarte mari, fiziologic mijlociu 
profunde”. Este recomandabilă următoarea compoziţie de 
împădurire: 20Stb 20Stp 20Ult 20Sl 20arb.

III.	 Areale	 cu	 cernoziomuri	 cambice	 (cernoziomuri	
cambice)	din	zona	de	silvostepă	(de	câmpie)	şi	din	de-
presiunile	din	zona	de	stepă	(crovuri,	padine)

Pentru a încadra staţional arealele de stepă şi silvostepă cu 
cernoziomuri cambice se recomandă următorul tip de staţiu-
ne: „Silvostepă de câmpie dobrogeană şi depresiuni din stepă 
(stejar brumăriu ± stejar pufos), Pm-i, versanţi prelungi, slab 
înclinaţi, culmi domoale, terenuri plane şi zone depresionare, 
cernoziomuri cambice (cernoziomuri cambice), slab decarbo-
natate, edafic foarte mari, fiziologic mijlociu profunde”.
În această situaţie staţională se recomandă următoarea com-
poziţie de împădurire: 40Stb 20Mj(Pă) 20Sl 20arb.

ÎN	CâMPIA	ROMâNă

IV.	Areale	cu	cernoziomuri	(cernoziomuri	calcarice	şi	
tipice)	şi	soluri	bălane	(kastanoziomuri)	din	silvoste-
pa	externă	şi	silvostepa	mijlocie

Se recomandă încadrarea acestor areale în următorul tip de 
staţiune: „Silvostepă externă şi mijlocie, productivitate mij-
locie (stejar brumăriu), cernoziomuri (cernoziomuri calcari-
ce şi tipice) şi soluri bălane (kastanoziomuri) pe substrat de 
loess, fiziologic mijlociu profunde – superficiale, edafic foar-
te mari, lutoase, moderat humifere, carbonatice în primii 50 
cm, mai rar carbonatice sub adâncimea de 50 cm (cu orizont 
Cca sub adâncimea de 50 – 70 cm adâncime)”.

Compoziţia recomandată: 40Stb 20Ult 20Sl 20arb.

V.	 Areale	 cu	 cernoziomuri	 cambice	 tipice	 (cernozio-
muri	cambice)	din	silvostepa	mijlocie

Pentru încadrarea staţională a acestor areale se recomandă 
următorul tip de staţiune: „Silvostepă mijlocie, productivita-
te mijlocie-ridicată (stejar brumăriu), cernoziomuri cambice 
tipice (cernoziomuri cambice) pe substrat de loess, fiziologic 
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foarte profunde (rar profunde), edafic foarte mari, lutoase-
luto-argiloase până la cel mult luto-argiloase (mai rar lutoase 
în ansamblu), moderat humifere (mai rar moderat-slab hu-
mifere), necarbonatice în primii 70 cm adâncime”.

În această situaţie se recomandă compoziţia: 40Stb 20Ult 
(Tea) 20Pă 20arb.

VI.	Areale	cu	cernoziomuri	argiloiluviale	tipice	(faeo-
ziomuri	argice	şi	cernoziomuri	argice)	din	silvostepa	
internă

Pentru a încadra staţional aceste areale se recomandă ur-
mătorul tip de staţiune: „Silvostepă internă, productivitate 
ridicată (stejar brumăriu), cernoziomuri argiloiluviale tipi-
ce (faeoziomuri argice şi cernoziomuri argice) pe substrat 
loessoid, fiziologic foarte profunde, edafic foarte mari, lutoa-
se până la luto-argiloase, moderat humifere”.

Compoziţia recomandată: 40Stb20Tea(Ju) 20Pă 20arb.

VII.	Areale	cu	soluri	brune	argiloiluviale	tipice	(prelu-
vosoluri	 tipice),	 soluri	 brune-roşcate	 tipice	 (preluvo-
soluri	roşcate),	soluri	brune-roşcate	luvice	(luvosoluri	
roşcate),	soluri	brune	luvice	(luvosoluri	tipice)	şi	luvi-
soluri	albice	(luvosoluri	albice)	din	câmpia	forestieră

Tipul de staţiune în care se pot încadra aceste areale este 
următorul: „Câmpie forestieră, productivitate mijlocie-ridi-
cată (stejar brumăriu, stejar pedunculat), soluri brune argi-
loiluviale tipice (preluvosoluri tipice), soluri brune-roşcate 
tipice (preluvosoluri roşcate), soluri brune-roşcate luvice 
(luvosoluri roşcate), soluri brune luvice (luvosoluri tipice) şi 
luvisoluri albice (luvosoluri albice) pe substrat lutos, sau lu-
to-argilos (± loessoid), fiziologic foarte profunde, edafic foar-
te mari, lutoase până la luto-argiloase, slab până la moderat 
humifere”.

În concordanţă cu această încadrare staţională compoziţia 
recomandată este: 40Stb(St) 20Pa(Tea) 20Cd 20arb.

VIII.	Areale	cu	soluri	brune	argiloiluviale	vertice	(pre-
luvosoluri	vertice)	şi	soluri	brune-roşcate	vertice	(pre-
luvosoluri	roşcate-vertice)	în	complex	cu	cernoziomuri	
argiloiluviale	vertice	(faeoziomuri	argice-vertice),	so-
luri	brune	luvice	vertice	(luvosoluri	vertice),	luvisoluri	
albice	 vertice	 (luvosoluri	 albice	 vertice),	 planosoluri	
tipice	si	vertice	şi	vertisoluri	(vertosoluri)	pe	substra-
te	argiloase	(±	loessoide)	din	câmpia	forestieră

Tipul de staţiune în care se pot încadra aceste areale este 
următorul: „Câmpie forestieră, productivitate mijlocie-infe-
rioară până la inferioară (cer, gîrniţă), soluri brune argiloi-
luviale vertice (preluvosoluri vertice) şi soluri brune-roşcate 
vertice (preluvosoluri roşcate-vertice) în complex cu cerno-
ziomuri argiloiluviale vertice (faeoziomuri argice-vertice), 
soluri brune luvice vertice (luvosoluri vertice), luvisoluri 
albice vertice (luvosoluri albice vertice), planosoluri tipice şi 
vertice şi vertisoluri (vertosoluri) pe substrate argiloase (± 
loessoide), fiziologic mijlociu profunde, edafic foarte mari, 
argiloase, moderat humifere, compacte-foarte compacte”.

Compoziţia recomandată: 40Ce(Gî) 30Pă 30arb.

Semnificaţia simbolurilor utilizate pentru speciile forestiere 
recomandate în cadrul compoziţiilor de împădurire este ur-
mătoarea: St – stejar pedunculat, Stb – stejar brumăriu, Stp 

– stejar pufos, Ce – cer, Gî – gârniţă, Tea – tei argintiu, Ju – ju-
gastru, Pa – paltin de câmp, Ult – ulm de Turkestan, Sl – săl-
cioară, Mj – mojdrean, Pă – păr, Cd – corcoduş, arb – arbuşti.

Constituirea acestor tipuri de situaţii pedostaţionale se face 
luând în considerare şi principiul compensării reciproce par-
ţiale a factorilor ecologici.

Soluţiile de împădurire prezentate reprezintă soluţii de bază 
pentru realizarea perdelelor forestiere din Câmpia Română 
din Dobrogea.

Din considerente de ordin practic sunt necesare şi soluţii al-
ternative, care însă trebuie să fie adoptate numai în urmă-
toarele situaţii:

•	 lipsa sau insuficienţa puieţilor prevăzuţi în soluţia de bază, 
în situaţia în care etapa de execuţie este prevăzută să în-
ceapă foarte curând;

•	 decizia (în cazul terenurilor proprietate de stat), sau do-
rinţa (în cazul terenurilor aflate în proprietate privată) de 
a beneficia cât mai rapid de efectul protector al perdelelor.

În cazul soluţiilor alternative principalele specii recoman-
date sunt salcâmul (pe solurile necarbonatice din câmpia fo-
restieră şi din silvostepă) şi glădiţa (pe solurile carbonatice 
din silvostepă şi stepă). Speciile, care participă la realizarea 
acestor soluţii alternative trebuie alese luând în considerare 
următoarele criterii: creşterea rapidă, abundenţa materialu-
lui de împădurire, dar şi rezistenţa la secetă. Aceste specii 
principale vor fi însoţite şi de alte specii precum: ulm de Tur-
kestan, sâmbovină, corcoduş, sălcioară, arbuşti.

3.2.Stabilirea necesarului de perdele forestiere şi 
amplasarea reţelei pe categorii de folosinţă a terenurilor 
(arabil sau păşune)
După cum s-a amintit anterior, reţeaua de perdele forestiere 
de protecţie a câmpului a rezultat din suprapunerea modelu-
lui teoretic creat (600 m x 1200 m) peste suprafaţa deja vec-
torizată a celor două categorii de teren agricol luate în studiu 
(teren arabil şi păşuni).

A rezultat astfel reţeaua de perdele forestiere corespunzătoa-
re celor două categorii de folosinţă şi având în vedere faptul 
că lăţimea stabilită a perdelelor este de 10 m, a putut fi deter-
minată suprafaţa ocupată de perdelele forestiere, în cadrul 
celor două categorii de terenuri.

Datorită tehnicii de lucru GIS, care a fost aplicată, în cadrul 
celor două unităţi geografice, suprafaţa corespunzătoare fi-
ecărei categorii de folosinţă a putut fi defalcată pe tipuri de 
soluţii, judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale, situaţiile 
rezultate fiind prezentate sub formă tabelară.

Trebuie reamintit faptul că, în cadrul acestei etape terenurile 
cu nisipuri şi soluri nisipoase, precum şi terenurile aluviale 
(în general nisipoase), din cadrul celor două unităţi geogra-
fice nu au fost analizate, deoarece acestea necesitau o altă 
abordare. Pe baza efectuării unor investigaţii punctuale de 
teren, a rezultat că suprafaţa terenurilor cu nisipuri şi soluri 
nisipoase, care în evidenţele actuale reprezintă aproximativ 
135.000 ha, în realitate este mult mai mare – aproximativ 
255.000 ha – rezultând o extindere de 47%, care impune 
necesitatea stabilirii cât mai precise (prin metode moderne 
aplicate în teren) a suprafeţelor ocupate de aceste terenuri. În 
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ceea ce priveşte terenurile aluviale, acestea deţin în Câmpia 
Română o suprafaţă de 640.000 ha, iar în Dobrogea o supra-
faţă de 92 000 ha, însumând o suprafaţă totală de 732.000 ha.

CâMPIA	ROMâNă

În Câmpia Română a rezultat o suprafaţă totală a reţelei de 
perdele forestiere de 70 226 ha (2.5%), care protejează o su-
prafaţă totală de teren agricol de 2 806 989 ha. Reţeaua care 
protejează terenul arabil reprezintă 67 366 ha (2.5% din to-
talul de 2 693 655 ha), în timp ce reţeaua ce protejează păşu-
nile permanente reprezintă 2 860 ha (2.52% din totalul de 
113 334 ha).

Suprafaţa ocupată de reţea, ponderea acesteia şi suprafaţa 
totală protejată în cadrul categoriei de folosinţă păşuni per-
manente, pe cele cinci tipuri de soluţii, este următoarea (Ta-
belul 1):

Tabelul 1.	Păşuni	permanente	–	suprafaţa	ocupată	de	re-
ţeaua	de	perdele	forestiere	de	protecţie	pe	tipuri	de	soluţii

Tip soluţie Suprafaţă reţea - ha Suprafaţă totală - ha %
IV 1.071,1481 42.630,8877 2,51
V 643,1144 25.639,6133 2,51
VI 133,7481 5.097,3864 2,62
VII 893,6654 35.127,8903 2,54
VIII 118,3502 4.838,1973 2,45

Suprafaţa ocupată de reţea, ponderea acesteia şi suprafaţa 
totală protejată în cadrul categoriei de folosinţă teren arabil, 
pe cele cinci tipuri de soluţii, este următoarea (Tabelul 2):

Tabelul 2.	Teren	arabil	–	suprafaţa	ocupată	de	reţeaua	
de	perdele	forestiere	de	protecţie	pe	tipuri	de	soluţii

Tip soluţie Suprafaţă reţea - ha Suprafaţă totală - ha %
4. 20.947,7488 835.797,4286 2,51
5. 22.846,0206 915.369,083 2,50
6. 6.027,2343 240.411,6749 2,51
7. 14.281,5658 571.079,6509 2,50
8. 3.263,1243 130.996,7334 2,49

În cadrul categoriei de folosinţă păşuni permanente, distri-
buţia suprafeţei reţelei de perdele, la nivel judeţean, reflectă 
o variaţie a acesteia de la sub 50 ha (Vrancea) la peste 240 
ha (Galaţi).

În cadrul categoriei de folosinţă teren arabil distribuţia su-
prafeţei reţelei de perdele, la nivel judeţean reflectă o vari-
aţie a acesteia de la sub 1300 ha (Vrancea) la peste 8000 ha 
(Călăraşi).

DOBROGEA

În Dobrogea a rezultat o suprafaţă totală a reţelei de perdele 
forestiere de 16 986 ha (2.5%), care protejează o suprafaţă to-
tală de teren agricol de 679 958 ha. Reţeaua care protejează 
terenul arabil reprezintă 14 998 ha (2.5% din totalul de 600 
109 ha), în timp ce reţeaua ce protejează păşunile permanen-
te reprezintă 1988 ha (2.49% din totalul de 79 849 ha).

Suprafaţa ocupată de reţea, ponderea acesteia şi suprafaţa 
totală protejată, în cadrul categoriei de folosinţă păşuni per-
manente, pe cele trei tipuri de soluţii este următoarea (Ta-
belul 3)

Tabelul 3.	Păşuni	permanente	–	suprafaţa	ocupată	de	
reţeaua	de	perdele	forestiere	de	protecţie	pe	tipuri	de	

soluţii

Tip soluţie Suprafaţă reţea - ha Suprafaţă totală - ha %
I 488,3249 19.754,4540 2,47
II 1.255,5915 50.267,1768 2,50
III 244,3954 9.827,3362 2,49

Suprafaţa ocupată de reţea, ponderea acesteia şi suprafaţa 
totală protejată, în cadrul categoriei de folosinţă teren arabil, 
pe cele trei tipuri de soluţii, este următoarea (Tabelul 4):

Tabelul 4.	Teren	arabil	–	suprafaţa	ocupată	de	reţeaua	
de	perdele	forestiere	de	protecţie	pe	tipuri	de	soluţii

Tip soluţie Suprafaţă reţea - ha Suprafaţă totală - ha %
I 3.915,2717 156.450,0458 2,50
II 9.301,5302 372.673,1402 2,50
III 1.781,2027 70.986,2658 2,51

În cadrul categoriei de folosinţă păşuni permanente, distribu-
ţia suprafeţei reţelei de perdele la nivel judeţean reflectă o va-
riaţie a acesteia de la 800 ha (Tulcea) la 1190 ha (Constanţa).

În cadrul categoriei de folosinţă teren arabil distribuţia su-
prafeţei reţelei de perdele, la nivel judeţean reflectă o vari-
aţie a acesteia de la sub 4600 ha (Tulcea) la peste 10400 ha 
(Constanţa).

Din distribuţia reţelei de perdele forestiere pe judeţe, pe lo-
calităţi şi pe categorii de folosinţă a terenului, în Câmpia Ro-
mână şi Dobrogea se poate constata faptul că în Câmpia Ro-
mână, în cazul categoriei de folosinţă teren arabil, localităţi-
le cu cele mai mari suprafeţe de reţea sunt Perişoru (443 ha) 
şi Dragalina (398 ha), din judeţul Călăraşi. În Dobrogea, în 
cadrul aceleiaşi categorii de folosinţă, localităţile care deţin 
cea mai mare suprafaţă de reţea sunt Casimcea (357 ha), din 
judeţul Tulcea, şi Cobadin (322 ha), din judeţul Constanţa.

În cazul categoriei de folosinţă păşuni, în Câmpia Română, lo-
calităţile cu cele mai mari suprafeţe de reţea sunt Smârdan (65 
ha), din judeţul Galaţi, şi Ianca (26 ha), din judeţul Brăila. În 
Dobrogea, în cadrul aceleiaşi categorii de folosinţă, localităţile 
care deţin cea mai mare suprafaţă de reţea sunt Lipniţa (84 
ha), din judeţul Constanţa, şi Cerna (76 ha), din judeţul Tulcea.

3.3 Stabilirea necesarului de puieţi pentru realizarea 
perdelelor forestiere, în vederea adaptării capacităţii de 
producţie a materialului de împădurire şi eşalonării acesteia
Având în vedere datele obţinute care se referă la suprafeţele 
ocupate de perdelele forestiere până la nivel de detaliu, pre-
cum şi datele care privesc caracteristicile propriu-zise ale 
perdelelor (compoziţie, scheme şi desimi), prin calcul a rezul-
tat necesarul de material de împădurire, pe tipuri de soluţii, 
total şi defalcat pe specii, atât la nivel local, cât şi la nivel 
judeţean, prezentat sub formă tabelară.

CâMPIA	ROMâNă

În Câmpia Română a rezultat un număr total de puieţi, ne-
cesar pentru realizarea reţelei de perdele forestiere, de 351 
128 600, din care specia de bază (stejar brumăriu) reprezintă 
aproape 40%. Defalcarea acestui necesar total de puieţi pe 
cele două categorii de folosinţă este următoarea: teren ara-
bil – 336 828 468 puieţi (din care specia de bază aproximativ 
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40%); păşuni permanente – 14 300 131 puieţi (din care spe-
cia de bază aproximativ 40%).

Numărul total de puieţi necesar pentru realizarea reţelei de 
perdele, în cadrul categoriei de folosinţă păşuni permanente, 
pe cele cinci tipuri de soluţii, este următorul (Tabelul 5):

Tabelul 5.	Păşuni	permanente	–	necesarul	de	puieţi	
pentru	realizarea	reţelei	de	perdele	forestiere	de	pro-

tecţie	pe	tipuri	de	soluţii

Tip soluţie Total puieţi Specia de bază (cvercinee)
IV 535.5741 2.142.296
V 321.5572 1.286.229
VI 668.741 267.496
VII 4.468.327 1.787.331
VIII 591.751 236.700

Numărul total de puieţi necesar pentru realizarea reţelei de 
perdele în cadrul categoriei de folosinţă teren arabil, pe cele 
cinci tipuri de soluţii, este următorul (Tabelul nr. 6):

Tabelul 6.	Teren	arabil	–	necesarul	de	puieţi	pentru	
realizarea	reţelei	de	perdele	forestiere	de	protecţie	pe	

tipuri	de	soluţii

Tip soluţie Total puieţi Specia de bază (cvercinee)
IV 104.738.744 41.895.498
V 114.230.103 45.692.041
VI 30.136.171 12.054.468
VII 71.407.829 28.563.132
VIII 16.315.621 6.526.248

În cadrul categoriei de folosinţă păşuni permanente distri-
buţia numărului total de puieţi, la nivel judeţean reflectă o 
variaţie a acestuia, de la aproximativ 240 000 buc. (Vrancea), 
la aproximativ 2 280 000 buc. (Teleorman).

În cadrul categoriei de folosinţă teren arabil, distribuţia nu-
mărului total de puieţi, la nivel judeţean reflectă o variaţie a 
acestuia, de la aproximativ 6 600 000 buc. (Vrancea) la apro-
ximativ 51 300 000 buc. (Teleorman).

În Dobrogea a rezultat un număr total de puieţi necesar 
pentru realizarea reţelei de perdele forestiere de 84 931 581, 
din care specia de bază (stejar brumăriu) reprezintă aproape 
40%. Defalcarea acestui necesar total de puieţi pe cele două 
categorii de folosinţă este următoarea: teren arabil – 74 990 
023 puieţi (din care specia de bază aproximativ 40%); păşuni 
permanente – 9 941 559 puieţi (din care specia de bază apro-
ximativ 40%).

Numărul total de puieţi necesar pentru realizarea reţelei de 
perdele, în cadrul categoriei de folosinţă păşuni permanen-
te, pe cele trei tipuri de soluţii, este următorul (Tabelul 7):

Tabelul 7.	Păşuni	permanente	–	necesarul	de	puieţi	
pentru	realizarea	reţelei	de	perdele	forestiere	de	pro-

tecţie	pe	tipuri	de	soluţii

Tip soluţie Total puieţi Specia de bază (cvercinee)
I 2.441.624 976.650
II 6.277.957 2.511.182
III 1.221.977 488.791

Numărul total de puieţi necesar pentru realizarea reţelei de 
perdele, în cadrul categoriei de folosinţă teren arabil, pe cele 

trei tipuri de soluţii, este următorul (Tabelul 8):

Tabelul 8.	Teren	arabil	–	necesarul	de	puieţi	pentru	
realizarea	reţelei	de	perdele	forestiere	de	protecţie	pe	

tipuri	de	soluţii

Tip soluţie Total puieţi Specia de bază (cvercinee)
I 19.576.359 7.830.544
II 46.507.651 18.603.060
III 8.906.013 3.562.405

În cadrul categoriei de folosinţă păşuni permanente, distri-
buţia numărului total de puieţi la nivel judeţean reflectă o 
variaţie a acestuia, de la aproximativ 4 000 000 buc. (Tulcea), 
la aproximativ 5 930 000 buc. (Constanţa).

În cadrul categoriei de folosinţă teren arabil, distribuţia nu-
mărului total de puieţi, la nivel judeţean reflectă o variaţie a 
acestuia, de la aproximativ 22 980 000 buc. (Tulcea), la apro-
ximativ 52 000 000 buc. (Constanţa).

Din distribuţia reţelei de perdele forestiere pe judeţe, pe 
localităţi şi pe categorii de folosinţă a terenului, în Câmpia 
Română şi Dobrogea se poate constata faptul că în Câmpia 
Română, în cazul categoriei de folosinţă teren arabil, loca-
lităţile cu cel mai mare necesar de puieţi sunt Perişoru (2 
215 000 puieţi) şi Dragalina (1 990 000 puieţi), din judeţul 
Călăraşi. În Dobrogea, în cadrul aceleiaşi categorii de folo-
sinţă, localităţile care au cel mai mare necesar de puieţi sunt 
Casimcea (1 785 000 puieţi), din judeţul Tulcea, şi Cobadin (1 
610 000 puieţi), din judeţul Constanţa.

În cazul categoriei de folosinţă păşuni, în Câmpia Română, 
localităţile cu cu cel mai mare necesar de puieţi sunt Smâr-
dan (325 000 puieţi), din judeţul Galaţi, şi Ianca (130 000 
puieţi), din judeţul Brăila. În Dobrogea, în cadrul aceleiaşi 
categorii de folosinţă, localităţile care au cel mai mare nece-
sar de puieţi sunt Lipniţa (420 000 puieţi), din judeţul Con-
stanţa, şi Cerna (380 000 puieţi), din judeţul Tulcea.

4. Concluzii
În concluzie, pentru a realiza reţeaua de perdele forestiere, 
la nivelul celor două mari unităţi geografice (care însumea-
ză 87212 ha şi protejează o suprafaţă o suprafaţă de teren 
agricol de 3486947 ha) este necesar un număr total de puieţi 
de 436.000.000. Chiar dacă valoarea are deocamdată numai 
un caracter orientativ (acoperitor), urmând a fi definitivată 
în fazele de studiu de fezabilitate şi proiect tehnic, aceasta 
este utilă pentru dimensionarea şi eşalonarea capacităţii de 
producere a materialului de împădurire.

Având în vedere suprafaţa foarte mare pe care urmează să se 
desfăşoare lucrările de împădurire, gradul ridicat de răspân-
dire al lucrărilor, precum şi cantitatea foarte mare de mate-
rial de împădurire, care trebuie produsă, se apreciază că o 
astfel de lucrare trebuie eşalonată pe o perioadă de minim 10 
ani. Luând în considerare valorile amintite anterior privind 
suprafaţa reţelei de perdele, numărul total de puieţi necesar 
şi această perioadă minimă de producere a materialului de 
împădurire şi de execuţie a lucrării, rezultă faptul că produ-
cerea puieţilor necesari poate fi realizată pe o suprafaţă de 
aproximativ 145 ha de pepinieră, care trebuie să fie dispo-
nibilă, cu cel puţin un an înainte de începerea lucrărilor de 
instalare şi trebuie distribuită relativ uniform la nivelul ce-
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lor 19 judeţe, implicate, proporţional cu suprafaţa de perdele 
aferentă fiecărui judeţ.

În consecinţă, pentru producerea materialului de împădurire, 
implicat de crearea reţelei de perdele forestiere de protecţie a 
câmpului, suprafaţa de pepiniere necesară la nivel judeţean 
este în medie de aproximativ 7,6 ha.
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Abstract
Technical	solutions	to	set	up	networks	of	forest	shelterbelts	for	farmland	protection	in	the	Romanian	Plain	
and	the	Dobrogea	Plateau	

Although its long tradition in Romania, the activity of setting up forest shelterbelts has been neglected in the last four 
decades, due to circumstantial situations. By the Law no. 289 (May, 2002) concerning the establishments of forest shel-
terbelts, some premises have been created for a national system of forest shelterbelts to protect the agricultural lands in 
the areas frequently affected by drought.

The present paper addresses the aspect of designing the forest shelterbelts, starting with the location compulsory infor-
mation and thus from the main factors that depend the location or the distribution of the forest shelterbelts on a certain 
area, determine the basic elements necessary to establish these protective cultivations: orientation, distance, width and 
the shelterbelts openings.

The paper presents a brief characterization of specific ecological site conditions of two geographical units, because the 
distribution and the combination way of ecological site conditions factors within the Romanian Plain and Dobrogea de-
termine the afforestation diversity solutions recommended for the establishment of forest shelterbelts.

Regarding the installation of forest filed shelterbelts, the present paper sets the ecological site conditions on which the 
shelterbelts are required (using systematic review of ecological forest sites in the Romanian Plain and Dobrogea) and 
recommends the tree and shrub species that can be included in the forest shelterbelts composition, the main features of 
forest shelterbelts (field location, orientation, width, distances, recommended species, planting drawing) and the affo-
restation solutions in the existent ecological site and soil conditions.

The paper main objectives aimed on the theoretical location of the field forest shelterbelts network in the Romanian 
Plain and Dobrogea, the settlement of the compulsory forest shelterbelts and the location of that network by land use 
categories (arable or pasture) and the estimation of the seedling stock needed to achieve these shelterbelts. The resulting 
information are useful for sizing and for timing of the afforestation stock production and they presently have only a 
background character at the regional level.

Keywords: forest shelterbelts network, crops protection, ecological site conditions, afforestation compositions.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Perdelele forestiere de protecţie a 
culturilor agricole – o necesitate

Ioan Neşu

1. Introducere
Distrugerea abuzivă a vegetaţiei forestiere, în principal prin 
creşterea suprafeţei cultivate agricol, a condus la dispariţia a 
numeroase trupuri şi tipuri de pădure, regiuni întinse, cul-
tivate, rămânând complet lipsite de vegetaţie forestieră şi 
suferind astfel profunde mutaţii în spectrul climatic, terito-
rii imense transformându-se de-a lungul timpului în savane, 
terenuri aride sau chiar deşerturi.

În prezent, în ţara noastră, suprafaţa ocupată cu vegetaţie 
forestieră reprezintă 26,4% din suprafaţa totală a Români-
ei. Ea nu este însa uniform distribuită pe tot teritoriul ţării, 
concentrându-se, în special, în zonele de deal şi de munte, 
astfel că în regiunea de câmpie există multe judeţe cum ar 
fi de exemplu: Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, 
Teleorman, Dolj, etc. unde suprafaţa acoperită cu vegetaţie 
forestieră nu reprezintă decât 4-6% din suprafaţa totală a 
judeţului respectiv (Ianculescu, 2001, 2005, 2007, 2008).

Din aceasta cauză, a reducerii dramatice a suprafeţelor aco-
perite cu vegetaţie forestieră, mai ales în ultimii o sută cinci-
zeci de ani, aceste zone au înregistrat modificări evidente sub 
aspect climatic, tendinţa de aridizare fiind reliefată printre 
altele de extinderea arealului unor specii cu un ridicat grad 
de xerofitism şi de transformare radicală a regimului hidro-
logic al unor cursuri de apă (secarea unor izvoare, reducerea 
debitului unor râuri, de multe ori sub debitul de etiaj în peri-
oadele secetoase, etc.).

Toate aceste fenomene ne îndreptăţesc să afirmăm că sun-
tem martorii unor procese de modificare, în mod esenţial, de 
cele mai multe ori şi cu caracter ireversibil, a structurii ge-
osistemelor pe arii extinse, cu instalarea unor dezechilibre 
ecologice.

2.Necesitatea perdelelor forestiere de 
protecţie
Modificările radicale ale structurii unor geosisteme, respec-
tiv instalarea unor dezechilibre ecologice cronice, i-au con-
vins pe agricultori şi pe toţi ceilalţi factori de răspundere din 
societate de necesitatea luării unor măsuri urgente pentru 
reconstrucţia ecologica a acestor zone (Neşu I., 1990).

Singura soluţie pentru protejarea solului şi a culturilor agri-
cole este realizarea unui complex de măsuri care să includă 
promovarea unor culturi raţionale şi executarea lucrărilor 
tehnice necesare, concomitent cu instalarea vegetaţiei fores-
tiere.

În concepţia noastră, din punct de vedere silvic, principa-
la metodă de ameliorare a zonelor degradate ecologic şi de 
preîntâmpinare a degradării şi a altor zone este realizarea în 
cadrul acestor regiuni a unor sisteme compacte de reţele de 
perdele forestiere de protecţie a câmpului.

Justificarea instalării unor reţele de perdele forestiere de 
protecţie a câmpului rezultă din influenţa benefică pe care 
acestea o au asupra câmpului protejat. Se modifică radiaţia 
solară şi lumina, temperatura aerului şi a solului, umidita-
tea relativă a aerului dar, ceea ce este cel mai important, se 
produce atenuarea considerabilă a vitezei vântului domi-
nant. Prin diminuarea vitezei vântului se obţine o depunere 
uniformă a zăpezii în câmpul protejat, asigurându-se astfel 
creşterea umidităţii în sol.

În timpul verii, când se instalează cu regularitate, cum s-a 
observat, în mod deosebit în ultimii ani, fenomenul de sece-
ta, chiar dacă umiditatea din sol scade, în suprafeţele prote-
jate de perdelele forestiere de protecţie a câmpului, aceasta 
se păstrează la valori mai mari decât în câmpul deschis, re-
ducându-se, în acelaşi timp, considerabil, evapotranspiraţia. 
Umezeala relativă în aer de asemenea este mai mare. Toate 
acestea creează un mediu mai avantajos pentru dezvoltarea 
culturilor agricole din suprafeţele protejate, comparativ cu 
cele din câmpul deschis şi, implicit, obţinerea unui spor de re-
coltă. Este însă de precizat că, dacă în anii normali din punct 
de vedere climatic diferenţele nu sunt semnificative, în anii 
secetoşi aceste diferenţe sunt evidente (Malschi, 1997).

Este suficient să ne amintim situaţia creată de secetele din 
anii 1992-1994 care s-au produs în mai multe judeţe ale ţării 
şi care au provocat calamitarea integrală a culturilor agricole 
în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Gorj.

Instalarea unor reţele de perdele forestiere de protecţie a 
câmpului reduce de asemenea eroziunea prin vânt. Acest fe-
nomen se desfăşoară cu precădere în cazul solurilor nisipoa-
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se şi luto-nisipoase. Efectul eroziunii prin vânt este atât de 
puternic încât poate declanşa fenomenul de deşertificare. În 
plus, se poate produce acoperirea parţială sau totală a unor 
obiective social – economice şi chiar a unor aşezări omeneşti. 
Fenomenul este cu atât mai periculos cu cât în ţara noastră 
există cca. 350.000 ha acoperite cu nisip, din care o treime o 
constituie suprafeţele acoperite cu nisipuri mişcătoare (Lupe 
I., Marcu Gh., 1995).

3. Circumstanţe nefavorabile perdelelor 
forestiere de protecţie
Din păcate aplicarea defectuoasă a Legii fondului funciar din 
anul 1991a provocat defrişări necontrolate cu efecte ime-
diate: alunecări de teren, inundaţii repetate, nisipuri miş-
cătoare (nisipurile din sudul Olteniei care de abia fuseseră 
stabilizate, creează din nou probleme silvicultorilor pentru 
stabilizarea lor), etc.

Aceste defrişări se adaugă celor înregistrate în ultimele de-
cenii ale sec. XX, când s-a produs degradarea sau chiar defri-
şarea majorităţii perdelelor forestiere înfiinţate anterior, în 
vederea creşterii suprafeţelor arabile. Astfel, din cca. 9300 
ha perdele forestiere de protecţie, cât figurau scriptic în anul 
1986 cu ocazia preluării acestora de către Departamentul Pă-
durilor mai existau 1470 ha (120 ha perdele forestiere pentru 
protecţia culturilor agricole faţă de 7530 ha instalate şi 1350 
ha perdele forestiere pentru protecţia căilor de comunicaţie 
faţă de 1770 ha instalate).

Acţiunea de constituire a reţelelor de perdele forestiere de 
protecţie a câmpului nu se bucură însă, aşa cum ar fi de aş-
teptat, de o apreciere unanima. Sunt scoase în evidenţă unele 
dezavantaje, cum ar fi: reducerea suprafeţei arabile, scăderea 
recoltelor pe suprafeţele din imediata apropiere a perdelelor 
din cauza fenomenului de insolaţie sau de umbrire şi a con-
curenţei sistemului radicelar al arborilor din perdea, gazde 
pentru unii dăunători ai culturilor agricole, costurile nece-
sare pentru înfiinţarea lor relativ mari, etc.

Cercetările efectuate în ţară (Lupe I., 1952, 1953) şi în lume 
(Mac Dicken, 1990) de către diferite colective au demonstrat 
însă că recolta care se pierde de pe suprafeţele necesare in-
stalării perdelelor forestiere se recuperează cu pană la de 20 
de ori prin sporurile de recoltă care se obţin în suprafeţele 
protejate. Costurile necesare pentru instalarea perdelelor se 
recuperează înzecit numai prin valorificarea materialului 
lemnos care se extrage în mod constant prin tăierile de igi-
enă (Neşu, 1999). În ce priveşte aspectul dăunătorilor, spe-
ciile forestiere care pot constitui într-adevăr gazde pentru 
dăunătorii culturilor agricole se cunosc şi nu sunt folosite în 
formula de împădurire.

4. Raportul optim dintre suprafaţa cultivată 
agricol şi cea a perdelelor forestiere de 
protecţie
Materializarea în teren a unei reţele forestiere de protecţie a 
câmpului este condiţionată de calcularea celui mai economi-
cos raport dintre suprafaţa acoperită cu perdele forestiere şi 
suprafaţa totală cultivată agricol.

În urma cercetărilor noastre s-a stabilit că valoarea acestui 

raport este de 3% şi se obţine prin folosirea unei scheme 
cadru, respectiv 500 m între perdelele principale şi 1000 m 
între perdelele secundare. Se creează astfel module în supra-
faţa de 50 ha, suprafaţa optimă pentru aplicarea asolamen-
tului şi pentru executarea mecanizată a lucrărilor agricole 
(Neşu, 1999).

Dar şi în aceste condiţii, procentul de 3% mai poate fi redus 
dacă pentru amplasamentul perdelelor forestiere de protec-
ţie se vor folosi terenurile neproductive pentru agricultură, 
cele de-a lungul drumurilor, a căilor ferate şi a canalelor de 
irigaţie, etc. astfel încât să nu se afecteze terenul agricol de-
cât în procent de 1-3% (Costăchescu, 2012).

Având în vedere condiţiile diferite de la o zonă la alta, atât 
sub aspect climatic, cât şi de organizare a teritoriului, sche-
ma poate suferi modificări, în plus sau în minus (Neşu, 1999).

5. Parametrii prioritari în amplasarea 
perdelelor forestiere de protecţie a câmpului
Prioritari în amplasarea unei reţele de perdele forestiere de 
protecţie a câmpului sunt doi parametri: direcţia vântului 
dominant şi microrelieful, soluţia adaptându-se în funcţie 
de cum predomină unul sau altul dintre aceştia.

Astfel, daca terenul este plan sau cu slabe denivelări, cu pante 
de până la 2% (soluri lutoase şi luto-argiloase) sau 5% (soluri 
nisipoase) perdelele principale se vor orienta perpendicular 
pe direcţia vântului dominant. Dacă nu se reuşeşte obţine-
rea unui unghi de 90°, funcţie şi de dificultăţile de amenajare 
din teren se poate folosi şi un unghi mai mic, de 60-75°, con-
diţii în care efectul produs rămâne consistent.

Ţinând cont de direcţia vântului dominant se recomandă ca 
orientarea perdelelor principale sa fie: pentru Bărăgan NV-
SE sau E-V, pentru zona Brăilei NE-SV sau E-V, pentru Do-
brogea E-V, pentru Oltenia N-S, etc.

Dacă terenul este ondulat cu pante mai mari de 2-3°, când 
apare fenomenul de scurgere a apei sau de eroziune a solului 
în cazul ploilor torenţiale, perdelele principale se vor ampla-
sa cu prioritate paralel pe curbele de nivel.

Când orientarea perdelei forestiere impusă de vântul domi-
nant nu corespunde cu cea impusă de fenomenul de scurgere, 
se va determina care factor are cel mai mare impact negativ 
asupra producţiei de recoltă. În cazul în care scurgerea depă-
şeşte 250 mc/ha, prioritate va avea orientarea perdelelor pe 
curbele de nivel.

În teritoriu apar situaţii când configuraţia terenului este 
accidentată, materializarea reţelei de perdele forestiere de 
protecţie a câmpului strict după principiile enunţate mai sus 
fiind foarte dificilă. În acest caz se va ţine cont de nevoile 
locale de organizare a teritoriului.

Acestea sunt numai câteva principii de bază de care să se ţină 
cont în activitatea de instalare a perdelelor forestiere de pro-
tecţie a câmpului. Mai sunt şi altele.

6. Concluzii
Important pentru această perioadă, este ca Legea nr. 289/2002 
a perdelelor forestiere de protecţie, republicată în anul 2011, 
cu toate plusurile sau minusurile ei, să înceapă sa funcţioneze.
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Ceea ce s-a întâmplat în sud-estul ţării, în această iarnă nu 
trebuie să se mai repete. Pentru că de vină nu a fost cantita-
tea de zăpadă căzută, ci antrenarea ei de către vânt şi depozi-
tarea în zona de margine a satelor, unde casele au jucat rolul 
de perdele de protecţie.
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Abstract
Crops	protection	forest	belts	–	a	necessity

It is important for this period that Law no. 289/2002 of the forest belts, republished in 2011, with all its pluses and minu-
ses begins its function. What happened in the south-east of Romania in February 2012 (more than 100 localities blocked 
under the heavy snow bound for many days) should not be repeated. Because the fault was not the amount of snow that 
fell, but it’s engaging by wind and storage at the edge of the villages, where the houses have acted as protection belts. 
Some principles and parameters of forest belt settlement are discussed.

Keywords:	forest belts, necessity, crops protection.
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Sisteme agrosilvice
Elena Mihăilă, Corneliu Costăchescu, Florin Dănescu

1. Introducere
Deşi sistemele agrosilvice se referă la practici răspândite şi 
îndelung aplicate, ştiinţa, domeniul de cercetare privitor la 
acestea este relativ nou, principalul impuls fiind dat de pre-
zentarea, în 1977, a studiului „Arbori, hrană şi oameni” de 
J.G. Bene, H.W. Beall şi A. Cote, care a subliniat importan-
ţa cercetării pentru îmbunătăţirea sistemelor agrosilvice. O 
primă şi imediată urmare a dezbaterii pe marginea acestui 
studiu a fost înfiinţarea Consiliului Internaţional pentru 
Cercetarea Sistemelor Agrosilvice (ICRAF), cu sediul la Na-
irobi, în Kenya (MacDicken şi Vergara, 1990).

Concret, sistemele agrosilvice cuprind toate sistemele de 
utilizare a terenurilor în care speciile forestiere sunt men-
ţinute în mod deliberat sau introduse în producţia agricolă 
sau zootehnică pentru a beneficia de rezultatul interacţiunii 
ecologice şi economice. Este, aşadar, un concept larg, în care 
sunt incluse toate formele de asociere dintre arbori şi/sau ar-
buşti, pe de o parte, şi culturi agricole şi/sau animale, pe de 
altă parte. Sistemele agrosilvice integrează arbori cu diferite 
culturi agricole şi/sau animale, cu obiectivul principal de a 
reduce posibilitatea apariţiei anumitor riscuri (deşertificare, 
degradarea terenurilor etc.) şi de a creşte producţia totală. 
Creşterea producţiei (previzibilă) este un obiectiv major pen-
tru dezvoltatorii rurală, dar nu este unicul beneficiu aşteptat 
al sistemelor agrosilvice.

În ţara noastră, sintagma sisteme agrosilvice reprezintă un 
concept nou, sau adesea folosit cu înţeles parţial şi neconclu-
dent, chiar dacă asocierea arborilor şi/sau arbuştilor cu plan-
tele agricole, păşuni, animale s-a practicat de mult timp şi în 
diferite moduri. Asociind componente din domenii diferite 
(silvicultură şi agricultură) se conturează un domeniu inter-
disciplinar împărţit în egală măsură de silvicultori şi agro-
nomi. Astfel, sistemele agrosilvice trebuie analizate, de fieca-
re dată, din două sensuri. În principal, scopul pentru care se 
înfiinţează astfel de sisteme agrosilvice este obţinerea unor 
producţii suplimentare, diversificate, de calitate, în condiţi-
ile asigurării unei stabilităţi ecologice şi economice ridicate. 
Interesul arătat acestora apare pe fondul efectelor schimbă-
rilor climatice şi a degradării ecosistemelor, sistemele agro-
silvice asigurând sporirea pe termen lung a calităţii mediului 
şi conservarea resurselor naturale. Pe termen scurt, acestea 
pot menţine echilibrul şi funcţionalitatea ecosistemelor, pot 
spori diversitatea lor, pot diminua acţiunea gazelor cu efect 

de seră (prin stocarea carbonului) şi pot avea efecte socio-
economice favorabile (asigură locuri de muncă, producţii va-
riate şi de calitate etc.).

Prin urmare, în contextul actual nu se doreşte ca sisteme-
le agrosilvice să înlocuiască sisteme stabile, specializate şi 
productive, ci să îmbunătăţească pe acelea aflate în curs de 
degradare, instabile, din zone afectate de secetă, ariditate 
etc. Prin integrarea arborilor în sistemele agricole se asigură 
o utilizare mai eficientă a luminii, apei şi nutrienţilor decât 
este în general posibil în culturile agricole pure.

Cu toate că experienţa altor ţări, în ceea ce priveşte adopta-
rea sistemelor agrosilvice nu poate fi acceptată a priori, deşi 
avantajele obţinute prin asocierea culturilor forestiere cu cele 
agricole sunt evidente, ea poate fi cel puţin un impuls în apli-
carea anumitor tipuri de sisteme agrosilvice şi în ţara noastră.

2.Posibilităţi de asociere a vegetaţiei 
forestiere cu plantele agricole şi/sau animale
În sistemele agrosilvice există trei categorii de elemente sau 
componente: speciile lemnoase (arbori şi arbuşti), speciile 
erbacee (culturi agricole şi specii furajere) şi animalele. În 
orice sistem agrosilvic trebuie să existe componenta silvică 
(speciile lemnoase – arbori, arbuşti), fără de care nu se poate 
discuta despre un sistem agrosilvic.

Asocierea vegetaţiei forestiere cu plantele agricole şi/sau ani-
male se face diferit rezultând sisteme agrosilvice variate care 
pot fi clasificate în diferite moduri. Caracteristica principală 
a sistemelor agrosilvice este aceea că asocierea componente-
lor se face în acelaşi timp, pe acelaşi teren	(fig. 1).

Fig. 1 Reprezentare schematică a sistemelor agrosilvice 
Sistemele agrosilvice specifice agrosilviculturii sunt 

alcătuite din culturi agricole, animale şi arbori, arbuşti, 
care se asociază pe acelaşi teren, în acelaşi timp.

PERDELE FORESTIERE
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Tab. 1. Criterii principale de clasificare a sistemelor agrosilvice şi principalele sisteme agrosilvice (adaptare după 
Nair, 1985 citat de MacDicken şi Vergara, 1990)

Structura şi funcţia sistemelor agrosilvice Răspândirea şi modul de organizare
Structura

(natura şi modul de dispunere a componentelor, în special
a componentei lemnoase) Funcţia

(rolul şi/sau beneficiile componentelor)
Utilizarea fondului

funciar
nivelul socio-economic şi 

de management
natura componen-

telor
modul de amplasare

a componentelor

Sisteme agrosilvice 
(culturi agricole şi 
arbori/arbuşti)
Sisteme silvopastora-
le (păşune/animale şi 
arbori)
Sisteme agrosilvo-
pastorale (culturi 
agricole, păşune/
animale şi arbori)
Alte sisteme (pâlcuri 
de arbori multifunc-
ţionali, apicultura cu 
arbori etc.)

În SPAŢIU (SPAŢIAL)
Sisteme agrosilvice în amestec dens (cul-
turi în amestec intim)
Sisteme agrosilvice în amestec rarefiat 
(păşuni cu arbori)
Sisteme agrosilvice în benzi (perdele fores-
tiere de protecţie, culturi intercalate)
Sisteme agrosilvice cu arbori de hotar 
(arbori pe marginea parcelelor sau a 
câmpurilor )
În TImP (TEmPORAL)
Identic, comun (culturi intercalate, perdele 
forestiere de protecţie)
Suprapuse parţial, întretăiate (culturi în 
amestec intim)
Consecutiv (culturi ciclice pentru îmbună-
tăţirea fertilităţii solurilor)

FUnCŢIA PRODUCTIVĂ
Hrană (culturi intercalate)
Furaj (păşuni cu arbori)
Lemn de foc (culturi în amestec intim, culturi inter-
calate)
Produse accesorii ale lemnului (perdele forestiere de 
protecţie)
Alte produse
FUnCŢIA PROTECTIVĂ
Împotriva vânturilor (perdele forestiere de protecţie)
De adăpost (perdele forestiere de protecţie)
Conservarea solului (păşuni cu arbori, perdele foresti-
ere de protecţie)
Conservarea umidităţii (perdele forestiere de pro-
tecţie)
Umbră pentru culturi, animale şi oameni (perdele 
forestiere de protecţie, păşuni cu arbori)

În FOnDUL FORESTIER
Culturi în amestec intim
Culoare silviculturale de 
acces – sursă de masă 
furajeră
În FOnDUL AGRICOL
Culturi intercalate
Perdele forestiere
Păşuni cu arbori
Sisteme agrosilvopas-
torale

BAZATE PE GRADUL 
DE TEHnOLOGIZARE 
EXISTEnT
Productivitate scăzută
Productivitate medie
Productivitate ridicată
BAZATE PE COnSIDEREn-
TE SOCIO-ECOnOmICE
 Comerciale
 Intermediare
 De subzistenţă

Cea mai simplă şi generală clasificare, în funcţie de cele trei 
componente este următoarea: i) sisteme agrosilvice în care spe-
ciile forestiere se cultivă cu speciile agricole; ii) sistemele silvo-
pastorale în care arborii se combină cu speciile furajere sau cu 
animalele; iii) sistemele agrosilvopastorale în care speciile fo-
restiere se asociază atât cu animalele cât şi cu speciile agricole.

Dacă se ţine seama de caracteristicile structurale ale acestor 
asocieri (dispunerea în spaţiu şi timp a componentelor siste-
mului, funcţiile principale îndeplinite de componentele sis-
temului, modul de organizare, nivelul socio-economic şi de 
management) rezultă şi clasificări mai specifice (tabelul 1).

Utilizarea fondului funciar este un criteriu de clasificare de-
terminat de categoriile de folosinţă specifice ţării noastre şi 
modului de gospodărire diferit într-o categorie de folosinţă 
sau alta. În funcţie de acest criteriu sistemele agrosilvice se 
clasifică în: I) sisteme agrosilvice în fondul forestier, clasificate 
la rândul lor în: i) culturi în amestec intim; ii) culoare silvi-
culturale – sursă de masă furajeră pentru animale; II) sisteme 
agrosilvice în fondul agricol, clasificate, de asemenea, în: i) cul-
turi intercalate; ii) perdele forestiere de protecţie a câmpului, 
perdele forestiere de protecţie a apelor; iii) sisteme silvo-
pastorale (păşuni cu arbori); iv) sisteme agrosilvopastorale. 
Această clasificare ia în considerare atât condiţiile ecologice 
diferite cât şi producţia prioritară, forestieră în primul caz şi 
agricolă în cel de al doilea. Sistemele agrosilvice menţiona-
te reprezintă totodată şi cele mai frecvente asocieri ale celor 
trei componente. Unele dintre acestea s-au practicat în ţara 
noastră de-a lungul vremii şi continuă să se practice, chiar 
dacă într-o formă mai puţin organizată, altele, cum sunt 
culoarele silviculturale – sursă de masă furajeră pentru ani-
male şi culturile intercalate, în accepţiune agrosilvică, sunt 
noutăţi pentru ţara noastră.

3. Caracteristici ale principalelor sisteme 
agrosilvice
3.1. Culturi în amestec intim
Culturile	 în	 amestec	 intim sunt sisteme agrosilvice, care 

constau în cultivarea speciilor agricole printre rândurile de 
specii forestiere a unei plantaţii tinere în scopul realizării lu-
crărilor de întreţinere, a diversificării producţiei şi îmbunătăţi-
rii proprietăţilor solului (foto 1). Prin urmare, pe termen lung, 
principalul obiectiv al acestui sistem agrosilvic este realizarea 
producţiei de lemn în timp mai scurt şi de calitate mai bună.

Prin întreţinerea culturilor agricole cultura forestieră bene-
ficiază de mai multe lucrări de întreţinere decât în mod obiş-
nuit şi, în unele situaţii chiar de un aport suplimentar de apă 
(în cazul când culturile agricole se irigă). De asemenea, prin 
întreţinerea culturilor agricole din cadrul sistemului şi im-
plicit a celor forestiere se rezolvă şi problema forţei de muncă 
în silvicultură, dificil de procurat pentru lucrările din silvi-
cultură. Producţiile agricole, care se obţin în cadrul acestui 
sistem agrosilvic pot compensa cheltuielile cu forţa de mun-
că, dar contribuie şi la creşterea veniturilor în mediu rural.

Fig. 2. Cultură în amestec intim de plop euramerican şi po-
rumb, instalată în cadrul D.S. Brăila (Mihăilă ş.a. 2010)

Asocierea speciilor agricole cu cele forestiere se realizează de 
la înfiinţarea plantaţiilor până ce acestea din urmă ajung la 
starea de masiv. Se realizează în plantaţiile forestiere insta-
late la scheme de plantare mari (de la 2,00 x 1,00 m până la 
7,00 x 7,00 m) pentru a permite şi mecanizarea lucrărilor de 
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întreţinere sau/şi recoltare a culturilor agricole.

Cele mai eficiente şi durabile culturi în amestec intim sunt 
cele care optimizează necesarul de spaţiu şi resursele exis-
tente prin evitarea competiţiei dintre cele două componente 

– arbori şi culturi agricole. Este necesar să se aibă în vede-
re provocările pe care le implică culturile în amestec intim: 
identificarea dificultăţilor de instalare şi găsirea celor mai 
bune modalităţi de înfiinţare a acestor sisteme agrosilvice, 
folosirea celor mai potrivite compoziţii, respectiv folosirea 
acelor specii agricole care să fie mai puţin competitive pentru 
speciile forestiere decât sunt buruienile, cunoaşterea dina-
micii plantelor în cadrul culturilor în amestec intim etc.

Condiţiile staţionale (sol şi climă) pot constitui factori limi-
tativi în realizarea unor culturi în amestec intim. De exem-
plu, in zone cu sol sărăcit nu se practică acest sistem, în 
primul rând pentru că speciile agricole contribuie la o mai 
pronunţată sărăcire a solului, apoi pentru că speciile fores-
tiere se vor instala cu dificultate în condiţiile competiţiei cu 
speciile agricole.

Speciile forestiere preferate pentru asocierea cu cele agricole, 
în acest tip de sistem agrosilvic sunt, de regulă, cele repede 
crescătoare ca: plopii euramericani, salcâmul, paulownia, dar 
se pot utiliza şi specii cu creştere moderată precum frasinul, 
nucul sau chiar cu ritm de creştere lent (speciile de stejar).

Speciile agricole utilizate în cadrul acestui sistem agrosilvic 
sunt: porumbul, floarea soarelui, soia, plante aromatice şi me-
dicinale (levănţică, mentă, fenicul etc.), specii de legume etc.

3.2. Culturi intercalate
Culturile intercalate reprezintă un alt tip de sistem agrosil-
vic, în care culturile agricole se instalează şi se dezvoltă între 
benzi (fâşii) de arbori şi/sau arbuşti (formate dintr-unul sau 
două rânduri), amplasate la distanţe determinate de ţelurile 
principale de producţie ale sistemului (foto 3). Distanţa între 
benzi variază, aşadar, în funcţie de obiectivele şi priorităţile 
stabilite în cadrul sistemului agrosilvic, fiind egală cu multi-
plul lăţimii utilajelor folosite la lucrările de întreţinere şi recol-
tare a culturilor agricole (distanţa mai mare de 12 m). Distan-
ţa dintre arbori pe rând variază, la plantare, de la 0,75 m, dacă 
aceştia au ca funcţie principală combaterea eroziunii solului, 
şi la 2 m, dacă se urmăreşte producţia de lemn sau fructe.

Fig. 3. Culturi intercalate plop euramerican – grâu. Ex-
periment realizat în cadrul proiectului European SAFE 

(Silvoarable Agroforestry For Europe). Vezenobres, 
Franţa. (Eichhorn ş.a. 2006)

Scopul realizării acestui sistem este de a spori producţia 
componentei de bază, care este cea agricolă, de a diversifica 
producţia generală a sistemului (atât pe termen lung, cât şi 
pe termen scurt) şi de a îmbunătăţi calitatea acesteia.

Prezenţa arborilor în culturile agricole contribuie la stabiliza-
rea solului, prin stoparea proceselor de eroziune şi reducerea 
alunecărilor de teren, ajutând la infiltrarea apei în sol. Corona-
mentul arborilor protejează culturile agricole împotriva vân-
turilor şi atenuează efectul ploilor torenţiale. Totodată, prin 
prezenţa arborilor se urmăreşte îmbunătăţirea circulaţiei 
nutrienţilor, sporirea diversităţii, înfrumuseţarea peisajului.

În cadrul acestui sistem agrosilvic culturile agricole coexistă 
simultan cu arborii, primele asigurând producţii anuale, în 
timp ce arborii cresc, se dezvoltă şi ajung la maturitate într-o 
perioadă mai mare de timp. Se diversifică, astfel, producţia 
pe aceeaşi suprafaţă de teren şi, implicit, veniturile, care pot 
proveni atât de la culturile agricole cât şi de la cele forestie-
re. Prezenţa arborilor în cadrul sistemului culturi intercalate 
poate preveni şi eventuale pierderi de producţie, datorate ex-
ceselor climatice (ploi torenţiale, vânturi puternice etc.).

Speciile forestiere folosite, în cadrul culturilor intercalate 
sunt: arbuşti fructiferi, plopul, stejarul, frasinul, cireşul, 
castanul, pinul, paulownia, nucul. Pentru realizarea unui 
sistem agrosilvic stabil şi durabil, speciile forestiere trebuie 
să îndeplinească anumite condiţii, după cum urmează: i) să 
fie adaptate condiţiilor de mediu şi de sol unde urmează a fi 
plantate; ii) să fie în relaţii de slabă competitivitate cu spe-
ciile agricole; iii) să asigure unul sau mai multe produse de 
calitate ridicată (lemn, scoarţă, răşină, frunze, flori, fructe, 
taninuri etc.), iar aceste produse să fie vandabile; iv) să fie 
repede crescători (pot fi utilizaţi şi arbori cu un ritm de creş-
tere mediu, dar cu valoare ridicată), astfel încât aceştia să îşi 
exercite, cât mai curând funcţiile de producţie şi protecţie; 
v) să prezinte un grad de umbrire optim culturilor agrico-
le, pentru ca producţia acestora să nu se diminueze; vi) să 
aibă un sistem radicular dezvoltat în adâncime şi mai puţin 
dezvoltat lateral, pentru a favoriza circuitul elementelor 
minerale, evitând astfel concurenţa cu speciile din culturi-
le agricole; vii) să nu producă substanţe chimice inhibitoare 
creşterii şi dezvoltării culturilor agricole; viii) să atragă şi 
să găzduiască specii de păsări / mamifere insectivore sau de 
pradă, utile combaterii biologice a dăunătorilor agricoli, dar 
să nu fie gazde intermediare de boli şi dăunători periculoşi 
culturilor agricole.

Categoriile de culturi agricole, ce pot fi folosite în culturile 
intercalate, sunt: i) culturi agricole de bază – cerealiere, teh-
nice, legume (porumb, grâu, orz, ovăz; sfeclă de zahăr; car-
tofi; fasole, mazăre); ii) culturi furajere aparţinând gramine-
elor (ovăsciorul, golomăţul, păiuşul, obsiga, firuţa, raigrasul, 
iarba câmpului, pirul etc.) şi leguminoaselor (trifoiul, lucer-
na, sparceta, ghizdeiul, sulfina etc.) (multe specii furajere 
dau producţii ridicate la umbra arborilor din cadrul sistemu-
lui culturilor intercalate); iii) culturi specializate (arbori şi 
arbuşti ornamentali, arbuşti fructiferi, specii medicinale ca 
ginsengul etc.); iv) culturi energetice, producătoare de bio-
masă (specii ierbacee ca phalaris, miscanthus etc.).

Ca în cazul tuturor sistemelor agrosilvice, cele mai eficiente şi 
durabile culturi intercalate sunt cele prin care se evită compe-
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tiţia dintre cele două componente – arbori şi culturi agricole.

Culturile intercalate reprezintă un tip de sistem agrosilvic 
cu o răspândire mai mică şi, într-o oarecare măsură, o no-
utate. Totuşi, acolo unde s-au instalat astfel de culturi ele 
au constituit o metodă inovatoare de utilizare a terenurilor. 
Realizarea acestor culturi, cu respectarea planului de mana-
gement a dus la protejarea culturilor agricole, diversificarea 
producţiei şi, implicit, la obţinerea de venituri suplimentare. 
Experimentele realizate au arătat că acest tip de sistem agro-
silvic furnizează beneficii multiple în condiţiile conservării 
resurselor naturale.

La noi în ţară nu există astfel de culturi, deşi condiţiile geogra-
fice nu limitează instalarea lor. Factorii restrictivi, care au “îm-
piedicat” instalarea lor sunt: (i) lipsa informaţiilor privind cul-
turile intercalate; (ii) lipsa unor proiecte în acest domeniu; (iii) 
lipsa fondurilor destinate realizării acestui sistem agrosilvic.

3.3 Perdele forestiere de protecţie a câmpului
Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni cu vegetaţie 
forestieră (benzi de arbori şi/sau arbuşti), cu lungimi diferi-
te şi lăţimi relativ înguste, amplasate la o anumită distanţă, 
unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l 
proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi a ameli-
ora starea acelui obiectiv (Fig. 4.).

Reprezintă una din cele mai cunoscute tipuri de sisteme 
agrosilvice, din zona temperată.

Fig. 4. Teren agricol protejat de perdele forestiere de 
protecţie (Manole et al. 2008)

Pe lângă funcţia de protecţie pe care o îndeplinesc (în special 
aceea de a micşora viteza vânturilor), perdele forestiere de 
protecţie a câmpului îmbunătăţesc condiţiile de creştere şi 
dezvoltare a culturilor agricole şi implicit producţia agricolă, 
asigurând în acelaşi timp şi producţie silvică de calitate bună 
(lemn, produse accesorii).

Prezenţa arborilor în culturile agricole, sub forma perdelelor 
forestiere de protecţie, conduce la o serie de avantaje, prezen-
tate, în sinteză, în cele ce urmează (Lupe 1952, Costăchescu 
et al. 2010), care se concretizează prin: i) îmbunătăţirea con-
diţiilor microclimatice prin modificarea albedoului, micşora-
rea amplitudinii diurne a temperaturii aerului cu 1 – 40C şi a 
celei anuale cu 1 – 20C, reducerea vitezei vântului cu 31–55% 
în partea adăpostită şi cu 10 – 15% în cea expusă, reţinerea 
zăpezii, reducerea evapotranspiraţiei neproductive, cu până 

la 30%, sporirea umidităţii aerului la suprafaţa solului cu 
3–5%; ii) creşterea condiţiilor de fertilitate şi conservare a 
solului, reducerea eroziunii şi a scurgerilor de apă pe pante, 
reducerea până la oprirea totală a deflaţiei, sporirea umidită-
ţii solului, îmbogăţirea solului în humus şi alte substanţe nu-
tritive şi modificarea pH-ului acestuia, prin descompunerea 
substanţei organice din frunze şi rădăcini; iii) îmbunătăţirea 
condiţiilor de creştere şi dezvoltare a culturilor agricole li-
mitrofe (micşorarea transpiraţiei la plante, evitarea dezve-
lirii semănăturilor şi evitarea furtunilor de praf), până la o 
distanţă egală cu de 20-30 ori înălţimea perdelei, în partea 
de sub vânt (adăpostită) şi de 5-12 ori înălţimea perdelei, în 
partea din vânt (expusă); iv) reducerea pierderilor de apă de 
la suprafaţa solului, a cursurilor de apă, lacurilor, bălţilor 
etc.) v) creşterea producţiei de masă lemnoasă şi de produ-
se accesorii; vi) sporirea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie 
forestieră; vii) protecţia obiectivelor economico-sociale şi a 
căilor de comunicaţii (perdelele forestiere de protecţie pre-
vin înzăpezirile prin acumularea zăpezii în interiorul şi în 
imediata apropiere a acestora); viii) crearea condiţiilor favo-
rabile pentru dezvoltarea faunei; ix) sporirea biodiversităţii 
zonale; x) ameliorarea stocului de carbon; xi) conservarea 
energiei; xii) reconstrucţia şi îmbunătăţirea peisajului.

Pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie, astfel 
încât să rezulte un sistem agrosilvic stabil şi durabil trebuie 
respectate anumite elemente tehnice. Astfel, distanţa între 
perdelele forestiere de protecţie să fie de 35 ori înălţimea ma-
ximă a speciilor de arbori, aproximându-se din 150 în 150 m 
dacă este necesar. Pentru ca efectul unei perdele forestiere de 
protecţie să fie maxim, aceasta se va amplasa perpendicular 
pe direcţia principalelor vânturi dăunătoare. Lăţimea perde-
lelor forestiere de protecţie variază de la 5 – 7 rânduri, atunci 
când sunt amplasate pentru ameliorarea condiţiilor micro-
climatice, 7 – 8(10) rânduri în zone cu vânturi foarte puter-
nice şi uscate, 4 – 5 rânduri, în zone cu vânturi mai puţin 
puternice, care au rolul de acumulare şi distribuţie a zăpezii 
(Lupe, 1952). Distanţa de plantare între rândurile de arbori va 
fi, în medie, de 2 m, iar dintre arbori pe rând va fi de 1 m. Pen-
tru o eficienţă maximă a perdelei, lungimea neîntreruptă a 
perdelei ar trebui să depăşească înălţimea, raportul fiind de 
cel puţin 10 : 1. În felul acesta se reduce şi influenţa turbulen-
ţei de la capătul perdelei. Continuitatea perdelei influenţează 
de asemenea gradul în care aceasta îşi exercită funcţiile

Speciile care compun perdelele forestiere de protecţie trebuie 
să îndeplinească cel puţin trei condiţii şi anume: i) să fie rezis-
tente la condiţiile staţionale nefavorabile (climă, sol, apă fre-
atică); ii) să aibă creştere mare; iii) să asigure longevitate per-
delei forestiere de protecţie. Pentru un efect ameliorativ mai 
ridicat, perdelele forestiere de protecţie sunt alcătuite din 
mai multe specii de arbori şi arbuşti, aşezate într-o anumită 
ordine, pentru a fi cât mai rezistentă faţă de diferiţi agenţi 
vătămători (vânt, căldură sau/şi frig excesiv etc.) şi pentru a 
produce cât mai multe resurse (lemnoase şi accesorii).

Speciile de arbori care intră în alcătuirea unei perdele de 
protecţie pot fi: i) specii principale sau de bază, arbori care pot 
atinge înălţimi şi diametre mari ca: specii de stejar, salcâm, 
glădiţă, frasin, ulm, plop etc.; ii) specii secundare sau de aju-
tor, care au dimensiuni mai mici decât cele de bază, ca: arţar, 
jugastru, tei pucios, păr, mojdrean, vişin turcesc, etc.; iii) ar-
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buşti, specii lemnoase de dimensiuni mici, utilizate pentru 
umbrirea şi protecţia solului, apărarea lui împotriva vântu-
lui, ameliorarea solului prin litiera ce o dau, ca: lemnul câi-
nesc, păducel, porumbar, sălcioară, sânger, măceş, scumpia. 
caragana, cătina roşie etc..

Deşi principalul rol al perdelelor forestiere este cel de protec-
ţie a culturilor agricole, sistemul agrosilvic rezultat prezintă 
şi unele beneficii economice importante, ca: i) sporirea pro-
ducţiei agricole şi îmbunătăţirea calităţii acesteia; ii) diver-
sificarea producţiei pe aceeaşi suprafaţă de teren şi, implicit, 
diversificarea veniturilor, care poate proveni deopotrivă de la 
culturile agricole şi de la cele forestiere; iii) asigurarea dura-
bilităţii sistemelor agricole, prin crearea unor culturi mai sta-
bile în timp şi evitarea unor eventuale pierderi de producţie.

3.4.	Perdele	forestiere	de	protecţie	a	apelor

Perdelele forestiere de protecţie a cursurilor de apă, lacuri-
lor şi bălţilor sunt benzi de arbori cu anumite lăţimi, care se 
plantează între terenurile agricole, păşuni şi suprafaţa apei, 
sau între digurile existente de-a lungul cursurilor de apă şi 
suprafaţa apei pentru protecţia calităţii apei, pentru stabi-
lizarea malurilor şi prevenirea inundaţiilor sau atenuarea 
efectelor acestora, pentru ridicarea calităţii terenurilor agri-
cole şi păşunilor limitrofe (foto 5).

În general, preocupările legate de perdelele forestiere de 
protecţie a apelor s-au înscris în cele legate de problematica 
generală a perdelele forestiere de protecţie. Dar perdelele de 
protecţie a cursurilor de apă prezintă unele trăsături carac-
teristice, care le deosebesc de celelalte categorii de perdele 
forestiere şi anume: i) perdelele forestiere de protecţie a cur-
surilor de apă se întind pe zeci sau chiar sute de kilometri, 
străbătând şi deservind astfel regiuni mult mai întinse de-
cât perdelele forestiere de protecţie a câmpului; ii) lăţimea 
acestor perdele este de obicei mult mai mare decât a celor de 
protecţie a câmpului; ea poate varia între 30 şi 300 m şi poa-
te fi realizată din una sau mai multe benzi, de cel mult 100 
m lăţime, alternând cu coridoare libere (Ionescu et al., 1960).

Fig. 5. Perdele forestiere de protecţie a apelor şi câmpu-
lui (Bentrup, 2008)

Realizarea perdelelor forestiere de protecţie a apelor se im-
pune cu prioritate, la noi în ţară, datorită îndepărtării siste-
matice a vegetaţiei forestiere existente de-a lungul cursurilor 
de apă, din jurul lacurilor sau bălţilor şi folosirea terenurilor, 
pentru extinderea terenurilor agricole sau pentru dezvolta-
rea comunităţilor. De-a lungul principalelor cursuri de apă, 
suprafaţa ocupată cu vegetaţie forestieră, pe un coridor de 
1,5 km de o parte şi de alta, variază de la 10,21 % în cazul 
râului Siret, la 26,77 % în cazul râului Jiu (Mihăilă ş.a., 2010). 
Lipsa vegetaţiei limitrofe acestor ape a crescut riscul inunda-

ţiilor şi a favorizat deversarea multor reziduuri în ape, erozi-
unea malurilor, degradarea habitatelor acvatice şi accelerarea 
depunerilor de sedimente în cursurile de apă, lacuri şi bălţi.

Perdelele forestiere de protecţie a apelor îndeplinesc mai 
multe funcţii, preponderent de protecţie: (i) protecţie con-
tra secetei şi eroziunii; (ii) reducerea eroziunii eoliene; (iii) 
fixarea malurilor; (iv) reducerea evaporaţiei apei din râuri; 
(v) asigurarea unor debite cât mai constante; (vi) stăvilirea 
curenţilor puternici de aer (deosebit de dăunători), cum sunt 
aceia care provoacă furtunile de praf; (vii) umezirea versanţi-
lor, prin acumularea unor cantităţi mari de apă şi zăpadă din 
precipitaţii, prin înlesnirea infiltraţiei şi alimentarea scur-
gerilor subterane; (viii) diminuarea pagubelor provocate de 
inundaţii; (ix) protecţia digurilor în timpul viiturilor mari.

Importanţa deosebită ce li se atribuie, desfăşurarea lor pe în-
tinderi foarte mari şi cheltuielile ridicate pe care le necesită, 
fac ca aceste perdele să nu poată fi realizate decât în cadrul 
unor proiecte la nivel naţional şi cu fonduri asigurate de stat. 
Stabilirea unor priorităţi, în proiectarea unor astfel de perde-
le forestiere de protecţie se impune ca o primă măsură în ve-
derea realizării acestor tipuri de perdele. Înainte de a stabili 
ce fel de perdea se va face într-o zonă trebuie analizat fiecare 
curs de apă, sub aspectul condiţiilor climatice şi staţionale, 
a prezenţei sau lipsei vegetaţiei forestiere şi a principalelor 
funcţii pe care trebuie să le îndeplinească perdelele forestie-
re (de stabilizare a malurilor, de filtrare a substanţelor polu-
ante, care provin din agricultură sau industrie etc.). Pentru 
că este imposibil să se instaleze perdele forestiere de protec-
ţie pe toată lungimea reţelei de apă a unui râu trebuie alese 
acele locuri, în care se asigură eficienţa maximă a acestora.

Alegerea celei mai bune soluţii de instalare a perdelelor fo-
restiere presupune alegerea speciilor, în concordanţă cu con-
diţiile staţionale şi amplasarea lor, ţinând cont de principalii 
factori perturbatori.

Realizarea perdelelor pentru protejarea apelor presupune 
existenţa, de o parte şi de altă a cursului de apă, a trei zone 
realizate în mod diferit şi cu funcţii diferite, prezentate în 
cele ce urmează (Anonymous 1997) (fig. 6).

•	 Zona I este zona situată imediat langă apă şi corespunde 
malurilor apei. Speciile recomandate pentru această zonă 
sunt arbori şi arbuşti cu creştere rapidă, care suportă inun-
daţii de lungă durată.

Această bandă de arbori: i) realizează consolidarea malurilor, 
ii) asigură o moderare a temperaturii apei, iii) intensifică ac-
tivitatea acvatică, prin aportul de materie organică, pe care o 
furnizează vegetaţia forestieră, iv) reprezintă ultimul filtru 
pentru substanţele poluante, ce provin din agricultură; v) re-
duc fluctuaţiile mari ale debitelor apei.

•	 Zona II, mai lată decât prima, este situată în vecinătatea zo-
nei I şi este constituită din specii de arbori şi arbuşti cu creş-
tere rapidă, care tolerează stagnarea de scurtă durată a apei.

Vegetaţia forestieră îndeplineşte următoarele funcţii: i) re-
ţine nutrienţii şi îi absoarbe, ii) asigură infiltrarea apei din 
precipitaţii, iii) sporeşte biodiversitatea; iv) asigură produse 
lemnoase şi nelemnoase, cu întrebuinţări multiple.

Este important ca la alegerea speciilor să se ţină seama de 
sistemul radicular şi de forma coroanei. Rădăcinile speciilor 
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au rolul de a transforma substanţele poluante, care vin de pe 
terenurile limitrofe, împiedicându-le să ajungă în apă.

Umbra pe care o asigură arborii conduce la scăderea tempera-
turii apei, condiţii în care se diminuează creşterea algelor şi 
se îmbunătăţeşte conţinutul de oxigen al apei.

Realizarea unei perdele, cu structură impenetrabilă (arbori 
şi arbuşti) are rolul de a încetini scurgerea apelor la suprafaţa 
solului şi de a favoriza infiltrarea ei.

Densitatea perdelei se va stabili in funcţie de rolul principal 
al perdelei şi de mărimea cursului de apă.

Fig. 6. Structura pe zone a perdelelor forestiere de pro-
tecţie a apelor după funcţiile pe care acestea le îndepli-
nesc pe anumite porţiuni (adaptare după Anonymous 

1997)

•	 Zona III este situată în vecinătatea culturilor agricole sau 
păşunilor şi este constituită din specii erbacee, perene sau 
furajere, care au rolul de: i) a asigura infiltrarea apei şi ii) 
filtrarea substanţelor provenite din agricultură. Pot fi spe-
cii graminee perene existente în zonă sau pot fi cultivate. 
Este recomandat, însă, ca acestea să aibă tulpinile tari, pu-
ternice şi să fie capabile să reziste la inundaţii.

Rolul principal al speciilor erbacee este acela de a acoperi so-
lul şi de a încetini, astfel, viteza de scurgere a apelor, permi-
ţand, astfel, infiltrarea lor. Această bandă va fi intreţinută 
prin cosiri repetate, pentru a preveni depunerea în straturi 
groase a materiei organice moarte.

Alegerea speciilor de arbori, arbuşti şi specii erbacee din zona 
respectivă este mai avantajoasă, pentru că acestea sunt adap-
tate mai bine condiţiilor staţionale locale. Pot fi însă selecta-
te şi specii exotice cu creştere rapidă, care asigură produse 
lemnoase şi nelemnoase cu utilizări multiple. O perdea fo-
restieră constituită dintr-o singură specie îndeplineşte mai 
puţine funcţii şi este mai vulnerabilă decat una constituită 
din diferite specii. Cele mai frecvente specii de arbori folo-
site la realizarea acestor perdele sunt plopul, salcia, aninul, 
frasinul etc.

O perdea forestieră capabilă să îndeplinească multiple func-
ţii trebuie să conţină toate cele trei benzi de vegetaţie pre-
zentate mai sus şi să fie paralele cu apa. Cu cât este mai lată, 
perdeaua forestieră de protecţie are efect mai mare şi mai de 
durată. În funcţie de particularităţile locale lăţimea acesteia 
poate fi mai mare sau mai mică de-a lungul cursului de apă 
sau poate lipsiper anumite porţiuni. În funcţie de configu-
raţia terenului, o bandă poate lipsi. Este cazul albiilor largi, 
aproape orizontale sau foarte slab înclinate, cu aluviuni fine 
şi pietrişuri, lipsite de fenomene de eroziune de suprafaţă 
sau de adâncime.

Pentru menţinerea unei stări de creştere bune a arborilor 
şi arbuştilor folosiţi la plantare şi îndeplinirea funcţiilor de 
protecţie sub toate aspectele este necesară îngrijirea perdele-
lor forestiere pe parcursul existenţei lor.

Prin îmbunătăţirea calităţii apei, asigurarea unui debit con-
stant al apelor, creşterea productivităţii solurilor, asigurarea 
condiţiilor prielnice de dezvoltare a culturilor agricole, în-
frumuseţarea peisajului, sporirea biodiversităţii etc., perde-
lele forestiere de protecţie a apelor contribuie la realizarea 
unor sisteme agrosilvice capabile să satisfacă, în mod echi-
tabil, necesităţile tuturor membrilor societăţii, atât la nivel 
local, regional, dar şi global.

3.5. Sisteme silvopastorale / Păşuni cu arbori
Sistemele silvopastorale definesc modul de utilizare a unui 
teren, în care speciile forestiere (arbori, în principal, dar şi 
arbuşti) furnizează produse lemnoase şi accesorii, în acelaşi 
timp cu creşterea animalelor (fig. 7). Iniţial, sistemele silvo-
pastorale nu reprezentau altceva decât păşunatul animalelor 
în pădure. De-a lungul timpului, obiectivele stabilite prin 
practicarea acestor sisteme au variat, de la producerea de 
lemn, la producţia de furaj şi/sau producţia animalieră.

Fig. 7. Sistem silvopastoral tipic (dehesa spaniolă) – pă-
şune, arbori, animale (Olea şi San Miguel – Ayanz, 2006)

Prin urmare, dacă există o asociere între specii forestiere şi 
specii furajere (care constituie hrana pentru animale), aceas-
ta se va considera sistem silvopastoral. O perdea forestieră, 
care protejează o păşune sau o fermă zootehnică va fi inclusă 
în categoria sistemelor silvopastorale, deoarece păşunea, ca 
şi ferma zootehnică se realizează strict pentru animale (creş-
tere, adăpost etc.).

Este considerat cel mai reprezentativ tip de sistem agrosilvic 
din Europa, cu răspândire şi vechime mare în Spania şi Por-
tugalia. În orice zonă s-ar dezvolta, aceste sisteme silvopas-
torale, arborii sunt cei care definesc peisajul natural şi care 
au rol esenţial în funcţionalitatea păşunilor.

Deşi păşunatul în pădure s-a practicat o perioadă mare de 
timp, trebuie subliniat că, în accepţiunea prezentă şi la noi în 
ţară, sistemul silvopastoral (păşunile cu arbori) nu trebuie 
confundat cu păşunile împădurite. În primul caz este vor-
ba de arbori, răspândiţi disparat pe o păşune pe care cresc 
animale, iar sistemul respectiv aparţine fondului agricol, în 
timp ce păşunile împădurite sunt acelea care au consistenţa 
mai mare sau egală cu 0,4, sunt incluse în categoria terenuri 
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cu vegetaţie forestieră (Anonymous 2008) şi în care creşte-
rea animalelor nu este permisă.

În sens larg se poate considera că sistemele silvopastorale 
au trei componente: specii forestiere, animale, păşuni. Cel 
mai important tip de sistem agrosilvic, din punct de vedere 
al suprafeţei ocupate şi a importanţei lor, în ceea ce priveşte 
productivitatea sunt păşunile cu arbori.

Speciile forestiere sunt dispuse în cadrul păşunilor cel mai , 
neuniform, dar şi în grupe sau sub formă de benzi, formate 
dintr-un rând de arbori. Numărul de arbori poate varia de 
la 10 până la 100 exemplare la hectar (Eichhorn ş.a., 2006). 
Rolul arborilor, din cadrul sistemelor silvopastorale este ace-
la de a oferi adăpost şi protecţie animalelor, de a conduce la 
creşterea productivităţii păşunilor, prin modificarea condiţi-
ilor microclimatice, sporind indirect producţia de lapte, car-
ne furnizată de animale. Aceştia trebuie să dezvolte o coroa-
nă mare, pentru a asigura adăpost animalelor pe o suprafaţă 
cât mai mare, şi rară, pentru a permite speciilor ierboase de 
sub coroană să se dezvolte. De asemenea, arborii de pe pă-
şuni explorează un volum mai mare de sol, consolidează te-
renurile în pantă împotriva alunecărilor, reduc eroziunea de 
suprafaţă şi de adâncime a solului, micşorează amplitudinea 
temperaturilor din aer şi sol, protejează plantele ierboase, 
furajere şi animalele de insolaţie şi deshidratare, vânt, ploi 
torenţiale, reţin precipitaţiile (zăpada se topeşte mai lent), 
produc suplimentar lemn de foc, fructe şi furaje, constituie 
un habitat pentru multe specii de păsări, care la rândul lor 
consumă insecte dăunătoare culturilor agricole, reglează cir-
cuitul apei şi substanţelor nutritive în sol şi fixează carbonul, 
înfrumuseţează peisajul.

Arborii, din cadrul sistemelor silvopastorale sunt specii rus-
tice, rezistente la adversităţi de natură climatică, edafică, an-
tropică, capabile să valorifice potenţialul productiv al staţiu-
nii, ca: speciile de stejar, nuc, păr sălbatic.

Deşi, realizarea păşunilor cu arbori este destul de dificilă şi 
costisitoare, dezvoltarea sistemelor silvopastorale, din ţările 
cu tradiţie din bazinul mediteranean, confirmă viabilitatea 
şi productivitatea acestora. O problemă importantă în rea-
lizarea unor păşini cu arbori este protejarea arborilor, de la 
plantare până ating înălţimi mari, care se poate realiza, cât 
puieţii sunt mici, cu tuburi de creştere (cu înălţimi de până 
la un metru), respectiv cu plase de protecţie a tulpinii, pe mă-
sură ce arborii cresc.

În ceea ce priveşte cea de-a doua componentă a sistemelor sil-
vopastorale, animalele, cele mai frecvente sunt vitele şi oile, 
dar pot fi întâlniţi şi cai, capre, porci.

Tipul de păşune (pajişte), cea de-a treia componentă a sis-
temelor silvopastorale, constituie un element important în 
cadrul acestora, calitatea şi productivitatea acesteia fiind în 
legătură directă cu producţia animalieră.

Alegerea speciilor furajere cu valoare nutritivă ridicată (Fes-
tuca sp., Agrostis sp., Carex sp., Poa sp., Bromus sp. etc.), ca 
şi măsurile tehnologice au rol în îmbunătăţirea păşunilor 
permanente, prin creşterea producţiei, a calităţii acesteia şi 
eventual a evoluţiei covorului ierbos. Măsurile tehnologice 
cuprind următoarele categorii de lucrări: (i) lucrări ameliora-
tive; (ii) regenerarea covorului ierbos, prin măsuri de supra-

faţă; (iii) regenerarea totală, prin însămânţare; (iv) lucrări 
de protecţie antierozionale (Anonymous 1987, 1984, 2001, 
Burcea ş.a., 2007, Maruşca 2008).

•	 (i) Lucrările ameliorative includ, la rândul lor, lucrările an-
tierozionale, îmbunătăţirea regimului aerohidric prin de-
secare, drenaj, scarificare, îndepărtarea vegetaţiei lemnoa-
se nedorite etc., corectarea acidităţii solului, ameliorarea 
însuşirilor solurilor salinizate şi altele.

•	 (ii) Regenerarea covorului ierbos, prin măsuri de suprafaţă 
se realizează prin două grupe de lucrări: fertilizare şi su-
praînsămânţare. Dacă fertilizarea (chimică şi organică sau 
prin târlire) este efectuată în mod corespunzător, asigură 
în timp o regenerare a covorului ierbos, manifestată atât 
prin creşterea potenţialului productiv, cât mai ales printr-
o direcţie de evoluţie favorabilă. Se aplică pe pajiştile, în 
care solul are o acoperire de peste 80% cu vegetaţie ierboa-
să şi unde speciile valoroase au o participare ridicată (pes-
te 75%). Supraînsămânţarea se recomandă pe suprafeţele 
unde solul are o acoperire de 60 – 80% cu vegetaţie sau 
când speciile nevaloroase au o participare mai mică de 25 – 
30%. De asemenea, se recomandă în situaţiile, în care din 
cauza pantei sau a solului nu se poate aplica regenerarea 
totală cu însămânţare. În acest caz se realizează o arătură 
adâncă a solului, prin distrugerea parţială a ţelinei, prece-
dată eventual de combaterea speciilor nevaloroase (chimic 
sau mecanic) şi se completează covorul ierbos cu specii va-
loroase, utilizându-se metode adecvate.

Norma de semănat va fi mai mică faţă de norma utilizată la 
regenerarea totală cu 25 – 30%.

•	 (iii) Regenerarea totală cu însămânţare se aplică pe supra-
feţele unde solul are o acoperire sub 60% cu vegetaţie sau 
când speciile nevaloroase au o participare mai mare de 25 

– 30%, pe terenuri plane sau slab înclinate, cu dificultăţi re-
duse de mecanizare (pante sub 140). Se efectuează distru-
gerea integrală a covorului ierbos şi se înfiinţează pajişti 
semănate, utilizându-se tehnologia specifică.

•	 (iv) Lucrări de protecţie antierozionale sunt necesare pe 
suprafeţele cu pante mari (peste 300), unde solul este slab 
acoperit cu vegetaţie sau pe suprafeţele în care lucrările 
de intervenţie şi exploatare pot declanşa procese grave de 
eroziune.

În toate cazurile, stabilirea felului îngrăşămintelor şi amen-
damentelor, a dozelor şi epocilor de aplicare trebuie corelată 
cu însuşirile agrochimice ale solului şi cu modul de exploa-
tare, dozele indicate pentru fiecare unitate tipologică fiind 
orientative.

Un sistem silvopastoral de succes necesită cunoaşterea ca-
racteristicilor de creştere a speciilor ierboase şi furajere, a 
momentelor, duratelor de păşunat, capacităţii de păşunat şi 
încărcării optime cu animale, pentru a se evita degradarea 
păşunilor, prin sărăcirea şi deteriorarea speciilor furajere şi 
vătămarea puieţilor. Arborii au rol determinant în creşterea 
productivităţii păşunilor şi asigurarea unor condiţii bune de 
viaţă animalelor.

Există numeroase şi importante elemente care justifică revi-
gorarea şi dezvoltarea sistemelor silvopastorale la noi în ţară. 
Printre acestea şi faptul că sistemele silvopastorale au tra-
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diţie în multe ţări, unde s-au dezvoltat şi îmbunătăţit, adu-
când beneficii însemnate, de natură ecologică, economică şi 
socială.

4. În loc de concluzii
Diferite sisteme agrosilvice se utilizează în mod tradiţional 
în multe părţi ale lumii, lucru ce demonstrează că unele din-
tre acestea au trecut deja testul experimentării practice. În 
viitorul apropiat este de aşteptat să se adopte, pe scară largă, 
astfel de sisteme, fiind mai uşor de adaptat la schimbările cli-
matice şi/sau tehnologice, din domeniul agricol şi silvic (care 
includ şi dezvoltarea unor noi tehnologii) sau la condiţiile 
socio-economice şi/sau de mediu.

Avantajele sistemelor agrosilvice constau în utilizarea com-
plexă a terenurilor, atât din punct de vedere agricol, cât şi 
silvic, asigurând astfel un management durabil al resurselor 
naturale. Acestea pot furniza produse şi servicii dintre cele 
mai diverse: hrană pentru oameni, furaj pentru animale, ma-
terial lemnos, fructe şi seminţe de arbori şi arbuşti, frunze 
pentru sericicultură, flori pentru apicultură, flori, fructe şi 
coajă pentru ceaiuri medicinale, tanin pentru prelucrări in-
dustriale, ciuperci, la care se adaugă beneficiile asupra me-
diului (îmbunătăţirea condiţiilor climatice şi de sol, stocarea 
carbonului, înfrumuseţarea peisajului etc.).

Totuşi, fără a avea cercetări sistematice, în condiţiile pedo-
climatice din ţara noastră, cea mai simplă cale de a testa 
utilitatea sistemelor agrosilvice este aplicarea lor în practică, 
de către proprietari. Raţiunea pentru care ar trebui să se opte-
ze pentru sisteme agrosilvice este că amestecul în timp şi spaţiu 
al speciilor forestiere cu cele agricole poate fi, în anumite condi-
ţii, mai profitabil, din punct de vedere ecologic, economic, social, 
decât cultivarea separată a speciilor forestiere, respectiv agricole. 
Pentru a identifica aceste condiţii este necesară cunoaşterea 
interacţiunilor de natură biologică, între cele două culturi, 
pe de o parte, şi aspectelor economice şi sociale, presupuse 
de aceste sisteme de cultură, pe de altă parte, ştiut fiind că 
interacţiunile avantajoase de natură biologică şi economică 
(ale căror efecte se manifestă pe termen lung) definesc con-
ceptul de durabilitate al sistemelor agrosilvice. Deşi, în cele 
mai multe cazuri, sistemele agrosilvice se aplică în condiţii-
le specifice economiei de subzistenţă (sau de supravieţuire), 

acestea pot fi analizate şi tratate şi din perspectiva teoriei 
economice, evidenţiind interacţiunile de natură biologică, 
economică şi socială existente între componentele sistemu-
lui agrosilvic.
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Abstract
Agroforestry	systems	

Different agroforestry systems are traditionally used in many parts of the world, which shows that some of them have 
already passed the test of practical experiment.

Advantages of agroforestry systems consist of complex land use, both in terms of agriculture and forestry, ensuring sus-
tainable management of natural resources.

However, without systematic research in terms of the pedo-climatic conditions of our country, the easiest way to test the 
utility of agroforestry systems is their practical application by landowners.

To identify these conditions is necessary to know the biological interactions between the two cultures, on the one hand 
and economic and social issues, posed by these culture systems, on the other hand, given that beneficial biological and 
economic interactions define the concept of sustainability of agroforestry systems.

Keywords: agroforestry system, protective function, forest belts.
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Sistemul agrosilvopastoral durabil, 
în contextul încălzirii globale a climei

Teodor Maruşca

1. Introducere
Conform ultimelor previziuni ale evoluţiei climei pe glob, 
fenomenul de încălzire generală datorită activităţilor uma-
ne (defrişare, industrializare, transporturi, etc.) cu sporirea 
emisiilor de dioxid de carbon, topirea calotelor glaciare şi a 
gheţarilor montani, creşterea nivelului oceanelor, inundaţii, 
aridizare şi deşertificare, intensificarea proceselor orajoase 
(uragane, taifunuri, tornade, cicloane, etc.) vor avea un im-
pact major asupra întregii umanităţi cu consecinţe imprevi-
zibile dintre cele mai negative (Gore, 2007).

Previziunile privind încălzirea globală a climei vor afecta 
şi fondul pastoral al ţării noastre. Creşterea temperaturii 
medii a aerului cu 30C, care este prognoza la nivelul anilor 
2070, va determina aridizarea şi deşertificarea mai accen-
tuată a zonelor de câmpie şi dealuri cu implicaţii negative 
majore asupra producţiei vegetale şi animaliere, obţinute pe 
pajiştile naturale. Una din cele mai eficiente măsuri pentru 
ameliorarea impactului negativ al factorilor de aridizare şi 
deşertificare alături de irigare şi perdelele forestiere este in-
troducerea sistemului agrosilvopastoral, în care toate com-
ponentele: iarbă, animal, arbore, habitat, biodiversitate sunt 
într-un echilibru ecologic şi economic optim. Sistemul agro-
silvopastoral este specific ţărilor mediteraneene cu climat 
mai arid, fiind cunoscut sub numele de „dehesa” şi „montado” 
în Spania şi Portugalia (Olea, San-Miguel, 2006), cât şi în 
nord-vestul SUA în statul Oregon, sub numele de „agrofo-
restry” (Sharrow, 1994).

În ţara noastră au fost practicate în unele zone mai multe 
combinaţii de agricultură cu vegetaţie lemnoasă ca: păşu-
ne – arbori, fâneţe – pomi fructiferi, culturi în arabil – pomi 
fructiferi sau arbori. Combinaţia păşune – arbori izolaţi 
este cunoscută la noi sub numele de „dumbravă” rezultată 
din arborii preexistenţi excluşi de la defrişarea pădurii sau 
după plantarea altora noi în păşuni pentru asigurarea um-
brei la animale. Echiparea cu vegetaţie lemnoasă a pajiştilor 
existente după modelul iberic „dehesa”, adaptat la condiţiile 
noastre de „dumbravă” sau „rarişte” pot atenua substanţial 
efectele negative ale aridizării şi deşertificării care se vor 
produce în viitor (Maruşca, 2006).

Speciile de plante lemnoase au avantajul că prospectează 
un volum mai mare de sol, fixează terenurile în pantă îm-
potriva alunecărilor, reduc eroziunea de suprafaţă şi adân-
cime a solului, micşorează amplitudinea temperaturilor 
diurne din aer şi sol, protejează plantele ierboase şi anima-
lele de insolaţie şi deshidratare, vânt, ploi torenţiale, reţin 
zăpada care se topeşte mai lent, produc suplimentar lemn 
de construcţie şi foc, fructe şi furaje, constituie un habitat 
pentru multe specii de păsări, care la rândul lor consumă 
insecte dăunătoare culturilor agricole şi multe alte binefa-
ceri între care, îmbogăţirea biodiversităţii şi înfrumuseţa-
rea peisajelor.

Fondul pastoral din ţara noastră, în special izlazurile comu-
nale, sunt aproape lipsite de umbră pentru animalele aflate 
la păşunat, cauză pentru care producţia de lapte de vacă poa-
te scădea cu 20 – 40% în perioadele de insolaţie puternică. 
Plantarea unor arbori pentru umbră, rezistenţi la bătători-
rea terenului şi acumularea de dejecţii în exces la locurile de 
odihnă ale animalelor ar rezolva pe deplin această problemă. 
Pe lângă sortimentul de specii lemnoase adaptat acestor 
condiţii staţionale deosebite este necesară aplicarea unor 
măsuri de protecţie individuală a puieţilor în primii ani de 
vegetaţie până când vor rezista la presiunea animalelor de pe 
păşune. După această perioadă critică plantaţia poate dura 
zeci de ani chiar secole, cum este cazul unor specii de stejari 
din ţara noastră.

Aceste tehnologii silvopastorale urmează să fie cât mai ur-
gent aplicate astfel ca viitoarele plantaţii de arbori şi pomi 
fructiferi pe pajişti să fie bine instalate şi dezvoltate ca să-şi 
exercite influenţa protectivă asupra covorului ierbos şi ani-
malelor, înainte de accentuarea în perspectivă a fenomenelor 
de aridizare şi deşertificare.

Pentru atingerea acestor obiective sunt necesare cercetări 
complexe interdisciplinare asupra unor vechi sisteme agro-
silvopastorale existente sub formă de vegetaţie lemnoasă 
(dumbrăvi, liziere, livezi de pomi fructiferi, etc.), în combina-
ţie cu vegetaţia ierboasă a pajiştilor permanente seminatu-
rale folosite prin păşunat cu animale sau în regim de fâneaţă.

Rezultatele acestor cercetări vor sta la baza soluţiilor de vi-

PERDELE FORESTIERE
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itor pentru acţiunea de „dumbrăvire” pe zone şi etaje biocli-
matice a tuturor pajiştilor din ţara noastră ca măsură prin-
cipală de combatere a aridizării şi deşertificării care se vor 
extinde şi mai mult conform previziunilor într-un viitor nu 
prea îndepărtat.

Implementarea şi extinderea acestui sistem combinat de 
agricultură cu silvicultură, pe lângă rolul de atenuare şi echi-
librare a factorilor climatici extremi, va aduce cu siguranţă 
avantaje economice şi sociale de necontestat prin mărirea 
productivităţii pajiştilor şi a animalelor, la care se adaugă 
valorificarea suplimentară în diferite scopuri a vegetaţiei 
lemnoase deficitare în zonele de câmpie şi dealuri. Sistemul 
agrosilvopastoral contribuie la combaterea eroziunii solului 
şi alunecărilor pe terenurile în pantă, creşterea potenţialu-
lui de fixare a carbonului pe unitatea de suprafaţă şi nu în 
ultimul rând la înfrumuseţarea şi atractivitatea peisajelor 
existente.

1. Prognoze privind evoluţia climei
1.1. Evoluţia climatică şi consecinţele ei pe teritoriul 
României
Din datele OMM (Organizaţia Meteorologică Mondială) cu 
sediul la Geneva, temperatura medie a globului a crescut în 
perioada 1901 – 2000 cu 0,60C ceea ce este extrem de mult. 
Pentru România, conform INMH – Bucureşti, această creş-
tere este de 0,30C, mai mare în regiunile de sud şi est (0,80C) 
şi mai mică în regiunile intracarpatice (0,10C). Încălzirea 
climei este mai pronunţată după anii 1961 şi cu deosebire 
după anul 2000 (2003, 2005) când frecvenţa zilelor tropicale 
(maxima zilnică > 300C) a crescut îngrijorător de mult iar a 
zilelor de iarnă (maxima zilnică < 00C ) a scăzut substanţi-
al. Drept urmare mai multe zone din ţara noastră prezintă 
un risc ridicat de secetă şi deşertificare în special cele unde 
temperatura medie anuală este mai mare de, 100C; suma pre-
cipitaţiilor atmosferice anuale este sub 350 – 550 mm; preci-
pitaţii aprilie – octombrie sunt sub 200 – 350 mm iar rezerva 
de apă din sol 0 – 100 cm la 31 martie este mai mică de 950 

–1500 mc /ha.

Conform Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea 
Deşertificării (UNCDD) indicele de ariditate (cantitatea 
anuală de precipitaţii / evapotranspiraţia potenţială – ETP) 
pentru zonele aride, deşerturi este de 0,05 şi pentru zonele 
subumed uscate de 0,65, prag peste care un teritoriu se con-
sideră a fi aproape de normalitate. Conform acestei convenţii 
ETP pentru stepă şi silvostepă este de 400 – 900 mm şi pen-
tru zona montană de 300 mm de apă.

În al patrulea raport (2007) al Comitetului Internaţional 
pentru Schimbări Climatice (IPCC) pentru perioada 2020 – 
2030 faţă de anul 2000 într-o variantă optimistă se estimea-
ză o creştere globală a temperaturii medii cu 0,50C şi într-o 
variantă mai pesimistă cu 1,50C iar în perioada 2030 – 2100 
creşterea în cele două variante se situează între 2,00C şi 5,00C, 
ceea ce este extrem de mult. Dacă am lua nivelul anului 2070 
cu o creştere de numai 30C faţă de nivelul actual, atunci 68% 
din teritoriul României situat sub 500 m altitudine va fi su-
pusă aridizării şi deşertificării, respectiv o suprafaţă mai 
mult decât dublă a zonei montane actuale (Tabelul 1).

Tab. 1. Repartizarea altitudinală procentuală a forme-
lor de relief din teritoriul României  

(după GEOGRAFIA ROMÂNIEI vol.I, 1983) 
The Altitudinal distribution of Romania’s form of relief in per-

centage (by Romanian Geography vol.I, 1983)

Altitudini
(m)

% din teritoriul 
României 

(237,5 mii km2)

din care:

munţi Dealuri Câmpii

peste 2000 1 3
1500 – 2000 3 7
1000 – 1500 6 19
700 – 1000 12 36 3
500 – 700 10 16 12
300 – 500 18 12 38 1
200 – 500 12 7 24 5
100 – 200 18 18 35

0 – 100 20 5 59
Peste 500 m 32 81 15
Sub 500 m *) 68 19 85 100

*) teritoriu afectat de aridizare şi deşertificare în cazul creş-
terii temperaturi medii a aerului cu 30C, prognoză până în 
anul 2070.

Prin creşterea cu 30C a temperaturii medii a aerului pe te-
ritoriul României se prognozează că Dobrogea, Sudul Mol-
dovei, Vestul Ardealului, Banatul, Sudul Olteniei şi o bună 
parte din Sudul Câmpiei Române, respectiv peste 30% din 
ţară va fi supusă unui proces de deşertificare şi restul de cca. 
38% unui proces de aridizare accentuată, care va cuprinde în 
continuare toate câmpiile noastre, până la 85% din suprafa-
ţa dealurilor şi aproape 20% din munţii de la altitudini mai 
joase ale ţării.

1.2. Prognoza modificărilor bioclimatice
Schimbările climatice prognozate vor avea o incidenţă majo-
ră asupra redistribuţiei actuale a vegetaţiei pe zone şi etaje 
altitudinale care la rândul lor se vor răsfrânge asupra habi-
tatelor şi performanţelor economice. Conform prognozelor 
pentru anii 2070 o creştere cu 30C a temperaturii medii a 
aerului în zona montană după gradienţii altitudinali actuali 
(-0,50C / 100 m alt.) se estimează o creştere cu cca. 600 m a 
etajării actuale a vegetaţiei primare.

Pentru zona montană din ţara noastră aceste modificări bio-
climatice la nivelul anului 2070 se prezintă în tabelul 2.

Tab. 2. Modificarea etajelor bioclimatice şi de vegetaţie 
la o creştere a temperaturii medii a aerului cu 30C 

(prognoză anul 2070) (după Maruşca, 2007). 
Modification of bioclimatic and vegetation floors at an increase 

in an average air temperature of 30C (forecast year 2070) 
(by Maruşca, 2007)

Etaje (zone) 
actuale

Altitudi-
nea
(m)

TEmPERATURA medie 
anuală (0C)

PRECIPITAŢII anuale 
(mm)

Etaje 
(zone) 

schimba-
te după 
zeci de 

ani
Actuală nivel an 

2070 Actuală nivel an 
2070

Alpin 2200 – 
2400  – 1 2 1500 1250 molid

Jneapăn 2000-
2200 0 3 1450 1150 molid



Anul XVII | Nr. 30 | 2012

69

Jneapăn 1800-
2000 1 4 1350 1050 mo + Fa

molid 1600-
1800 2 5 1250 950 Fag

molid 1400-
1600 3 6 1150 850 Fag

mo + Fa 1200-
1400 4 7 1050 800 Gorun

Fag 1000-
1200 5 8 950 700 Stejari

Fag 800-1000 6 9 850 600 Silvoste-
pă

Gorun 600-800 7 10 800 500 Stepă

(Stejari)
(Silvostepă)

(Stepă)

GRADI-
EnŢI

pentru 
100 m alt.

-0,5 0C -0,5 0C + 45 mm + 45 mm

(Sub-
umed 

– uscate)
(Semiari-

de)
(Aride – 

deşerturi)

Din aceste date rezultă că în munţii înalţi vor dispărea eta-

jele alpin şi subalpin (al jneapănului) fiind înlocuite de etajul 
pădurilor de molid şi fag.

În paralel zona de stepă va înlocui etajul superior al pădurilor 
de gorun şi silvostepa va înlocui partea inferioară a etajelor 
pădurilor de fag. Aceste mutaţii majore în repartiţia pe alti-
tudine a vegetaţiei lemnoase din zona montană va duce la re-
ducerea naturală cu 40–70% a suprafeţelor de pădure actuale 
cu consecinţe şi mai dramatice asupra echilibrului hidrologic 
şi al precipitaţiilor.

1.3. Prognoza modificărilor solului montan
Schimbările climatice vor modifica şi proprietăţile fizico – 
chimice ale solurilor (tab. 3).

Astfel, grosimea stratului de sol în următorii 60–70 ani va 
fi aproximativ aceeaşi având în vedere că 1 cm sol în zona 
temperată se formează în cca. 100 ani. În schimb unele pro-
prietăţi agrochimice pot suferi schimbări pe o durată greu 
de definit până la atingerea unui echilibru specific impus de 
temperaturile şi precipitaţiile prognozate pentru anul 2070.

Tab. 3. Modificarea condiţiilor de sol la o creştere a temperaturii medii a aerului cu 30C(prognoză anul 2070) 
Modification of soil conditions at an increase in an average air temperature of 30C (forecast year 2070)

Etaje (zone) actuale Altitudinea
(m)

Grosime strat sol (cm) Orizontul A

Actual Viitor îndepărtat
pH în apă V %

Actual Viitor mai apropiat Actual Viitor mai apropiat
Alpin 2200 – 2400 20 3,6 4,5 6 24

Jneapăn 2000-2200 35

Creştere foarte len-
tă (cca.1 cm la 100 

de ani)

3,9 4,8 12 30
Jneapăn 1800-2000 50 4,2 5,1 18 36

molid 1600-1800 65 4,5 5,4 24 42
molid 1400-1600 80 4,8 5,7 30 48

mo + Fa 1200-1400 95 5,1 6,0 36 54
Fag 1000-1200 110 5,4 6,3 42 60
Fag 800-1000 125 5,7 6,6 48 66

Gorun 600-800 140 6,0 6,9 54 72
(Stejari)

(Silvostepă)
(Stepă)

GRADIEnŢI
pentru 

100 m alt.
 – 7,5 mm  – 0,15  – 0,15  – 3 %  – 3 %

Reacţia solului (pH) şi gradul de saturaţie în baze (V%) vor 
suferi modificările corespunzătoare odată cu ridicarea pe al-
titudine a ştachetei indicatorilor bioclimatici mai activi pen-
tru vegetaţie (Maruşca, 2007).

Modificările mult mai lente la nivelul solului vor face ca pro-
ductivitatea vegetaţiei naturale şi al culturilor agricole să fie 
destul de scăzută cu toate condiţiile mai favorabile de căldu-
ră care vor fi pe viitor la altitudini mai înalte.

1.4. Prognoza productivităţii pajiştilor montane
Ca urmare a modificărilor climatice şi a proprietăţilor fizico – 
chimice ale solurilor, productivitatea pajiştilor pe altitudine se va 
schimba în sensul atingerii unui maxim între 1600–1800 m faţă 
de 1000–1200 m alt. actual, respectiv cu 600 m mai sus (tab. 4).

Nivelul producţiilor în schimb va fi mai scăzut decât al celor 
actuale datorită reducerii cu cca. 45 cm a grosimii stratului 
de sol şi a acidităţii mai pronunţate cu 0,9 unităţi.

Tab. 4. Prognoza productivităţii pajiştilor la o creştere a temperaturii medii a aerului cu 30C (anul 2070) 
Prognosis of grassland productivity at an increase in an average air temperature of 30C (forecast year 2070)

Etaje (zone) 
posibile după 

zeci de ani

Altitudinea
(m)

Productivitatea pajiştilor naturale

Producţia de substanţă uscată (SU) t/ha Durata medie 
de păşunat 

(zile)

Consum spe-
cific kg SU/kg 

spor

Producţia animalieră spor 
greutate (kg/ha)

nefertilizat n100P50K50
kg/ha nefertilizat n100P50K50

kg/ha
molid 2200 – 2400 1,8 4,8 100 30 60 160
molid 2000-2200 2,3 6,0 115 28 80 220

mo + Fa 1800-2000 2,8 7,2 130 26 100 280
Fag 1600-1800 3,3 7,4 145 24 130 310
Fag 1400-1600 2,8 6,8 160 22 120 310

Gorun 1200-1400 2,3 6,2 175 20 110 310
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Etaje (zone) 
posibile după 

zeci de ani

Altitudinea
(m)

Productivitatea pajiştilor naturale

Producţia de substanţă uscată (SU) t/ha Durata medie 
de păşunat 

(zile)

Consum spe-
cific kg SU/kg 

spor

Producţia animalieră spor 
greutate (kg/ha)

nefertilizat n100P50K50
kg/ha nefertilizat n100P50K50

kg/ha
Stejari 1000-1200 1,8 5,6 160 18 100 310

Silvostepă 800-1000 1,3 5,0 130 16 80 310
Stepă 600-800 0,8 4,4 100 14 60 310

 Gradienţi pentru 100 m altitudine
1800-2400  – 0,25  – 0,6  – 7,5 + 1,0  – 10  – 30
1200-1800 + 0,25 + 0,3  – 7,5 + 1,0 + 5 0
600-1200 + 0,25 + 0,3 + 15,0 + 1,0 + 10 0

Prin fertilizare organo – minerală cu N100 P50 K50 kg/ha pe 
cele mai productive pajişti de la 1600 – 1800 m alt. producţia 
creşte de la 3,3 t/ha SU la 7,4 t/ha SU (224 %) unde se pot re-
aliza după conversie în produse animaliere, 310 kg /ha spor 
greutate vie într-o perioadă medie de 145 zile de păşunat. 
Durata perioadei de păşunat variază între 100 zile la 600 – 
800 m alt. datorită perioadei de uscăciune, la fel şi pe ecartul 
2200 – 2400 m alt. unde intervine o perioadă de vegetaţie 
mai scurtă. Durata maximă de păşunat de 175 zile se atinge 
la 1200-1400 m altitudine. Datorită altitudinii, consumul 
specific pentru 1 kg spor creşte cu 1 kg SU pentru fiecare 100 
m alt., respectiv de la 14 kg la 600 – 800 m la 30 kg la 2200 

– 2400 m alt.

Ca urmare a scăderii temperaturilor active pe altitudine şi al 
creşterii cantităţii de precipitaţii se creează un echilibru căl-
dură – umiditate între 600 – 1800 m alt., interval între care 
productivitatea pajiştilor exprimată în spor greutate vie ră-
mâne aproape constantă fiind în jur de 300 kg /ha pe supra-
feţele fertilizate la un nivel mediu. Condiţiile de sol şi climă 
din zona montană şi mai nefavorabile pe altitudine pentru 
culturile tradiţionale agricole, impun dezvoltarea creşterii 
animalelor erbivore pe pajiştile naturale mai performante şi 
practicarea pe scară mai largă a agroturismului, asemănător 
ţărilor alpine.

2.Sistemul agrosilvopastoral iberic (Dehesa)
2.1. Importanţă şi evoluţie
Cel mai cunoscut sistem agrosilvopastoral este dehesa spani-
olă care a luat fiinţă încă din neolitic fiind menţionat docu-
mentar prima dată în anul 924 după Hristos, ca rezultat al 
răririi pădurilor de stejari prin tăiere, incendiere controla-
tă şi prin păşunat cu capre. Arborii au fost menţinuţi într-o 
anumită proporţie, astfel ca de pe aceeaşi suprafaţă de teren 
să se obţină lemnul necesar, iarbă pentru păşunat cu anima-
lele, culturi de cereale păioase şi altele.

În decursul timpului caprele au fost înlocuite de bovine, ovi-
ne, cabaline şi porcine. Prin menţinerea unei încărcări opti-
me de animale la hectar întreg acest sistem agrosilvopastoral 
este menţinut sub un control şi echilibru perfect ecologic şi 
economic, pentru toate componentele lui structurale: arbori 
+ păşuni + animale + culturi agricole.

2.2.Rolul arboretului în sistemul agrosilvoastoral
Dehesa se aseamănă cu savanele africane (cu veri secetoase 
în loc de ploioase, la fel ca şi în savanele tipice) unde arbore-
tul joacă un rol fundamental în echilibrul general, oferind în 
plus servicii şi bunuri indirecte. Oricum, el contribuie la pro-

ductivitatea generală a dehesei cu ghinde, lăstari, provizii de 
hrană pentru animale, plută, ciuperci comestibile, polen şi 
multe alte resurse.

Arboretul reprezintă o componentă esenţială în dehesa, şi ca 
o consecinţă a acestui fapt managementul trebuie privit in-
tegrat, împreună cu pajiştea seminaturală şi animalele.

Aceasta reprezintă cea mai importantă abordare a dehesei, 
din moment ce regenerarea naturală este deficitară sau lip-
seşte cu desăvârşire. Abandonul aproape complet al trans-
humanţei, substituţia parţială a ovinelor cu bovine datorită 
lipsei păstorilor, scăderea stocurilor de hrană şi a perioadelor 
de păşunat, permise fiind de ajustările socio-economice ale 
politicilor agricole sunt cei mai importanţi factori pentru si-
tuaţia dată (Olea, San Miguel, 2006).

Fig. 1. Rolul arboretului în sistemul agrosilvopastoral 
The role of stand in the agroforestry system

În plus, situaţia este şi mai dificilă datorită reducerii numă-
rului de arbori din cauza aşa-zisei „seca” (uscarea arborelui 
datorită atacului unor ciuperci dispersate de condiţiile cli-
matice, edafice şi biologice ) (Tabelul 5).

Tab. 5. Caracteristicile principale ale arboretelui din de-
hesa spaniolă şi tipul de gospodărire adecvată 

(după Olea şi San Miguel, 2006) 
 Main features of the tree in the Spanish dehesa and the appro-

priate management type (by Olea and San Miguel, 2006)

Rolul principal

Stabilitate: structură, peisaj, climat, diminuarea eroziunii, 
ciclurile nutrienţilor şi ale apei, adăposturi, biodiversitate, 
fixarea carbonului, cultură etc. Speciile perene pot fi con-
siderate ca specii furajere permanente pentru şepteluri şi 

viaţa sălbatică

Specii
Quercus ilex rotundifolia (=Q.ilex ballota), Q suber (xero-
fite si perene), Quercus faginea, Q. pyreneica şi alte specii 
dominante.
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Densitate (15) 20 – 100( 200) arbori maturi /ha
Gradul de acoperire al 

coroanelor (5) 10-50 (70) %

Gradul de acoperire bazal 
(tulpini) 2-10 (15) m2/ha

Producţii

Lemn de foc : 800-5000 kg/ha pe rotaţie (10-15 ani)
Ghindă : (100) 200 – 600 (800) kg/ ha  
cu diferenţe între ani
Plută (doar Q. suber ): 500 – 1500 (2000) kg/ha  
la o rotaţie (9-12 ani)
Crengi de la tâieri : 400-1500 kg /ha/an.
Plantarea puieţilor este importantă în dehesa cu climat 
mai rece unde se produce o cantitate mică de ghinde.

Rotaţie silviculturală

Zone de regenerare naturală : senescenţa arboretelui ( 150 
de ani pentru Q. suber şi 250-300 de ani pentru alte specii)
Tăieri de formare a coroanei la: 10-15 ani
Decojire plută la: 9-12 ani

Tratamente

Lipsa posibilităţii de regenerare naturală a arboretelui în 
dehesa este de departe cea mai mare ameninţare la adre-
sa supravieţuirii. În plus, „seca” face la rândul ei foarte 
multe ravagii.

2.3. Rolul păşunilor permanente
Cel mai important obiectiv managerial într-o dehesa îl re-
prezintă creşterea extensivă a animalelor. Oricum, păşuni-
le naturale, ca şi sursă principală furajeră pentru animalele 
domestice, reprezintă o componentă esenţială pentru dehesa. 
Datorită climatului mediteraneean, păşunile seminaturale 
sunt utilizate de obicei ca şi pajiştile temporare anuale. Plan-
tele perene joacă un rol fundamental în fundurile văilor şi 
mai ales în pajiştile încheiate, create şi menţinute printr-
un păşunat continu, cunoscut sub numele de “majadales”. 
Gospodărirea pajiştilor naturale face apel la maximizarea 
calităţii furajelor (leguminoase: proteine, minerale), mai 
ales datorită faptului că biomasa nu este atât de importantă 
dată fiind marea lor variabilitate şi distribuţia asezonală a 
productivităţii. Oricum, gospodărirea este bazată pe trei 
obiective principale: păşunatul raţional, prezenţa legumi-
noaselor şi fosforul. Se cere aşadar o gospodărire adecvată 
pentru îmbunătăţirea calităţii pajiştilor naturale.

Perioadele de criză în obţinerea furajelor verzi nu pot fi evi-
tate, astfel încât lăstarii din vegetaţia lemnoasă, fructele (în 
special ghindele), şi hrana suplimentară sunt absolut necesa-
re pentru ca şeptelul să treacă cu succes peste vară şi iarnă. 
Tufărişurile sunt absente sau izolate în cazul păşunatului.

Fig. 2. Păşuni permanent 
Permanent grasslands

Tab. 6. Caracteristicile principale ale pajiştilor din de-
hesa (după Olea şi San Miguel, 2006) 

Main features of the grasslands in the dehesa  
(by Olea and San Miguel, 2006)

Rol Aprovizionarea cu furaje pentru animale domestice

Fitocenoze

De obicei pajişti temporare : Helianthemetalia, Thero-Brometa-
lia, Sisymbrietalia.
Asociaţii perene edafo-higrofile ( Agrostietalia) trăiesc pe văi 
până în mijlocul verii. Comunitatea normală de pajişte este 
reprezentată de “ majadal” ( Poetalia bulbosae ), o pajişte 
perenă şi/sau anuală, cu o participare ridicată a leguminoaselor 
( bogate în proteine) create şi menţinute de un păşunat intensiv 
şi continuu.

Producţie
1000-2700 kg/ha. Păşunile “majadal” produc de obicei în jur de 
3000 kg/ha substanţă uscată, cu o începere timpurie a perioadei 
de vegetaţie în toamnă până în primăvară

Distribuţia furajelor 
pe sezoane

Primăvara : 60-70%, Vara : 0%, Toamna: 15-25%, Iarna : 5-15%
Variabilitate mare datorită variaţiei condiţiilor climatice

Scopuri manage-
riale

Leguminoasele sunt esenţiale datorită concentraţiei mari de 
proteine dar şi datorită faptului că după veştejire şi uscare, 
valoarea lor furajeră este suficientă pentru a satisface cerinţele 
animalelor. Hrana suplimentară poate fi aşadar redusă sau chiar 
evitată complet.

Îmbunătăţiri

Păşunat durabil dar intensiv cu scopul de a mări calitatea păşu-
nilor şi reciclarea nutrienţilor limitanţi.
Fertilizare cu fosfor ( 25 – 35 kg/ha P2O5 în timpul primului 
sezon de vegetaţie şi 18-25 după ) cu scopul de a favoriza 
leguminoasele, chiar dacă pe moment densitatea lor este neco-
respunzătoare. Concentraţia de fosfor disponibil trebuie să fie şi 
ea corespunzătoare : 8-12 ppm, dupa metoda Olsen. Produsul 
folosit este superfosfatul, dar şi fosfatul natural (produs ecolo-
gic) este de asemenea utilizabil.

2.4. Rolul culturilor agricole
Culturile agricole şi implicit pajiştile semănate joacă un rol 
fundamental în hrănirea animalelor, complementar pa-
jiştilor seminaturale, amândouă cu o distribuţie sezona-
lă (vara şi iarna târziu). În plus, exploatarea se realizează 
de obicei în cicluri de mai multi ani ( 3-6) cu scopul de 
a impiedica invazia tufărişurilor. Anumiţi proprietari de 
dehesa permit fermierilor să exploateze aceste ecosiste-
me gratis, atunci când păşunile naturale sunt invadate de 
specii cosmopolite, ca de exemplu Cistus sp. (Tabelul 7).
Tab. 7. Caracteristicile culturilor şi a pajiştilor semana-

te din dehesa (după Olea şi San Miguel, 2006) 
Main features of the crop and sown grasslands in the dehesa (by 

Olea and San Miguel, 2006)

Rol Suplimentează furajele animalelor obţinute din păşunile seminaturale, 
ambele cu o distribuţie sezonală

Tipuri

Cereale : orz, orzoaică, secara, ovăz. Ele completează furajele obţinute 
din pajiştile naturale în timpul sezoanelor obişnuite de recoltare ( vara, 
iarna târziu). Dar şi calitativ ( ca valoare energetică ). Grâul este cel mai 
valoros produs. Este recoltat de obicei, dar poate fi obţinut şi din păşu-
natul normal din timpul verii, ţinând cont de faptul că transhumanţa nu 
mai este practicată. Paiele sunt adunate . Câteodată, se practică şi iarna 
târziu prin recoltarea biomasei foliare urmată de o perioadă de refacere 
până când vine vara următoare.
Pajişti semănate : au scopul de a fi exploatate prin păşunat sau cosit. În 
primul caz, leguminoasele sunt esenţiale, mai ales Trifolium subterrane-
um dar şi alte specii de leguminoase ce se înmulţesc prin auto şi reînsă-
mânţare fiind speciile de bază în pajiştile semănate. Ele complementeaza 
hrana obişnuită din păşunile naturale calitativ ( conţinut proteic) , dar şi 
pe o perioadă mai îndelungată, prin seminţe şi biomasă uscată. În cel de-
al doilea caz, orzul, ovăzul, cu o rată de uscare pentru fân de 3:1, reprezin-
tă de obicei soluţia uzuală. Lolium multiflorum şi cerealele hibernale sunt 
de asemenea o soluţie.
Fânul este folosit atât vara ca furaj cât şi iarna.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

72

Producţie

Producţia de cereale : grâu ( 1-3 tone/ha), paie ( 2-5 t/ha)
Pajişti semănate : păşuni cu leguminoase : aproximativ 3 t / ha substanţă 
uscată (SU)
Borceag : 3-6 t /ha SU sub formă de fân.

Gospodă-
rire

Două-trei lucrări ale solului inainte de semanat ( iarna târziu, începutul 
primăverii, toamna devreme). Semănat toamna devreme
Fertilizare:
Pentru cereale: n-P-K de obicei 200-300 kg/ha ( 8-28-8 sau 15-151-15)
Păşuni bogate în leguminoase: P ( cel puţin 35-40 hg P2O5 /ha înaintea 
păşunatului)
Borceag : n-P-K de obicei 200-300 kg/ha cu 8-24-8
Păşunile permanante bogate în leguminoase trebuiesc semănate doar 
când păşunile seminaturale prezintă o densitate mică de leguminoase. În 
oricare alt caz, fertilizarea cu fosfor devine o optiune mai bună.

2.5. Caracteristicile animalelor
2.5.1. Animale domestice
Creşterea extensivă a animalelor este unul dintre cele mai 
importante scopuri ale dehesei, in acelasi timp constituind 
un rol fundamental în creerea şi îmbunătăţirea păşunilor 
naturale, în dispersia seminţelor şi fertilizare. În consecin-
ţă, gospodărirea durabilă a turmelor de animale este un fac-
tor esenţial pentru conservarea dehesei şi a biodiversităţii. 
Acest tip de gospodărire trebuie să fie compatibil cu măsurile 
silvotehnice şi de regenerare a arboretelui, din moment ce 
lăstarişul este afectat de păşunatul animalelor (în general 
până la un diametru de 12-15 cm sau până la vârsta de 20-40 
de ani, ei fiind afectaţi de păşunat, în special dacă animalele 
sunt hrănite cu concentrate incluzând uree) Tabelul 8.

 Tab. 8. Caracteristicile şeptelului din dehesa (după Olea 
şi San Miguel, 2006) 

Main features of the livestock in the dehesa (by Olea and San 
Miguel, 2006)

Rol Produsul cel mai important pe piaţă – produsele animaliere
Specii Diferite specii, dar mai ales rase de bovine, ovine, suine şi cabaline

Încărcare 
optimă

Bovine: 0,2-0,4 /ha
Ovine : 2-4/ha
Caprine : 2-3/ha
Porcine : 0,4-0,6/ha
Gospodărirea tradiţională este cu doar câteva specii, fiecare dintre ele 
exploatând la un nivel optim o anumită categorie de resurse naturale .
O anumită distribuţie a animalelor se face cu scopul de a reduce dau-
nele asupra arboretelui, de a creşte eficienţa păşunatului şi de a reduce 
presiunea paraziţilor şi a patogenilor.

Gospodărire

Perioadele de nevoie alimentară crescută a şeptelului ( gestaţie prelun-
gită şi lactaţie) trebuie să coincidă cu perioadele în care cantitatea de 
furaj oferit natural de dehesa sa fie maxim.
Bovine : perioada din noiembrie până în martie.Lactaţie: 5-6 luni
Caprine, ovine: două perioade. Una , perioada cu miei / an: primăvara 
sau toamna ( şi cele mai bune preţuri). Trei miei /sezon/2 ani. Lactaţie: 
45 zile
Porcul iberic : doua fătări/sezon/an : primăvara şi toamna . Purceluşii 
născuţi toamna sunt hrăniţi până la saturaţie un an ( până ajung la 
90-110 kg) şi apoi hrăniţi cu ghindă şi graminee din octombrie şi până 
în ianuarie, câştigând astfel 0,7 kg/zi ( până ajung la 140-160 kg , 
greutate vie )

2.5.2. Animale sălbatice
Speciile cu valoare cinegetică au fost prezente dintotdeauna 
în ecosistemul de dehesa, dar în densităţi mici (cu excepţia 
iepurelui sălbatic), fiind considerate doar o sursă comple-
mentară de hrană.

Din anii ’60 situaţia s-a schimbat în mod dramatic datorită 
vânătorii care a devenit o activitate economică însemnată , 
în momentul de faţă fiind deseori cea mai importantă în 
multe dehesa. Ungulatele sălbatice, în special căprioara (Cer-

vus elaphus hispanicus) ca şi mistreţul (Sus scrofa) sunt privite 
acum ca resurse regenerabile în expansiune, din cauza lor 
proprietarii îngrădindu-şi deseori terenurile.

Fig. 3. Ungulate sălbatice 
Wild ungulates

Rezultatul a fost o creştere alarmantă a densităţii ungulate-
lor (uneori de până la 50 de căprioare/km2).

Acest dezechilibru a condus la noi problematici vizând dura-
bilitatea, datorită impactului asupra vegetaţiei lemnoase şi 
faunei, apariţia paraziţilor şi bolilor în densitate mare care 
afectează animalele domestice, inclusiv omul, scăderea di-
versităţii genetice etc., precum şi concepte noi asupra gospo-
dăririi terenurilor. Densităţile iepurilor sălbatici au suferit o 
descreştere dramatică datorită mixomatozelor, boala hemo-
ragică virală, precum şi datorită prădătorilor Aceasta a deve-
nit aşadar o problemă majoră, deoarece iepurele sălbatic este 
prada principală a multor prădători (inclusiv vulturul im-
perial iberic şi linxul), precum şi necrofagi (vulturul negru). 
Potârnichea, o altă specie cu tradiţie cinegetică, este pe cale 
de dispariţie datorită problemelor cauzate de eliberarea unor 
populaţii crescute în captivitate (afectate de paraziţi, boli şi 
câteodată cu genofond diferit) dar şi prădătorilor (mistreţul). 
În sfârşit, mărimea populaţiilor de porumbel sălbatic a cres-
cut, chiar dacă sunt competitori cu animalele domestice (în 
special porcul iberic) şi ungulatele sălbatice pentru ghinde 
(Tabelul 9).

Tab. 9. Caracteristicile speciilor cinegetice din dehesa 
(după Olea şi San Miguel, 2006) 

Main features of the hunting species in the dehesa 
(by Olea and San Miguel, 2006)

Rol Productia principală în multe cazuri

Specii

Ungulate sălbatice : cerbul roşu ( Cervus elaphus hispanicus), mis-
treţul (Sus scrofa), căpriorul( Capreolus capreolus) , cerbul lopătar 
(Dama dama), muflonul (Ovis ammon musimon) iepurele de vizuină 
(Oryctolagus cuniculus), iepurele de camp(Lepus granatensis) po-
târnichea ( Alectoris rufa), porumbelul sălbatic( Columba palumbus), 
turturica (Streptopelia turtur), şi multe altele

Rata de ex-
ploatare

Ungulate : 10-20 ind/km2. Probleme cu suprapăşunatul
Iepure sălbatic : obişnuit 10 ind/ha. A dispărut însă din multe dehesa 
şi au în prezent o densitate mult mai mică.
Potârnichea: densitate variabila în funcţie de hrană şi refugiu
Porumbelul sălbatic: densităţi mari toamna şi iarna, acolo unde se 
găsesc ghinde. Proprietarii de multe ori îi sperie cu scopul de a păstra 
rezerva de ghinde pentru animalele sălbatice şi ungulate
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Gospodărire

Ungulate sălbatice: de obicei se practică “monteria” ( indivizii sunt 
mânaţi către vânători cu câini ) dar şi, cu o mai puţină extindere hră-
nitori. Bonitate cinegetică: 15-20% cu excepţia mistreţului( mai mare, 
câteodată 100%, sau chiar peste).
Speciile de păsări şi iepuri: protejate. Potârnichea este vânată de că-
tre “ojeo” (indivizii sunt hăituiţi până cad în raza puştii vânătorului).

2.6. Protecţia mediului
Dehesa este un ecosistem protejat prin legea 92/43/EEC din 
Directiva Habitate, şi inclus în reţeaua Natura 2000. În plus, 
cuprinde o mare varietate de servicii sau beneficii aduse me-
diului: diversitate biologică, rezilienţă ecosistemică (eroziu-
ne, climat, circuite biogeochimice, incendii etc.), peisaj, ac-
tivităţi de recreere, turism, moştenire culturală şi mult mai 
mult de atât.Dehesa este în acelaşi timp şi habitatul pentru 
multe specii de plante si animale protejate şi comunităţi. Ca 
şi o consecinţă, în ciuda faptului că se întinde adeseori pe o 
proprietate privată, protecţia mediului trebuie considerată 
ca un obiectiv fundamental al tuturor tipurilor de gospodă-
riri posibile. Calitatea mediului este o consecinţă a expansiu-
nii managementului integrat de mediu, şi acest management 
trebuie considerat ca un instrument de conservare. Ca un 
exemplu al importanţei managementului agrosilvopastoral 
se găseşte activitatea proiectului LIFE al cărui scop îl repre-
zintă conservarea râsului iberic, vulturul imperial iberic, 
vulturul negru şi barza neagră. Concluzia este că acest tip de 
management, a cărui profitabilitate este mică, trebuie sa fie 
suportat de guvernele europene şi de cel spaniol.

Gradul de acoperire al arboretelui şi distribuţia sa a demonstrat 
că este un factor esenţial în determinismul diversităţii şi densi-
tăţilor populaţionale a multor grupe de animale din ecosistemul 
dehesa. Este cunoscută importanţa sa pentru speciile de anima-
le domestice, ungulate, micromamifere şi păsări, demonstrat de 
asemenea şi pentru şopârle şi anumite specii de coleoptere.

Tab. 10. Aspecte importante ale protecţiei mediului din 
dehesa (după Olea şi San Miguel, 2006) 

Important aspects of the environmental protection in the 
dehesa (by Olea and San Miguel, 2006)

Rol

Cel mai important serviciu oferit , însă unul indirect este protec-
ţia mediului. Este cerută de societate şi considerată ca un scop 
fundamental de opinia publică ( Comunitatea Europeană, Spania, 
Comunităţi Autonome),chiar daca majoritatea deheselor sunt propri-
etati private. Aşa numita “ taxă de mediu” a dehesei este ridicată şi 
continuă să crească.

Specii prote-
jate

Vulturul imperial iberian ( Aquila adalberti), Hiera aetus fasciatus, Ela-
nus caeruleus, râsul iberic ( Lynx pardinus), vulturul negru ( Aegypius 
monachus), barza neagră ( Ciconia nigra), cocorul ( Grus grus), şoare-
cele de câmp Cabrera ( microtus cabrerae) şi multe alte specii , inclusiv 
nevertebrate.

Alte servicii 
oferite

Diversitatea biologică şi populaţională: α, β, γ
Stabilitatea mediului : eroziune, climat, ciclurile biogeochimice ale 
apei şi nutrienţilor, protecţie împotriva incendiilor etc.
Diversitate genetică : genofond pentru animalele domestice, varietăţi 
clasice ale speciilor caracteristice agrosistemelor, ecotipuri de pajişte 
selecţionate prin păşunat de-a lungul secolelor.
Peisaj. moştenire culturală.

Stabilitatea arboretelui, la fel ca şi procentele de suprafaţă 
acoperite de ecosisteme de păşune naturală sau pajişte semă-
nată, sau acoperite cu tufărişuri, sunt direct legate de pro-
cesul de eroziune din dehesa. Sosirea ploilor de toamnă aduc 
cu sine şi apariţia eroziunii, de aceea utilizarea unor politici 
adecvate de folosire a terenurilor, contribuie semnificativ la 
conservarea solului.

3. Componente agrosilvopastorale 
tradiţionale
3.1. Influenţa vegetaţiei lemnoase asupra microclimatului
Într-un staţionar din Masivul Vlădeasa, la 1100 m altitudine, 
pe culmea Floroiu, în etajul molideto-făgetelor	cu	Oxalis 
şi al pajiştilor secundare de Agrostis tenuis cu Festuca rubra, 
incipient invadate de Nardus stricta, pe soluri brune podzo-
lice, a fost determinat regimul termic în aer şi în sol pentru 
perioada de vegetaţie (Tabelul 11).

Tab. 11. Temperatura medie (°C) din aer şi sol în pădure 
(Pd.) şi pajişte (Pj.) în perioada de vegetaţie la 1100 m 
altitudine în Munţii Apuseni (după Maruşca şi Filip, 1995). 

The average temperature (°Cin air and at ground level in the forest 
(Pd.) and grassland (Pj.) during the period of vegetation at 1100 m 
elevation in the Apuseni Mountains (by Maruşca and Filip, 1995)

Amplasare
termometre

(cm)

Ora 7 Ora 13 Diferenţă orele 
13 – 7

Pd. Pj. Dif. Pd. Pj. Dif. Pd. Pj.

Aer

+200 9,3 10,7 -1,4 13,8 13,8 0,0 +4,5 +3,1

+150 9,0 10,7 -1,7 13,7 15,2 -1,5 +4,7 +4,5
+100 9,4 9,9 -0,5 13,7 15,4 -1,7 +4,3 +5,5
+ 60 9,2 10,1 -0,9 13,4 16,6 -3,2 +4,2 +6,5
+ 30 9,1 10,1 -1,0 13,4 17,6 -4,2 +4,3 +7,5

0 8,9 9,1 -0,2 13,5 28,4 -14,9 +4,6 +19,3
media 9,1 10,1 -1,0 13,6 17,0 -4,2 +4,5 +7,7

Sol

-5 9,0 10,9 -1,9 9,9 17,0 -7,1 +0,9 +6,1
-15 9,2 10,7 -1,5 9,5 12,4 -2,9 +0,3 +1,7
-30 8,5 9,6 -1,1 8,8 10,9 -2,1 +0,3 +1,3

-50 8,8 10,3 -1,5 9,2 11,1 -1,9 +0,4 +0,8

-100 8,4 9,8 -1,4 8,6 10,8 -2,2 +0,2 +1,0

-150 7,9 9,2 -1,3 8,2 10,4 -2,2 +0,3 +1,2
media 8,6 10,1 -0,5 9,0 12,1 -3,1 +0,4 +2,0

Dif Aer – 
Sol +0,5 0,0 - +4,6 +5,7 - +4,1 +5,7

Aceste date au fost înregistrate în perioada mai – septembrie, 
în 3 etape a 10-12 zile, cu climat mediu, pe timp însorit, în-
nourat, ploios, atmosferă liniştită şi vânt, etc. Au fost efectu-
ate determinări concomitente (în paralel), în pădure şi pajiş-
te din 20 în 20 de minute asupra temperaturii de la suprafaţa 
solului până la 2 m înălţime şi în sol până la 1,5 m adâncime.

Determinările pentru temperatura aerului s-au efectuat cu 
termometre obişnuite, fixate pe o stadie, având rezervoare-
le cu mercur umbrite cu conuri de hârtie, iar termometrele 
pentru sol au fost prevăzute cu carcasă metalică.

Rezultatele din tabel pun în evidenţă diferenţele nete dintre 
temperaturile din pădure şi pajişte, la fel între cele din sol şi aer.

Astfel, la 7 dimineaţa, diferenţa medie între temperatura din 
pădure şi pajişte este de 1°C în aer şi 0,5°C în sol, crescând la ora 
1300, până la 4,2°C în aer şi 3,1°C în sol pe pajişte faţă de pădure.

Cu ajutorul unor microgradienţi	 termici a fost posibilă 
conturarea evoluţiei temperaturii din 10 în 10 cm înălţime 
în aer şi adâncime în sol (Maruşca şi Filip, 1995)	(Figura 1).

Schimbările cele mai mari ale microgradienţilor termici s-au 
înregistrat pe intervale 0–40 cm în aer şi sol îndeosebi pe pa-
jişte unde sunt de – 1,6°/10 cm (17,2-14,0°C) în aer şi – 2,8°C 
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(16,0-10,4°C) în sol.

Sub pădure temperaturile în aer şi sol sunt mai constante, 
înregistrându-se valori subunitare pentru microgradienţi, 
confirmând rolul protector al vegetaţiei lemnoase în compa-
raţie cu alte moduri de folosinţă al terenurilor.

Regimul termic al aerului (0-200 cm înălţime) şi al solului 
(0-150 cm adâncime) din vegetaţia lemnoasă este mai scăzut 
şi mult mai constant în comparaţie cu cel din vegetaţia ier-
boasă în perioada de vegetaţie (mai-septembrie) la nivelul de 
1100 m altitudine.

Microgradienţii termici medii din aer sunt absenţi în pădure 
pe intervalul 50-200 cm înălţime de la sol (11,50C) şi au o 
uşoară scădere pe pajişte de – 0,04°C/10 cm (13,1-12,70C) la 
aceeaşi înălţime.

În sol, pe adâncimea 50-150 cm microgradienţii sunt egali, 
respectiv de – 0,08°C/10 cm, dar cu limitele medii de 8,7-8,30 
sub pădure şi 10,3-9,90C sub pajişte.

Aceste date atestă încă o dată, dacă mai este nevoie, rolul ter-
moregulator al pădurilor în climatul zonei montane.

Fig. 1. Evoluţia microgradienţilor termici din ecosiste-
me montane de pădure şi pajişti în perioada de vegetaţie 

(Munţii Apuseni 1100 m altitudine) 
Thermal micro gradient evolution of mountain forest and grass-
land ecosystems during the growth season (Apuseni Mountains 

1100 m altitude)

3.2. Izlazurile comunale cu arbori
Date fiind caracteristicile microclimatului mai echilibrat din 

pădure faţă de cel extrem din câmp deschis, pentru creşterea 
animalelor din vremuri imemorabile şi în ţara noastră s-au 
efectuat lucrări de rărire a pădurilor existente pentru a se 
instala covorul ierbos al pajiştilor pentru furaje, acţiune nu-
mită „dumbrăvire”.

Pe suprafeţele unde a fost defrişată în totalitate pe pajiştile 
rezultate s-au plantat ulterior arbori solitari, în pâlcuri sau/
şi aliniamente pentru ocrotirea animalelor de insolaţie conco-
mitent cu realizarea de material lemnos necesar în gospodărie.

Acţiunea de „înfiinţare” a dumbrăvilor din puieţi plantaţi se 
poate denumi dumbrăvuire aşa cum înfiinţarea în arabil a 
perdelelor forestiere poartă numele consacrat de perdeluire 
(Ianculescu, 1995).

Astfel, pe cele două căi prin dumbrăvire şi dumbrăvuire au 
rezultat cunoscutele dumbrăvi sau rarişti, unde convieţuiesc 
în bună armonie vegetaţia lemnoasă, covorul ierbos al pajiş-
tilor şi animalele care le valorifică.

Izlazurile comunale până la colectivizarea agriculturii în ma-
joritate au fost echipate cu diferite specii de arbori pentru 
umbră la animale.

Speciile de arbori şi pe alocuri pomi fructiferi utilizaţi în 
principal pentru umbră, erau alese în funcţie de condiţiile 
staţionale sălcii şi plopi în lunci, salcâmi, stejari, gorun, fra-
sin, păr pădureţ, nuc, etc. în câmpie şi dealuri, fag, brad, mo-
lid şi alte specii în zona montană.

Stau mărturie şi acum dumbrăvile şi stejarii seculari de la Cris-
tian, Hărman, Dăişoara, Fişer – BV, Reghin – MS, Ţigăneşti 

–BC, Remetea – BH, Poşmuş – BN, Dioşti – DJ şi alţii. Dintre 
aceştia se distinge stejarul secular de la Păşmuş – Şieu care 
în anul 2006 a împlinit matusalemica vârstă de 600 ani, fiind 
poate cel mai bătrân arbore din România (Maruşca, 2006).

Din păcate, foarte mulţi din aceşti stejari seculari au fost arşi, 
defrişaţi, vandalizaţi, fără a se pune nimic în loc, animalele 
de pe păşune resimţind din plin efectele negative ale insolaţi-
ei şi arşiţelor verii, cu diminuarea producţiei de lapte şi carne.

3.3.Sistemul pomi fructiferi – fâneţe şi păşuni
În unele zone de dealuri şi depresiuni sunt livezi înierbate 
cu pomi fructiferi utilizate ca fâneţe sau pentru păşunat cu 
animalele. Speciile cele mai răspândite sunt: prunul, urmat 
de măr, păr, nuc, etc., cultivate în sistem extensiv şi având 
producţii neuniforme de la un an la altul.

Fig.4. Livadă înierbată cu pomi fructiferi 
Orchard with grass
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S-a creat astfel un sistem gospodăresc mixt, livadă-pajişte, 
care şi-a dovedit eficienţa atât pentru producerea fructelor 
cu un minim de intervenţie cât şi ca pajişte utilizată în regim 
de fâneaţă, sau prin păşunat cu animalele. Acestea din urmă 
beneficiează în plus de umbră şi fructele atacate de boli şi dă-
unători, căzute din pomi, sunt folosite ca furaj suplimentar.

În livezile amplasate pe pante accentuate în zona de deal po-
mii fructiferi au în plus un rol antierozional şi de stabilizare 
a terenului împotriva alunecărilor de teren.

Un caz aparte îl constituie aliniamentele de duzi de-a lungul 
drumurilor, unde gâştele de pe izlaz îşi suplimentează hrana 
cu dude în lunile iulie-august când iarba se împuţinează.

Multe din aceste sisteme de livezi înierbate sunt în paragi-
nă, pe alocuri se mai menţin în gospodăriile individuale din 
Subcarpaţi în judeţele Vrancea, Buzău, Prahova, Argeş, Dâm-
boviţa şi Vâlcea.

3.4.Sistemul terasă cu arabil, taluz cu fâneaţă şi rând de 
pomi fructiferi
Unul din cele mai interesante sisteme complexe de amena-
jare a terenului agricol în pantă îl constituie terasarea pen-
tru culturi în arabil, cu taluze înierbate, folosite ca fâneaţă 
şi un rând de pomi fructiferi pe muchea de sus a taluzului, 
specific îndeosebi în Transilvania de sud-vest. De sute de ani 
acest sistem a asigurat recolte de cereale, fân pentru creşte-
rea animalelor şi fructe pentru consum direct sau conservare 
în condiţii de protecţie împotriva eroziunii de suprafaţă şi 
adâncime a solului pe pante mari. Din păcate şi acest sistem 
este în mare parte acum abandonat, fiind invadat de vegeta-
ţie ierboasă şi lemnoasă nevaloroase.

Revenirea la vechiul sistem de valorificare eficientă a tere-
nurilor agricole arabil – fâneaţă – pomi fructiferi cu mijloace 
moderne de mecanizare, fertilizare organică de la animalele 
crescute lângă gospodărie şi alte măsuri de practicare a unei 
agriculturi biologice şi a turismului, ar avea mare viitor în 
aceste zone defavorizate cu handicapuri naturale majore.

3.5. Protecţia sistemelor tradiţionale
Pe teritoriul ţării noastre se constată că au existat şi încă mai 
sunt într-o formă sau alta, diferite sisteme agrosilvopasto-
rale care necesită a fi mai bine cunoscute şi reconsiderate în 
perspectivă.

Studiile asupra lor au fost marginalizate, agronomii conside-
rând că este treaba silvicultorilor, silvicultorii la rândul lor 
se ocupă de pădurea încheiată, mai puţin de arborii izolaţi 
de pe păşune, etc.

În vreme ce ţări mediteraneene afectate puternic de perioa-
de de căldură şi uscăciune excesive, silvicultorii şi agronomii 
au luat deja împreună măsuri concrete de conştientizare şi 
generalizare a sistemelor agrosilvopastorale tradiţionale 
cum este dehesa spaniolă, în ţara noastră aceste sisteme nu 
au fost luate până acum în calcul în vederea extinderii lor 
pentru a preîntâmpina efectele negative ale încălzirii glo-
bale a climei. De aceea, se consideră necesară o inventariere 
a tuturor sistemelor agrosilvopastorale de la noi, de echipe 
mixte, agronomi şi silvicultori, urmate de studiul funcţiona-
lităţii lor ca mijloc de protecţie a covorului ierbos, culturilor 
în arabil, animalelor la păscut, arborete, pomi fructiferi, etc., 
sursă economică de furaje, produse animaliere, cereale, fruc-

te, lemn, estetică peisajeră şi altele. După stabilirea principa-
lelor funcţii ale sistemelor agrosilvopastorale se poate trece 
în continuare la modernizarea lucrărilor de întreţinere şi va-
lorificare a acestor resurse complexe care se pot adapta mai 
bine la schimbările climatice viitoare.

Fig. 5. Păşune cu stejari 
Grassland with oaks

În acest fel sistemul agrosilvopastoral alături de împădurirea 
terenurilor degradate, înfiinţarea perdelelor forestiere, ex-
tinderea irigaţiilor şi alte măsuri poate să completeze mijloa-
cele specifice de combatere a aridizării şi deşertificării care 
vor afecta atât fondul pastoral cât şi creşterea animalelor.

Un sistem agrosilvopastoral complex poate traversa mai uşor 
un regim de încălzire globală a climei decât sistemul actual cu 
păşuni şi animale fără arbori, culturi simple în arabil şi altele.

4. Concluzii
•	 În România prin creşterea temperaturii medii a aerului cu 

numai 3 0C până în anul 2070 conform prognozelor, peste 
30 % din teritoriul ţării va fi afectat de deşertificare şi cca. 
38% de aridizare accentuată, care vor îngloba toate câm-
piile noastre, până la 85 % din zona de dealuri şi aproape 
20% din zona premontană şi montană joasă;

•	 Prognoza încălzirii globale cu 3 0C în ţara noastră va crea 
perturbaţii majore în distribuţia pe altitudine a etajelor de 
vegetaţie din Carpaţi, în sensul creşterii limitei superioa-
re a molidului cu 600 m, atingând 2400 m altitudine, cu 
dispariţia treptată a etajelor subalpin (jneapăn) şi alpin. 
Productivitatea maximă a pădurilor şi a pajiştilor naturale 
situate în prezent la nivelul de 1000 – 1200 m după încălzi-
rea globală se va ridica la 1600 – 1800 m altitudine;

•	 Posibilităţile de sporire a producţiei pajiştilor montane 
care vor beneficia de căldură şi umezeală mai ridicate de-
cât în prezent, sunt serios diminuate de proprietăţile fizico 

– chimice ale solurilor care se vor modifica mult mai lent 
decât climatul, a condiţiilor de acces mai dificile datorită 
energiei reliefului etc., cauze pentru care va fi necesară 
dezvoltarea altor activităţi conexe, cum este agroturismul;

•	 În Spania cu climat mediteranean, din neolitic s-a răspân-
dit sistemul agrosilvopastoral, denumit „dehesa” cu den-
sitatea de 20-100 stejari pe hectar, în vârstă de 150-300 
ani unde periodic la 10-15 ani se fac tăieri de formare a 
coroanelor, pluta se recoltează la 9-12 ani, producţia medie 
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de ghinde este de 200-600 kg/ha/an şi alte producţii ar-
boricole directe, la care se adaugă protecţia care o asigură 
covorului ierbos al pajiştilor, culturilor agricole şi umbră 
pentru animalele la păşunat;

•	 Producţiile agricole extensive realizate în sistem dehesa 
sunt de 1-3 t/ha boabe la cerealele păioase, 1-3 t/ha SU 
la pajiştile naturale şi semănate cu o încărcare optimă de 
0,2-0,4 UVM/ha bovine, ovine, caprine sau 0,4-0,6 porci la 
hectar în condiţiile protecţiei mediului, menţinerii peisa-
jului, sechestrării mai intense a carbonului şi alte avantaje. 
Sistemul agrosilvopastoral iberic este în continuă extinde-
re şi perfecţionare cu fonduri de la Uniunea Europeană, fi-
ind unanim considerat o soluţie viabilă pentru prevenirea 
deşertificării şi aridizării actuale a climatului;

•	 Regimul termic al aerului (0-200 cm înălţime) şi al solului 
(0-150 cm adâncime) din vegetaţia lemnoasă este cu mult 
mai constant şi mai redus cu cca 2,2 oC faţă de tempera-
turile înregistrate pe pajiştea permanentă în perioada de 
vegetaţie (mai-septembrie) la nivelul de 1100 m altitudine 
în Carpaţi, atestând rolul termoregulator al pădurii;

•	 Sistemul agrosilvopastoral autohton poartă denumirea de 
dumbravă în cazul existenţei pe pajişti a unor specii de ar-
bori (în special stejari) şi de livezi mai rare cu diferite specii 
pomicole sub care cresc ierburile ce se valorifică prin păşu-
nat sau cosit. Studii mai amănunţite asupra acestor siste-
me mixte de producţie, extinderea lor în zonele deja afec-
tate de aridizare cât şi protecţia lor acolo unde mai există, 
sunt necesare a se efectua cât mai curând posibil de echipe 
de specialişti din domeniul agriculturii şi silviculturii.

•	 În perspectivă sunt necesare studii şi cercetări complexe 
în staţionare de lungă durată din zonele afectate de deşer-
tificare şi aridizare, în care să fie monitorizaţi principalii 
factori climatici, edafici şi de productivitate a vegetaţiei 
lemnoase şi a pajiştilor, creşterea animalelor, cât şi culturi-
le agricole din sistemele agrosilvopastorale, în vederea sta-
bilirii mai exacte a evoluţiei lor în timp, date care să stea 
la baza programelor de dezvoltare de perspectivă a siste-
mului agrosilvopastoral ca alternativă viabilă în contextul 
încălzirii globale a climei.
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Abstract
Sustainable	Agroforestry	System,	in	the	context	of	global	climate	warming	

This paper presents a forecast possible due to the expected average temperature increase by 3 ° C until the 2070 when 
68% of Romanian territory will be affected by desertification and aridity, with major consequences on bioclimatic and soil 
changes with influence on the productivity of grasslands and animals in the mountain area.

After a more detailed description of the dehesa agroforestry system in the Iberian peninsula with its indisputable advan-
tages, are presented the mixed systems local named grove (trees + pasture) or extensive orchard (fruit trees + pasture or 
crops) that should be more carefully studied by agronomists and foresters to be extended on large areas, as an effective 
measure to limit the negative effects of global climate warming.

The agroforestry system together with protective forest belts, afforestation and irrigation are a complementary solution 
to prevent desertification and aridisation effects on crop production and especially animals.

Keywords: bioclimatic forecasting, production grasslands, agroforestry system, grove, orchard

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Perdele forestiere de protecţie 
antifonică şi antipoluantă 
pe perimetrul companiei 

Kronospan România
Valentin Bolea, Dănuţ Chira

1. Obiectivul studiului
Studiul are ca obiectiv realizarea unor perdele forestiere cu 
rol polifuncţional:

•	 De fixare a celor două valuri de pământ (fig. 1 şi 2) amena-
jate cu scopul de a diminua impactul poluării (fonice, este-
tice, chimice). Ramurile şi frunzele arborilor şi arbuştilor 
din perdele interceptează şi încetinesc apa de ploaie care 
cade pe sol, iar rădăcinile lor permit reţinerea apei şi evita-
rea fenomenului de alunecare, eroziune şi spălare a solului;

Fig. 1-2. Procese de alunecare a pământului la marginea 
platoului şi în treimea superioară a versantului estic şi 

vestic al valului de pământ dinspre răsărit 
Slip processes of the land at the plateau edge	and in the upper 
third of the eastern and western slope	of the east ground wave

•	 De reducere a zgomotului – perdelele forestiere cu structu-
ră completă, asigurată de arboret şi subarboret, sunt barie-
re de sunet la fel de eficiente ca pereţii de piatră (reducerea 
poluării sonore cu până la 6-8 decibeli, dând senzaţia de 
scădere a zgomotului cu 30-40%);

•	 De reţinere a particulelor materiale (PM 10) din aer şi a 
gazelor nocive, cunoscută fiind capacitatea arborilor şi ar-
buştilor de acumulare sau metabolizare a noxelor (Bolea 
şi Chira, 2008 şi 2009) şi respectiv de purificare a aerului 
(perdelele forestiere penetrabile, perpendiculare pe direc-
ţia vântului, pot realiza o purificare cu 10% (faţă de zonele 
libere), pe o lăţime de 50-60 m înaintea perdelei şi pe o 
lăţime de 200-250 m pe terenul situat în spatele perdelei;

•	 De înfrumuseţare a peisajului din cartierul Stupini, con-
tribuind la imaginea oraşului, la îmbunătăţirea biodiversi-
tăţii şi la asigurarea durabilităţii mediului urban (McPher-
son şi Haig, 1982);

•	 De ocrotire a ariilor protejate „Dealul Cetăţii – Lempeş”, 
„Mlaştina Hărman”, „Pădurea şi mlaştinile eutrofe Prejmer”, 
situate relativ în apropierea uzinei Kronospan;

•	 De diminuare a conţinutului de CO2 din aer consumul anu-
al şi stocarea în biomasă ajungând la maturitatea arborilor 
la 40 tone CO2/ ha;

•	 De împrospătare a aerului, căci eliberarea de oxigen va 
atinge la maturitatea arborilor 30 t O2 /ha;

•	 De oprire a degradării valurilor de pământ prin păşunat, 
care distruge formaţia ierboasă, accelerează eroziunea, 
cauzează bătătorirea solului, îi strică structura, mărind 
scurgerile de suprafaţă, mai ales în cazul păşunatului pe 
sol umed, primăvara de timpuriu sau toamna târziu.

PERDELE FORESTIERE
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2. Amplasamentul teritoriului şi studiile 
topografice

Fig. 3. Amplasarea fabricii de OSB a Kronospan Braşov 
între E60 Braşov – Feldioara, calea ferată Braşov – Si-
ghişoara, respectiv între străzile Baciului şi Strunga 

Mieilor din cartierul Stupini	
Location of OSB plant of Kronospan Braşov, between E60 Bra-
şov – Feldioara, rail Braşov – Sighişoara, and between streets 

Baciului and Strunga Mieilor, of quarter Stupini

Perdelele forestiere de protecţie a mediului limitează laturile 
nordică şi vestică a SC KRONOSPAN România SRL, cu sediul 
în Braşov, str. Strunga Mieilor, nr. 1, cod 500482 (fig. 3).

Ele sunt situate în Şesul depresionar al Bârsei, o câmpie în-
tinsă la 500-560 m altitudine, uşor înclinată spre nord şi 

„străjuită” din trei părţi de culmi muntoase: Masivul Postă-
varul (1799 m altitudine) cu contraforţii săi Tâmpa (960 m) 
şi Warthe (1200 m), Munţii Bucegi (2509 m) şi, dincolo de 
lunca Oltului, Munţii Perşani (1292 m), Baraolt (1019 m) şi 
Bodoc (Ciomatu, 1301 m).

Amplasate la marginea nord/estică a cartierului Stupini, la 
3 km nord de cartierul Bartolomeu, la 2 km est de Sânpetru 
şi la 6 km sud de Colonia Bod, aceste zone verzi, de 2,6 ha 
suprafaţă, vor avea un important rol peisagistic.

Valul de pământ pe care s-au plantat perdelele forestiere , are 
lungimea de 1050,6 m, înălţimea de 8 m, baza de sus de 5 m, 
25 m lăţimea bazei de jos şi suprafaţa redusă la orizontală de 
2,6265 ha (1050,6 x 25 m) (fig. 4).

Fig. 4. Dimensiunile şi secţiunea transversală ale valuri-
lor de pământ 

Dimensions and cross section of ground wave

3. Caracterizarea solului din valurile de 
pământ
Cele două valuri de pământ, pe care se instalează perdelele 
forestiere de protecţie, au rezultat predominant din depozi-
tarea pământului decopertat pentru execuţia fabricii şi, în 
consecinţă, conţin amestecuri mozaicate între diferitele ori-
zonturi ale cernoziomurilor levigate şi rendzinice specifice 
sectorului dintre Braşov şi Stupini (Chiriţă ş.a., 1967; Târziu 
ş.a., 2002), predominând orizonturile superioare (fig. 5), dar 
sunt prezente şi părţi din orizonturi pseudogleice şi schele-
tice (fig. 6).

Fig. 5. Recoltarea probelor de sol de pe valul de pământ 
Soil sampling on the ground wave

Fig. 6. Sol amestecat (cruzit) de pe versant 
Mixed soil from the sloap

Astfel, din cele 9 probe de sol analizate (tab. 1) rezultă urmă-
toarele caracteristici definitorii ale valurilor de pământ:

•	 o textură lutoasă, cu 1,6-4,6 % nisip, 71,0-83,0 % praf (lut) 
şi 14,4-28,8 % argilă;

•	 un conţinut de carbonaţi de 4,6-8,2 g/kg.;

•	 un pH slab alcalin, între 7,8-8,1.

Comparativ cu proba martor, recoltată din câmpul agricol în-
vecinat, însuşirile chimice ale pământului de împrumut, din 
care s-au format valurile, sunt apropiate, cu excepţia conţi-
nutului de carbonaţi, care este semnificativ mai mare (4,56-
8,18 faţă de 3,98). Această diferenţă, minimă în aparenţă, 
are, însă, consecinţe foarte importante în definirea condiţi-
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ilor de mediu, respectiv în alegerea speciilor forestiere care pot vegeta optim în aceste condiţii.

Tabelul 1 . Datele analitice pentru probele de sol recoltate de pe valurile de pământ şi din solul zonal de la fabrica 
Kronospan Braşov 

Analytical data for soil samples collected from ground waves and zonal soil of Kronospan Braşov factory
Analize chimice Analize fizice

nr. pH CaCO3 Humus n K Ca mg na Săruri solubile  Granulometrie
probă Cloruri Sulfaţi Sodă nisip praf argilă

Cl- SO4-- na2CO3
g/kg % g % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg me % me % me % % % %

1 8,068 8,181 2,954 0,151 3436,1 74570 9639 1224 1,060 0,051 0,511 1,972 76,022 22,006
2 7,952 8,180 3,566 0,183 4,571 73,300 22,129
3 7,795 6,921 2,995 0,154 2150,5 47970 7563 1158 2,167 80,098 17,734
4 7,942 7,356 1,765 0,091 1,886 77,266 20,848
5 7,789 4,555 3,743 0,192 1642,7 26640 8322 1049 0,840 0,026 0,531 1,617 69,542 28,841
6 7,872 6,041 1,992 0,102 1792,1 43320 7224 1600 0,560 0,051 0,354 1,940 71,002 27,058
7 7,954 7,332 2,614 0,134 1405,1 54760 6489 1200 0,640 0,026 0,393 2,381 76,134 21,485
8 7,910 6,506 1,296 0,066 2,536 83,027 14,437

martor 7,868 3,975 2,957 0,152 3392,7 10460 5548 1806 0,880 0,009 0,492 1,475 82,075 16,450

Comparativ cu solul humico-gleic descris la Prejmer (Chiriţă 
ş.a., 1967), se constată următoarele caracteristici ale pămân-
tului de împrumut: pH-ul foarte apropiat; conţinut de carbo-
naţi mai mic (în special faţă de orizonturile de la adâncime): 
4,6-8,2 faţă de 2,1-21,3 g/kg; conţinut de argilă mult mai mic 
(îndeosebi faţă de orizonturile de la adâncime): 14,4-28,8 % .

4. Factorii meteorologici şi topografici care 
condiţionează calitatea aerului în şesul 
depresionar al Bârsei
După Marcu M.(2004), Sectorul situat în şesul depresionar al 
Bârsei, nu depăşeşte cota de 560 m şi cuprinde cartierele Barto-
lomeu, Tractorul, Triaj, Astra şi are următoarele caracteristici:

•	 Regimul eolian antrenează mai activ masele cu aer poluat din-
spre vest şi nord – vest spre cartierele Tractorul, Triaj şi Zizin;

•	 Regimul pluvial relativ deficitar (593,7 mm, cantitate me-
die anuală) asigură într-o măsură mai mică autopurifica-
rea, depoluarea atmosferei şi spălarea pulberilor sedenta-
bile de pe suprafaţa frunzelor, a trotuarelor şi drumurilor;

•	 Marea capacitate de răcire prin radiaţie nocturnă a aeru-
lui şi intensificarea procesului de încălzire prin insolaţie în 
timpul zilei, care determină inversiuni frecvente de tem-
peratură, favorizează acumularea poluanţilor în apropie-
rea surselor de poluare;

•	 Fenomenul inversiunilor termice este însoţit frecvent de 
stratul de ceaţă radiativă, care acoperă şi sectoarele topo-
climatice piemontan, de vale intramontană, ori al versan-
ţilor premontani, până la 700-750 m altitudine;

•	 Efectele adăpostirii faţă de vânt sunt mai scăzute şi vite-
zele medii de peste 6 m/s au o frecvenţă destul de mare, 
îndeosebi în cartierele Bartolomeu, Tractorul şi Triaj;

•	 Vânturile cu intensitate mare şi foarte mare au o frecvenţă 
mai ridicată, iar calmul atmosferic anual nu depăşeşte 25%.

5. Calitatea aerului în cartierul Carierei 
Bartolomeu şi Stupini
Analizele foliare la molid, efectuate în 2005 la o reţea de 55 

de molizi din diferite cartiere ale Braşovului (Bolea şi Chira, 
2005), evidenţiază că în cartierul Bartolomeu (zona str. Cari-
erei – Gara Bartolomeu), cel mai apropiat de Stupini, nivelul 
substanţelor foliare (care indică nivelul poluării aerului) era, 
după cum urmează:

•	 poluare medie (nivel sub pragul de toxicitate, PT: 1500 
ppm) la sulf: 1071,4 ppm;

•	 poluare medie-mare (PT: 10-15 ppm) la flour: 12,4 ppm;

•	 poluare mare la clor: 1090 ppm;

•	 poluare foarte mare la sodiu (natriu) (mult peste PT: 200 
ppm): 706,1 ppm;

•	 poluare mare la plumb (uşor peste PT: 10 ppm): 10,2 ppm;

•	 poluare mare la cupru (peste PT: 10 ppm): 16,23 ppm;

•	 poluare slabă la zinc (sub PT: 60 ppm): 19,4 ppm;

•	 poluare mare la fier (peste PT: 300 ppm): 550,7 ppm;

•	 nivel la pragul de jos al intervalului optim la magneziu (sub 
PT: 2500 ppm): 1090 ppm;

•	 poluare medie la azot (sub PT: 17000 ppm): 16240 ppm;

•	 poluare mare la calciu (PT: 8000 ppm): 11972 ppm.

Fig. 7. Molizii (între case – str. Baciului nr. 8, Stupini – 
Braşov) de unde s-au recoltat ace pentru analize foliare 
Spruce (between houses – str. Baciului nr. 8, Stupini – Braşov) 

where needles were collected for foliar analysis
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Fig. 8. Dealul Lempeş văzut de pe valul de pământ 
(versant V) 

Lempes Hill saw of the ground wave (west slope)

În martie 2010, analizele foliare efectuate la molizii situaţi 
în apropierea valului nordic de pământ (fig. 7) (str. Baciului 
nr. 8, Stupini – Braşov), indică următoarele niveluri ale sub-
stanţelor (tab. 2):

•	 sodiu sub pragul de toxicitate (PT de 200 ppm): 136 ppm;

•	 zinc sub pragul de toxicitate (PT 60 ppm): 42,9 ppm;

•	 cupru (poluare) puţin peste pragul de toxicitate (PT 10 
ppm): 10,7 ppm;

•	 fier sub pragul de toxicitate (PT 300 ppm): 232,8 ppm;

•	 magneziu la limita inferioară a nivelului optim (nivel op-
tim: 1000-2500 ppm): 1034 ppm;

•	 exces foarte mare de calciu (PT 8000 ppm): 14470 ppm.

Tabelul 2. Analize foliare la molizii din vecinătatea fabricii Kronospan Braşov (Stupini, str. Baciului nr. 8, martie 2010) 
Foliar analysis of neighborhood sprucefrom Kronospan Braşov factory (Stupini, str. Baciului nr. 8, martie 2010)

metal Cantitate nivel optim /
Interval de toleranţă Prag toxicitate Um Tip substanţă Caracterizare nivel

Sodiu 136 50-200 200 ppm nutrient/poluant optim / interval de toleranţă
Zinc 42,91 15-60 60 ppm nutrient/poluant optim / interval de toleranţă
Fier 232,8 40-300 300 ppm nutrient/poluant optim / interval de toleranţă

mangan 10,3 50-500 500 ppm nutrient/poluant carenţă
Potasiu 5037 ppm nutrient/poluant optim / interval de toleranţă
Cadmiu 0 - 0,5 ppm poluant lipsă
Plumb 0 - 10 ppm poluant lipsă

magneziu 1034 1000-2500 2500 ppm nutrient/poluant (carenţă)optim
Calciu 14470 3500-8000 8000 ppm nutrient/poluant exces
Cupru 10,67 4-10 10 ppm nutrient/poluant exces

6. Vegetaţia din zonă
6.1. Rezervaţia Dealul Cetăţii-Lempeş
Vegetaţia cuprinde diferite asociaţii xerofite, stepice (pe ver-
sanţi sudici, pe substrat calcaros), formate în postglaciar, dar 
şi asociaţii nemorale – păduri de diferite esenţe (gorun, ju-
gastru, tei, carpen, paltin de câmp, fag, brad, carpen, plan-
taţii de pin negru, cu subarboret de mojdrean, păducel, salbă 
moale, salbă râioasă, sânger, corn, lemn câinesc, alun, frăsi-
nuţă, porumbar, migdal pitic etc.). Din cadrul vegetaţiei de 
tufărişuri se remarcă speciile rare de migdal pitic (Mygdalus 
nana) şi vişinel (cireaşa de pământ, Cerasus / Prunus fruticosa).

Pe versanţii însoriţi, se întâlnesc insule de vegetaţie stepică 
cu elemente conservate natural din vegetaţia xerofită relictă 
(unele la limita arealului lor). Se remarcă speciile stepice şi 
calcofile de colilie (Stipa pulcherina şi S. capillata), păiuş (Fes-
tuca rupicola, F. valesiaca), rogoz pitic (Carex humilis), la care 
se asociază alte specii xerofile (Koeleria gracilis, Stachis recta, 
Hyancithella leucophaea, Echium rubrum etc.), specii stepic-
continentale ca ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis, specie 
tipic heliofilă), precum şi alte specii de pajişti – ochiul şarpe-
lui roşu, stânjenei, zambila sălbatică etc.

6.2. Vegetaţia de pe valurile de pământ
Valurile de pământ sunt acoperite de o pătură discontinuă de 
graminee, instalată în urma semănării artificiale a acestora 
în anul 2009.

Fig. 9-10. Elemente de floră identificate în martie 2010 pe 
valurile de pământ (Erodium cicutarium, Achillea millefolium) 
Flora elements identifiin march 2010 on ground waves (Erodium 

cicutarium, Achillea millefolium)
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Fig. 11-12. Elemente de floră identificate în martie 2010 
pe valurile de pământ 

(Chrysanthemum corymbosum, Senecio jacobae) Flora elements 
identifiin march 2010 on ground waves

În ochiurile neînţelenite s-au instalat, pe cale naturală, ur-
mătoarele specii: păpădia (Taraxacum officinale) , pliscul co-
corului (Erodium cicutarium), ciubotica cucului, (Primula ve-
ris), coada şoricelului (Achillea millefolium) (fig.10), trei-fraţi-
pătaţi (Viola tricolor), trifoiul sălbatic (Trifolium pratense), 
traista ciobanului (Capsella bursa pastoris), Chrysanthemum 
corymbosum (fig. 11) şi şopârliţa (Veronica didyma), Senecio 
jacobae (fig. 12), Rumex alpinus, Cardus transilvanicus, Carlina 
acaulis, Euphorbia sp., plante ruderale, de islaz ori de semănă-
tură, care apar primăvara foarte timpuriu.

Pe versanţii umbriţi s-au plantat, în 2009, puieţi de talie 
mare din speciile: molid (Picea abies) (fig. 13), pin silvestru 
(Pinus sylvestris) (fig. 14), jugastru (Acer campestre), carpen 

(Carpinus betulus), fag (Fagus sylvatica), dârmox (Viburnum 
lantana), sânger (Cornus sanguinea), păducel (Crataegus mono-
gyna) etc.

Fig. 13-14. Vegetaţia valurilor de pământ: molid plantat 
în 2009 (versant vestic şi nordic) şi pin silvestru plantat 

în 2009 (versant vestic şi nordic)

Ground waves vegetation: Norway spruce planted in 2009 (wes-
ter and norther slope) and Scots pine planted in 2009 (wester 

and norther slope)
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Tabelul 3.a. Autecologia speciilor 
Species ecology

nr. Specia
Subzone de

vegetaţie Relief Alt.
Sol

Textura pH Umid. SF SC IF
St Go Fa C P D (m) G m U sa Ca r u

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Specii principale

1 Pinus nigra var. aus-
triaca X X X X X X 150-

1500 X X X X X X X X X f

2 Ailanthus altissima X X X X X X X X X X f
3 Prunus avium X X X X X <1000 X X X X X X f
4 Fraxinus excelsior X X X X X X <1400 X X X X X X f

Specii de ajutor
5 Acer campestre X X X X X <700 X X X X X  X X f
6 Fraxinus ornus X X X X X <700 X X X X X X X f
7 Sorbus aucuparia X X  X X  X X <1600 X X X X X X X X f
8 Salix capraea X X  X X <1600 X X X X X X f

Arbuşti înalţi
9 Eleagnus angustifolia X X  X X X <600 X X X X X X X f

10 Hippophae rham-
noides X X X X  X X <2000 X X X X X X X X X

11 Juniperus communis  X  X X X X  X 600-
1400 X X X X X X X f

12 Corylus avellana X X  X  X  X <1400 X X X X X X X f
Arbuşti mici

13 Prunus spinosa X X X X X X <1000 X X X X X X X X X f
14 Paliurus spina christi X X X X <600 X X X X X X X  X f
15 Cornus sanguinea X X X X  X <900 X X X X X X X X f
16 Colutea arborescens X X X X <600 X X X X X X X X X f
17 Rosa rugosa X X X X <600 X X X X X X X X  X f
18 Symphoricarpus albus X X X X X X <1600 X X X X X X  X X f

Relief: C-câmpie; P-podiş, D-deal, Textura: G-grosieră, m-mijlocie, U-uşoară; pH: sa-slab acid; Ca-carbonaţi; Umid.-umiditate: r-reavăn, u-uscat; Alt.-altitudine; SF-Superficial; SC – 
Schelet; IF-Instabil (fixator)

Tabelul 3.b. Autecologia speciilor 
Species ecology

nr. Specia Exp.
Însuşiri biologice Prot. 

Sol.

Închid.
stare 

de 
masiv

Longe-vi-
tate

H (m) Creşt. Des.
cor.

Sistemul
radicelar Temper.

Frunze
Cd Pers

0 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Specii principale

1 Pinus nigra var. austriaca S 30 medie bogată puternic lumină  – Pers. B 5-10 70(80)
ani

2 Ailanthus altissima S 15-20 rapidă rară bogat lumină c FB 3 mică

3 Prunus avium S 20-25 rapidă medie oblic – puternic lumină c B 3 medie

4 Fraxinus excelsior n 40 rapidă luminoasă puternic –piv. 
– lat

umed – lu-
mină c S 3 mare

Specii de ajutor

5 Acer campestre E-V 15-20 medie deasă bogat semiumbră c FB 3 100 ani

6 Fraxinus ornus S 5-10 lentă medie  bogat / puternic lumină c FB 3 mare

7 Sorbus aucuparia E-V 5-10 medie medi bogat semilumină c FB 3 mare

8 Salix capraea E-V 10 rapidă rară  bogat lumină c B 2 mică

Arbuşti înalţi

9 Eleagnus angustifolia S 7-8 rapidă  rară bogat lumină c FB  3 mare

10 Hippophae rhamnoides S 2-3 rapidă  rară trasant – f.bogat lumină c FB 3-4 mare

11 Juniperus communis S 5 lentă deasă bogat lumină Pers. FB 3 mare
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12 Corylus avellana n 4-5 rapidă deasă bogat semilumină c FB 3 mare

Arbuşti mici

13 Prunus spinosa S 3-5) medie deasă profund umbră c FB 3  mare

14 Paliurus spina christi S 1-3 înceată deasă bogat umbră c FB 3-5 medie

15 Cornus sanguinea E-V 3-4 medie deasă bogat semiumbră c FB 8-10 medie

16 Colutea arborescens S 4 lentă deasă bogat lumină c B  3 medie

17 Rosa rugosa S-V rapidă medie bogat lumină c B 3 medie

18 Symphoricarpus albus n medie  deasă bogat lumină c B  3 medie
Exp.: expoziţia versantului; H: înălţimea; Cr: creşterea; Des.cor: desimea coroanei; Temp.: temperament; Cd: caduce; Pers: persistente-p; Prot.sol: Protecţia solului; Închid. stare de 

masiv: Închiderea stării de masiv

 Starea fitosanitară a acestor specii este necorespunzătoare:

•	 toate speciile prezintă înclinări spre vale ,chiar şi răşinoa-
sele ancorate de ţăruşi ,din cauza mişcării solului de um-
plutură;

•	 pinul s-a uscat în proporţie de cca. 90 %, din cauza proble-
melor de adaptare în cazul plantaţiilor cu puieţi de talie 
mare, crescuţi în pepiniere speciale în condiţii controlate 
de umiditate şi transplantaţi în condiţii foarte dificile (în 
timpul verii, pe caniculă, în plin câmp, fără adăpost, fără 
udare zilnică etc.); de altfel această specie de soluri acide 
nu corespunde pe soluri carbonatate;

•	 molidul s-a uscat numai în proporţie de cca. 10%, dar men-
ţinerea lui nu este foarte certă, acele fiind uşor ofilite în 
martie 2010, parţial acoperite de depuneri negre (de ori-
gine neclară, probabil anterioară plantării deoarece nu 
este prezentă şi la celelalte specii); necesită în continuare 
o atenţie specială (mai ales prin menţinerea umidităţii so-
lului la un nivel optim) pentru a nu se usca; de altfel nici 
molidul nu este în optimul lui pe soluri carbonatate, com-
pacte sau hidromorfe.

•	 speciile de foioase, de talie mică la mijlocie, sunt mai rezis-
tente la plantare, astfel încât se prognozează că vor supra-
vieţui mai bine; în martie 2010, fiind în afara sezonului de 
vegetaţie, puieţii oferă mai puţine indicii asupra stării lor 
sanitare.

7. Descrierea staţiunii
Valurile de pământ sunt încadrate la categoria “Regiuni de 
dealuri din subzonele gorunului şi stejarului”, grupa staţio-
nală GS 139 – taluzuri de rambleu formate din amestecuri de 
sol şi rocă, având textura nisipo-lutoasă la argiloasă şi conţinut 
variabil de schelet (MAPPM, 2000 – Norme tehnice privind 
compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi 
de împădurire a terenurilor degradate).

Pe valurile de pământ de la Stupini se manifestă atât eroziu-
nea produsă de picăturile de apă din precipitaţii cât şi eroziu-
nea produsă de scurgerea apei pe versanţi.

În clasificarea pe clase de degradare (Miulescu, Tăbăcaru, 
1963), ele se încadrează în Eroziune moderată de gradul II (E2), 
cu şiroiri rare, cu crăpături dar şi cu alunecări superficiale.

Suprafaţa relativ mică a valurilor de pământ, caracterul mo-
zaicat al solurilor folosite ca umplutură, manifestarea pe 
suprafeţe reduse a şiroirilor şi surpărilor nu permit diferen-
ţierea în cadrul complexului staţional a mai multe unităţi 
staţionale.

8. Selecţia speciilor polifuncţionale
Speciile utilizate pentru împădurirea valului de pământ de la 
fabrica Kronospan, din Stupini, trebuie să întrunească însuşiri, 
care să le permită dezvoltarea în condiţiile staţionale speciale:

•	 rezistenţă la uscăciunea (sezonieră) din sol – condiţie ne-
cesară pentru că speciile nu beneficiază de aportul freatic, 
panta taluzurilor este mare (45 gr.), cu pierderi însemnate 
de apă din precipitaţii, prin scurgerile de suprafaţă şi şiro-
iri, iar pe versanţii însoriţi (sudic şi vestic) şi pe platou, în 
condiţiile texturii mijlocii şi a solului afânat, această cali-
tate devine o cerinţă foarte importantă;

•	 adaptarea la soluri scheletice cu spaţiu fiziologic redus – în 
special pe valul nordic de pământ, unde cantitatea de sche-
let este variabilă şi pe alocuri ajunge până la 25 – 30 %;

•	 să suporte un pH alcalin (7,8-8,2);

•	 să fie specii calcicole, care să suporte conţinutul mare de 
carbonaţi din sol (calciu: 14,740 ppm);

•	 să suporte conţinutul de săruri din sol (Cu: 10,67 ppm şi 
Ca 12,44 ppm)

•	 rezistente la poluarea industrială şi rutieră cu fluor 
(12,44 ppm);

•	 repede crescătoare în tinereţe, pentru a realiza cât mai ra-
pid funcţiile pentru care a fost creată perdeaua de protecţie;

•	 să se regenereze uşor pe cale naturală, pentru a se răspândi 
ulterior în golurile create de uscarea unor puieţi după plan-
tare şi pentru a realiza garduri vii cât mai impenetrabile;

•	 să acopere bine solul şi să-l amelioreze prin litieră şi asoci-
aţiile radicelare;

•	 să reziste la vătămările provocate de fenomene naturale: 
vânt puternic (mai ales pe platou şi în treimea superioară), 
ploi torenţiale (care pot eroda taluzurile), ger, îngheţ etc.;

•	 să posede posibilităţi de apărare împotriva agresiunii pro-
vocată de animale domestice sau sălbatice (specii ţepoase, 
necomestibile, ce realizează tufişuri sau garduri vii impe-
netrabile) şi să reziste la păşunat;

•	 să posede înrădăcinare bogată şi puternică, respectiv fa-
cultatea de a lăstări şi drajona puternic, pentru a fixa talu-
zurile instabile, cu eroziune activă şi cu pericol de îngropa-
re a puieţilor prin alunecări, surpări şi crăpături.

În tabelele 3a şi 3b s-au centralizat speciile lemnoase care, 
îndeplinesc concomitent însuşirile de adaptare la condiţiile 
pedo-hidrice şi funcţionalităţile urmărite.
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9. Formula şi schema de împădurire
Arboretele amestecate de răşinoase cu foioase sunt cele care asi-
gură cel mai bine protecţia şi ameliorarea solului şi valorificarea 
optimă a terenurilor degradate (Miulescu şi Tăbăcaru, 1963). În 
regiunea de deal, din zona gorunului, aceste specii sunt:

•	 pe soluri cu textură uşoară până la mijlocie: frasinul, pal-
tinul de munte, mojdreanul, lemnul câinesc, sângerul şi 
cornul;

•	 pe soluri semischelete: pinul negru, mojdreanul, jugastrul, 
păducelul, sângerul etc.;

•	 pe soluri cu textură mijlocie până la grea: pinul negru, fra-
sinul, paltinul de munte, părul, sângerul, salba moale, lem-
nul câinesc, ulmul de Turkestan;

•	 pe soluri calcaroase: pinul negru, ulmul de Turkestan, moj-
dreanul, cireşul, corcoduşul, lemnul câinesc, cornul, sângerul;

•	 pe terenuri cu soluri fragmentate: frasinul, sălcioara, lem-
nul câinesc, cătina albă, sângerul.

În baza cerinţelor staţionale particulare şi a compatibilităţii 
însuşirilor speciilor cu acestea, s-a folositit următoarea for-
mulă de împădurire (tab. 4): 30% Pi.n. 12% Pa.m. Fr. Ul.t. Gl. 
31% Sl. Mj. 27% Pd. Mc. L.c.

Aplicarea acestei formule se diferenţiază însă în raport cu 
formele de relief (versanţi de 45 gr. şi platou), expoziţia ver-
sanţilor (însorită – SV – sau umbrită – NE), poziţia pe versant 
(treimea superioară sau inferioară), ori pe porţiunile de teren 
pe care se localizează şiroirile şi surpările din tabelul 4a.

Schema de plantare aleasă – tabelul 4a ( Varianta 1 ) este de 
10000 puieţi/ha (1 x 1 m) (lizierele / gardurile vii fiind mai 
dese: 1 x 0,5 m).

Pe platoul valurilor de pământ se plantează:

•	 rândurile de margine, pure, din sălcioară, cu rolul de a fixa 
bine buza taluzului, unde se înregistrează fenomene cră-
pături şi alunecări de teren.

•	 3 rânduri interne cu pin negru în amestec cu mojdrean (ce-
nuşer şi specii arbustive rezistente.

Pe versanţii	însoriţi:

•	 amestec de pin negru şi specii xerofite – mojdrean (cenu-
şer), corcoduş, ulm Turkestan, arbuşti rezistenţi);

•	 pentru stabilitatea versantului s-au introdus 2 rânduri 
pure de sălcioară (la intervale regulate faţă de muchie şi 
baza taluzului);

•	 la margine, s-a proiectat un gard viu din glădiţă.

Pe versanţii	umbriţi:

•	 amestec de pin negru şi specii mezofile – paltin, frasin şi 
arbuşti mezofili – în partea inferioară a taluzului;

•	 amestec de pin negru şi specii mai xerofite – mojdrean (ce-
nuşer) şi arbuşti rezistenţi – în partea superioară a taluzului;

•	 sălcioara a fost amplasată în buchete pure pe rupturile şi 
alunecările de teren de pe versantul estic, respectiv sub 
formă de coloană, pe linia de cea mai mare pantă, pentru 
fixarea şiroirilor;

•	 pentru stabilitatea versantului s-a introdus 1 rând pur de 

sălcioară (la mijlocul taluzului);

•	 la margine, s-a proiectat un gard viu din porumbar (cătină).

Varianta 2, de rezervă (tab. 4 b):

•	 pinul negru nu poate fi înlocuit cu nici o altă specie princi-
pală de conifere din România, care nu rezistă la pH alcalin 
şi carbonaţi în sol;

•	 speciile de amestec mezofile frasinul comun şi paltinul de 
munte se pot substitui reciproc;

•	 speciile de ajutor xerofite – mojdrean (cenuşer), ulm de Tur-
kestan, corcoduş, sălcioară – se pot înlocui între ele sau se 
pot substitui cu vişin turcesc sau dud (sălcioara nu este bine 
să fie înlocuită);

•	 cătina albă şi porumbarul, sângeul, lemnul câinesc, spinul lui 
Cristos se înlocuiesc între ele, în caz extrem pot fi substituite 
cu păducel, măceş sau oţetar, dar rezistenţa la condiţiile sta-
ţionale specifice şi rolul protectiv al acestora sunt mai slabe;

•	 ienupărul nu numai că suportă solurile uscate şi carbona-
tice, fixând şi protejând bine solurile, dar rămâne verde, ca 
şi pinul negru în tot sezonul de vegetaţie şi nu poate fi înlo-
cuit cu nici o altă specie

•	 pentru garduri vii glădiţa, porumbarul şi cătina albă se în-
locuiesc între ele, în caz extrem pot fi substituite cu măceş 
sau păducel.

Perdeaua forestieră de protecţie a mediului, cu atribuţiile ei 
multifuncţionale, va avea o structură complexă, atât pe ver-
ticală cât şi pe orizontală. Astfel, pe	verticală se va asigura:

•	 o specie principală	de	bază: pinul negru, care asigură con-
tinuitatea funcţiilor de protecţie atât în sezonul de vegeta-
ţie cât şi în timpul iernii,

•	 speciile principale	de	amestec: frasin comun şi paltin de 
munte (la partea inferioară şi mijlocie a versantului um-
brit), respectiv cenuşer, corcoduş şi ulm de Turkestan	(pe pla-
tou şi versantul însorit);

•	 speciile de	ajutor: mojdrean (pe platou, versantul însorit şi 
partea superioară a versantului umbrit) şi sălcioară (rânduri 
pure, la intervale relativ regulate, pe platou şi versanţi);

•	 speciile de arbuşti: porumbar, cătina albă (pentru zonele 
însorite şi gard viu), sânger, lemn câinesc, spinul lui Cristos 
(pentru zonele umbrite) (variante de rezervă: oţetar, pădu-
cel, măceş);

•	 speciile destinate gardurilor	 vii: glădiţă la baza versanţi-
lor însoriţi, spre interiorul incintei, respectiv arbuşti la baza 
versanţilor umbriţi, spre terenurile agricole înconjurătoare

Pe	orizontală, distribuţia celor 10 specii s-a făcut după cum 
urmează:

•	 1 rând de amestec intim a pinului negru cu arbuştii şi cu 
speciile de ajutor

•	 1 rând de amestec intim al pinului negru cu arbuşti urmat 
de specii principale de amestec cu arbuşti;

•	 din loc în loc s-a interpus câte un rând pur de sălcioară 
pentru fixarea taluzului;

•	 la marginile taluzului, s-a plantat câte un rând pur de glă-
diţă, pentru gard viu (20.000 puieţi/ha).
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Tab . 4a. Perdea de protecţie Kronospan –Schema de cultură 
Protection belt Kronospan

Versant umbrit (n,E) Platou Versant însorit (S,V)
Gv1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Gl Ct Fr Ip Sâ Pin Ct Sl Por Pin Sl Pin Por mj Sl Ct mj Ip Ct Pin Por Sl Por Ip Ct Gl
2 Gl Pam Sâ Ip Pin Por mj Sl Pin Ct Sl Por Pin Ct Sl Pin Por Ip Pin Pd mj Sl Pin Ip Ult Gl
3 Gl Por Pin Ip Sâ Pin Por Sl Ct Pin Sl mj Ct Pin Sl Por Pin Ip Por Pin Ct Sl Ct Ip Por Gl
4 Gl Pam Sâ Ip Fr Ct Pin Sl mj Por Sl Ct mj Por Sl Pin Ct Ip mj Ct Pin Sl mj Ip Ult Gl
5 Gl Ct Fr Ip Sâ Pin Ct Sl Por Pin Sl Pin Por mj Sl Ct mj Ip Ct Pin Por Sl Por Ip Ct Gl
6 Gl Pam Sâ Ip Pin Por mj Sl Pin Ct Sl Por Pin Ct Sl Pin Por Ip Pin Por mj Sl Pin Ip Ult Gl
7 Gl Por Pin Ip Sâ Pin Por Sl Ct Pin Sl mj Ct Pin Sl Por Pin Ip Por Pin Ct Sl Ct Ip Por Gl
8 Gl Pam Sâ Ip Fr Ct Pin Sl mj Por Sl Ct mj Por Sl Pin Ct Ip mj Ct Pin Sl mj Ip Ult Gl

Pin: pin negru, Gl: glădiţă, Pam: paltin de munte, Fr: frasin comun, Ip: ienupăr, mj: mojdrean, Sl: sălcioară, Ult: Ulm de Turkestan, Por: porumbar, Ct: cătină albă, Sâ: sânger

10. Tehnica de împădurire
Transportul puieţilor s-a făcut cât mai rapid şi pe timp de 
noapte ori răcoros şi umed, cu puieţii acoperiţi cu prelate care 
să nu permită deshidratarea lor şi rădăcinile să fie protejate.

După ce puieţii au ajuns la locul de folosire, s-au pus deînda-
tă în şanţuri, cu adâncimea de 30 – 40 cm şi lungimea după 
nevoie. Snopii de puieţi s-au aşezat înclinaţi pe peretele din 
partea din care bate vântul, sau dinspre sud, apoi s-au acope-
rit cu un strat de pământ de 8 – 10 cm grosime, care trebuie 

să acopere rădăcinile şi 4 – 5 cm din tulpină; pământul s-a 
tasat bine, pentru a preveni pătrunderea aerului şi, la nevoie, 
s-a udat.

Puieţii au stat la şanţ până în momentul întrebuinţării.

Instabilitatea terenului a impus renunţarea la pregătirea în 
terase şi vetre, pentru a nu slăbii fixarea solului de umplutu-
ră de către covorul ierbos.

Plantarea s-a făcut în gropi de 40 x 40 x 30 cm, fără o altă 
pregătire a terenului

Tab. 4b Varianta de rezervă a schemei
Versant umbrit (n,E) Platou Versant însorit (S,V)

Gv1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Gl mc Fr mj Lc Pin mc Sl Pd Pin Sl Pin Pd mj Sl mc mj Sl mc Pin Pd Sl Pd mj mc Gl
2 Gl Pam Lc mj Pin Pd mj Sl Pin mc Sl Pd Pin mc Sl Pin Pd Sl Pin Pd mj Sl Pin mj Ult Gl
3 Gl Pd Pin mj Lc Pin Pd Sl mc Pin Sl mj mc Pin Sl Pd Pin Sl Pd Pin mc Sl mc mj Pd Gl
4 Gl Pam Lc mj Fr mc Pin Sl mj Pd Sl mc mj Pd Sl Pin mc Sl mj mc Pin Sl mj mj Ult Gl
5 Gl mc Fr mj Lc Pin mc Sl Pd Pin Sl Pin Pă mj Sl mc mj Sl mc Pin Pd Sl Pd mj mc Gl
6 Gl Pam Lc mj Pin Pd mj Sl Pin mc Sl Pd Pin mc Sl Pin Pd Sl Pin Pă mj Sl Pin mj Ult Gl
7 Gl Pd Pin mj Lc Pin Pd Sl mc Pin Sl mj mc Pin Sl Pd Pin Sl Pd Pin mc Sl mc mj Pd Gl
8 Gl Pam Lc mj Fr mc Pin Sl mj Pd Sl mc mj Pd Sl Pin mc Sl mj mc Pin Sl mj mj Ult Gl

Pin: pin negru, Gl: glădiţă, Pam: paltin de munte, Fr: frasin comun, mj: mojdrean, Sl: sălcioară, Ult: Ulm de Turkestan, Pd: păducel, mc: măceş, Lc: lemn câinesc

Fig. 15 Plantarea perdelei forestiere în primăvara 2010 
Planting forest curtain in spring 2010

11. Concluzii
Realizarea perdelelor forestiere de protecţie antifonică şi anti-
poluantă a mediului, în exteriorul şi incinta fabricii de OSB 
Kronospan Braşov (Stupini), constituie un eveniment remar-
cabil din câteva puncte de vedere:

•	 Amplasate pe valul de pământ de 8 m înălţime, cu o struc-
tură verticală complexă, alcătuită din specii principale 
de bază şi amestec, specii de ajutor şi arbuşti, respectiv o 
structură orizontală originală, cu rânduri şi biogrupe de 
fixare a solului, cu specii spinoase de protecţie a lizierelor 
şi cu specii adaptate la soluri alcaline, carbonatice, expu-
se la uscăciune; perdelele forestiere antifonice constituie 
o premieră naţională, vizând reducerea zgomotului cu cca. 
6 – 8 decibeli.

•	 Preocuparea Kronospan de a finanţa plantarea unor per-
dele forestiere polifuncţionale antifonice, antipoluante, 
amelioratoare a microclimatului, protectoare pentru re-
zervaţiile Dealul Cetăţii – Lempeş şi Mlaştina Hărmanului 
şi crearea unui peisaj pitoresc ameliorat pentru cartierul 
Stupini, constituie un exemplu pentru grija faţă de calita-
tea aerului şi peisajului, respectiv pentru respectarea legis-
laţiei naţionale şi internaţionale de mediu.

•	 Plantarea celor 29.000 de puieţi, pentru crearea perdelelor 
forestiere de protecţia mediului, se încadrează în preocu-
pările naţionale de stăvilire a schimbărilor climatice prin 
diminuarea bioxidului de carbon din atmosferă, având în 
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vedere că cele 3 ha de pădure vor sechestra, în timp, cca. 15 
tone de CO2 în fiecare an.

•	 Pentru personalul Kronospan efectul perdelelor forestie-
re asupra microclimatului din incinta fabricii va fi benefic, 
prin diminuarea vânturilor şi a extremelor climatice, prin 
umbra binefăcătoare în zilele caniculare şi, mai ales, prin 
înviorarea peisajului cu verdele intens al pinului negru, cu 
florile de măceş (trandafir sălbatic) şi păducel etc.
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Abstract
Forest	belts	for	acoustic	and	pollutant	protection	on	the	perimeter	of	Kronospan	Romania	SRL	Braşov	

The protection forest belts installed on the northern and western edge of SC Kronospan Brasov have a multifunctional 
role: to fixate the wave of land, 8 m high, 24.75 m wide and 1050.6 m long; to reduce noise by 6 – 8 decibels, giving the 
sensation of decreased noise by 30-40%; to retain the particulate matter (PM 10) and noxious gases from the air; to bea-
utify the landscape of the Stupini neighborhood, contributing to the city’s image; to care for the “Castle Hill – Lempes”, 
“Harman Swamp”, “Prejmer forest and eutrophic swamps,” protected areas located relatively close to Kronospan plant; to 
reduce the CO2 content of the air; to refresh air with oxygen; to stop waves of land degradation by erosion and grazing.

Under the conditions of land stripped for the building of the factory, consisting of a mosaic mixture of different horizons 
of levigated chernozems and Rendzina soils, characterized by 4.6 to 8.2 g / kg carbonate; pH 7.8 to 8.1 , loamy texture, 
with 1.6 to 4.6% sand, 71-83% loam and 14.4 to 28.8 clay with variable skeleton content, up to 25-30% was planted in 
March 2010: 30% Pi. n 12% pa. m Fr. Ul Gl. 31% SL. Mj. 27% Pd. Mk. L.c. by the scheme of 10,000 seedlings / ha.

On the sunny slopes of 45 degrees. were planted black pine, flowering ash and hawthorn. Landslides and fractures were 
fixed by oleaster and the outskirts were consolidated by honey locust.

Keywords:	forest belts, degradation, erosion, soil, planted.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Ierarhizarea exemplarelor de ulmi 
excepţionali din România

Valentin Bolea

Speciile de ulm (Ulmus minor Mill. şi Ulmus glabra Huds.) 
sunt utilizabile în industria mobilei sau pentru decoraţii 
interioare. Ele au o valoare silviculturală ridicată ca specii 

de amestec în molidişurile inferioare şi mijlocii, cărora le mă-
resc stabilitatea (Ulmus glabra Huds.), în şleauri, unde stimulea-
ză creşterea şi elagajul stejarilor (Ulmus minor Mill.) sau în pă-
durile de luncă din sudul şi sud-vestul ţării (Ulmus laevis Pall.).

Exemplarele excepţionale de ulm sunt valoroase atât prin 
performanţele biometrice (43 m înălţime sau 2,35 m diame-
trul tulpinii), cât şi prin vârstele atinse (200-700 ani), care 
indică şi rezistenţa la ciuperca Ceratocystis ulmi.

Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România, 
elaborat la Braşov (Bolea 2011), permite următoarea ierarhi-
zare a acestor exemplare:

•	 Cel mai gros exemplar de Ulmus laevis Pall., având 2,35 m di-
ametrul tulpinii – se găseşte în Depresiunea Baraolt, judeţul 
Covasna, localitatea Căpeni, în O.S. Tălişoara, la 50 m de râul 
Baraolt (Vasile et al., 2012).

•	 Cel mai înalt exemplar de ulm de câmp – Ulmus minor Mill., 
având 43 m înălţime se găseşte pe malul stâng al Dunării, 
în oraşul Calafat din judeţul Dolj (Giurescu, 1975) (fig. 1.)

Fig. 1. Ulm uriaş la Calafat (foto dr. Cristian Stoiculescu) 
Giant elm in Calafat city (foto dr. Cristian Stoiculescu)

•	 Cel mai bătrân exemplar de ulm de munte – Ulmus glabra 
Huds., în vârstă de cca. 700 ani a fost semnalat de Coman 
Sova în România Liberă din 17.02.1973, citat de Constan-
tin C. Giurescu (1975) şi se găsea în judeţul Suceava, oraşul 
Câmpulung Moldovenesc, pe strada Pârâul Marei, în cur-
tea lui Vasile Gavrilescu.

Această ierarhizare constituie un cadru de repere menite să 
stimuleze identificarea de exemplare mai înalte, mai groase, 
mai în vârstă, ori cu conformaţii curioase, cum se poate ve-
dea la ulmul din fig. 1.

Fig. 2. Exemplar de Ulmus laevis cu lăbărţare la colet, 
pentru o ancorare mai bună în staţiunile umede tot anul. 

Această adaptare a avut loc în decursul a mai multe 
generaţii şi a devenit ereditară manifestându-se şi în 

staţiuni uscate (după Andreas Rollof, 2004) 
Large root-swelling for a better stability of Ulmus laevis in wet 
site. This adaptation occurred in many generations and become 

hereditary features for dry sites, too (după Andreas Rollof, 2004)

De remarcat că datele extrase din literatura de specialitate 
(Giurescu, 1975; Mohan et al, Ardelean, Georgescu, 1993; 
Coandă and Radu, 2006) nu sunt recente, cu excepţia vel-

ARBORI EXCEPŢIONALI
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nişului de la şi necesită verificarea determinărilor speciei, 
reactualizarea măsurătorilor biometrice, a fotografiilor şi 
completarea descrierilor. Numai aşa vor putea fi incluse în 

,,ALBUMUL NAŢIONAL AL ARBORILOR EXCEPŢIONALI” 
şi în ,,CARTEA DE AUR A ARBORILOR EXCEPŢIONALI DIN 
ROMÂNIA”.

Tab. 1. Pagină din Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali privind ierarhizarea ulmilor din România după vâr-
stă (a), înălţime (b) şi diametrul trunchiului (c)

nr. crt. Denumirea speciei Localizarea
Ierarhizarea

Vârsta H C
Diametru

Autorii şi lucrarea
a b c Trunchi Coroană

ani m m m m

1
Ulmus minor mill.
(U. foliacea Gilib.;

U. glabra mill.;
U. campestris Auct. non L.;

U. carpinifolia Glacel)
Ulm de câmp

Judeţul Dolj
Calafat

malul stâng al Dunării
1 2 43 6,53 2,08 28

3x616mp

-Constantin C. Giurescu; 1975: Istoria 
Pădurii româneşti; Foto:Cr. Stoiculescu
-Gh. mohan, A. Ardelean, m. Georges-
cu; 1993: Rezervaţii şi monumente ale 

naturii din România

2

Judeţul Bacău
Bistriţa

Comuna Bereşti
Sat Tecşani

Parc George Enescu

5 5 3 200 26 5,70 1,82
-Gh. mohan, A. Ardelean, m. Georges-
cu; 1993: Rezervaţii şi monumente ale 

naturii din România

3 Judeţul Hunedoara
Parc Simeria 5 2 5 70-80 32 3,77 1,2 -Corina Coandă, Stelian Radu; 2006: 

Arboretumul Simeria monografie

4
Ulmus glabra Huds.
(U. montana With.;

U. scabra mill.)
Ulm de munte

Judeţul Suceava
Câmpulung moldovenesc

Str. Pârâul morii
Curtea Vasile Gavrilescu

1 >700

-Coman Sova în România Liberă 
17.11.1973 citat de C.C. Giurescu; 1975: 

Istoria Pădurii Româneşti
-Gh. mohan, A. Ardelean, m. Georges-
cu; 1993: Rezervaţii şi monumente ale 

naturii din România

5
Judeţul Vrancea

Focşani
Str Simion Bărnuţiu 1

2 6 4 >350 18 4,58 1,46

-Gh. mohan, A. Ardelean, m. Geor-
gescu;

1993: Rezervaţii şi monumente ale 
naturii din România

6

Ulmus laevis Pall
(U. effusa Willd.)

Velniş,
Vânj

Judeţul Covasna
Depresiunea Baraolt

O.S. Tălişoara
Localitatea Căpeni la 50m 

de râul Baraolt

4 2 1 300 32 7,38 2,35

-Diana Vasile, Cătălin Cojan, Katalin 
Peter; 2012: Ulmul excepţional din 

localitatea Căpeni, în Revista de Silvi-
cultură şi Cinegetică nr. 30/1012

7 Judeţul Vrancea
Varniţa 3 7 4 >300 16 4,58 1,46

-Gh. mohan, A. Ardelean, m. Geor-
gescu;

1993: Rezervaţii şi monumente ale 
naturii din România

8
Judeţul Bacău

 Parc Dendrologic
 Hămeiuşi

4 7 30 1,07 -Tudor Toader, Constantin niţu; 1976: 
Invitaţie la drumeţie

9
Ulmus procera Salisb.
(U. campestris mill.)
Ulm păros de câmp

Bucureşti Calea Victoriei 
115

-I. Dumitru – Tătăranu ş.a.; 1960: Ar-
bori şi arbuşti forestieri şi ornamentali 

cultivaţi în R.S.R.
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Abstract
Hierarchy	of	exceptional	elm	specimens	in	Romania

Data taken from the literature are not recent except the elm forest from Căpeni and require verification of species de-
terminations updating of biometric measurements and photos, and completion of descriptions. Only in this way may 
be included under ‘EXCEPTIONAL TREE NATIONAL ALBUM’ and ‚THE GOLDEN BOOK OF EXCEPTIONAL TREES IN 
ROMANIA’

Keywords:	tree hierarchy.

Traducător: Roxana Gabriela Muntean
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Ulmul (Ulmus laevis Pall.) 
excepţional din localitatea Căpeni

Diana Vasile, Cătălin Cojanu, Katalin Péter

1. Introducere
Ulmul (Ulmus laevis Pall.), (U. effusa Willd.) cu denumirea po-
pulară de Velniş sau Vânj, este o specie indigenă, cu tulpina 
dreaptă, la bază costată, ce poate atinge înălţimi de până la 
35 m. Prezintă din tinereţe un ritidom cu pete cenuşii-albi-
cioase şi solzi exfoliabili.(Stănescu, Şofletea, Popescu, 1997).

Frunzele sunt eliptice sau obovate, pe margini dublu serate, 
acuminate, cu un peţiol scurt, spre deosebire de ulmul de 
câmp (Ulmus minor Mill.) care are peţiolul mai lung. O carac-
teristică a frunzelor de vânj este asimetria pronunţată de la 
baza frunzei, mult mai pronunţată decât la ulmul de câmp 
şi faptul că pe faţa inferioară, frunzele sunt des pubescente.

Florile sunt grupate în fascicule (20-25) şi prezintă pedun-
culi lungi. Fructele sunt samare, cu pedunculi lungi şi inegali, 
mai mici decât ale ulmului de câmp şi adânc ştirbite la vârf.

Fructifică anual, începând de la vârste mici, lăstăreşte bine 
ca şi ulmul de câmp şi are o longevitate mai redusă, până la 
200 de ani, în cazuri excepţionale 300 de ani, mai ales în si-
tuaţia în care arborii sunt izolaţi şi nu cresc în masiv.

Spre deosebire de ulmul de câmp este rar atacat şi nu este 
atât de sensibil la atacul de Ophiostoma ulmi, o ciupercă para-
zită care odată pătrunsă în arbore prin intermediul gândaci-
lor de scoarţă (Scolytus sp.), îi blochează vasele conducătoare, 
ducând la uscarea acestuia, începând de la vârful coroanei 
(Collin, 2003).

Vânjul nu apare în staţiunile de munte, el preferă de regulă 
altitudini de până la 300 m (Collin, 2003), cu climate mai 
dulci, cel mai adesea apare în lunci unde suportă uneori şi 
apa stagnantă. Comparativ cu ceilalţi ulmi nu este preten-
ţios faţă de sol şi are un temperament de lumină (Stănescu, 
Şofletea, Popescu, 1997).

2. Localizarea ulmului
Ulmul din Căpeni observat de inginerii silvici de la OS Tăli-
şoara, se află pe raza oraşului Baraolt.

Oraşul Baraolt este situat în partea de nord-vest a judeţului 
Covasna, în depresiunea Baraoltului, la 55,9 km de munici-
piul Braşov, la o altitudine de 500 m, pe cursul râului Baraolt.

Localitatea Căpeni, unde a fost observat ulmul, este în sub-
ordinea administrativă a oraşului Baraolt şi este situată pe 
drumul Sf. Gheorghe – Araci – Baraolt, pe marginea vestică a 
munţilor Baraolt şi la nord-vest de Bazinul Bârsei.

Ulmul se află la o distanţă de aproximativ 50 m de râul Bara-
olt, pe un teren, pe care existase, până nu demult, şi o moară 
de apă. A crescut izolat, în jurul lui fiind doar câţiva subar-
buşti şi terenuri agricole.

Fig. 1. Harta jud. Covasna – oraşul Baraolt (Romanialive) 
Covasna county map – Baraolt city

Fig. 2. Ulmul de pe marginea râului (Foto Peter K.) 
White elm on the river side

ARBORI EXCEPŢIONALI
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3. Descrierea exemplarului
Exemplarul de pe malul râului Baraolt este un exemplar 
de Vânj sau Velniş (Ulmus laevis Pall.), crescut izolat, care a 
ajuns la venerabila vârstă de 300 de ani, după cum au con-
firmat inginerii: Prahoveanu Vasile – şef de ocol la OS Tăli-
şoara şi ing. Feher Zoltan – responsabil la compartimentul 
fond forestier OS Tălişoara. În lucrarea ,, Arborele Anului 
din România” (2011) apare ca Ulmus campestris – dar după 
identificarea corectă şi anume după forma mugurilor şi a sol-
zilor, după lungimea peţiolului şi după forma frunzei – este 
Ulmus laevis Pall.

În urma măsurătorilor făcute cu ruleta la 1,30 m de la sol, 
pentru determinarea circumferinţei şi cu hipsometru, pen-
tru determinarea înălţimii au rezultat următoarele date: cir-
cumferinţa ulmului este de 7,38 m, ceea ce corespunde unui 
diametru de 2,35 m, iar înălţimea este de 32 m.

Fig.3. Ulmul cu diametrul de 2,35 m (Foto Cojanu C.) 
White elm with 2,35 m diameter

Fig. 4. Înălţimea ulmului este de 32 m (Foto Péter K.) 
The height of white elm is 32 m

Ulmul (Vânjul) din Căpeni, este un exemplar excepţional 
având în vedere dimensiunile sale, dar mai ales vârsta sa, în 
literatura de specialitate specificându-se că doar în cazuri 
excepţionale şi deosebit de rare ulmii izolaţi pot atinge vâr-
ste de 200 de ani, iar atingerea vârstei de 300 de ani este un 
record (Collin, 2003).

Exemplarul excepţional prezintă un ritidom gros, crăpat, 
gri-cenuşiu, este scorburos, iar la baza lui, în interior este 
prezent putregaiul. De câţiva ani (3-4 ani) nu mai are fruc-
tificaţie.

La înălţimea de 2,50 – 3 m de la sol, trunchiul ulmului se 
desparte în trei braţe groase, pe care se pot observa scorburi 
şi gâlme (cancere).

Fig.5. Cele trei braţe ale ulmului (Foto Péter K.) 
The three branches of the white elm

Imediat ce a fost descoperit de către tehnicianul silvic Antal 
Jenő, personalul de la OS Tălişoara a luat primele măsuri de 
protejare şi anume: pe o rază de 10-15 m în jurul arborelui a 
fost eliminată toată vegetaţia existentă (subarbuşti, arbuşti) 
şi a fost plasată o plăcuţă din lemn, prin care se atrage aten-
ţia că în locul respectiv este un arbore deosebit.

Fig.6. Plăcuţa din lemn de lângă ulm (Foto Péter K.) 
Wooden boards near white elm



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

92

4. Concluzii
Ulmul din Căpeni (Vânj) (Ulmus laevis Pall.) este un exemplar 
cu o vârstă de 300 de ani şi cu dimensiuni care ne pot face să 
spunem că este unul dintre cei mai mari ulmi din ţară, atât 
în ceea ce priveşte diametrul de 2,35 m cât şi înălţimea: 32 m 
(înălţimea ulmilor fiind cuprinsă între 30 şi 35 m).

Datorită dimensiunilor sale, a vârstei şi a aspectului său, 
ulmul din Căpeni a fost înscris de către localnici şi de către 
personalul OS Tălişoara în concursul Arborele Anului, iar în 
urma voturilor exprimate, acesta, a câştigat concursul cu 
13.096 voturi valide. Câştigătorul competiţiei naţionale, ul-
mul din Căpeni, va fi înscris, de către Fundaţia pentru Parte-
neriat, în competiţia Arborele European al Anului.

Măsurile luate de personalul silvic de la OS Tălişoara sunt 
binevenite, având în vedere că prin aceste măsuri s-a atras 
atenţia supra existenţei lui şi a necesităţii de a fi protejat.

De asemenea, înscrierea în concursul Arborele Anului a fost 
un lucru bun, deoarece prin voturile pe care le-a câştigat, fi-
ind astfel desemnat arborele anului, opinia publică arată că 
este interesată de păstrarea, îngrijirea şi protejarea arborilor 
excepţionali.

În urma încoronării acestui exemplar în data de 29 noiem-
brie 2011 ca „Rege”al ulmilor, măsurile de protecţie ale per-
sonalului silvic trebuie să meargă mai departe şi anume: să 

existe pe raza localităţii Baraolt şi în satul Căpeni pancarte, 
în care să se atragă atenţia asupra existenţei acestui exem-
plar, cu localizarea lui şi cu vârsta şi dimensiunile sale, astfel 
încât, cei care doresc să-l vadă şi să-l fotografieze să-l poată 
găsi cu uşurinţă.

În imediata apropiere a ulmului, trebuie plasată o pancartă 
în care să se specifice, data în care a fost încoronat „Rege al 
ulmilor”, cu un scurt istoric al exemplarului, iar vegetaţia, 
care a fost îndepărtată în prima fază de pădurarii de la OS 
Tălişoara, să fie lăsată să crească la loc, atât speciile arbusti-
ve cât şi subarbuştii şi pătura ierbacee, deoarece aceasta nu 
dăunează şi nu incomodează cu nimic, ba dimpotrivă acesta 
este habitatul în care s-a dezvoltat şi a ajuns acest arbore la 
vârsta şi dimensiunile lui impresionante.

Ulmul din Căpeni va fi declarat monument al naturii şi va fi 
trecut şi în Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali şi în 
Cartea de Aur a Arborilor Excepţionali din Pădurile României.
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Abstract
White	elm	(Ulmus laevis	Pall.)	from	Căpeni

The typical habitat of the white elm is riparian decidous forest, where it can tolerate prolonged flooding for longer periods 
and lower temperaturs than the field elm (U. minor Mill), with wich it is often associated and often confused.. It prefers 
altitudes of less than 300 m therefore it is not found on mountain sites. 

Individual trees rarely live longer then 200 years, but some trees have been recorded as old as 300 – like Căpeni elm.

This tree has 2,35 m diameter and 32 m height, and it was declared  in 2011, 29 November, „The king of elms”.Giant white 
elm will be declared  natural monument and  will be registered in National Register of Exceptional Trees and in Gold Book 
of Exceptional Trees from Romanian Forests.

Keywords:	white elm,	tree, forest, natural monument.
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Abundenţa relativă a speciilor, 
indicator al biodiversităţii

Aliona Sava

1. Introducere
Abundenţa relativă a unei specii reprezintă proporţia dintre 
numărul şi/sau biomasa indivizilor unei specii în raport cu a 
celorlalte specii, la un moment dat. Abundenţa se poate ex-
prima atât prin numărul de indivizi cât şi prin biomasa lor, 
pentru a se obţine informaţii nedeformate în ceea ce priveş-
te structura biocenozei (Măciucă, 2004). În cazul calculului 
abundenţei, a fost luat în considerare fiecare strat fitocenotic 
în parte, precum şi arboretul considerat în ansamblu.

2. Locul cercetărilor
Cercetările privind studiul abundenţei, au fost efectuate în 
făgetele pure, precum şi în amestecuri de fag cu răşinoase, 
situate în Masivul Ciucaş. Au fost parcurse patru unităţi de 
producţie ( U.P), din cadrul masivului, şi anume Dălghiu (U.P 
I), Valea Zizinului (U.P II), Valea Satului (U.P III) şi Izvoarele 
Buzăului (U.P IV).

3. Metodologia şi calculul abundenţei
În vederea realizării cercetărilor, au fost luate în studiu două 
tipuri de arborete şi anume: arborete pure de fag , respectiv ar-
borete de fag amestecate cu răşinoase (brad, molid, pin, larice).

În cadrul făgetelor pure, cât şi în cele aflate în amestec cu 
răşinoase, s-au analizat arborete tinere (cu vârste cuprinse 
între 40 ani şi 70 ani), precum şi arborete bătrâne (cu vârste 
cuprinse între 95 ani şi 150 ani).

Au fost realizate 24 de cupluri experimentale (notate „C”), 
fiecare cuplu experimental cuprinzând câte două variante: 
o variantă martor (notată „m”), în care nu s-a intervenit cu 
nici un tip de lucrări silviculturale, sau cel mult au fost reali-
zate lucrări de igienă, şi o variantă parcursă cu lucrări (nota-
ta „p”) de tipul răriturilor sau cu tăieri progresive.

Pentru caracterizarea diversităţii specifice, din punct de 
vedere al abundenţei, s-a utilizat coeficientul de variaţie al 
acesteia, ale cărui valori sunt prezentate în tabelul nr.1.

Trebuie menţionat faptul că la întocmirea centralizatoru-
lui pentru valorile coeficienţilor de variaţie ale abundenţei 
(s%a) s-a aplicat „testul Grubbs” („testul z”), prin care au fost 
eliminate din calcul valorile extreme (Horodnic, 2004).

Spaţiile, în care nu este trecută nici o valoare arată că respec-
tivul strat este reprezentat prin mai puţin de două specii, 
astfel încât nu se poate calcula abaterea standard.

Aşa cum reiese din tabelul nr.1, coeficientul de variaţie al 
abundenţei se încadrează în limite destul de largi pentru 
straturile ierbos, arbustiv şi arborescent, precum şi pen-
tru total arborete, prezentând valori cuprinse între 71,632 
(u.a.22 Cm) până la 199,721 (u.a.33 Dp), acestea depinzând 
de numărul de specii identificate.

Coeficientul de variaţie al abundenţei s%a creşte odată cu 
creşterea numărului de specii în toate cazurile analizate. Au 
fost utilizate funcţii de regresie logaritmice, pentru care coe-
ficientul de corelaţie a fost cel mai semnificativ.

Astfel, când au fost analizate valorile coeficientului de varia-
ţie al abundenţei s%a, luând în consideraţie toate arboretele 
studiate (pure şi amestecate) (tab. 1.), a rezultat o valoare 
destul de semnificativă a coeficientului de corelaţie.

După cum se observă în tabelul nr. 1, valorile coeficienţilor 
de variaţie ale abundenţei sunt net superioare pentru stratul 
ierbos, scăzând pentru cel arbustiv, valorile cele mai mici fi-
ind prezente la nivelul stratului arborescent, fapt motivat de 
scăderea numărului de specii la acest nivel.

Dacă analizăm mai atent coeficientul de variaţie, din tabelul 
prezentat, dar comparând arboretele martor cu cele parcurse 
cu tăieri, pentru ambele tipuri de arborete, pure (tinere şi bă-
trâne) şi amestecate (tinere şi bătrâne), putem spune că exis-
tă valori mai mari, în cazul stratului ierbos şi ceva mai mici, 
pentru stratul arbustiv. Se remarcă o corelaţie mai strânsă în 
cazul arboretelor tinere, (martore şi parcurse cu lucrări), faţă 
de arboretele bătrâne, (martore şi parcurse cu lucrări), fapt 
care se observă atât din valoarea coeficienţilor de corelaţie 
cât şi după panta dreptelor, prezentate în graficele de mai jos 
(fig. 1, 2, 5, 6).

CONSERVAREA BIODIVERSITăŢII
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Tab.1. Valorile coeficienţilor de variaţie ale abundenţei pentru făgetele pure şi pentru făgetele aflate în amestec cu răşinoase 
Values of the variation coefficients of abundance for beech stands and for beech and resinous stands

Cuplul
experi
mental

Varianta
număr total de 

specii identi-
ficate

 numărul de indivizi
 ai fiecărui strat la ha

 Coeficientul de variaţie al abundenţei s% ,
 pentru fiecare strat

ierbos arbustiv arborescent ierbos arbustiv arborescent Arboretul
 în ansamblu

 Arborete tinere pure de fag

C1
77A m 35 135500 2900 1260 143,743 58,519 54,118 130,103
120 p 46 336500 3450 960 191,115 121,680 76,820 189,640

C2
29A m 35 112250 1375 1160 46,592 48,121 38,452 135,340
33D p 48 211000 2875 660 115,250 81,650 70,261 199,721

C3
22C m 21 120000 1535 1040 118,200 47,829 120,921 71,632
15F p 28 138250 1264 660 122,341 211,100 58,518 122,731

C4
65A m 33 95231 1125 1160 118,500 106,231 99,320 124,500
126E p 44 139200 4172 780 123,642 234,800 80,051 139,651

C5
102Am 26 86250 1823 860 97,284 121,126 110,345 133,252
102Dp 38 137500 2315 600 110,689 160,500 104,500 165,721

C6
43Fm 24 151250 2110 1100 144,327 125,634 121,621 120,361
43Gp 36 192000 3570 740 215,108 238,116 96,100 146,700

 Arborete bătrâne pure de fag

C7
23A m 28 136500 2450 280 101,479 91,508 115,325 149,320
1A p 39 311000 5250 140 197,521 119,850 92,201 165,500

C8
19B m 29 191000 3100 380 118,185 119,250 117,452 150,270
27A p 50 311000 5250 160 154,320 147,500 108,315 158,231

C9
21A m 48 181000 2900 540 127,358 140,043 121,531 121,535
21L p 56 271270 3350 340 76,895 124,900 59,318 155,501

C10
21J m 22 183270 - 720 119,850 - 105,016 151,245
7F p 10 251250 - 420 151,723 - 45,230 120,621

C11
22A m 38 135500 2900 540 160,309 65,714 116,121 147,753
49A p 51 336500 3450 240 77,8480 63,800 53,220 163,241

C12
 m 43 112250 1375 580 123,500 57,140 81,500 110,650
 p 59 390000 2275 320 140,092 120,931 113,215 179,252

 Arborete tinere amestecate de fag cu răşinoase

C13
22D m 19 181000 1467 1220 144,108 64,118 111,570 110,915
23B p 29 339500 2752 560 173,800 76,820 85,281 118,915

C14
33F m 24 195321 2275 1360 123,131 98,452 114,983 111,520
38C p 33 271250 2850 880 154,110 117,261 95,240 160,658

C15
131B m 30 149250 1462 1280 135,110 92,125 114,776 174,847
126B p 37 154260 4875 940 88,460 120,921 99,452 170,103

C16
19 m 24 96500 2162 1020 143,743 58,518 82,321 71,723
28A p 34 110231 875 700 190,100 98,601 42,300 179,936

C17
109A m 28 206000 2485 1020 154,225 110,320 121,681 169,640
15D p 36 331200 1157 720 131,350 130,051 58,519 182,625

C18
27A m 33 68000 1700 1000 151,310 121,520 147,519 195,415
33A p 40 167500 1575 660 112,178 244,100 121,136 195,115

 Arborete bătrâne amestecate de fag cu răşinoase

C19
37Bm 40 321000 2370 300 181,110 111,570 90,210 124,273
91Dp 48 339250 3560 260 134,108 95,281 73,277 103,859

C20
26 m 26 282500 5500 300 128,197 134,983 126,400 108,420
24B p 68 321000 7250 240 134108 95,281 98,421 185,434

C21
12C m 36 381000 3100 480 119,185 125,776 105,700 150,764
2B p 41 559500 4125 360 143,231 127,452 93,540 99,598

C22
29A m 33 135500 2900 620 39,642 141,300 153,275 110,246
146 p 55 336250 3400 360 152,232 101,015 136,420 173,841

C23
44Am 57 280200 1325 280 143,743 58,519 127,306 176,420
45Cp 61 459250 1475 180 191,115 121,681 114,821 167,500

C24
43Am 48 237400 3200 280 46,591 131,136 146,421 136,350
42Ap 57 239250 1365 200 110,915 147,519 97,958 158,547
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Corelaţia mai strânsă din cadrul arboretelor tinere se explică 
prin faptul că în acest tip de arborete, care au fost parcurse 
cu lucrări de tipul răriturilor, arborii au fost extraşi în mod 
uniform , precum şi în număr mai mic, faţă de arboretele bă-
trâne, unde în cadrul tăierilor progresive, a fost extras un 
număr mai mare de arbori.

Se poate observa tendinţa de creştere a coeficientului s%a 
odată cu creşterea numărului de specii. În arboretele par-
curse cu tăieri, coeficientul de variaţie al abundenţei scade 
pentru stratul arborescent, odată cu creşterea numărului de 
specii, ca urmare a recoltării de arbori din toate speciile şi 
punerii în lumină a solului.

În continuare (fig. 1.–8) s-a urmărit corelaţia dintre numărul 
de specii şi coeficientul de variaţie al abundenţei în funcţie 
de tipul de arborete, pure şi amestecate, cu ambele variante 
martor şi parcurse cu lucrări.

Fig. 1. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abun-
denţei s%a şi numărul de specii, pentru fagetele martor, 

pure, tinere 
The relationship between the variation coefficient of abundance s%a 
and the number of species, for the control pure, young beech stands

Fig. 2. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abun-
denţei s%a şi numărul de specii, pentru fagetele parcur-

se, pure, tinere 

The relationship between the variation coefficient of abundance s%a 
and the number of species, for the covered pure, young beech stands

Fig. 3. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abun-
denţei s%a şi numărul de specii, pentru fagetele martor, 

pure, bătrâne 
The relationship between the variation coefficient of abundance s%a 

and the number of species, for the control pure, old beech stands

Fig. 4. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abun-
denţei s%a şi numărul de specii, pentru fagetele parcur-

se, pure, bătrâne 
The relationship between the variation coefficient of abundance s%a 

and the number of species, for the covered pure, old beech stands

Din graficele realizate, atât pentru arboretele pure (fig. 1, 2, 
3, 4) cât şi pentru cele amestecate (fig. 5, 6, 7, 8), putem ob-
serva cum, coeficienţii de corelaţie R sunt mai scăzuţi pentru 
arboretele martor faţă de cele parcurse, ceea ce este absolut 
normal, având în vedere numărul mai mare de specii din ar-
boretele parcurse, număr care, de altfel este mai mare în ar-
boretele parcurse cu tăieri progresive (arborete bătrâne), faţă 
de arboretele tinere, unde au avut loc doar lucrări de tipul 
răriturilor.
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Fig. 5. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abun-
denţei s%a şi numărul de specii, pentru arboretele 

amestecate de fag cu rasinoase, martor, tinere 
The relationship between the variation coefficient of abundance 

s%a and the number of species, for the control mixed, young stands

Fig. 6. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abun-
denţei s%a şi numărul de specii, pentru arboretele 

amestecate de fag cu rasinoase, parcurse tinere 
The relationship between the variation coefficient of abundance 

s%a and the number of species, for the covered mixed, young stands

Fig. 7. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abunden-
ţei s%a şi numărul de specii, pentru arboretele ameste-

cate de fag cu rasinoase, martor, bătrâne 
The relationship between the variation coefficient of abundance 
s%a and the number of species, for the control mixed, old, stands

Fig.8. Relaţia dintre coeficientul de variaţie al abunden-
ţei s%a şi numărul de specii, pentru arboretele ameste-

cate de fag cu rasinoase, parcurse, bătrâne 
The relationship between the variation coefficient of abundance 

s%a and the number of species, for the covered mixed, old, stands

4. Concluzii
La analiza perechilor de variante parcurse cu cele două ti-
puri de lucrări, rărituri şi tăieri progresive, se poate observa 
o tendinţă de creştere a coeficientului de variaţie odată cu 
creşterea numărului de specii, mai ales pentru variantele 
parcurse cu tăieri progresive, unde şi numărul speciilor iden-
tificate este mai mare (fig. 3, 4, 7, 8).

Atât valorile coeficientului de abundenţă, cât şi gradul de co-
relaţie, în cadrul răriturilor (fig. 1, 2, 5, 6), este mai mic decât 
în arboretele parcurse cu tăieri progresive, aceasta datorân-
du-se faptului că, arborii extraşi într-un număr mai mic, nu 
permit dezvoltarea unui număr foarte mare de specii ierboa-
se sau arbustive, întrucât şi lumina care pătrunde la nivelul 
solului este limitată de gradul de deschidere al coronamen-
tului, un rol important avându-l, de asemeni şi seminţişul.

Atât la tăierile de deschidere de ochiuri, cât şi la cele de lărgi-
re a acestora sunt afectate solul, pătura erbacee, seminţişul 
şi stratul arbustiv, astfel încât, numărul de specii care se in-
stalează, variază.
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Abstract
The	study	of	abundance,	as	an	indicator	of	species	diversity

There were studied two types of trees: pure beech, respectively mixed beech and coniferous (fir, spruce, pine, larch) that 
were considered middle-aged stands (40-70 years) and old (95 - 150 years ). There were analyzed 24 experimental couples, 
each comprising two variants: one blank and one covered with works such as thinning or progressive cutting.

When analyzing pairs of variables covered by the two types of works, thinning and progressive cutting can be observed 
an increasing trend of the variation coefficient with increasing number of species, especially for variants covered with 
progressive cuts, where the number of identified species is higher.

Both abundance coefficient values   and the degree of correlation, within the thinning is less than the stands covered by 
progressive cutting, thanks to the fact that trees removed in smaller numbers, do not allow the development of a large 
number of herbaceous or shrub species, whereas the light that penetrates to the soil is limited by the openness of the 
canopy, the seedlings playing an important role.

Both the for mesh opening cuttings as well as the ones of their widening, the soil, herbaceous stratum, seedling and shrub 
layer are affected, so that the number of species that are installed varies.

Keywords: relative abundance, abundance ratio, species diversity, stands.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Capacitatea de regenerare naturală 
din sămânţă a arboretelor şleaului cu 
gorun şi cer din Masivul Dognecea

Nicolae Ovidiu Anţilă

1. Introducere
În Munţii Dognecei tipul de ecosistem şleaul cu gorun şi cer 
(m) ocupă o suprafaţă de 477,9 ha, adică 8% din suprafaţa 
totală, pe care sunt răspândite cele 8 tipuri de ecosisteme de 
şleau din aceşti munţi. Dar, acest tip este de interes deosebit 
din punct de vedere silvicultural, pentru că în multe situa-
ţii, în arboretele de diverse vârste, dintre speciile principale, 
cerul are un număr de arbori mai mare decât gorunul. Acest 
lucru se explică, prin fructificaţia mai abundentă şi mai frec-
ventă a cerului, comparativ cu cea a gorunului.

Din punct de vedere economic este însă indicat, ca proporţia 
gorunului, care are lemn de calitate superioară şi valoare ri-
dicată, să fie mai mare decât a cerului. Pentru a vedea, în ce 
măsură această diferenţă de participare, a celor două specii 
în arborete este condiţionată de modul lor de regenerare din 
sămanţă, s-a interprins o cercetare asupra regenerării arbo-
retelor din şleaul cu gorun si cer.

2. Material şi metoda
Au fost luaţi în studiu puieţii din regenerarea naturală, pro-
dusă în urma aplicarii tăierilor progresive (în ochiuri), în 
condiţii de producţie, în Ocolul Silvic Bocşa Română.

Au fost alese trei ochiuri, deschise în arboretele din tipul de 
şleau cu gorun şi cer, aflate în UP IX ua 9B şi 105B şi în UP 
X ua 108B. În fiecare ochi s-au inventariat puieţii, pe spe-
cii, în suprafeţe de probă de 1m2 şi s-a măsurat înălţimea lor. 
Datele au fost prelucrate statistic. S-a stabilit de asemenea 
frecvenţa puieţilor în ochi.

3. Rezultate
Numărul mediu de puieţi inventariaţi, în cele trei ochiuri, 
frecvenţa lor pe suprafaţă, înălţimea medie a puieţilor, va-
rianţa şi precizia de determinare a numărului mediu de pu-
ieţi sunt prezentate în tabelele 1, 2 şi 3. Pentru fiecare ochi 
se indică şi compoziţia arboretului bătrân, în care s-a deschis 
ochiul, ca şi compoziţia de regenerare pusă în evidenţă de 

inventarierea puieţilor.

Ochiul nr. 1, din ua 9B, a fost deschis într-un arboret de 140 
de ani, cu consistenţă 0,6 şi 299 arbori la ha (42GO, 63CE, 
104TE, 64CA, 26GÂ PAM, FR, JU, MJ), având compoziţia 
1GO 2CE 4TE 2CA 1DT.

Caracteristicile seminţişului din ochi, stabilite pe baza in-
ventarieri puieţilor cu 380 suprafeţe de 1m2 sunt date în ta-
belul 1.

Tabelul 1. Caracteristicile seminţişului din ochiul nr. 1 
deschis în ua 9B

Specia
nr. mediu de 

puieţi la

Frec-
venţa 
puieţi-

lor

Înăl-
ţimea 

medie a 
puieţilor

Varianţa

Precizia de deter-
minare a mediei 

nr. de puieţi

m2 ha % cm %

Gorun 0,65 6500 64 27,6 0,80 14,7

Cer 0,28 2800 23 29,4 0,57 24,3

Tei 0,65 6500 46 32,8 0,70 12,8

Carpen 0,77 7700 50 30,8 0,66 13,8

Alte specii 0,07 700 23 28,5 nu s-a de-
terminat

nu s-a deter-
minat

Total puieţi 2,42 24200 90 1,21 6,3

Compoziţia de regenerare este 3GO 1CE 3TE 3CA.

Deşi în compoziţia arboretului bătrân, cerul este mai bine re-
prezentat, în seminţiş are proporţie mai mică decât gorunul. 
Speciile de amestec sunt la valori apropiate celor din arbore-
tul bătrân.

După frecvenţă, puieţii, indiferent de specie, apar aproape pe 
toată suprafaţa, dar pe specii, gorunul, teiul, carpenul s-au 
instalat numai pe jumătate din suprafaţă, iar cerul şi alte 
specii doar pe un sfert din suprafaţă.

Ca înalţime teiul şi carpenul depăşesc cvercineele, iar cerul 
depăşeşte gorunul.

REGENERAREA NATURALă



Anul XVII | Nr. 30 | 2012

99

Precizia de determinare a mediei, pentru toţi puieţii este sub 
10%, dar pe specii este în limita depăşirii de 5% pentru go-
run, tei, carpen excepţie făcând cerul, cu o depăşire de 14%.

Ochiul nr. 2, din u.a. 105B, de 750 mp a fost deschis într-un 
arboret de 125 de ani cu consistenţa 0,6 şi 233 arbori / ha 
(52 gorun, 96 cer, 66 tei, 19 carpen), având compoziţia 2GO 
4CE 3TE 1 CA.

Caracteristicile seminţişului din ochi, stabilite pe baza in-
ventarierii în 350 de suprafeţe, de 1 mp sunt date în tabelul 2.

Tabelul 2. Caracteristicile seminţişului din ochiul nr. 2 
deschis în ua 105B

Specia
nr. mediu de 

puieţi la

Frec-
venţa 
puieţi-

lor

Înăl-
ţimea 

medie a 
puieţilor

Varianţa

Precizia de deter-
minare a mediei 

nr. de puieţi

m2 ha % cm %
Gorun 0,43 4300 38 25,6 0,52 14,2

Cer 1,36 13600 87 28,3 0,73 6,3
Tei 0,70 7000 62 30,5 0,63 10,6

Carpen 0,82 8200 71 28,6 0,60 8,6

Alte specii 0,25 2500 31 28,3 nu s-a deter-
minat nu s-a determinat

Total puieţi 3,56 35600 100 1,04 3,5

Compoziţia de regenerare este 1GO 4CE 2TE 2CA 1DT.

Este de remarcat că, gorunul este mai puţin frecvent în se-
minţiş decât în arboretul bătrân, pe când cerul are aceeaşi 
participare. La speciile de amestec, teiul este mai puţin, car-
penul mai mult, decât în arboretul bătrân.

După frecvenţa, puieţii indiferent de specie, se găsesc pe toa-
tă suprafaţa, cerul şi carpenul pe mare parte din suprafaţă, 
teiul pe mai mult de jumătate din suprafaţă, iar gorunul şi 
alte specii pe un sfert de suprafaţă.

Ca înălţime, teiul este pe primul loc urmat de carpen şi de cer, 
toţi puieţii acestor specii depăşind gorunul.

Precizia de determinare a mediei numărului pentru toţi pu-
ieţii este mult sub 10%, iar la cer, tei şi carpen sub această 
valoare. Gorunul are precizia în limita depăşirii de 5%.

Ochiul nr. 3, din u.a. 108B, de 850m2 a fost deschis într-un 
arboret de 130 de ani, cu consistenţa 0,7 şi 267 arbori la ha 
(84GO, 40CE, 56TE, 82CA, 5GÂ), având compoziţia 3GO 
2CEGÂ 2TE 3CA.

Caracteristicile seminţişului din ochi, stabilite pe baza in-
ventarierii, în 405 suprafeţe, de 1m2, sunt date în tabelul 
numărul 3.

Tabelul 3. Caracteristicile seminţişului din ochiul nr. 3 
deschis în ua 108B

Specia
nr. mediu de 

puieţi la
Frecvenţa 
puieţilor

Înalţimea 
medie a 
puieţilor Varianţa

Precizia de 
determinare a 
mediei nr. de 

puieţi
m2 ha % cm %

Gorun 0,45 4500 42 25,3 0,56 14,2
Cer 1,84 18400 94 31,3 0,84 5,2
Tei 1,51 15100 84 34,8 0,97 7,4

Carpen 1,70 17000 89 32,9 0,97 6,5

Specia
nr. mediu de 

puieţi la
Frecvenţa 
puieţilor

Înalţimea 
medie a 
puieţilor Varianţa

Precizia de 
determinare a 
mediei nr. de 

puieţi
m2 ha % cm %

Gârniţă 0,13 1300 13 27,4
nu s-a 

determi-
nat

nu s-a deter-
minat

Alte specii 0,17 1700 16 27,3
nu s-a 

determi-
nat

nu s-a deter-
minat

Total 
puieţi 5,80 58000 100 1,84 3,6

Compoziţia de regenerare este de 1GO,3CE(GA),3TE 
3CA(DT).

Este de remarcat că şi în acest ochi, gorunul este mai puţin în 
seminţiş, decât arboretul bătrân, iar cerul (gârniţa) şi teiul 
au participare mai mare decât în arboret.

După frecvenţă puieţilor, indiferent de specie, ei apar pe toa-
tă suprafaţa, cerul, teiul şi carpenul aproape pe toată supra-
faţa, iar gorunul pe mai puţin din jumătate din suprafaţă.

Ca înălţime şi aici teiul este pe primul loc, urmat de carpen şi 
cer. Gorunul are înălţimea medie cea mai mică.

Precizia de determinare a mediei numărului pentru toţi pu-
ieţii este mare 3,6% pentru cer, carpen, tei sub 10% şi în limi-
ta depăşirii de 5% pentru gorun.

4. Discuţii
Cercetarea întreprinsă, privind capacitatea de regenerare na-
turală din sămânţă, a arboretelor din şleaul cu gorun şi cer 
arată în primul rând că, variabilitatea numărului de puieţi 
în ochiuri deschise, în cadrul aceluiaşi tip de ecosistem este 
mare, între 24200 şi 58000 puieţi la ha. Cauzele pot fi mul-
tiple: compoziţia şi starea arboretelor, în care s-au deschis 
ochiurile, intensitatea fructificaţiei şi abundenţa seminţişu-
lui, aflat sub arborii extraşi şi modul cum s-a făcut exploata-
rea, înţelenirea solului, etc.

Important este că, în toate ochiurile, numărul de puieţi, depă-
şeşte numărul minim prevăzut în normele tehnice în vigoare.

De asemenea este de subliniat că, toate speciile de arbori, 
caracteristice pentru acest şleau – gorunul, cerul, teiul (în 
special teiul argintiu) şi carpenul sunt prezente în seminţi-
şuri, astfel că prin conducerea arboretelor se poate menţine 
compoziţia caracteristică, pentru acest tip de ecosistem. În 
ce priveşte proporţia puieţilor, din cele 4 specii, în ochiul nr. 
1 aceasta poate fi considerată bună, existând suficient gorun, 
dar în celelalte două ochiuri proporţia cerului este semnifica-
tiv mai mare faţă de cea a gorunului deşi din punct de vedere 
economic este de dorit, ca în compoziţia viitoarelor arborete 
gorunul, care produce lemnul cel mai valoros să aibă o parti-
cipare mai mare decât cerul, al cărui lemn este de mai mică 
valoare. În aceste două situaţii se va putea echilibra compo-
ziţia, prin lucrarile de conducerea arboretelor (Ciumac, 1967; 
Doniţă, 1971). Teii şi carpenul, ca specii de amestec, cu mare 
valoare culturală, trebuie menţinuţi în proporţii convenabi-
le, pentru a evita formarea de crăci lacome pe tulpiniile cver-
cineelor (Purcelean ş.a., 1965).

Indicele de frecvenţă, care arată pe ce procent din suprafaţă 
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există puieţi arată acoperiri aproape totale, dacă se i-au în 
considerare toţi puieţii, indiferent de specie şi de acoperiri 
mari la cer, tei şi carpen şi mai reduse la gorun, în ochiurile 2 
şi 3, acoperiri relativ mari la gorun, tei carpen şi mai reduse 
la cer în ochiul 1.

Cât priveşte înalţimea puieţilor este de observat că în toate 
ochiurile, teiul şi carpenul au puieţii cei mai înalţi, urmate 
de cer, pe când gorunul are înaţimile medii cele mai mici. 
Pentru protejarea gorunului vor fi necesare degajări timpurii 
(Ciumac, 1967).

Precizia de determinare a numărului de puieţi este mare, 
dacă se ia în considerare numărul total de puieţi, indiferent 
de specie, este suficient pentru cer, tei, carpen în ochiul nr. 2 
şi 3, dar la limita pragului de depăşire de 5% pentru gorun, 
tei, carpen şi peste această limită la cer în ochiul nr.1.

Pentru tipul de ecosistem şleau cu gorun şi cer nu s-au făcut 
până în prezent cercetări asupra regenerării naturale din să-
mânţă a arboretelor, neexistând deci termeni de comparaţie.

Faţă de numărul de puieţi inventariaţi în regenerările 
din alte tipuri de şleau (Purcelean şi colab, 1965 – 74000 – 
115000 puieţi la ha; Ciumac 1967 – 52800 – 143000 puieţi 
la ha, Doniţă 1971 – 230000 puieţi la ha), numărul de puieţi 
din ochiurile deschise în şleaul cu gorun şi cer este sensibil 
mai mic. Este probabil ca numărul mare de puieţi, menţionat 
de autorii citaţi, să fi fost găsit în primul an, după tăieri ex-
perimentale, executate în ochiuri cu o bună regenerare sub 
masiv, şi înainte de a se fi produs reducerea numărului de 
puieţi în anii urmatori.

5. Concluzii
Prin cercetările efectuate, în şleaul cu gorun şi cer din Munţii 
Dognecei, s-a stabilit că în ochiurile deschise, în arborete în 
curs de regenerare există între 2,40 – 5,80 puieţi la m2, din 
speciile de arbori caracteristici pentru acest şleau: gorun, cer, 
tei, ca şi din alte specii. Se constată deci că prin regenerare 
este păstrată compoziţia tipică a arboretului din acest şleau, 
chiar dacă ponderea speciilor este diferită.

În unele situaţii, puieţii de cer, specie cu lemn de valoare 
mică, sunt cu mult mai numeroşi decât cei de gorun, specie 
cu lemn de valoare mare. Din punct de verdere economic este 
necesară creşterea proporţiei gorunului şi reducerea propor-
ţiei cerului, ceea ce se va putea realiza printr-o atentă condu-
cere a arboretelor tinere.

Indicatorul frecvenţă arată că, puieţii din toate speciile se 
distribuie pe întreaga suprafaţă a ochiurilor.

Puieţii specilor caracteristice, pentru acest şleau pot ocupa 
între 25-89% din suprafaţă.
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Abstract
Natural	seed	regeneration	ability	of	mixed	hardwood	stands	with	sessile	oak	and	Turkey	oak	in	the	Dognecea	
Massif

The research made in Dognecei Mountains in mix oak forest with Sessile oak and Turkey oak, established that in the 
open gaps from regenerating stands are 2.40 to 5.80 seedlings/m2. The seedlings are from characteristic species for mix 
oak forests: Sessile oak, Turkey oak, lime, as other species. It appears, therefore, that the regeneration preserved typical 
composition of the stand, even if the share of species is different.

In some cases, the Turkey oak seedlings, low-value timber species, are much more numerous than those of Sessile oak, 
high-value timber species. From the economic point of view it is necessary to increase the proportion of Sessile oak and to 
reduce the proportion of Turkey oak, which can be achieved through a careful management of young stands.

Frequency indicator shows that seedlings of all species are distributed over the entire surface of the mesh.

Seedlings of the characteristic species for this mix oak forest can occupy between 25-89% of the surface.

Keywords: sessile oak, Turkey oak, natural regeneration, Dognecea Massif.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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Consideraţii privind potenţialul 
de regenerare a gorunului în şleaul 

cu gorun şi cer din Masivul Dognecei
Nicolae Anţilă

1. Introducere
Pentru a stabili capacitatea de regenerare a şleaurilor cu go-
run şi cer din Munţii Dognecei s-au ales câteva ochiuri în 
unităţile amenajistice în care s-au efectuat tăieri de rege-
nerare a arboretelor exploatabile în ultimii 10 ani. În aceste 
ochiuri, ca şi în fâşiile de arboret încă neexploatat care le în-
conjoară şi în arborete martor neexploatate de aceeaşi vârstă, 
urmează să se facă inventarierile necesare privind numărul 
şi dimensiunea (înălţimea) puieţilor existenţi.

Pentru lucrarea de faţă s-a făcut inventarierea puieţilor în 
ochiul nr. 1 din UP VIII Ocna de Fier, ua 24B. Această in-
ventariere a avut în special obiectivul de a obţine date ori-
entative privind numărul de puieţi din ochi şi din arboretul 
înconjurător pe o adâncime de 25m (1h).

S-a urmărit să se evidenţieze, mai ales, raportul între numă-
rul de puieţi de gorun şi cei de cer şi gârniţă pentru a trage 
concluzii privind oportunitatea sporirii proporţiei gorunu-
lui în compoziţia tei.

2. Obiectivul propus şi metoda de lucru
Obiectivul propus a fost de a obţine date preliminare privind 
regenerarea naturală a speciilor de arbori din şleaul cu gorun 
şi cer din masivul Dognecea.

Pentru aceasta s-a prevăzut stabilirea numărului de puieţi 
şi a înălţimii lor, pe direcţii cardinale şi a frecvenţei în teren.

Metoda de lucru folosită în acest scop a fost de inventarierea 
puieţilor pe suprafeţe de 1 mp distribuite atât pe suprafaţa 
ochiului cât şi în arboretul încă neexploatat ce înconjoară 
ochiul şi sub care condiţiile de regenerare sunt mai bune.

S-au folosit suprafeţe de probă circulare mici pentru a putea 
face exact atât numărătoarea puieţilor pe specii cât şi măsura-
rea înălţimii lor fără erori. Raza cercului de sârmă folosit pen-
tru a delimita suprafaţa de probă este de 18 cm ceea ce cores-
punde cu înălţimea puieţilor. În inventarierea populaţiilor de 
plante se recomandă ca raza suprafeţelor de probă să fie apro-

ximativ cât înălţimea medie a exemplarelor acestora (Ivan şi 
Doniţă 1974). Numărul mai mare de suprafeţe de probă mici, 
distribuite aleator pe întreaga suprafaţă, evidenţiază mai bine 
distribuţia puieţilor decât un număr mai mic de suprafeţe de 
probă mai mari. În asemenea suprafeţe este mai greu de in-
ventariat exact puieţii şi mai ales de măsurat înălţimea lor.

În ochiul în care s-au făcut cercetările au fost număraţi şi 
măsuraţi puieţii pe specii în 96 suprafeţe de probă de 0,1 
mp distribuite pe întreaga suprafaţă a ochiului şi în arbo-
retul neexploatat înconjurător pe o fâşie cu lăţimea unei 
înălţimi de arbore (25 m). Distanţa între suprafeţe a fost de 
5m, acoperind, într-o reţea destul de deasă, pe întreaga su-
prafaţă pentru a reieşi distribuţia spaţială a puieţilor. Datele 
din fişele de inventariere au fost grupate pe patru situaţii: 
partea umbrită şi partea însorită a ochiului şi respectiv a 
arboretului înconjurător. În partea umbrită s-au încadrat 
suprafeţele de probă de pe direcţiile sud, sud-est, sud-vest, 
vest, în partea însorită cele de pe direcţiile nord, nord-vest, 
nord-est, est.

Frecvenţa puieţilor, în procente, s-a calculat raportând nu-
mărul de suprafeţe în care există puieţi sau puieţii unei anu-
mite specii la numărul total de suprafeţe inventariate şi în-
mulţind rezultatul cu 100.

Din cele 96 suprafeţe de probă 64 sunt pe suprafaţa ochiului, 
32 în partea umbrită (S, SE, SV, V) şi 32 în partea însorită (N, 
NV, NE, E); 32 sunt în arboretul neexploatat înconjurător, 16 
în partea umbrită, 16 în cea însorită.

3. Caracteristicile şleaului cu gorun şi cer în 
care s-au efectuat cercetările
Unitatea amenajistică 24B, în care s-a aplicat tratamentul tă-
ierilor progresive prin deschiderea de ochiuri, aparţine unităţi 
de producţie VIII Ocna de Fier din ocolul silvic Bocşa Română.

Această unitate amenajistică, cu o suprafaţă de 6,0 ha, se gă-
seşte pe un versant mijlociu, ondulat, cu expoziţie sud-estică, 
la altitudini între 250-300m. Din punct de vedere al zonării 
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funcţionale, aparţine categoriei 2-1B, păduri de producţie şi 
de protecţie destinate producerii lemnului de cherestea.

Compoziţia arboretului este 4CE 4GA 2GO. În amenajament nu 
s-a consemnat existenţa subetajului compus din 15% tei argin-
tiu şi 10% carpen cu înălţimi de 5-10m şi diametre de 3-10cm.

Vârsta arboretului este 110 ani, diametrul mediu al arboretului 
a fost de 42-44 cm pentru cer, 34-36 cm pentru gârniţă, 25-26 
m pentru gorun, înălţimea medie a arboretului a fost de 26-27 
m pentru cer, 24 m pentru gârniţă, 25-26 m pentru gorun. Popu-
laţiile celor trei specii de Quercus sunt de clasa 2-a de producţie.

Consistenţa arboretului înainte de exploatare a fost 0,8, vo-
lumul la ha pentru cer – 141 mc, pentru gârniţă 137 mc, pen-
tru gorun 66 mc, în total 357 mc/ha. Creşterile la ha au fost 
evaluate pentru cer la 1,1 mc/an, pentru gârniţă la 1,1 mc/an, 
pentru gorun la 0,7 mc/an, în total 2,9 mc/an.

Tipul de staţiune, indicat în amenajament este: 6143 – De-
luros de cvercete (gorunete şi şleauri de deal) Bs, podzolit, 
pseudogleizat, edafic mare cu Carex pilosa.

Tipul de pădure, indicat în amenajament este 7411 – Ames-
tec normal de gorun, gârniţă, cer.

Prezenţa teiului şi carpenului în subetaj arată însă apartenen-
ţa fitocenozei la şleaul cu gorun şi cer care trebuie încadrat în 
tipul de pădure 7511 Şleao-ceret de deal cu gorun şi în tipul de 
ecosistem 7114 Ceret înalt şi mijlociu productiv cu Glecoma-
Geum. Dar aşa cum s-a specificat în referatul anterior, acest 
tip va trebui reanalizat, restrângându-se definiţia ceretului şi 
descriindu-se un tip de ecosistem de şleau cu gorun şi cer.

Ochiul în care s-au efectuat cercetările, de formă eliptică, are 
dimensiunile de 50m pe directiva nord-sud şi 65 m pe direc-
tiva est-vest şi a fost deschis în anul 2008.

4. Rezultate obţinute
4.1. Numărul de puieţi din ochi
4.1.1 Numărul total de puieţi
Numărul de puieţi din partea umbrită şi cea însorită a ochiu-
lui este prezentat în tabelul 1. Din tabel rezultă şi numărul 
total de puieţi din ochi.

Tab. 1. Numărul de puieţi inventariaţi în ochi
Supr

nr
GO CE GÂ TE CA FR PA Total Supr

nr
GO CE GÂ TE CA FR PA Total

Numărul de puieţi pe specii Numărul de puieţi pe specii
În partea umbrită a ochiului (S, SV, SE, V)

13 1 2 1 - - - - 4 73 1 - 1 1 1 - - 4
14 1 1 1 1 - - - 4 74 - - - - - - - 0
15 2 3 - - - - - 5 75 - - - - - - 1 1
16 1 1 1 - 1 - - 4 76 1 - 1 - 1 - - 3
17 1 1 1 1 1 - - 5 77 1 1 - - - - - 2
18 - 2 - - - - - 2 78 - 1 1 - 1 - - 3
19 1 1 1 - - - - 3 79 1 1 2 1 - - - 5
20 - 1 - - - - - 1 80 - - 2 - 1 - 1 4
37 1 - - 1 - - - 2 85 1 - 2 - 1 - - 4
38 - 1 - - - - - 1 86 - 1 1 - - - - 2
39 2 1 1 - - - - 4 87 1 2 2 - - - 1 6
40 1 2 2 - - - - 5 88 - 1 3 - 1 1 - 6
41 1 1 2 - - - - 4 89 1 - 2 - 1 - - 4
42 1 2 2 - - - - 5 90 - - 1 1 - 1 - 3
43 1 2 1 - 1 - - 5 91 1 1 1 - 1 1 - 5
44 2 1 - - - - - 3 92 1 2 1 - 1 - - 5

Total 25 32 33 6 12 3 3 114

Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total
Numărul de puieţi pe specii Numărul de puieţi pe specii

În partea însorită a ochiului (N, NV, NE, E)
1 - - 2 - 1 - - 3 49 - 1 - - - - - 1
2 1 1 1 - 1 - - 4 50 1 - - - - - - 1
3 - - - - - - - 1 51 - 1 1 - 1 - - 3
4 1 1 - - - - - 2 52 1 1 1 - - - - 3
5 2 1 - - - - - 3 53 - 1 1 - - - - 2
6 1 - 1 - 1 - - 3 54 1 2 1 - 1 - - 5
7 - 1 1 - 2 - - 4 55 1 2 1 - - - - 4
8 1 - 2 - 1 - - 4 56 1 1 2 - - - - 4

25 1 1 2 1 - 1 1 7 61 1 1 1 - - - - 3
26 - - - - - - - 0 62 - - 1 - - - - 1
27 - - 1 - - - - 1 63 1 1 2 - - - - 4
28 1 - 1 - - - - 2 64 2 1 1 - - - - 4
29 1 - - - - - - 2 65 1 1 - - - - - 2
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Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total
Numărul de puieţi pe specii Numărul de puieţi pe specii

30 1 1 1 - - - - 3 66 - 2 - - - - - 2
31 1 1 1 - - - 1 4 67 1 1 1 - - - - 3
32 1 1 1 - - - - 3 68 1 2 1 - - - - 4

Total 24 26 28 1 8 2 4 93
Total ochi 59 58 61 7 20 5 7 207

Pe întregul ochi, în cele 64 suprafeţe de probă de 0,1 mp, deci 
pe 6,4 mp, s-au găsit în total 207 puieţi din care 49 de gorun, 
58 de cer, 61 de gârniţă, 7 de tei, 20 de carpen, 5 de frasin, 7 
de paltin de munte. Revin deci la metru pătrat 32,34 puieţi 
sau la ha 32 3.400 puieţi.

Faţă de datele din literatură – 230.000/ha în şleaul cu gorun 
din Dobrogea (Doniţă 1971), 74.000-115.000/ha în stejăre-
to-goruneto-şleaul din Podişul Târnavelor (Purcelean şi Ciu-
mac 1965), 52.800-143.000/ha în goruneto-şleaul şi gorune-
tul din Oltenia (Ciumac 1967), şleaul din Munţii Dognecei 
are o capacitate mai mare de regenerare. Acest lucru se expli-
că prin precipitaţiile mai abundente din partea de vest a ţării.

Numărul de puieţi ce apar într-o suprafaţă de probă variază 
dela 1 la 7 (din 64 de suprafeţe numai în două nu s-au găsit 
puieţi). În tabelul 2 se prezintă numărul de suprafeţe de pro-
bă cu 1,2,3,4,5,6 sau 7 puieţi şi fără puieţi.

Tab. 2. Numărul suprafeţelor de probă  
cu un anumit număr de puieţi

Suprafaţa de probă 0 1 2 3 4 5 6 7
nr. puieţi 2 8 10 14 17 10 2 1

Se observă că, în majoritate, suprafeţele au între 3-5 puieţi, 
repartiţia având forma curbei Gauss.

Pe specii, situaţia este alta: în majoritatea suprafeţelor specii-
le principale au câte un singur puiet (în 80% din suprafeţe la 
gorun, 58% la cer, 52% la gârniţă). În unele suprafeţelor aceste 
specii au 2 puieţi, iar într-un singur caz, la gârniţă, 3 puieţi. În 
19 suprafeţe la gorun, 19 la cer şi 18 la gârniţe nu sunt puieţi.

Proporţia gorunului este mai redusă faţă de cea a cerului şi 
gârniţei. Alte specii de valoare (frasin, paltin, sorb de camp) 
sunt puţine sau lipsesc. Este deci necesară intervenţia silvicul-

torului pentru a îmbunătăţi compoziţia de regenerare mărind 
proporţia gorunului şi a celorlalte specii de valoare şi redu-
când mai mult proporţia cerului şi mai puţin cea a gârniţei.

4.1.2 Numărul de puieţi în cele două părţi ale ochiului
În cele două părţi ale ochiului situaţia diferă într-o anumită 
măsură: numărul de puieţi este mai mare în partea umbrită 
(114) decât în cea însorită (93), dar diferenţa este relativ mică. 
În partea umbrită numărul de puieţi la ha este de 356250/ha 
pe când în partea însorită de 290625/ha.

Gorunul este reprezentat aproape printr-un număr egal de 
puieţi în ambele părţi, dar cerul, gârniţa, teiul, carpenul au 
un număr mai mare de puieţi în partea umbrită.

4.1.3 Frecvenţa puieţilor
Frecvenţa arată cât de uniformă este distribuţia puieţilor pe 
suprafaţă.

Dacă se iau în considerare toţi puieţii, indiferent de specie, 
frecvenţa este aproape de 100% (în două suprafeţe de probă 
nu s-a găsit nici un puiet).

Pe specii situaţia este însă diferită. La gorun frecvenţa este 
de 70% la cer de 70% la gârniţă 72%, dar la celelalte specii 
frecvenţa este mică (la tei 11%, la carpen 31%).

După cum se constată, speciile principale sunt bine distribu-
ite în spaţiul ochiului astfel că arbori de valoare se vor putea 
alege pe întreaga suprafaţă.

4.2. Numărul de puieţi din arboretul înconjurător
4.2.1. Numărul total de puieţi
Tabelul 3 conţine numărul de puieţi din partea umbrită şi 
cea însorită a arboretului. Din tabel rezultă şi numărul total 
al puieţilor din acest arboret.

Tab. 3. Numărul de puieţi inventariaţi în arboretul înconjurător

Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total
Numărul de puieţi pe specii Numărul de puieţi pe specii

În partea umbrită a arboretului
21 1 1 3 1 - - - 6 81 - 1 3 - 1 - - 5
22 - 2 1 - - - - 3 82 - - 1 - - - - 1
23 - 1 - - 1 - - 2 83 - 1 2 1 - - 1 5
24 - 1 - - 1 - - 2 84 2 - 2 - - - - 4
45 1 1 1 - - - - 3 92 - 1 2 - - - 1 4
46 1 - 1 - - - - 2 94 1 1 1 - - - - 3
47 - 2 - - - - - 2 95 - - 2 - - - - 2
48 1 1 - - - - - 2 96 1 - 1 - 1 - 1 4

Total 18 13 20 2 4 0 3 50

Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total
Numărul de puieţi pe specii Numărul de puieţi pe specii

În partea însorită a arboretului
9 - 1 1 - - - - 2 57 - 1 1 - - - - 2
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Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total
Numărul de puieţi pe specii Numărul de puieţi pe specii

10 1 1 2 - - - 1 5 58 2 1 - - - - - 3
11 1 1 1 - - - - 3 59 1 1 - - - - - 2
12 - 1 - - - - - 1 60 1 - 1 - - - - 2
33 - - 2 1 - - - 3 69 - 1 1 - - - - 2
34 1 1 1 - - - - 3 70 - - 2 - - - - 2
35 - 2 - 1 - - - 3 71 - 1 2 - - - - 3
36 1 1 - - - - - 2 72 2 - 1 - - - 1 4

Total 10 13 15 2 0 0 1 41
Total ochi 18 26 35 4 4 0 4 91

Pe întregul arboret, în cele 32 suprafeţe de probă de 0,1 mp, 
deci pe 3,2 mp, s-au găsit în total 91 puieţi din care 18 de go-
run, 26 de cer, 35 de gârniţă, 4 de tei, 4 de carpen, 4 de paltin. 
Revin deci la metru pătrat 28,4 puieţi sau la ha 284.000. Este 
o regenerare bună putându-se proceda la lărgirea ochiului.

Numărul de puieţi ce apar într-o suprafaţă de probă variază 
dela 1 la 6. Nu s-a găsit nici o suprafaţă fără puieţi. În tabelul 4 
se prezintă numărul de suprafeţe de probă cu 1,2,3,4,5,6 puieţi.

Tab. 4. Numărul de suprafeţe de probă  
cu un anumit număr de puieţi

Suprafaţa de probă 0 1 2 3 4 5 6
nr. puieţi - 2 13 10 3 3 1

Spre deosebire de ochi, în arboret majoritatea suprafeţelor de 
probă au 2-3 puieţi. Şi aici repartiţia are forma curbei Gauss.

Pe specii situaţia este diferită: în majoritatea suprafeţelor 
speciile principale cu câte un singur puiet (în 80% la gorun, 
91% la cer, 57% la gârniţă). Gârniţa are cele mai multe supra-
feţe cu doi puieţi şi chiar două suprafeţe cu trei puieţi.

4.2.2. Numărul de puieţi în cele două părţi ale arboretului
Ca şi în ochi, numărul de puieţi este mai mare în partea um-
brită a arboretului – 50 faţă de 41 în partea însorită.

În partea umbrită numărul de puieţi la ha este de 310.000 în 
cea însorită 250.000.

Gorunul este ceva mai bine reprezentat în partea însorită, 
gârniţa are mai mulţi puieţi în partea umbrită.

4.2.3. Frecvenţa puieţilor
Dacă se iau în considerare toţi puieţii, indiferent de specie, frec-
venţa este de 100% – nu s-a găsit nici o suprafaţă fără puieţi.

Pe specii sunt însă deosebiri. La gorun frecvenţa este de 50%, 
la cer 72%, la gârniţă tot 63%. La celelalte specii frecvenţa 
este redusă.

Se observă că la gorun frecvenţa puieţilor sub arboret este 
mai mică ca în ochi dar la cer şi gârniţă frecvenţa este aceeaşi.

4.3. Înălţimea puieţilor în ochi
În tabelul 5 se prezintă înălţimea puieţilor pe specii în partea 
umbrită şi însorită a ochiului.

Tab. 5. Înălţimea puieţilor în ochi

Specia
Numărul de puieţi cu înălţimea de (cm)

10 11 12 13 14
În partea umbrită

Gorun 4 3 16 - -
Cer 5 3 24 1 1

Specia
Numărul de puieţi cu înălţimea de (cm)

10 11 12 13 14
Gârniţă 9 8 16 - -

Tei 2 - 3 - -
Carpen 7 - 5 - -

În partea însorită
Gorun 3 3 17 - 2

Cer 5 2 11 - 2
Gârniţă 10 2 13 - -

Tei - - 2 - -
Carpen 4 1 3 - -

Din tabel rezultă că majoritatea puieţilor, la toate speciile, au 
înălţimea medie de 12 cm. Destul de frecvente sunt şi înălţi-
mile de 10 şi 11 cm.

4.4. Înălţimea puieţilor în arboret
În tabelul 6 se prezintă înălţimea puieţilor în partea umbrită 
şi cea însorită a arboretului.

Tab. 6 Înălţimea puieţilor în arboret

Specia
Numărul de puieţi cu înălţimea de (cm)

10 11 12 13 14
În partea umbrită

Gorun 3 2 3 - 1
Cer 3 3 6 - 1

Gârniţă 4 5 7 - 1
Tei 1 - 1 - -

Carpen 3 - 1 - -
În partea însorită

Gorun 3 3 17 - 2
Cer 3 2 6 1 1

Gârniţă 8 3 5 - -
Tei 1 - 1 - -

Carpen - - - - -

Spre deosebire de ochi, în arboret se constată o distribuţie 
mai dispersată între înălţimile 10 şi 12 cm.

5. Concluzii
Cercetarea prealabilă privind capacitatea de regenerare na-
turală în şleaul cu gorun şi cer din Munţii Dognecei arată că, 
spre deosebire de alte regiuni ale ţării, în Banat se realizează 
regenerări mai bune. Acest lucru se datoreşte precipitaţiilor 
mai abundente, distribuţiei lor în sezonul de vegetaţie mai 
favorabile formării şi dezvoltării puieţilor,experienţei boga-
te şi benefice a personalului silvic din zonă etc.

Se constată că speciile principale gorun, cer, gârniţă se rege-
nerează abundent şi asigură prezenţa lor pe întreaga supra-
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faţă în arboretul viitor.

Se constată însă că gorunul, cea mai valoroasă specie din 
acest şleau, are o proporţie mai mică în numărul de puieţi 
din ochiuri ca şi din arboretul ce înconjoară ochiurile. În 
schimb cerul şi gârniţa au o proporţie mai mare.

 Puieţii de gorun sunt totuşi în număr suficient şi cu o distri-
buţie bună pe suprafaţă astfel că prin lucrările de conducere 
se poate realiza mărirea necesară a participării gorunului în 
compoziţia ţel.

Se constată că proporţia speciilor de amestec valoroase 
(frasin, paltini) ca şi a speciilor de amestec culturale (tei şi 
carpen) este prea mică. Sunt necesare completări cu aceste 
specii. În regenerare lipsesc şi alte specii de valoare (cireşul, 
sorbul de câmp) care ar trebui introduse prin plantaţii.

Bibliografie
Ciumac	G.,	1967: Contribuţii la studiul regenerării naturale a gorunetelor, 

goruneto-stejaretelor şi a şleaurilor de deal. CDF Bucureşti

Constantinescu	N.,	1973: Regenerarea arboretelor. Ed Ceres, Bucureşti

Doniţă	N.,	1971: Cercetări asupra straturilor inferioare şi a fenologiei aso-
ciaţiilor de pădure. În Popescu-Zeletin, I. şi colab. „Cercetări ecologice în 
Podişul Babadag” Ed. Acad RSR, Bucureşti.

Florescu	I.,	2004: Silvicultura. „Vasile Goldiş” University Press Arad.

Ivan	D.,	Doniţă	N.,	1975: Metode practice pentru studiul şi cartarea ve-
getaţiei. Bucureşti

Negulescu	E.	şi	colab,	1973: Silvicultura vol II. Ed. Ceres Bucureşti

Purcelean	St.,	Ciumac	G.,	1965: Cercetări privind regenerarea naturală 
a gorunului şi a stejarului pedunculat în pădurile de şleau de deal din 
Podişul Târnavelor. CDF Bucureşti.

Abstract
Considerations	on	sessile	oak	regeneration	potential	in	mixed	hardwood	stand	with	sessile	oak	and	Turkey	
oak	in	Dognecea	Massif

Prior research on natural regeneration capacity of sessile oak and Turkey oak mixed hardwood stands in Dognecea Moun-
tains show that, unlike other regions of the country, regeneration is achieved best in Banat. This is due to abundant ra-
infall, its distribution in the growing season that is more favorable to formation and development of seedlings, rich and 
beneficial experience of forestry staff in the area etc. It appears that the main species: sessile oak, Turkey oak, Hungarian 
oak, regenerate profusely and ensure their presence throughout the area in the future stand. It appears, however, that 
sessile oak, the most valuable species in the mixed hardwood stand, has a lower proportion in the number of seedlings in 
the gaps as well as the stand surrounding the gaps. Instead Hungarian oak and Turkey oak have a higher proportion. Ses-
sile oak seedlings are still in sufficient numbers and with a good distribution on the surface so that through management 
works can be achieved the necessary increase of the participation of sessile oak in the aimed composition. It is found that 
the proportion of valuable mixture species (ash, maple) as well as culture mixing species (linden and hornbeam) is too 
small. There are necessary additions with these species. In the regeneration are missing other valuable species (cherry, 
mountain ash) to be introduced through planting.

Keywords: regeneration potential, sessile oak, mixed hardwood stand, Dognecea Massif.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu
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O privire actuală asupra 
punerii în valoare a pădurii
Partea a III-a: Căile de transport, premisă  

a punerii în valoare a pădurii

Petre Bradosche

1. Introducere
Pădurea, acest patrimoniu inestimabil al omenirii, (preţuit 
abia atunci când a început să lipsească) răspunde prin func-
ţiunile sale ecologice, economice şi sociale unor nevoi vitale 
ale omului; cu întârziere acesta începe să se preocupe de pe-
renitatea şi de cultivarea ei, pentru a-i păstra productivitatea, 
capacitatea de regenerare, vitalitatea şi mai ales multifunc-
ţionalitatea.

Pădurea virgină, necultivată, îndeplineşte numai parţial 
funcţiunile ce se aşteaptă de la pădure. Pentru a o cultiva 
omul trebuie să o poată parcurge, în diferitele momente din 
viata ei şi în acest scop se construiesc căi de acces; mecaniza-
rea lucrărilor şi circulaţia în pădure au modificat radical concep-
ţia şi construcţia căilor de transport forestier.

Prin definirea concretă a obiectivelor gestiunii durabile a pă-
durii şi noua orientare a politicii Uniunii Europeene de dez-
voltare a mediului rural, conceptul de amenajare a pădurii 
este adaptat contextului actual, pădurea constituind o parte 
importantă a fondului fonciar rural, care nu poate fi ignorată, 
cu implicaţii de multe ori importante în dezvoltarea econo-
miei locale.

In România, restituirea pădurilor confiscate acum 60 de ani, 
pune probleme noi privind gestionarea pădurilor reprimite 
de foştii proprietari; aceste păduri, adeseori de suprafaţă 
redusă, sunt tratate, potrivit instrucţiunilor oficiale, dupa 
aceleaşi principii şi norme ca cele folosite în trecut, pentru 
marile masive adminstrate de Stat, cu totul nepotrivite noii 
situaţii.

Amenajamentul astfel întocmit, nu-l ajută cu nimic pe noul 
proprietar de a practica personal gestiunea pădurii sale şi îl 
împinge către organisme intermediare (ocoale de stat sau 
private), mai mult sau mai puţin oneste.

Este adevarat că divizarea în suprafeţe uneori mici, depăşeş-

te iniţiativa individuală pentru rezolvare, într-o concepţie 
unitară şi eficientă a culturii şi punerii în valoare a ansam-
blului forestier, dar prin asocierea proprietarilor se pot con-
stitui organisme, care să permită valorificarea ansamblului 
patrimonial şi să deschidă calea spre avantajele oferite de 
programele de desvoltare rurală al Uniunii Europeene, re-
spectiv spre subvenţiile, pe care aceasta le acordă, pentru 
construcţia de drumuri forestiere, precum şi spre posibilita-
tea obţinerii de credite. Aceasta este calea practicată în alte 
ţări, cu rezultate totdeauna satisfăcătoare.

2. Accesibilitatea şi exprimarea ei
În anul 2006, ASAS a programat un simpozion pe tema „Ac-
cesibilitatea pădurilor în contextul reconstituirii dreptului 
de proprietate asupra terenurilor forestiere”. Progresele re-
alizate de această consfătuire, îmi sunt necunoscute. Cele 
câteva comunicări, legate direct de tema anunţată n-au fost 
publicate (Zlota, Dobre), iar în concluzii nu se regăsesc pro-
blemele importante, care constituiau esenţa simpozionului, 
ca de exemplu: posibilităţile de finanţare a lucrărilor de dru-
muri, consecinţele exploatărilor intensive din ultimii ani 
asupra fondului forestier, în care timp, construcţia de noi 
drumuri a fost aproape sistată sau modul de folosire a fondu-
rilor SAPARD; dimpotrivă concluziile dau naştere la confuzii 
şi neclarităţi1.

În dezbaterea menţionată nu se face distincţie între pădurile 

1 Astfel se afirmă că densitatea medie pe tară a reţelei de trans-
port, inclusiv drumurile de pământ, era în 1959 de 5,9 m/ha (RP 
nr.6/2006, pag.3), fără să se mentioneze că în suprafata considera-
tă accesibilă, densitatea era de 10,7 m/ha. Accesibilitatea nu se ex-
primă procentual şi nici prin coeficient (pag. 11), definitia ei a fost 
formulată acum 30 de ani; ea este determinată şi se exprimă prin 
distanta de colectare. În 2006 se constată simplist o densitate me-
die pe tară de 6,2 m/ha, când normal ar trebui să se arate suprafaţa 
accesibilă a claselor de vârstă exploatabile, cu densitatea respectivă 
şi suprafaţa care nu este încă deschisă şi are nevoie de investiţii.

DRUMURI FORESTIERE
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deschise (40,2% din suprafaţa totală) şi care aveau o densi-
tate de 10,7 m/ha (corespunzătoare tehnicii de exploatare 
practicată atunci).

Dotarea pădurii cu căi de transport se poate exprima prin accesibi-
litate sau prin densitate (unii autori folosesc termenul de desime).

Prin accesibilitate forestieră, se înţelege posibilitatea de a 
ajunge de la locul unde lemnul a fost doborât până la o cale 
rutieră carosabilă şi se exprimă prin distanţa dintre aceste 
două puncte.

Ea a fost definită de mult timp prin „Manualul de inventar 
forestier” (FAO, 1981), şi caracterizează rezolvarea locală a 
deplasării lemnului, de la cioată până la mijlocul de trans-
port rutier. In funcţie de aceste elemente se stabilesc tehno-
logia şi uti-

lajele folosite pentru deplasarea lemnului, precum şi căile de 
transport necesare.

Densitatea este raportul între lungimea căilor de transport şi su-
prafaţa pădurii deservită de acestea şi se exprimă, de obicei prin 
m/ha, fără a determina cu certitudine distanţa de colectare.

Ea dă o indicaţie globala asupra infrastructurii, de care dis-
pune o suprafaţă forestieră, de oarecare importanţă şi se fo-
loseşte mai ales pentru a compara nivelul de dotare a unor 
domenii forestiere mari; ea nu permite decât o estimare 
aproximativă a distanţei de deplasare a lemului în interiorul 
pădurii şi nu este utilizabilă, în nici un caz, pentru suprafeţe 
de pădure relativ mici2

Prioritatea deschiderii pădurilor româneşti a fost subliniată, 
încă din secolul al XIX-lea, de Broilliard şi Huffel, dar fără 
nici un ecou. In anul 1938 existau circa 2580 km instalaţii de 
transport forestier, în special căi ferate (în majoritate în pro-
vinciile alipite după primul război mondial) ; în următorii 6 
ani s-au construit încă cca.370 km căi ferate, astfel că aces-
tea însumau în 1944 aproximativ 2950 km, iar în perioada 
1944-48 s-au mai construit 186 km linii noi.

După preluarea pădurilor în proprietatea Statului, timp de 
zece ani (1948-58) s-au construit 3003 km, din care 1519 
km cff (50,6%), 1427 km drumuri (47,5%) şi 60 km funicula-
re fixe (2,0%); începând cu anul 1957, ponderea drumurilor 
devine preponderentă. Ultimile mari bazine forestiere des-
chise cu căi ferate au fost Cerna-Jiu, Vâlsan şi Râul Doamnei 
(Manoliu, 1959).

După confiscarea pădurilor, timp de aproape zece ani, regi-
mul comunist a practicat o exploatare ruinătoare, epuizând 

2 Un studiu recent demonstrează că densitatea nu este un indica-
tor valabil pentru pădurile cu suprafaţă mică. Se ajunge la această 
concluzie făcând analiza pe un model informatic pentru cartogra-
fierea suprafeţelor accesibile, a două masive fores-tiere situate în 
zona muntoasă din Franţa şi anume:

masivul forestier Densitatea Structura 
retelei

Suprafata 
accesibilă

Distanta de 
colectare

Beaufontain en 
Savoie 20 m/ha Buna 90 % mai mica de 

1000 m
Grande Chartreuse 

en Isère 30 m/ha mediocra 63 % 5 % la peste 
2500 m

Sursa: Clouet N. s.a. CARTUVI: un modèle SIG pour la cartographie 
des surfaces débardables, RFF, aprilie 2010

pădurile accesibile3, astfel că, în 1960, guvernanţii au iniţiat 
deschiderea bazinelor zise «infundate» (ultimile resurse dis-
ponibile din cauza inaccesibilităţii), în care scop a adoptat un 
program intensiv de construire, în perioada 1960-1965, a 
peste 8500 km drumuri forestiere permanente (Directivele 
congresului al III-lea al PMR).

Din datele, furnizate de preşedintele ASC (M.F. nr. 2, 2009, 
pag. 25) rezultă că în prezent este inaccesibilă 35% din su-
prafaţa fondului forestier. Se pune întrebarea, care sunt con-
secinţele exploatărilor din ultimii 20 de ani, asupra fondului 
forestier accesibil (de 65%), în care clasele de vârsta I-a si a 
II-a reprezintă peste 40% .

3. Căile de comunicaţie forestiere şi 
documentaţia pentru realizarea lor
Problemele actuale, pentru punerea în valoare a pădurii 
românesti, în înţelesul definit la Conferinţa de la Helsinki, 
constau în adaptarea documentaţiei (amenajamentul) în 
acord cu gestiunea durabilă şi cu funcţiile pădurii şi crearea 
accesibilitaţii potrivit concepţiei actuale.

3.1. Căile de comunicaţie în pădure şi anexele lor
Circulaţia în pădure este variată şi depinde de scopul pentru 
care se face: pe primul loc este transportul lemnului, prin-
cipalul produs al pădurii, dupa care urmează lucrările de 
cultură si intervenţii forestiere, pasajul ocazionat de diferi-
te motive (accesul la proprietăţi izolate, activităţi agricole şi 
pastorale, vânătoarea, turismul) ş.a. După felul circulaţiei în 
pădure se întâlnesc:

a). poteci pentru accesul cu piciorul: căi naturale din pământ, 
în general sumar amenajate, folosite de muncitorii forestieri, 
de păstori, agricultori, turişti, ş.a. Ele au o contribuţie apre-
ciabilă la punerea în valoare a funcţiei sociale a pădurii;

b). piste pentru circulaţia tractoarelor şi a transpor – toare-
lor forestiere pe timpul exploatării. Ele se amena – jează pe 
solul natural, cu o lăţime de 3 la 4 m şi la sfârşitul exploatării 
se niveleaza, restabilindu-se pe cât posibil starea iniţială. Ele 
servesc atât pentru colectarea lemnului cu cablul, montat pe 
tractorul rămas pe pistă, cât şi pentru trasul buştenilor pe 
pistă până la drum (fig. 1)

Fig. 1. Pista pentru tractor la Lurcy 
Track for the tractor at Lurcy

3 Productivitatea şi capacitatea de producţie a pădurilor în corela-
ţie cu instalaţiile de transport», document inedit, 1959, 110 p, Edi-
tura AGIR, Bucureşti, 2011.
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c). drumuri forestiere, particulare sau publice, care pot fi 
principale şi secundare.

•	 drumurile principale au viabilitate permanentă, sunt cir-
culate tot timpul anului, cu aceleaşi vehicule ca şi drumuri-
le publice. Ele sunt împietruite şi pot fi realizate, la început 
ca drumuri secundare şi ulterior transformate în drumuri 
principale, pe măsura creşterii traficului (fig. 2);

Fig. 2. Drum principal construit pentru o asociaţie de 
trei proprietari 

Trunk road built for an three owners association

•	 drumurile secundare au aceleaşi caracteristici ca şi drumu-
rile principale şi se circulă cu aceleaşi vehicule ca şi pe cele 
principale, dar fiind împietruite sumar (sau deloc), circula-
ţia este sezonieră (fig. 3)

 
Fig. 3. Drum forestier secundar la Lurcy 

Secondary forest road at Lurcy

d). depozitele intermediare, sunt suprafeţele amenajate la 
locurile de joncţiune a pistelor cu drumurile forestiere (sau 
publice), pentru depozitarea provizorie a lemnului, în vede-
rea încărcării în autovehicule (fig. 4);

Fig. 4. Depozit intermediar de încărcare 
Intermediary charge storage

e). suprafeţele de întoarcere a autovehiculelor la capătul dru-
murilor forestiere sunt amenajări, în buclă sau în formă de T, 
împietruite, ca şi drumul căruia îi pune capăt (fig. 5).

Fig. 5. Suprafeţe de întoarcere cu depozite intermediare 
Surfaces of return with intermediary storage

3.2. Caracteristicile drumurilor forestiere şi factorii care le 
determină
In limitele acestui articol se comentează, sumar, numai ele-
mentele constructive adoptate în ţările care folosesc vehi-
cule performante pentru transportul lemnului şi se acordă 
atenţie securităţii circulaţiei rutiere. Aceste ca – racteristici 
sunt diferite de cele împământenite în România.

Astfel se consideră că este mai economic să se investeasca 
în mijloace de transport performante (mai eficace, fiindcă se 
folosesc permanent şi intens), decât să se imobilizeze inutil 
sume apreciabile în lucrări de construcţii, cu folosinţă redu-
să şi care nu amelioreaza rentabilitatea activitaţii.

Caracteristicile drumurilor forestiere s-au modificat, în con-
cordanţă cu modernizarea transportului lemnului şi anu-
me prin:

a). Folosirea autovehiculelor de capacitate, dotate cu motoare 
puternice şi sisteme de frânare eficace, echipate cu remorci, 
care permit înscrierea în curbe cu raza de racordare redusă şi 
prin limitarea vitezei de circulaţie; s-au adoptat caracteris-
tici modeste pentru drumurile din pădure şi construcţia lor 
s-a simplificat, până la nivelul impus de condiţiile de securi-
tate a circulatiei;

b). Transportul lemnului direct de la pădure la destinaţie, cu eli-
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minarea transbordărilor. Este mai economic să se parcurgă 
într-un singur ciclu, circulând pe distanţe mici, cu viteze 
reduse pe drumurile forestiere, cu elemente geomerice mo-
deste şi în continuare, pe zeci sau sute de km, pe drumurile 
publice cu viteze mari.

3.3. Metodele de proiectare
Drumurile împietruite, prevăzute pentru perioada 1960 – 65 
în studiul «Productivitatea şi capacitatea de producţie a pă-
durilor în corelaţie cu instalaţiile de transport» (Bradosche 
et al., 2011) se situau în cea mai mare parte în afara pădurilor 
şi constituiau o completare a reţelei de drumuri publice, in-
suficient desvoltată. Acestea s-au prevăzut cu o împietruire, 
din două straturi monogranulare şi normal ar fi fost să fie 
preluate de reţeaua publică; de aceia ele au fost proiectate cu 
elemente geometrice, care să permită integrarea lor în reţea-
ua naţională, folosindu-se trasarea directă, cunoscu – tă şi 
practicată în cazul căilor ferate.

Pentru perioada următoare era prevazut în studiul men – ţi-
onat, să se construiască până în 1975, încă 20800 km dru-
muri, zise de „pământ”, (cu suprafaţa din material lo – cal 
selectionat), care să suporte sezonier traficul auto. Urmare 
prevederii unei silviculturi mai intensive, era de prevăzut 
dispersarea tăierilor şi implicit diminuarea traficului pe 
aceste drumuri.

Nu s-a înţeles că execuţia integral mecanizată modi – fică 
metoda de proiectare şi că trasarea directă nu corespunde 
execuţiei mecanizate a drumurilor; s-a continuat să se pro-
iecteze ca şi mai înainte, cu conse – cinţele cunoscute asupra 
stabilitaţii şi calitaţii lucrărilor.

Din păcate nici acum, dupa 50 de ani, greşelile din trecut, 
care au favorizat calamitarea a mii de km, n-au fost analizate 
şi îndreptate, nici în învăţământ şi nici în forurile ştiinţifice.

Pentru adaptarea proiectării la condiţiile execuţiei mecanizate, 
în anul 1961 s-a experimentat metoda simplificată folosită în 
Austria şi au fost angajaţi ingi-nerii Schönhauer si Mahovschi.

La timpul respectiv, puţini au fost aceia care au sezizat dife-
renţa de concepţie, dintre conducerea unui traseu de drum 
forestier secundar faţă de aceia a unei căi ferate (C.Bulumac, 
M. Patraşescu, L.Tocan, E.Borsy, ş.a.).

Proiectarea traseului, abandonând cursul apelor obligă la o 
examinare mult mai atentă şi aprofundată a terenului, prin 
recunoaşteri repetate şi încercări comparate. În anexă este 
descris în detaliu studiu facut pe teren de specialistul aus-
triac pentru alegerea unui traseu (este de remarcat atenţia 
i profesionalismul cu care s-au studiat toate variantele). Ca 
instrumente de bază, pentru studierea traseelor posibile se 
foloseşte numai clizimetrul, iar pentru trasarea curbe-lor 
curvigraful .

Aceasta metodă a fost folosită, cu succes, de societatea fores-
tiera CAROMBOIS în Africa Centrală, unde s-au construit 
anual peste 15 km de drumuri auto, sub conducerea unui sin-
gur expatriat şi fără să se folosească vreo unealtă manuală.

Construcţia drumurilor forestiere este hotărâtă astăzi, mai 
mult ca oricând, de justificarea economică (concret de redu-
cerea cheltuielilor de construcţie).

Concepţia de ansamblu a deplasarii lemnului, respectiv 

întocmirea proiectului de ansamblu al reţelei de drumuri, 
funcţie de mijloacele de colectare preconizate aparţine ingi-
nerului şi face parte integrantă din documentaţia de gestiu-
ne (amenajament, plan de gestiune, ş.a.).

Trasarea şi execuţia lucrărilor de construcţie este de nivelul 
cadrelor cu pregatire medie şi reuşita depinde de temeinica 
lor formaţie practică.

4. Documentaţia tehnică
Aceasta,	este simplificată, la strictul necesar execuţiei meca-
nizate, urmărindu-se reducerea volumului de lucrări şi impli-
cit a cheltuielilor de construcţie.

În România persistă concepţia moştenită din tradiţia pro-
iectării căilor ferate; astfel în ghidul APNDR se mai găsesc 
încă rămăşiţe anacronice, ca de exemplu căi ferate forestiere 
şi funiculare fixe, care au dispărut de zeci de ani ; s-a păstrat 
şi tradiţia conducerii traseelor pe vale.

„Ghidul pentru proiectarea, construcţia si întreţinerea drumuri-
lor forestire” (Bereziuc et al., 2006), reflectă concepţia veche 
născută în condiţiile economiei dirijate. Este evident ca el 
nu ţine seama de condiţiile tehnico-economice actuale din 
Europa de astăzi. El nu poate să constituie o bază pentru re-
luarea unui program de construcţie a drumurilor forestiere 
în România, finanţat de organismele U.E.

Conducerea rigidă a traseelor în lungul cursurilor de apă, 
obligatorie în cazul căilor ferate, a impus mişcări de tera-
sament importante, care au provoacat eroziuni de teren, au 
modificat cursul natural al apelor, cu prejudicii asupra echi-
librului geomorfologic şi hidrologic. Rezultatele acestei con-
cepţii, practicată zeci de ani se regăseşte în lungimea şi frec-
venţa drumurilor calamitate.

Preocuparea predominantă, actuală, fiind economicitatea 
construcţiei toate caracteristicile drumului sunt supuse 
acestui imperativ. De aceea este important ca geometria dru-
mului, determinată de planul celor doua axe şi de profilul 
transversal, sa se plieze cât mai bine la relief.

Se păstrează principiul ca lungimea totală şi lăţimea drumu-
rilor să fie reduse la minimum, pentru a reduce investiţia şi 
cheltuielile de întreţinere, pentru a limita riscul de eroziune, 
cât şi pentru a reduce suprafaţa de pădure defrişată.

Traficul pe drumurile din interiorul pădurii este redus. pen-
tru că silvicultura actuală dispersează tăierile şi nu mai apar 
concentrări importante; drumurile forestiere se construiesc, 
aproape exclusiv, cu o singura banda de circulaţie.

În Franţa sunt adoptate viteze de circulaţie reduse: 20 km/h pe 
drumurile secundare, de munte şi 30 km/h la câmpie, cel mult 
30 km/h pe cele principale de munte şi 50 km/h la câmpie.

Lăţimea părţii carosabile este egală cu lăţimea maximă a au-
tovehiculului (2,55 m adoptată de U.E. în 1997), la care se 
adaugă acostamente de 27,5 cm până la 57,5 cm, funcţie de 
viteza de circulaţie. În curbele cu rază mică de racordare se 
execută o supralărgire, pe partea exterioară a curbei, mărin-
du-se astfel lăţimea părţii carosabile.

Drumul trebuie să corespundă însă şi altor exigenţe ca de 
exemplu: să se încadreze armonios în ansamblul constituit 
de pădure şi de mediul ei, construcţia să deranjeze cât mai 
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putin ecosistemul, evitând perturbarea ciclului de reproduc-
ţie sau de migrare a speciilor fragile, echilibrul geomorfolo-
gic să fie conservat, regimul ape – lor sa fie păstrat, toate sub 
imperativul unui regim sever de economii.

Competenţa inginerului este pusă în valoare prin alegerea 
traseului, pe care executantul urmează să-l adapteze la for-
ma reliefului, pentru a realiza proiectul, în limitele valorii 
devizului aprobat.

Amplasarea traseului pe vale este evitată, dimpotrivă prin 
adaptare intimă la relieful versanţilor se urmareşte reduce-
rea mişcării terasamentelor, folosindu-se judicios scurgerea 
naturală a apelor, din zonele întâlnite şi evitarea traversării 
cursurilor de apă.

Volumul mişcărilor de pământ, fiind redus şi suprafaţa ocu-
pată de drum este evident mai mică; plierea atentă la forma 
reliefului, prin folosirea trasării simplificate se asigură eva-
cuarea rapidă a apelor (profitând de scurgerile naturale) şi se 
foloseşte eficace drenarea naturală a terenului.

În ţările cu tradiţie, traversarea cursurilor de apă şi executa-
rea de lucrări în patul lor sunt supuse obţinerii unei autori-
zaţii prealabile.

Stabilirea traseului trebuie să acorde grijă pentru protecţia 
mediului înconjurător, să evite locurile sensibile (locaşuri de 
cult, zone protejate, perimetre turistice ş.a.), să asigure acce-
sul comod pentru transportul lemnului, luând în considerare 
şi interesele dezvoltării economiei locale.

Documentaţia cuprinde ca piese desenate:

•	 Un plan de ansamblu la scara 1:5000 şi un plan de situaţie 
la scara 1: 1000,

•	 Profilul transversal cu amplasarea tuburilor (sau a pode-
ţelor).

Piesele scrise sunt de asemenea reduse la minimum:

•	 Antemăsuratorea terasamentelor şi în multe cazuri numai 
lungimea traseului,

•	 Borderoul lucrărilor de artă,

•	 Borderoul preţurilor unitare,

•	 Caietul de sarcini şi devizul descriptiv, pentru lucrările 
care ies din comun.

5. Finanţarea construcţiei drumurilor 
forestiere
este în perioada actuală problema de bază a realizării acce-
sibilităţii pădurilor. In prezent calea posibilă de finanţare a 
drumurilor forestiere în România este programul U.E. – FE-
ADR, care îmbracă un cadru social general, dar acordarea de 
subvenţii este încorsetată de criteriile de selectare, în care 
valoarea eligibilă a proiectului şi a categoriilor de lucrări ac-
ceptabile sunt stabilite pe criterii economice concrete.

Deşi, caracterul multifuncţional al pădurii a căpătat o im-
portanţă deosebită, comercializarea lemnului este încă mo-
tivarea principală a punerii în valoare a pădurii; fundamen-
tarea finanţării investiţiilor necesare se face şi în prezent, în 
principal, pe această bază. Proiectul de construire a unui nou 
drum forestier se justifică prin suprafaţa de pădure care de-

vine accesibilă.

Pentru punerea în valoare este necesară o documentaţie unică 
care să reglementeze, în ansamblu gestiunea pădurii si realizarea 
accesului, astfel ca să fie posibilă efectuarea lucrărilor prevăzu-
te prin planul de gestiune (amenajament, plan de gestiune, ş.a.).

Investiţia pentru executarea căilor de acces este, o cheltuială 
importantă, pe care proprietarul nici odată, şi nici chiar Sta-
tul, n-o va putea finanţa din fondurile sale proprii.

O soluţie avantajoasă a fost oferită de Uniunea Europeană, 
care a adoptat în ultimele decenii programe de dezvoltare 
rurală, acordând subvenţii nerambursabile. Ultimul dintre 
acestea, pentru perioada 2007-2013, de care beneficiază şi 
România, este Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ru-
rală (FEADR).

El este structurat pe măsuri, care definesc ariile de finanţare, 
pentru care se pot obţine subvenţii.

Măsura este materializată prin planul, care precizează moti-
varea sprijinului financiar, obiectivele măsurii, aria de apli-
care, tipul de investiţie, categoriile de beneficiari şi a spriji-
nului acordat.

Subvenţiile prevăzute pentru activităţile forestiere se regăsesc 
în Submăsura 125 b, privind «Îmbunătăţirea şi desvoltarea infras-
tructurii legate de desvoltarea şi adaptarea silviculturii», având ca 
obiectiv specific desvoltarea infrastructurii pădurii, în vederea 
ameliorării competitivităţii forestiere, iar ca obiectiv operaţio-
nal construirea şi modernizarea căilor de transport.

Valoarea alocaţiei financiare, pentru această măsură repre-
zintă echivalentul a peste 2000 km de drumuri forestiere noi 
(construite dupa normele ţărilor din apus).

Ajutorul este orientat pe axele principale, prin care se poa-
te ridica nivelul desvoltări rurale: ameliorarea competivităţii 
prin creşterea valorii economice a pădurilor, a valorii adău-
gate a produselor pădurii şi prin punerea lor în valoare ; ame-
liorarea mediului şi a spaţiului rural, prin utilizarea durabilă 
a terenurilor forestiere (împădurirea terenurilor neagricole, 
Natura 2000, reconstituirea potenţialului forestier ş.a.) ; îm-
bunătăţirea calitaţii vieţii în mediu rural şi altele.

Accesul la cofinanţare FEADR obligă la o colaborare strân-
să cu organele administrative locale, atât pentru obţinerea 
aprobării, cât şi pentru ca prevederile proiectului să contri-
buie direct şi indirect la dezvoltarea regiunii. De aceia este 
esenţial să se realizeze un contact permanent, în spiritul de 
înţelegere reciprocă, între cei care iniţiază proiectul (şi au in-
teresul să avanseze cât mai repede, să se respecte termenele 
şi să se asigure finanţarea) şi serviciile administrative, care 
veghează asupra calităţii proiectului, a montajului financiar-
juridic şi a realizării lui.

În Franţa, prefecţii de regiuni, prin serviciile lor de resort 
sunt implicaţi direct în realizarea planurilor de dezvoltare 
locală şi au competenţe complete, pentru aprobarea dosare-
lor de subvenţii (un exemplu este studiul masivului Morvan, 
prezentat în partea II-a a lucrării mele).

În România, Statul n-a creeat structurile necesare, care să 
ajute pe proprietarii forestieri privaţi să accedeze la obtine-
rea ajutorului acordat, prin FEADR, iar întocmirea dosarelor, 
ca şi aprobarea lor este reglementată prin instructiuni cen-
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tralizate şi prolixe, care îngreunează şi deturnează preocu-
parea de la obiectivul operaţional stabilit, prin fondul alocat 
de Uniunea Europeană.

În mod normal, realizarea unui proiect cofinanţat prin FEA-
DR se împarte în trei etape:

a). Pregătirea dosarului de cerere, care cuprinde: constituirea 
asociaţiilor de proprietari, studiul de fezabilitate, (prin care 
se fundamenteză cererea de sub-venţie), alcătuit din planul 
de gestiune al pădurii şi studiul tehnic de construcţie a dru-
murilor forestiere, clarificarea problemelor de ordin juridic-
administrativ, integrarea în planul de desvoltare locală, avi-
zele şi acordurile necesare şi motivarea cererii de subvenţie. El 
trebuie să pună în evidenţă suprafaţa, care devine accesibilă.

b). Analiza dosarului şi hotărârea de eligibilitate. Pentru pro-
iecte eligibile se face un punctaj, care determină ordinea de 
atribuire a subvenţiei, în limita fondului disponibil. Cererea 
la instanţele consultative şi la comitetul de programare, se 
încheie cu hotărârea de aprobare a subvenţiei.

c). Ultima etapă, realizarea proiectului  comportă semnarea 
convenţiei (sau a hotărârii) de atribuire a subvenţiei, prin 
care se precizează şi obligaţiile comunitare, executarea lu-
crărilor şi plata subvenţiei pentru lucrările executate, după 
verificarea realizării lor şi în final soldarea contului.

Întocmirea dosarului de cerere constituie partea cea mai 
dificilă a proiectului şi este complicată în mod artificial, ne-
cesitând numeroase avize, (din care unele inutile, pentru lu-
crările din mediu rural, în timp ce altele, importante, ca de 
exemplu cel privind protecţia regimului apelor lipsesc).

Accesul la programul FEADR este uşurat de integrarea dru-
murilor forestiere în planurile generale de dezvoltare rura-
lă regionale. Ele se bazează pe cunoaşterea bună a situaţiei 
locale, a dispoziţiilor specifice zonei respective, pe identifi-
carea proprietăţilor, pe cunoaşterea şi inventarierea drumu-
rilor existente (publice şi private), ori această cale este igno-
rată în România.

El integrează studiile de fezabilitate ale pădurilor, care intră în 
compunerea acestui ansamblu şi se face gruparea geografică a 
volumelor de exploatat, pentru a se stabili schema de transport.

Aceasta se întocmeşte separat şi constă în stabilirea traficu-
lui probabil, a traseelor alese pentru transportul forestier, 
constrângerile impuse de conditiile locale ş.a.

În Franţa, planurile de dezvoltare rurală se elaborează de 
CRFB (organisme regionale de Stat pentru sprijinirea pro-
prietăţii forestiere private) şi intră în competenţa de instru-
mentare a administraţiei regionale, respectiv a prefecturilor.

Asocierea proprietarilor de pădure pentru ameliorarea gesti-
unii este încurajată pe toate caile, inclusiv prin măsuri fiscale.

În România, legea prevede o singură formă de asociere, nu-
mai între unităţi administrative teritoriale (ADI); în Franţa, 
asocierea se poate face între persoane fizice, proprietari de 
pădure, sub patru forme,  cu statut diferit: sindicat, coope-
rativă, asociaţii autorizate de prefect (în cazul când nu exis-
tă unanimitatea acordului proprietarilor) şi asociaţii libere, 
care se constituite direct între proprietari şi se legalizează 
prin act notarial.

Este încă o dovadă ca Statul român se dezinteresează de 
pădurea privată, care este totuşi parte integrantă a patri-
moniului naţional şi ar necesita un sprijin susţinut, pentru 
conservarea şi dezvoltarea ei, tocmai fiindcă este mai vulne-
rabilă, decât pădurea proprietate a Statului.

Situaţia economică şi socială a României, a cărui datorie se ri-
dică la aproape 100 miliarde euro dovedeşte că Statul român 
nu va putea contribui la finanţarea drumurilor forestiere.

Este cu atât mai trist să afli că preşedintele Comisiei Euro-
pene (J.M. Barosso) atenţionează guvernul român, de o ma-
nieră tranşantă, asupra situaţiei complet nesatisfăcătoare a 
folosirii fondurilor nerambursabile puse la dispoziţie, în va-
loare de 30 miliarde euro, pe perioada 2007-2013, din care în 
primii patru ani şi jumătate s-au folosit numai trei miliarde.

Fără îndoială că răspunderea revine Statului, care n-a fost ca-
pabil să creeze structurile administrative necesare la nivele 
respective folosind fondurile SAPARD, alocate în acest scop, 
în perioada premergătoare aderării.

Răspunderea revine în egală masură organismelor profesio-
nale, ştiintifice şi învaţământului, care nu reuşesc să depă-
şeasca nivelul intereselor deplorabile, personale sau de grup.
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Anexa la P.V. III

Referat asupra modului de întocmire  
a proiectului de ansamblu şi a proiectului  

de execuţie de către ing. H. Schönauer  
în U.P. Ghimbav

1. Proiectul de ansamblu
a. Identificarea variantelor posibil de realizat
Înainte de a pleca la recunoaşterea terenului, ing. 
H.Schönauer, la birou, pe baza unei hărţi cât mai exacte, cu 
curbe de nivel (în cazul de faţă a folosit M.St.M-ul) a studiat 
diversele posibilităţi de a conduce traseul. Cu această ocazie 
se verifică dacă între diferitele puncte obligate, ca o şea,o tre-
cere favorabilă printr-o vale etc. se poate conduce traseul, cu 
panta, respectiv cu rampa impusă de temă sau se ţine cont de 
panta transversală a terenului, prin care se preconizează să 
se conducă traseul şi de posibilitatea de a trece drumul prin 
cât mai multe arborete, pentru a le pune în valoare.

Diversele trasee probabile sunt parcurse cu ajutorul distanţi-
erului, de-a lungul curbelor de nivel cu declivitatea propusă, 
pentru a aproxima totodată şi lungimea fiecărui traseu.

În cazul bazinetului Ghimbav de exemplu, două trasee erau 
posibil de realizat. Unul care pornea din Valea Caselor, tre-
cea pe lângă şeaua Prislop şi cobora în valea Ghimbavu-
lui (cel adoptat ca soluţie); iar altul pornind tot din valea 
Ghimbav,care urca în şeaua Ghimbav, iar de acolo se desfăşu-
ra pe malul stâng al Ghimbavului, deasupra Cheilor Dâmbo-
viţei şi cobora pe malul stâng al Dâmboviţei la Rucăr.

Dintre aceste două variante,deşi prima părea mai uşor de rea-
lizat, ing.Schönauer ar fi optat pentru a doua, pentru că acest 
al doilea traseu ar fi pus în valoare şi arboretele situate deasu-
pra cheilor, de pe malul stâng al Gimbavului. Acest ultim tra-
seu, deşi după hartă părea posibil avea două puncte mai grele.

Ambele variante ar fi îndeplinit condiţiile de pantă, respectiv 
rampă şi păreau a fi realizabile cu costuri mai mici decât va-
rianta prin cheile Ghimbavului.

b. Recunoaşterea terenului.
Terenul fiind cunoscut în mare, în urma studiului pe hartă, 
s-a căutat să se obţină o privire de ansamblu asupra întregu-
lui bazin, dar în special asupra versanţilor pe care ar urma să 
se desfăşoare traseele probabile.

Cu aceasta ocazie se completează imaginea formată din stu-
dierea hărţii; se pot vedea eventual chiar anumite porţiuni 
ce se anunţau dificile în cazul construirii drumului. Această 
operaţie s-a făcut, în cazul de faţă privind bazinul de pe ma-
lul drept al Dâmboviţei, cam de la cota 1022.

Se trece apoi la parcurgerea în mare a traseelor propuse, ope-
raţie ce se face pentru fiecare variantă în parte.

Pentru aceasta traseul probabil se împarte în diferite porţi-
uni, funcţie de punctele alese. De exemplu în cazul primei 
variante (cea adoptată), traseul a fost fragmentat, după cum 
urmează: valea Prislop – şeaua Prislop (km 8,3 – km 5,62); 
şeaua Prislop – vârful Prislop (km 5,62 – km 3,55); vârful 
Prislop – km 1,23; Km 1,23 – km 0,00.

Parcurgerea diverselor porţiuni, se face pe teren foarte 
aproape de viitorul traseu propus pe hartă. Acest lucru se re-
alizează cu ajutorul clizimetrului, cu care plecând dintr-un 
punct dinainte stabilit, care este utilizat ca reper, se merge 
cu declivitatea planificată din birou. Acesta metodă are avan-
tajul că, încă de la recunoaştere, se pot stabili punctele greu 
de trecut şi posibilitatea de a fi ocolite. Dar avantajul constă, 
mai ales în aceea că, deşi se merge aproape pe traseu nu se 
pierde timp, cu ajutorul clizimetrului putând fi urmat trase-
ul de pe hartă, practic fără să se mai staţioneze. Aceasta se 
realizează prin aceia că la înălţimea ochiului se reperează pe 
un arbore, etc. declivitatea dorită, se merge până acolo şi din 
acel punct se vizează în continuare altul şi astfel se repetă 
această operaţie mergând tot timpul pe viitorul traseu.

În cazul traseului parcurs împreună, în porţiunea dintre km 
8,3 – 5,22 s-au ivit două puncte mai dificile: două treceri pes-
te văi, la picheţii 280 si 286, dar mai ales cel de la pichetul 
280. S-a căutat în amonte şi în aval o porţiune unde trecerea 
se putea face mai bine, fără lucrări de artă prea mari şi acest 
punct a fost marcat pe hartă şi pe teren ca punct obligatoriu 
de trecere, fiindcă parcurgând de la acest punct traseul în con-
tinuare, cu declivitatea dorită se trecea şi a doua vale – piche-
tul 280 – în mod favorabil şi se ajungea în şea în punctul dorit.

A doua porţiune km 5,22 – 3,55 s-a parcurs în mod similar, 
observând doar punctele mai dificile, care puteau fi evitate 
prin mutarea traseului cu puţin în amonte sau în aval. La fel 
a treia porţiune între km 3,55 – 1,23.

Ultima porţiune km 1,23 – 0 se putea realiza în doua vari-
ante, fie coborând în Valea Caselor si conducând traseul spre 
Dragoslavele sau aşa cum s-a proiectat spre fundul bazinului. 
S-au parcurs ambele variante, alegând pe cea mai favorabilă.

S-a trecut apoi la parcurgerea celei de-a doua variante, cea 
care mergea de-a lungul cheilor, însă deasupra lor.

S-a început recunoaşterea din şeaua Prislop, urmărind însă 
în continuare noul traseu. S-a constat cu această ocazie că 
acest traseu ar trece prin porţiuni cu panta transversală a te-
renului de 100% şi peste 100%, cu stâncă multă, fiind necesa-
re derocări masive. Concluzia a fost deci propunerea pentru 
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execuţia primei variante, care din punct de vedere economic 
era de preferat.

Concomitent cu aceste recunoaşteri, s-au luat în fiecare 
punct caracteristic, cu ajutorul altimetrului, cotele punctelor 
respective precum şi ora citirii. Cu ajutorul acestor date, care 
s-au compensat grafic pe hârtie milimetrică, s-a stabilit în 
mod precis diferenţele de nivel între diferite puncte. S-a pu-
tut astfel verifica şi pe această cale declivitatea propusă. Pe 
baza acestor recunoaşteri, care au durat trei zile s-a întocmit 
proiectul de ansamblu.

2. Proiectul de execuţie
Recunoaşterea terenului fiind făcută în mod amănunţit s-a 
trecut din prima zi la pichetarea niveletei traseului. Pentru 
aceasta s-a lucrat cu o echipă formată din trei muncitori: 
unul care ţinea tabla de vizare, altul care confecţiona ţăruşii 
şi al treilea pentru baterea lor.

Practic, în cazul de faţă s-a procedat după cum urmează: de la 
pichetul 60 (km 1,23) s-a început ţăruşatul spre vale. A fost 
fixat acest pichet, unde staţiona muncitorul cu tabla de vizat. 
Ing. Schönauer s-a deplasat în punctul următor (59) de unde 
mişcându-se spre vale sau spre coastă a stabilit cu ajutorul 
clizimetrului un al doilea punct (59) situat faţa de primul în 
aşa fel, încât între ele să fie declivitatea propusă. In acelaşi 
fel s-a mers în jos până la punctul 0 al drumului (pichetul 3).

Pe urma de la pichetul 60 s-a mers în continuare până la vâr-
ful Prislop, respectându-se la fiecare porţiune declivităţile 
stabilite prin P.A.

Ajuns la Prislop s-a mers în continuare spre valea Ghimba-
vului; s-a întâmplat în unele puncte, ca de exemplu la aşa 
numitul punct obligat (pichetul 280) să nu se ajungă exact 
acolo unde se preconizase. În acest caz, ţăruşul a fost mutat 
în punctul dorit, iar diferenţa de nivel dintre pichetul mu-
tat şi punctul unde s-a ajuns cu declivitatea dorită a fost re-
partizată mergând înapoi la ţăruşii bătuţi, care au fost şi ei 
mutaţi proporţional cu distanţa faţă de pichetul mutat, până 
când, la un moment dat diferenţa s-a recuperat. Bine înţeles 
că această deplasare de ţăruşi a mărit sau a micşorat cu pu-
ţin declivitatea iniţială (0,5 – 1%). Picheţii bătuţi reprezintă 
nivelul viitorului pat al drumului pe care urmează să se aş-
tearnă suprastructura.

Pe o schiţă se figurează liniile, reprezentând curbele de ni-
vel şi picheţii notaţi cu 3a sau 3b ar reprezenta acelaşi nivel, 
doar că axa viitorului drum s-ar găsi la o distanţa „da” în 
cazul pichetului 3a şi „db” în cazul pichetului 3b. In cazul 
în care reţeaua ar fi constituită din picheţii1, 2, 3a si 4 este 
bine înţeles că după executarea drumului, declivitatea nu va 
mai fi cea măsurată pe teren între 2-3a si 3a-4, ci mai mare. 
De aceia, pentru asemenea cazuri cu ocazia pichetării se ţine 
cont de acest lucru şi pichetul 3a, de exemplu se stabileşte 
cu o declivitate mai mică, cu 2 – 4%, în funcţie de conforma-
ţia terenului. Aceste aprecieri se pot face însă numai având o 
oarecare experienţă. De fapt cazurile acestea se evită pe cât 
posibil, pichetul fiind fixat de preferinţă în punctul 3b şi nu 
în 3a. Picheţii fiind bătuţi se trece la măsuratul distanţelor 
cu ajutorul unei panglici. Citirea se face cu o precizie de 10 
cm. Trebuie sa se ţină cont că această distanţă, în cazul în 
care ţăruşii ar fi bătuţi ca în schiţa anexată, între 1, 2, 3a si 4 

nu va fi cea reală, după execuţie scurtându-se, dimpotrivă în 
alte cazuri inverse lungindu-se. Distanţa măsurată cu pan-
glica nu este deci cea definitivă, măsurată la cm.

Pentru a stabili volumul lucrărilor de artă cât mai precis, s-a 
procedat de asemenea la trasarea curbelor în punctele unde 
erau de trecut văi. Pentru a găsi curba cu raza cea mai avan-
tajoasă, atât din punct de vedere al volumului lucrării de artă, 
cât şi din acela al mişcării terasamentelor ce urmează să se 
execute, s-a procedat astfel: cu o tachimetru – busolă s-a 
ridicat în aceste puncte reţeaua de picheţi precum şi valea 
şi s-au raportat, la faţa locului cu ajutorul unui raportor, pe 
hârtie milimetrică, obţinându-se un plan de situaţie la scara 
de 1:500 – 1:1000; s-a stabilit pe teren şi s-a raportat pe plan, 
punctul unde trebuie să se facă trecerea peste vale, astfel

ca volumul lucrărilor de artă sa fie cât mai mic, apoi cu şa-
blonul de curbe cu raze diferite s-a ales raza care presupunea 
cele mai reduse mişcări de terasament. Aceasta operaţie este 
deosebit de importantă, fiindcă astfel se reuşeşte să se fixeze 
pe teren, trecerea optimă peste vale şi cea mai bună curbă 
din punct de vedere economic. Ridicarea a fost urmată pe 
teren de raportarea şi de alegerea soluţiei, pentru a avea cea 
mai corectă imagine a terenului şi pentru a beneficia de cea 
mai avantajoasă configuraţie a terenului.

După cele spuse de ing. Schönauer această operaţie nu mai 
ţine de proiectare în Austria. Proiectantul nu fixează decât 
trecerea peste vale,înălţimea si lăţimea lucrării de artă; îi revi-
ne executantului sarcina de trasarea cea mai corectă a curbei.

Verificarea posibilităţii înscrierii curbei de către proiectant 
se face numai în cazurile în care este de temut că nu se poate 
realiza raza minimă, care în Austria este de 10 m. Se mai mă-
soară tot cu ajutorul clizimetrului panta transversală a te-
renului amonte de pichet, pentru a stabili pe baza profilelor 
transversale mişcarea de terasament. Acestea fiind făcute pe 
teren se trece la calculele de birou ele fiind concretizate în PE. 
Lucrările de teren au durat: 3 zile pichetatul şi măsuratul şi 
4 zile ridicarea trecerilor peste văi şi stabilirea curbelor. (Ing. 
Borsy Erich, 15.IV.1961).
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Abstract
Fresh	look	at	the	enhancement	of	forests

Part	III:	Inland	transport	prerequisite	for	enhancement	of	forests

The study reveals the constant gap between EU policy and programs and their implementation in Romania.

Among others, two aspects are, particularly striking: incomplete perception of the sustainable forest management, re-
flected in the abandonment of private forests (which are completely ignored by any concerns) and the State Administra-
tion inability to create, before accession, the necessary structures to benefit from the measures to develop rural economy 
and forestry provided by the EU after accession.

SAPARD funds granted before 2007, for the formation of these structures were diverted or wasted and now Romania 
is not ready to provide the necessary documentation and as a result, most of the funds (grants) allocated through the 
EAFRD are lost.

Private forest management is not encouraged and the possibility of association of private owners in order to find ways to 
improve their forests management is not legislated and is therefore removed.

Rules for drafting management plans are not adopted for sustainable management, as well as the ones for construction 
of collection roads, which remained at the level of the 1960’s.

In the third part is presented the importance of collecting paths to achieve sustainable management and how to access 
granted EU funds.

Keywords: forest roads, EU fonds, management.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu

Résumé
Un	 regard	 actuel	 sur	 la	 mise	 en-
valeur	de	la	forêt.	III-e	partie:	Les	
vois	 de	 transportation,	 prémisse	
de	la	mise	en	valeur	de	la	forêt	

L‘étude présente les décalages con-
statés entre la politique et les pro-
grammes de l’Union Européens et leurs 
application en Roumanie.

Entre autres, il y a deux qui frap-
pent particulièrement  : la perception 
incomplète de la gestion durable de 
la forêt concrétisée par l’abandon de 
la forêt privée (qui est complètement 
ignorée de toute préocu – pation) et 
l’incapacité de l’Administration d’Etat 

de créer avant l’adhésion, les structures 
nécessaires, afin de pouvoir bénéficier 
des mesures pour le développement de 
l’économie rurale et forestière, pré-vu-
es par U.E. après l’adhésion.

Les fonds SAPARD accordés avant 
2007, pour former ces structures ont 
été détournés ou gaspillés et actuelle-
ment la Roumanie n’est pas préparée 
pour assurer la documentation 
nécessaires et par la suite la plus part 
des fonds (non remboursables), alloués 
par FEADR seront perdus.

La gestion de la forêt privée n’est pas en-
couragée et la possibilité d’association 

des propriétaires pri – vés, afin de trou-
ver les moyens d’améliorer la gestion 
de leurs forêts, n’est pas légiférée et en 
consé – quence écartée.

Les normes pour la rédaction de 
l’aménagement sont obsolètes et ina-
daptés pour faire la gestion, aussi que 
celles pour la construction de voies de 
vidange qui sont restées au niveau des 
années 1960.

La troisième partie présente 
l’importance des voies de vidange pour 
réaliser la gestion durable et le parco-
urs pour accéder aux fonds accordés 
par U.E.
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Drumurile sumar amenajate – 
alternativă viabilă 

pentru accesibilizarea pădurii
Adrian Horia Enescu

În prezent, suprafaţa păduroasă a ţării este deservită de 
o reţea permanentă de transport, alcătuită, aproape în 
totalitate, din drumuri forestiere, drumuri publice şi 

drumuri de exploatare, ce aparţin altor sectoare economice, 
ce-şi desfăşoară activitatea în pădure, în lungime totală de 
41710,3 km şi care conduce, conform datelor oficiale, la o ac-
cesibilitate a fondului forestier naţional de 65 %, restul de 
35 % fiind neaccesibil. Unele studii efectuate în ţara noastră 
au demonstrat că, pentru obţinerea accesibilităţii integrale, 
în condiţiile aplicării normelor actuale, este necesară, într-o 
primă etapă (2005 – 2015), dotarea pădurilor cu 7820 kilo-
metri de drumuri (noi şi/sau reabilitate), ceea ce presupune o 
investiţie totală de circa 22 miliarde lei.

În cadrul sondajului efectuat sub egida Departamentului Sil-
vicultură din Ministerul Mediului şi Pădurilor şi a Regiei Na-
ţionale a Pădurilor – Romsilva, cu prilejul revizuirii actualu-
lui normativ de proiectare a drumurilor forestiere, un număr 
de specialişti în domeniu au ridicat problema introducerii în 
ansamblul reţelei de transport a unor drumuri sumar ame-
najate, care, în caz de calamităţi, să poată servi şi ca drumuri 
de intervenţie.

Această propunere ridică, în primul rând, problema defini-
rii conceptului de drum sumar amenajat, a caracteristicilor 
sale geometrice şi constructive, precum şi a domeniului de 
aplicabilitate.

Solicitarea a fost determinată şi de marja mare a intensităţii 
traficului, pentru drumurile forestiere secundare (sub 5000 
t/an), categorie de drumuri care, în prezent, este cea mai uti-
lizată în extinderea reţelelor forestiere existente. În aceste 
condiţii, soluţia recomandată de normativul PD 67 – 80, re-
actualizat în 1999, de consolidare a drumurilor secundare, 
cu două straturi rutiere din materiale pietroase este prea 
costisitoare, în condiţiile unui trafic mai mic de 1000 t/an.

Soluţia drumurilor de pământ, care presupune, de fapt, cir-
culaţia autovehiculelor direct pe terasament, reprezintă o 
soluţie viabilă numai în cazul terenurilor pietroase, cu o por-

tanţă ridicată, şi nu poate reprezenta o soluţie pentru tera-
samentele executate în terenuri nisipo-argiloase sau argilo-
nisipoase, care sunt întâlnite cel mai frecvent în construcţia 
drumurilor forestiere şi care nu sunt în măsură să preia, di-
rect, solicitările autotrenurilor forestiere de tonaj sporit.

De aceea s-a considerat utilă introducerea în cadrul reţelei de 
transport, pentru ramificaţiile cu trafic redus, a categoriei de 
drumuri sumar amenajate.

În lumina celor de mai sus, prin conceptul „drumuri sumar 
amenajate” se vor înţelege drumuri de categorie inferioară, 
ce se includ în reţeaua forestieră de transport şi se caracteri-
zează printr-un trafic redus (sub 1000 t/an) şi elemente geo-
metrice corespunzătoare circulaţiei autotrenurilor forestiere 
şi care pot fi folosite şi ca drumuri de intervenţie, în caz de 
calamităţi. Au o amenajare sumară a părţii carosabile, ceea 
ce contribuie la reducerea efortului de investiţie, necesar 
extinderii reţelelor forestiere de transport. Celelalte com-
ponente constructive, precum terasamentele, lucrările de 
apărare – consolidare, lucrările de artă, trebuie să respecte 
prescripţiile de ordin general.

Din cercetarea documentaţiilor tehnice existente, ca şi din 
constatările de pe şantierele de drumuri forestiere, au rezultat 
următoarele soluţii de amenajare sumară a părţii carosabile:

•	 consolidare cu un strat de balast, aşezat direct pe terasament;

•	 consolidare printr-un strat de piatră spartă, poligranulară, 
aşezat direct pe terasament;

•	 consolidare printr-un strat de material pietros, aşezat pe 
un substrat din geotextil;

•	 consolidare prin înierbarea terasamentului, fără adopta-
rea unui sistem rutier;

•	 consolidare prin materiale pietroase sau dale de beton de 
ciment, numai a unor benzi de rulare.

Pentru stabilirea eficienţei economice s-a considerat că 
aceasta este determinată, în cea mai mare parte, de economi-
ile ce se realizează, prin consolidarea sumară a părţii carosa-

DRUMURI FORESTIERE
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bile, comparativ cu cheltuielile specifice unui drum forestier 
secundar, consolidat în mod tradiţional, respectiv cu două 
straturi rutiere, executate din materiale pietroase.

Calculele au luat în considerare, ca referinţă, un cost al su-
prastructurii drumurilor secundare, ce variază între 180 ... 
264 mii lei/km, în funcţie de condiţiile locale şi materialele 
folosite. Rezultă un cost mediu de 222 mii lei/km.

În ceea ce priveşte costul suprastructurii drumurilor sumar 
amenajate, acesta s-a analizat pentru fiecare variantă de con-
solidare în parte.

Rezultatele obţinute sunt redate sintetic în tabelul de mai jos, 
pe variantele propuse.

Tab. 1. Costul suprastructurii drumurilor  
sumar amenajate 

Specificaţii
Drum 
secun-

dar

Variante de consolidare ale drumurilor 
sumar amenajate

1 2 3 4 51 52 53

Cost mediu su-
prastructură 222 150 66 168 1,00 175 236,6 249,4

Economii - 72 156 54 221 47 - -

În cazul variantei 5, costurile sunt redate pe subvariante şi 
anume:

•	 51 – benzi de rulare executate din piatră spartă poligranu-
lară, aşezată pe un strat portant din balast;

•	 52 – benzi de rulare executate din dale de beton de ciment 
de 10 cm grosime, împlântate într-un strat de balast;

•	 53 – benzi de rulare executate din dale de beton de ciment 
de 12 cm grosime, împlântate într-un strat de balast.

Conform calculelor efectuate, pentru costul unui kilometru 
de drum, a rezultat că economiile cele mai mari se realizea-
ză în cazul variantei prin înierbare (221 mii lei/km), iar cele 
mai reduse în cazul consolidării prin benzi de rulare execu-

tate din materiale pietroase (47 mii lei/km). În cazul folosirii 
unor dale din beton de ciment de 0,10 ... 0,12 m grosime nu 
se mai înregistrază economii.

Cu toate acestea soluţia dalelor din beton de ciment nu trebu-
ie eliminată. Această variantă poate fi folosită pe tronsoane 
ale unor drumuri forestiere sumar amenajate, amplasate în 
zone umede şi cu trafic, deşi redus, caracterizat totuşi, prin-
tr-o intensitate mai mare, decât în cazul celorlalte drumuri 
sumar amenajate din zonă.

Soluţiile propuse pentru consolidarea părţii carosabile a dru-
murilor forestiere sumar amenajate permit ameliorarea lor, 
în viitor, prin adăugarea de noi structuri rutiere, astfel încât 
să corespundă modificărilor ce pot interveni, pe parcursul 
timpului, în componenţa şi intensitatea traficului, sau odată 
cu extinderea unor noi materiale rutiere, accesibile econo-
mic, pentru consolidarea părţii carosabile.
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Abstract
Summary	equipped	roads	–	viable	alternative	to	forest	accessibility	

In this article, it’s a briefly description of the concept „summary arranged road” given the need to achieve full accessibi-
lity of the forest fund. This new category of forest road, is a viable alternative to reduce the economic effort involved in 
expanding the current network of forest with new roads, also have been presented the proposed consolidation options 
and their economic efficiency.
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Recoltarea trufelor
Maria Dincă, Lucian Dincă

1. Introducere
După Simpson & Weiner (1989), originea	termenului	de	
trufă este latinescul Tuber, care înseamnă excrescenţă, um-
flătură, tumoare. Şi în alte limbi, termenul are rezonanţe 
asemănătoare: în franceză truffe, în spaniolă trufa, în daneză 
Trøffe , în germană Trüffel, în suedeză tryffel, în daneză truffel, 
în poloneză trufel, în croată tartuf. În portugheză, trufa şi tu-
bera sunt sinonime, iar în germană cuvântul Kartoffel (car-
tof) este derivat din italianul tartufo, datorită probabil simi-
litudinii superficiale dintre trufă şi cartof.	„Am plâns doar de 
3 ori în viaţa mea: atunci când prima operă pe care am scris-o s-a 
dovedit a fi un rateu, atunci când l-am ascultat prima oara pe Pa-
gannini cântând la vioară şi atunci când, la un picnic pe vapor, un 
curcan umplut cu trufe a căzut peste bord” Gioachimo Rossini

Balzac enumeră 3 cauze pentru prolifica sa operă: datoriile 
sale enorme, care cereau publicaţii constante pentru a putea 
fi plătite, pasiunea sa pentru băutul cafelei (o consuma în 
cantităţi imense) şi pasiunea pentru trufe. El a scris urmă-
toarele: „dacă o trufă a căzut în farfuria mea, este suficient: 
este oul care imediat cloceşte 10 caractere pentru Comedia 
Umană”.

2. Căutarea şi recoltarea trufelor
Metoda căutării şi recoltării trufei diferă, uneori, de la o re-
giune la alta. Brückmann (1725) aminteşte că slavii (slovaci şi 
sloveni), din regiunea Tatra căutau trufele albe (Choiromyces 
meandriformis) – care în zona respectivă creşteau până la mă-
rimea unui pumn – cu picioarele desculţe, pipăind solul.

În Africa de Nord sau în dealurile din centrul Iranului, tru-
farii cercetează – chiar şi în ziua de azi – cu atenţie crăpă-
turile specifice ale solului, ştiind că acestea pot fi produse 
de trufele (Terfezia spp., Tirmania spp.), care cresc în număr 
mare în deşert. Dacă întâlnesc astfel de crăpături, lovesc pă-
mântul în încercarea de a afla ce se află sub scoarţă. Dacă 
solul lovit scoate sunetul specific, al unei cavităţi subterane, 
trufa se găseşte acolo cu siguranţă.

Rudolph Hesse notează într-o lucrare (secolul XIX), că în 
Germania existau oameni, care cutreierau pădurile şi aveau 
un simţ olfactiv atât de dezvoltat, încât în serile când umidi-
tatea aerului era foarte ridicată, puteau să determine, de la 
20 de paşi depărtare, locul unde se aflau trufele, ghidându-se 
doar după mirosului specific şi puternic al acestora.

O altă metodă de căutare a trufelor era urmărirea atentă a 
comportamentului anumitor specii de insecte, dintre care 
cea mai răspândită este Suillia gigantea. Aceasta, după cum 
îi spune şi numele, este o muscă de dimensiuni mari, are o 
mişcare greoaie şi un zbor imperfect. Apare, de obicei, în ju-
rul trufelor, sau în locurile unde trufa se găseşte cu siguran-
ţă, deci prezenţa sa este un indicator al existenţei trufei.

Fig. 1. Suillia gigantea – indice de prezenţă a trufei ma-
ture (Sursa: grossestruffes.com) 

Suillia gigantea – presence index of mature truffle

În Franţa este arhicunoscută şi o modalitate mult mai ela-
borată: o sfoară întinsă este mişcată deasupra solului, iar în 
locurile în care musca deranjată îşi ia zborul, trufa se găseşte 
cu mare probabilitate. Obsevaţiile efectuate de Oskar Fekete 
duc la concluzia că diferitele insecte (Leiodidae şi Geotrupi-
dae) şi muşte (Suillia spp. şi Lycoriella solani) pot fi indicii de 
prezenţă a trufelor. O altă specie de insectă indicatoare a 
prezenţei trufelor este Leiodes cinnamomea, lungă de 3-4 mm, 
de culoare maronie-roşiatică. Întregul ciclu de viaţă al aces-
tor insecte se desfăşoară în jurul trufei – şi insectele aflate 
în stadiu de dezvoltare şi cele mature se hrănesc cu trufa. 
Leiodes cinnamomea poate fi întâlnită mai ales toamna, dar 
suportă bine şi frigul, şi – exceptând cele mai mari îngheţuri 

– poate fi activă pe toată durata iernii.

Metoda viitorului apropiat ar putea fi detectorul de miro-

PRODUSE ACCESORII
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suri, aşa-numitul nas electronic. Omul de ştiinţă T. Talou nu 
este singurul care a iniţiat cercetări în această direcţie, la Fa-
cultatea din Touluse. Stadiul actual al cercetării arată că re-
coltarea trufei cu ajutorul animalelor este mult mai eficientă, 
căutarea cu detectorul de mirosuri poate funcţiona doar pe 
teritorii mai mici şi bine determinate (în plantaţii, de exem-
plu). În ultimii ani, utilizarea nasurilor electronice s-a extins 
în ritm accelerat, prin urmare nu există nicio îndoială că – în 

viitor – ele vor juca un rol important, nu doar în recoltarea 
trufelor, dar şi în asigurarea calităţii acestora.

Trufele pot fi recoltate şi cu ajutorul porcilor	 (se folosesc 
femelele, pentru că ele sunt atrase de mirosul unui compo-
nent al trufei, similar cu androstenolul, un feromon sexual 
din saliva mistreţilor). Impedimentul acestui tip de recoltare 
îl constituie faptul că porcul mănâncă imediat trufele şi nu 
le „aportează”.

Fig.2. La cules de trufe…cu porcul, ieri şi azi (sursa	www....)	
Picking truffles with pig, yesterday and today

În majoritatea ţărilor europene trufa este căutată cu câini 
special dresaţi. Aceasta este singura metodă, care protejează 
mediul natural şi – în acelaşi timp – se dovedeşte a fi eficientă.

Rasele labrador, golden retriever, brac german, vizsla un-
gurească, cockerul, bretonul spaniel, ciobănescul german şi 

– desigur – lagotto, special crescut pentru căutare de trufe, 
constituie principalele opţiuni ale trufarilor. În ciuda talen-
tului/calităţilor lor recunoscute, pudelii şi beagleii sunt ex-
trem de rar utilizaţi pentru recoltarea trufelor.

Blândeţea câinelui, lipsa de agresivitate în relaţie cu alţi câi-
ni sau cu oamenii constituie din start un avantaj. Este deo-
sebit de important ca animalul să nu prezinte interes pentru 
vânătoare sau pentru sălbăticiuni, ceea ce nu înseamnă că 
nu putem dresa un câine de vânătoare să caute trufe, dar un 
astfel de demers presupune mai multă atenţie şi mult mai 
multă muncă.

Contează, totuşi, să alegem un câine care comunică foarte 
uşor cu oamenii şi învaţă repede; putem dresa aproape orice 

câine, dar voinţa de învăţare şi de lucru poate diferi, de la un 
exemplar la altul. Este important ca exemplarului pe care îl 
alegem să-i placă să aporteze.

 Rasa Lagotto Romagnolo. Lagotto este un câine speciali-
zat în căutarea trufelor, în orice fel de teren, fiind singura 
rasă recunoscută ca având această abilitate. Este o rasă veche, 
folosită pentru aportul din apă, cunoscută din sec. XVI în 
Italia şi care a devenit mai răspândită din sec. XIX , având 
ca rol specific căutarea de trufe. Este un câine tipic acvatic, 
de mărime medie sau mică, cu o constituţie pătrată, aspect 
general de voinic, puternic şi bine proporţionat. Expresia sa 
este de atenţie, inteligenţă şi iubire. În timpul recoltării se 
manifestă cu pasiune şi eficienţă, exploatându-şi abilitatea 
înnăscută de a căuta şi excelentul simţ al mirosului. Instinc-
tul pentru goană a fost eliminat, aşa că nu este înnebunit 
după animale. Este drăgăstos şi puternic, ataşat de instruc-
torul său, aceasta făcându-l un excelent câine de companie. 
Este extrem de uşor de educat.
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Fig. 3. Recoltarea trufelor cu câinii (sursa	www....)	
Harvesting truffles with dogs

Căutatul trufelor cu câinii este o adevărată plăcere, dar ne-
cesită mult timp şi pasiune. Dresarea câinilor pentru trufe 
este o activitate interesantă (detalii se pot găsi pe site-uri-
le specializate de pe internet). În ţara noastră, preţul unui 
câine, dresat pentru trufe este cuprins între 1000 şi 3000 
de euro, iar câinii cu experienţă deosebită sunt nepreţuiţi şi 
nu sunt, în general, vânduţi de proprietari pentru nimic în 
lume. Rasele cele mai utilizate sunt bracul german, lagotto 
romagnollo şi labradorul.

3. Etica recoltării
Pentru protejarea habitatului trufelor se impun respectarea 
următoarelor reguli:

•	 Recoltarea trufei este permisă numai cu ajutorul unui câi-
ne, dresat special în acest scop.

•	 Recoltarea trufelor cu ajutorul greblelor, sau al sapelor este 
interzisă.

•	 Persoana care recoltează trufe (trufarul) trebuie să aibă 
pregătire profesională în domeniu, să treacă un examen şi 
să fie membru al unei asociaţii de profil.

•	 Se recoltează doar trufele mature. Trufele fără valoare 
gastronomică (imature, mâncate de viermi) se lasă la locul 

recoltării.

•	 Recoltarea trufelor se va face doar în perioadele cunoscute 
şi permise pentru fiecare specie în parte, fiind interzisă re-
coltarea speciilor de trufe protejate.

4. Perioada recoltării
•	 Trufa de vară (Tuber aestivum): din 15 iunie până la 30 ia-

nuarie;

•	 Trufa de iarnă (Tuber brumale): din 1 noiembrie până la 30 
ianuarie;

•	 Trufa cu spori mari (Tuber macrosporum): din 15 septem-
brie până la 30 ianuarie;

•	 Trufa albă (Tuber magnatum): din 15 iulie până la 15 de-
cembrie.

La început, cam din luna iulie şi în următoarele trei luni, tru-
fa tânără este mică ca mărime şi nu are la exterior şi nici în 
interior culoarea caracteristică. Aspectul este apos, cu gust 
rău şi o aromă de plantă putredă, neavând nici o valoare co-
mercială, în această fază. Deci trufa nu este în toate stadiile 
ei de dezvoltare neagră şi cu gustul şi mirosul caracteristic. 
Aceste calităţi le obţine într-un stadiu foarte înaintat, la ma-
turitatea deplină.

Tab. 1. Perioadele fructificării principalelor specii de trufe (Sursa: www.jardineries-jeanrey.fr) 
Fructification periods of the main species of truffles

Periodele fructificării principalelor specii de trufe
Periods for fructification of main species of truffles

mai Iunie Iulie August Sept. Octomb noiem Dec. Ian. Febr. mart. Aprilie
Tuber aestivum

Tuber uncinatum
Tuber mesentericum

Tuber magnatum
Tuber melanosporum

Tuber brumale

5. Producţia de trufe
Producţia totală de trufe, în momentul actual este greu de estimat.

Pentru T. aestivum, se estimează cca. 150 t/an. Italia este ţara 
cu cea mai mare producţie – 60 t/an, Franţa – 50 t/an, iar 
Spania – 25 t/an.

Pentru T. melanosporum, unii autori menţionează o producţie anuală 

totală de circa 20-30 t/an, în timp ce alţii menţionează circa 80 t/an, 
din care 30-40% provin din culturi specializate (surse franceze).

Până în anul 1914, producţia trufei negre, numai în Franţa 
era de 1000 t/an, iar astăzi producţia s-a redus de 5-10 ori. 
Principalele ţări producătoare sunt: Franţa: 10-40 t/an, Ita-
lia: 5-15 t/an şi Spania: 8-30 t/an.
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Un arbore, de calitate foarte bună pentru trufe poate produ-
ce chiar şi 1-3 kg trufe, iar unul mediu 0,2-0,5 kg. Un arboret, 
favorabil trufelor poate produce, în medie, 1-10 kg trufe/ha 
(se consideră oportună existenţa a doar circa 10 arbori tru-
fieri pe hectar).

Fig.4. Producţia de trufă neagră franţuzească de Pe-
rigord (Tuber melanosporum) şi trufa de iarnă (Tuber 
brumale), din 1902-2001 (Michel Courvoisier, citat de 

Hall I.R., Brown G.T., Alessandra Zambonelli-2007). 
Production of blak truffle and whinter truffle of 1902-2001

6. Preţul trufelor
Trufele sunt foarte scumpe, pentru că sunt rare. Se estimea-
ză că cererea este de 10 ori mai mare decât oferta. Trufele 
dispar din multe zone ale arealului lor, iar cele cultivate nu 
reuşesc să suplinească deficitul.

Preţul variază în funcţie de specia de trufă recoltată:

•	 Trufa chineză şi indiană: 15-50 euro/kg;

•	 Trufa de vară şi de iarnă (Tuber estivum): 150-250 euro/kg;

•	 Trufa albă (Tuber magnatum): 1000-3000 euro/kg;

•	 Tuber melanosporum: 600-1000 euro/kg (surse franceze);

•	 Tuber brumale: 120-250 euro/kg (surse franceze);

Trufa albă (Tuber magnatum Pico), care creşte numai în mod 
natural, ajunge frecvent la preţuri de 3.000 euro/kg.

Trufa albă de Piemont se găseşte preponderent în nordul Ita-
liei, mai ales în preajma stejarului, plopului şi fagului. Este 
specia cea mai scumpă, având preţuri cuprinse între 2.000 si 
4.000 de Euro pe kg.

Trufa neagră franţuzească (Tuber melanosporum) poate depă-
şi 1.000 euro/kg. Trufa neagră de Perigord creşte în pădurile 
de stejar. Producţia, exclusiv europeană, este concentrată în 
Franţa (45%), Spania (35%) şi Italia (20%). Aceste trufe au 
preţuri cuprinse între 200 şi 600 de Euro pe kg.

Cea mai scumpă trufă a fost una albă de 1,51 kg descope-
rită de Luciano Savini şi câinele său Rocco, cumpărată în 
anul 2007 cu 165.000 lire sterline (330 000 dolari) de un 
magnat din Hong Kong, Stanley Ho, proprietar al unui ca-
zinou. Această ofertă a depăşit recordul anterior, înregistrat 
în 2005, când o trufă de 1,21 kg. a fost plătită cu suma de 
95.000 de Euro.

La numai trei ani însă, la sfârşitul lunii noiembrie 2010, s-a 
găsit o altă trufă albă lângă Pisa. Ea a fost vândută pentru 
105.000 de euro la o licitaţie în Castello di Grinzane, regiune 
a Italiei, renumită pentru bucătăria sa minunată. Ciuperca 
cu o greutate de 900 grame a fost licitată şi cumpărată de 

criticul de vinuri, Jeannie Cho Lee din Coreea.

Fig.5. Trufa albă record din 2007 de 1,5 kg 
(sursa www.telegraph.co.uk) 

White truffle – 1,5 kg, record of 2007

Fig.6. Trufa albă de 900g record în 2010 
(sursa: wwww. italosearch.com/tag/piedmont) 

White truffle of 900g, record in 2010

Tab. 2. Preţurile de vânzare cu amănuntul până în martie 
2009 a diferitelor specii de trufe proaspete în funcţie de 

dimensiunea lor gr/kg. (sursa: Coltivazione –Tartufo.com) 
Sale prices until march 2009, of various species of fresh truffles 

according to their dimension g/kg
Specia de trufă
Truffle specie 0-15 gr /kg 15-50 gr/kg >50 gr/kg

Tuber magnatum 2.000 euro 2500 euro 3500-4500 euro
Tuber melanosporum 350 euro 400 euro 450-500 euro

Tuber borchii 180 euro 210 euro 250 euro
Tuber aestivum 300 euro 350 euro 350-450 euro

În privinţa ţării noastre, trebuiesc făcute câteva precizări:

•	 speciile de trufe cele mai scumpe nu constituie o resursă im-
portantă la noi (T. melanosporum nu există în ţara noastră, iar 
T. magnatum apare pe areale restrânse şi în cantităţi reduse);

•	 preţurile trecute mai sus sunt cele finale din ţările consu-
matoare (trufele româneşti ajung, cel mai adesea, în Italia, 
de unde vin frecvent înapoi în restaurantele româneşti ca 

„trufe italiene”), astfel încât preţul obţinut de căutătorii de 
trufe de la noi pentru T. aestivum/uncinatum se situează în-
tre 30 şi 100 de euro/kg, depinzând şi de producţia anului 
respectiv sau de preţul trufelor pe piaţa europeană.
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Rezumat
Recoltarea trufelor se poate face după metode mai puţin precise, unele empirice chiar, cum ar fi: cu picioarele desculţe, 
prin observarea crăpăturilor din sol, lovirea acestuia şi analiza sunetului obţinut, cu ajutorul simţului olfactiv sau al “na-
sului electronic”, prin observarea zborului anumitor insecte etc, dar şi prin metode exacte şi corecte din punct de vedere 
ecologic: cu ajutorul porcilor (care însă consumă imediat trufele) şi, mai ales, al câinilor special dresaţi. În articol se fac 
precizări despre speciile de câini utilizabili, modul de lucru cu aceştia, etica recoltării şi perioadele optime pentru aceasta.

Producţia anuală de trufe este de aproximativ 140 t pentru Tuber aestivum/uncinatum şi de 30 t pentru Tuber melanosporum.

Preţul trufelor variază în funcţie de specie, cele mai mari preţuri fiind pentru Tuber magnatum (1000-3000 euro/kg) şi 
Tuber melanosporum (300-600 Euro/kg).

Abstract
Harvesting	the	truffles

Harvesting the truffles can imply some methods that are less precisely or even empirical, such as: barefoot, observing the 
cracks from the soil, beating it and analyzing the obtained sound, with the help of the olfactory sense or the “electronic 
nose”, by observing the flight of some insects etc, but also through more exact and correct measures from an ecological 
point of view: by using pigs (even though they immediately eat the truffles) and, especially, with the help of specially trained 
dogs. This article will present the usable dog species, their work method, the harvesting ethic and its optimal periods.

The annual truffle production is of approximately 140 tons for Tuber aestivum/uncinatum and 30 tons for Tuber melanosporum.

The truffles price ranges based on the type of species, the highest prices being for Tuber magnatum (1000-3000 Euro/kg) 
and Tuber melanosporum (300-600 Euro/kg).

Keywords: Truffles, Tuber melanosporum, Tuber aestivum, Tuber magnatum, harvesting, trained dogs, prices.

Aşa încât, să nu cădeţi în capcana preţurilor excepţionale 
menţionate la TV/radio/reviste. Căutatul trufelor poate fi un 
hobby, un sport („vânătoare de trufe”), dar arareori o sursă 
de îmbogăţire. Totuşi, considerăm că este oportună cunoaş-
terea detaliilor despre trufe (mai ales de către silvicultori, în 

„ograda” cărora ele cresc). O altă oportunitate o poate repre-
zenta cultura puieţilor inoculaţi cu trufe (multe detalii des-
pre acest aspect în articolul următor).

7. Păstrarea trufelor
Trufele pot fi păstrate în frigider pentru o săptămână, la 
temperatura de minus 4 grade, întotdeauna într-un vas în-
chis ermetic, iar, pentru o perioadă mai lungă, aproximativ 
de 6 luni, se păstrează în congelator, la temperatura de mi-
nus 18 grade.

Pentru a fi păstrate un timp mai îndelungat, unii le pun în 
borcane cu vin alb, iar alţii le păstrează în ulei de măsline sau 
în grăsime de gâscă ori raţă.

Însă cea mai sigură şi bună metodă constă în păstrarea aces-
tora prin îngheţarea în ambalaje vidate.

Cert este că prin orice metodă de întreţinere se face păstra-
rea trufelor, o parte din aroma lor dar şi din aspectul lor ge-
neral se distruge.
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Cerbul lopătar în pădurile luncii 
Mureşului inferior

Sorin Geacu, Adrian Rener

1. Introducere. Cadrul natural
Acest mamifer se află în regiunea pădurilor întinse pe circa 
4000 ha, la 97-104 m altitudine, la 15-20 km vest de Arad. Se 
încadrează ecosistemului „păduri de luncă cu stejar pedun-
culat, frasin, plop şi salcie” şi se află în imediata apropiere a 
oraşului Pecica. În structura arboretelor predomină stejarul 
pedunculat, frasinul şi plopul. De exemplu în pădurea Bez-
din, aflată la sud de Mureş, proporţiile sunt: 34% stejar, 29% 
frasin şi 11% plop, iar în cea de la Gheduş (nord de Mureş) 
acestea sunt: 74% frasin, 17% plop şi 4% stejar. Mai apar cer, 
jugastru, ulm, arţar. Dintre arbuşti amintim: păducelul, sân-
gerul, cornul, lemnul câinesc, porumbarul, măceşul.

La Arad temperatura medie a aerului este de 10,8°C, cu un 
maxim în luna iulie (21,4°C) şi un minim în ianuarie (-1,1°C), 
iar precipitaţiile atmosferice totalizează 577,0 mm/an, cele 
mai mari cantităţi înregistrându-se în luna iunie (67,6 mm), 
iar cele mai reduse (34,3 mm) cad în februarie. Menţionăm 
şi faptul că lunile decembrie şi februarie au medii termice 
pozitive (1,4°C şi respectiv 0,3°C).

Râul Mureş, care traversează pădurile pe circa 12 km, are la 
Arad debitul mediu multianual de 185 m3/s. Reprezintă sur-
sa majoră de apă, la care se adaugă unele depresiuni de luncă, 
cu nivele de apă variabile (resturi ale unui fost curs).

În ansamblu, arealul speciei extins de o parte şi alta a Mu-
reşului, nu este traversat de căi de comunicaţie, asigurându-
se astfel liniştea. Reţelele de transport se află pe laturile de 
nord şi sud ale arealului şi fac legătura Aradului cu Nădlacul 
şi Sânnicolaul Mare.

2. Colonizarea speciei
Acţiunea a fost avută în vedere încă de acum 6 decenii. Ast-
fel, la 15 septembrie 1954, fosta Direcţie Regională Silvică 
Arad, prin fostul Ocol Silvic Pecica a realizat câteva „studii” 
extrem de sumare (doar o pagină fiecare !), în vederea colo-
nizării cerbilor lopătari. Ele s-au întocmit pentru 4 fonduri 
de vânătoare, existente atunci, din care 2 erau GVS (Secu-
sigiu-Mailat şi Rovine) şi 2 aparţineau Filialei Raionale de 
Vânătoare Arad (Frumuşeni şi Vladimirescu). „Studiile” au 
prevăzut 48 de exemplare pentru a fi colonizate (tab. 1).

Ele trebuiau aduse în următoarele păduri: Bezdin (fondul de 
vânătoare Secusigiu-Mailat), Gheduş (fondul Rovine), Fru-
muşeni şi Vladimirescu

Tab. 1 Numărul cerbilor lopătari propuşi a fi colonizaţi 
în 1954 (exemplare)

Fond de vânătoare masculi maturi Femele mature Viţei Total
Secusigiu-mailat 4 6 6 16

Rovine 4 6 6 16
Frumuşeni 2 3 3 8

Vladimirescu 2 3 3 8
Total 12 18 18 48

Ulterior, la sfârşitul anilor `50 ai secolului trecut s-a optat 
pentru a fi aduse câte 8 exemplare (3 tauri şi 5 ciute) pe fi-
ecare din cele 4 fonduri. Astfel, cele 32 exemplare urmau să 
fie introduse în anii: 1955 (Frumuşeni), 1956 (Vladimirescu), 
1958 (Bezdin) şi 1959 (Rovine). În acest mod urmau să fie 
populate cu noua specie pădurile luncii Mureşului aflate atât 
la vest cât şi la est de oraşul Arad.

În final, colonizarea s-a realizat de către fosta Direcţie Re-
gională de Economie Forestieră Banat, din Timişoara, nu-
mai pe fondul cinegetic Secusigiu-Mailat, în 1963 (Bunescu, 
1961, Vasiliu, 1961 şi Amenajamentul Ocolului Silvic Pecica 
din 1963 – dar cu date din 1962 – nu menţionau existenţa 
speciei). În „studiul de colonizare” al fondului era menţionat 
şi faptul că locuitorii comunelor vecine „cunosc şi respectă 
întocmai legile referitoare la protecţia vânatului; deci vâ-
natului care va fi colonizat i se garantează toată siguranţa 
de existenţă”. Cele 8 exemplare (2 masculi şi 6 ciute) au fost 
aduse din parcul Şarlota (jud. Timiş), transportul pe distanţa 
de 85 km efectuându-se cu camionul. Iniţial acestea s-au ţi-
nut într-un ţarc cu dimensiunea de 30 x 50 m, ce avea împrej-
muirea din lemn înaltă de 2,3 m. După 2-3 săptămâni s-au 
eliberat. De reuşita colonizării speciei, în această regiune s-a 
ocupat pădurarul de vânătoare Magyar Istvan (azi decedat).

Apoi cerbii lopătari s-au răspândit în pădurile Bezdin şi Raţa-
Vaida, aflate între Mureş la nord şi satul Sânpetru German 
(com. Secusigiu) la sud, regiune care le asigură liniştea.

3. Dinamica populaţională

FAUNă SăLBATICă
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În primii ani după colonizare, efectivul a sporit astfel încât 
în 1966-1967 erau 60 de exemplare (20 masculi şi un număr 
dublu de femele), ajungându-se la 90 în 1969-1970 (tab. 2).

Tab.2 Dinamica efectivului pe fondul Sânpetru-Gheduş 
în perioada 1966-2012 (exemplare)

An 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1974 1975 1976
 Ex. 59 60 80 90 90 70 60 75 65 70

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
90 90 85 92 43 51 85 110 118 118 85

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2001
71 55 59 59 95 70 86 54 88 88 113

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012
113 115 109 103 117 112 106 123 129 138

Datorită inundaţiilor Mureşului din 1970 (în luna mai a acelui 
an, debitul la Arad ajunsese la 2300 m3/s), multe exemplare 
au murit (cu deosebire viţei), astfel încât în următorii doi ani, 
efectivul constatat era de numai 60-70 exemplare, ceea ce în-
seamnă o diminuare populaţională cuprinsă între 22 şi 33%.

Ulterior, efectivul se reface uşor, ajungând la circa 75 exem-
plare, în luna martie 1974. Însă în anul următor urmează o 
nouă reducere a acestuia (cu 14%), datorită altor inundaţii 
ale Mureşului (în luna iulie debitul la Arad atinsese tot 2300 
m3/s). Apoi efectivul sporeşte astfel încât, în anii 1977-1978 
erau circa 90 de exemplare.

Dacă în primul deceniu după colonizare, cerbii lopătari s-au 
menţinut în pădurile Bezdin şi Raţa-Vaida (iniţial pe fon-
dul de vânătoare Secusigiu-Mailat, apoi încadrate fondului 
Sânpetru German), ulterior crescând efectivul, arealul spe-
ciei se extinde la nord de Mureş, unde, în pădurea Gheduş 
(Gheduş-Remeteag) apar primele exemplare în anul 1972. 
Sunt observate şi în anii următori, dar numai temporar. Spe-
cia devine stabilă în pădurea Gheduş (încadrată atunci fon-
dului de vânătoare Rovine, numit Gheduş din 1988) în anii 
1978-1979, când se fixaseră acolo 10 exemplare.

Scăderea cu 53% a efectivului de pe fondul Sânpetru German 
în anul 1981, comparativ cu anul 1980 s-a datorat, în prin-
cipal, recoltei mari, din anul 1980 (14 masculi şi 14 femele). 
În perioada 1981-1985, populaţia acestui mamifer înregis-
trează o sporire de 2,7 ori, astfel încât, în acest din urmă an, 
s-au numărat – 118 exemplare (50 masculi şi 42 de femele 
în pădurile Bezdin şi Raţa-Vaida şi 12 masculi şi 14 femele 
în pădurea Gheduş). De fapt, 1984 este primul an în care se 
depăşesc 100 de exemplare.

Reducerea la jumătate a populaţiei în perioada 1986-1989 
s-a datorat recoltei mari din intervalul 1985-1987 (91 exem-
plare), ce a afectat capacitatea de reproducere a acesteia.

În pădurea Gheduş specia s-a menţinut însă în puţine exem-
plare (tab. 3).

Tab. 3 Exemplare observate în pădurea Gheduş 
în perioada 1978-1997

An 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Ex. 10 10 12 6 10 15 20 26 26 20

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

16 15 14 14 5 6 7 8 4 3

În unii ani erau acolo doar perechi (de exemplu una în 1996, 
2 în 1995, 3 în 1981, câte 5 în 1978, 1979 şi 1982, câte 10 în 
1987), în alţi ani doar masculi (1992, 1993) sau predominat 
masculi (1983, 1990, 1991, 1994).

Între 1990 şi 1997 existau între 54 şi 95 cerbi lopătari. Os-
cilaţiile din acea perioadă s-au datorat migrării unor exem-
plare la nord-est de Mureş în pădurile de luncă ale fondului 
cinegetic Ceala. Unele dintre acestea au revenit în pădurea 
Raţa-Vaida, altele însă au rămas la Ceala, constituind un 
grup de cerbi lopătari care se menţine şi azi.

În ultimii ani efectivul a oscilat între 100 şi 120

exemplare, astfel încât în primăvara anului 2010, pe fondul 
Sânpetru-Gheduş (rezultat prin unirea fostelor două fon-
duri) s-au observat 123 cerbi lopătari, cei mai mulţi de când 
există specia în regiune.

Arealul actual al acestui mamifer se extinde pe circa 10 km 
de la vest către est. Frecvenţa maximă a acestuia este în pă-
durile Bezdin şi Raţa-Vaida, adică acolo unde s-a realizat po-
pularea iniţială.

La nivelul anului 2010, în lunca Mureşului de la vest de 
Arad erau circa 170 de cerbi lopătari, din care 123 pe fondul 
Sânpetru-Gheduş (54 masculi şi 69 femele) şi 45 pe fondul 
Ceala (22 masculi şi 23 femele) (fig.1).

În primăvara anului 2012, majoritatea cerbilor lopătari (114) 
s-au observat în pădurile Bezdin şi Raţa-Vaida şi numai 24 în 
pădurea Gheduş.

Pentru a evidenţia raportul între sexe, amintim faptul că in-
dicele sex-ratio s-a menţinut, în majoritatea anilor, în limite 
optime (tab. 4).

Fig. 1. Cerbi lopătari ieşiţi pe teren agricol în apropie-
rea pădurii Bezdin-Raţa Vaida

Tab. Indicele sex-ratio la populaţia de pe fondul Sânpe-
tru-Gheduş (1967-2012)

An 1967 1968 1969 1980 1981 1982 1983 1984 1985

m/F 1/2 1/1,6 1/2 1/1,1 1/1,1 1/1,1 1/1 1/1,1 1/1,1

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1,1/1 1/1,1 1/1,3 1/1,2 1/1 1/1 1/1,3 1/1,8 1/2

1995 1996 1997 2002 2004 2005 2010 2012
1/1,8 1/3,2 1/2,8 1/3,1 1/1,1 1,1/1 1/1,2 1/1,3
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Valori necorespunzătoare ale indicelui s-au constatat în 
1996-1997, când din cele 88 exemplare masculi erau doar 21 
în 1996 şi 23 în 1997. În 2002 erau 87 femele şi numai 28 
masculi.

În anul 2010 existau 13 locuri de boncănit în 3 păduri: Raţa-
Vaida (3), Bezdin (8) şi Gheduş (2).

Totodată, în anul 2008 s-au observat 2-3 ciute albe şi una ne-
gricioasă. În anul 2012 albinismul afecta 6 ciute şi 2 masculi 
(unul de 4-5 ani şi altul de 2-3 ani), iar melanismul mai mul-
te exemplare (2-4 masculi şi 10-12 ciute) (fig. 2). S-a propus 
pentru sezonul de vânătoare 2013-2014 recoltarea şi a unui 
mascul alb, pentru trofeu.

Fig. 2. Ciute afectate de albinism (stânga) şi melanism 
(dreapta) alergând pe fondul de vânătoare Sânpetru-Gheduş

Pe teren există actualmente 20 hrănitori şi 65 de sărării 
(pentru sare bulgări). În perioada rece a anului, la hrănitori 
se administrează fân, lucernă, concentrate, castane porceşti. 
Concurenţa la hrană cu mistreţii este o realitate.

4. Recolte. Trofee.
Pe fondul Sânpetru-Gheduş primele exemplare au fost recol-
tate în anul 1977 (tab. 5).

Tab. 5. Recolte realizate pe fondul Sânpetru-Gheduş 
(exemplare)

An 1977 1979 1980 1981 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 Ex. 8 22 28 19 6 36 31 24 6 7

1990 1991 1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011
1 2 24 12 11 19 17 15 16 13 24 17

Cele mai multe au fost recoltate în anii 1985 – 31 pe fondul 
Sânpetru German (5 tauri, 26 ciute) şi 5 pe fondul Rovine (1 
taur şi 4 ciute), 1986 – 22 pe fondul Sânpetru German (2 ta-
uri şi 20 ciute) şi 9 ciute pe fondul Rovine, dar şi în 1980 – 22 
pe fondul Sânpetru German (12 tauri şi 10 ciute) şi 6 pe fon-
dul Rovine (2 tauri şi 4 ciute). Şi pe fondul Ceala s-au vânat 2 
exemplare în 2010.

Pe fondul cinegetic Sânpetru-Gheduş în cursul anului 2011 
s-au vânat 7 masculi şi 10 ciute.

Cel mai valoros trofeu (195,59 puncte CIC) a aparţinut unui 
taur vânat la 15 X 2006. Alte importante trofee au fost obţi-
nute la: 3 XI 2001 (176,2 puncte CIC), 1988 (170 puncte CIC), 
2 XI 2002 (168,8 puncte CIC) şi 15 X 2000 (158,3 puncte 
CIC), apoi altele cu punctaje mai mici (fig. 3, 4, 5).

Fig. 3. Trofeu de 170 puncte CIC obţinut în anul 1988.

Fig. 4. Trofeu de 141,0 puncte CIC obţinut în anul 2010

Fig. 5. Trofee de 156,9 puncte CIC (stânga) şi 134,4 punc-
te CIC (dreapta).

Trofeele au fost obţinute atât de vânători români cât şi de 
străini, din Germania, Italia, Ungaria.

5. Concluzii
De la colonizare şi până în prezent, majoritatea exemplarelor 
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Abstract
Fallow	deer	in	lower	Mureş	floodplain	forests

The only Mures river valley forests populated with fallow deer are west of Arad. Species colonization was achieved in 
1963, when they brought 8 specimens (2 male and 6 hinds) from the park Şarlota (Timiş County). They were originally 
kept in an enclosure, and then, shortly have been released. If the first decade after colonization, fallow deer remained in 
the forests Bezdin and Rata-Vaida (initially on the Secusigiu-Mailat hunting fund, then falling under the Sânpetru Ger-
man fund), then increasing the number, the species habitat extends north of Mures where in the forest Gheduş (Gheduş-
Remeteag) appear the first specimens in 1972. In the spring of 2012 there were 138 specimens, most of them (114) in 
forests Bezdin and Rata-Vaida and only 24 in the forest Gheduş. The first specimens were collected in 1977, and the most 
valuable trophy (195.59 CIC points) belonged to a bull hunted on Oct. 15, 2006.

Keywords:	fallow deer, Mureş valley, Arad County, Romania.

Traducător: Roxana Gabriela Munteanu

se află în pădurile Bezdin şi Raţa-Vaida, într-un număr mai 
restrâns, existând şi la nord de Mureş, în pădurile Gheduş şi 
Ceala. Raportat la numărul total de cerbi lopătari din judeţul 
Arad, efectivul din această regiune a avut ponderi de 17,4% 
în 1971 şi 8,3% în 2010.
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Ordonanţa europeană nr. 925/2010:  
o nouă pagină în materie de certificare?

Aurel Teuşan

Hotărâtă încă din 20 octombrie 2010, sus-numita 
ordonanţă intră în vigoare în martie 2013 şi pune 
capăt comerţului cu produse lemnoase, provenite 

din tăieri ilicite, în cadrul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte: 
împlinirea viziunii prof. Mihail Prodan (1912-2012), anume 
o pădure perenă şi o sillvicultură durabilă, bazată pe utiliza-
rea creşterilor anuale şi pe legalitate.

De la Lenin încoace se ştie: încrederea este bună, dar contro-
lul necesar…

De unde întrebarea: care-i autoritatea însărcinată a veghea 
asupra bunului mers al treburilor, în noua constelaţie?

Îndreptăţite ar fi cele două standarduri (norme), care dispun 
de o lungă experienţă în acest sector.

Ne referim la aşa numitul Forest	 Stewardship	 Council	
(FSC), o organizaţie non-profit, neguvernamentală america-
nă. Este vorba de un Consiliu pentru managementul durabil 
al pădurilor, înfiinţat în anul 1993. Acesta a pus la punct un 

„decalog“ cu zece criterii, inerente unei gospodăriri optimale 
a pădurilor. Cu controlul este însărcinat – pe baza unui con-
tract şi în schimbul unei taxe – un expert independent, un 
aşa numit auditor. Membru al organizaţiei poate deveni ori-
ce proprietar sau gestionar de păduri, ca şi orice comunitate. 
Este deci vorba, de o certificare	benevolă. Pentru proprie-
tarul pădurii o garanţie că, bunurile sale sunt gospodărite în 
mod legal şi optimal.

Pentru unele ţăril europene, în primul rând pentru Germania, 
iniţiativa de peste Atlantic a fost o provocare. Urmarea: în 
anul 1999, a apărut un alt standard în materie de certificare, 
de data aceasta de factură europeană. Este vorba de aşa numi-
tul Programme	 for	 the	Endorsement	of	Forest	Certifi-

cation	Schemes	(PEFC), cu sediul la Würzburg (Germania).

Încercările de a le contopi, au dat greş.

Cu timpul s-a dovedit că-i mai bine de a merge, pe două că-
rări, spre acelaşi obiectiv. Între altele şi din cauză că propri-
etarii de păduri au interese deosebite. Fapt dovedit şi printr-
un chestionar, care a avut loc între anii 1998-2002.

Certificarea gospodăririi pădurilor este numai o jumătate de 
măsură. Cealaltă jumătate constă în certificarea filierei, prin 
care trece arborele doborât (buşteanul), odată ce părăseşte 
pădurea, devenind lemn în lucru.

O filieră, care-i obiectul unei certificări separat, a aşa numi-
tului lanţ custodic (Chain	of	Custody).

Dar să revenim la Ordonanţa nr. 995/2010.

O procedură în devenire.

Totodată o ocazie pentru toţi cei interesaţi, la o conducere şi 
la o exploatare durabilă a pădurilor şi a produselor lemnoase, 
de a contribui, prin propuneri rezonabile şi echitabile.

De unde, o ocazie de a mai reveni asupra acestei teme.
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Cooperare sau confruntare?
Aurel Teuşan

O întrebare oarecum absurdă, dat fiind că pădurea şi 
vânatul sunt faţa şi reversul aceleiaşi medalii, am-
bele se condiţionează reciproc. Ţinem să mai preci-

zăm că legislaţia germană asigură proprietarului pădurii şi 
dreptul de vânat.

„Eu sunt şi vânător“ fiind proprietarul unei păduri montane de 
amestec (molid, fag, brad) de cca. 50 ha, “şi mă bucur nu numai 
de brazi, ci şi de cerbi şi căprioare“ .

Din decursul conversaţiei a reieşit că omul era consecvent în 
punctul său de vedere.

Confruntat cu rozăturile lujerilor şi mugurilor cauzate de 
cervide în timpul iernii, s-a văzut nevoit să recurgă la protec-
ţia regenerărilor naturale de brad. Împrejmuirile au dat greş, 
dat fiind regiunea muntoasă şi bogată în zăpadă. În schimb, 
protecţia individuală cu un repelent care, aplicat toamna re-
zistă la intemperii şi la cervidele înfometate până primăvara 
(vezi fig. 1), s -a dovedit o soluţie practicabilă.

.

Fig. 1. Protecţie idividuală cu un repelent (foto:  A. Teuşan) 
Individual protection with a repellent

Ca atare, proprietarul îndrăgostit atât de brazi, cât şi de cer-

vide, s-a cantonat în fiecare toamnă in pădure, aplicând cu 
propria-i mână repelentul ales pe puieţii mai promiţători. 
Rezultatul: în decursul anilor a reuşit să ridice cota bradului 
de la 15% la 18%.

În majoritatea cazurilor, proprietarii de păduri – printre 
aceştia figurează şi pădurile statului – sunt prinşi de alte în-
deletniciri mai rentabile. Prin urmare, vânătoarea este aren-
dată. În locul proprietarului, apare vânătorul. Asigurarea 
regenerării naturale a speciilor de importanţă silvică – fără 
măsuri deosebite de protecţie – cade în sarcina lui. Idealul	
urmărit	 este	 un	 echilibru	 silvo-cinegetic, realizat nu-
mai prin adaptarea populaţiei cervidelor la capacitatea nu-
tritivă a staţiunii.

Aici se încurcă adesea iţele în materie de cooperare. Nu rare-
ori se ajunge la învinovăţiri reciproce.

De unde necesitatea unei modalităţi de control obiectiv. O 
sarcină care revine autorităţilor silvice. Tot la doi ani, cu 
începere din 1983, regenerările naturale sunt obiectul unei 
expertize comune, publicată sub denumirea de Forstliches 
Gutachten. Detaliile diferă de la land la land.

Datele pentru Baden – Württemberg, publicate în 2010, deci 
în ajunul Anului internaţional al Pădurilor, sunt după cum 
urmează:

•	 la molid şi pin, daunele cauzate de cervide în regenerările 
naturale sunt minimale, deci oarecum tolerabile, tendinţe 
pozitive la fag şi alte foioase,

•	 în schimb, o situaţie îngrijorătoare la brad şi la stejar. Apro-
ximativ o jumătate din regenerările naturale sunt încă pra-
da ierbivorilor, mai ales în iernile prelungite şi bogate în 
zăpadă. Regenerarea naturală nu poate fi asigurată decât 
prin costisitoare măsuri de protecţie individuală.

De unde necesitatea de a reduce, pe cât se poate, costul sus 
numitelor măsuri. Pe ce cale?

Modalităţi experimentate:

•	 persoanele îndreptăţite la vânat preiau şi aplicarea unui re-
pulsiv eficace. Un procedeu care are avantajul, că vânătorul 
poate urmări efectul măsurilor sale. Demn de notat este şi 
faptul că, randamentul operaţiilor poate fi mărit prin usten-
sile simple Un fapt cunoscut de la fabula cozii de topor. Ca 
atare, un băţ cu care se prelungeşte mânerul pensulei, cu care 
se aplică materialul aduce servicii remarcabile (vezi fig. 2).
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Fig. 2. Avantajul mânerului prelungit (Foto: I. Teusan) 
Advantage of extended handle

Fig. 3. Procedeu recomandabil la suprafeţe reduse şi te-
renuri uşor accesibile (Foto: St.M. Teuşan) 

Procedure recommended from reduced surfaces and easily ac-
cessible lands

Măsurile de protecţie individuală au dezavantajul că, cei în-
sărcinaţi cu aplicarea repulsivului sunt adesea obligaţi să se 
deplaseze prin desişuri şi terenuri dificile de la un obiect la 
altul. De unde necesitatea de a purta materialul pe spinare, 
într-un recipient închis, cunoscut sub denumirea IDEAL. 
Acesta este prevăzut cu un tub flexibil prin care materialul 
se scurge într-o perie dublă (sub forma de cleşte), cu care se 
aplică. Un procedeu, care în decursul anilor a suferit anumite 
adaptări la cerinţele practicienilor. Soluţia preconizată actu-
almente constă în înlocuirea periei duble cu un recipient în 
forma de pâlnie, mai uşor de mânuit (vezi fig. 4).

Fig. 4. Soluţia cea mai recomandabilă (Foto: I. Teusan) 
The most recommendable solution
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Abstract
Cooperation	or	confrontation?

Forest owners in Germany, faced with eating of stems and buds caused by deer in winter, were forced to resort to protec-
tion of natural regeneration of fir. Fences have failed, given the mountainous region rich in snow. Instead, individual 
protection with a repellent that is applied during fall and is weatherproof and resistant to hungry cervids until spring, 
proved to be a practical solution.

Keywords: Legislation in Germany, individual protection, repellent, cervides, natural regeneration.
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Măsura 2.2.1. – „Prima împădurire a 
terenurilor agricole” 
Comentarii şi propuneri

Ilica Alexandrina

1. Introducere
Apariţia acestei măsuri, în cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală a fost perceput, cel puţin pentru specia-
liştii silvici ca un eveniment îmbucurător, care aducea soluţii 
concrete pentru ceea ce, până atunci fusese doar un dezide-
rat: creşterea suprafeţei fondului forestier prin împăduriri.

Deşi, toate programele de guvernare, pre şi post revoluţiona-
re, precum şi Codurile Silvice au prevăzut, fără excepţie, creş-
teri spectaculoase ale suprafeţei împădurite ale ţării, prin 
lucrări de împădurire, realizările au fost de-a dreptul infime.

Se cunoaşte faptul că, înainte de 1989, cu eforturi uriaşe din 
partea tuturor unităţilor silvice din ţară s-au împădurit câte-
va mii de hectare de terenuri degradate, în judeţele Constan-
ţa şi Tulcea. Din păcate, o dată cu retrocedarea suprafeţelor 
foştilor proprietari, multe din aceste lucrări au fost distru-
se. După revoluţie, asemenea lucrări s-au executat în foarte 
puţine perimetre, întinderea acestora fiind nesemnificativă, 
atât faţă de prevederile programelor legiferate, cât şi faţă de 
necesităţile din fiecare judeţ. La sutele de mii de hectare de 
terenuri degradate, inventariate înainte de revoluţie pe total 
ţară, care ar fi putut fi împădurite, s-au adăugat în ultimii 
ani suprafeţe enorme de terenuri agricole, îndeosebi păşuni, 
care nu mai sunt utilizate în nici un fel.

Schimbarea naturii proprietăţii asupra fondului funciar, 
prin retrocedarea suprafeţelor foştilor proprietari, a schim-
bat radical şi modul în care se poate aborda problema împă-
duririi suprafeţelor agricole. În primul rând, suprafaţa medie 
a proprietăţilor este mică, iar puterea economică a majorită-
ţii deţinătorilor este foarte scăzută.

În acest context a apărut Măsura 2.2.1.-“Prima împădurire 
a terenurilor agricole”, care se adresează tuturor categoriilor 
de proprietari : persoane fizice, juridice, unităţi administra-
tive, fermieri, arendaşi, etc. Din acest punct de vedere măsu-
ra este generoasă, dar există alte condiţionalităţi care o fac 
neatractivă sau chiar inabordabilă.

Vom trece în revistă, în continuare, prevederile acestei mă-

suri, sub diversele ei aspecte, cu evidenţierea acelora care în-
greunează sau chiar blochează aplicarea ei. Astfel, se va pu-
tea înţelege mai bine, de ce această măsură nu a înregistrat 
succesul scontat, iar milioane de euro, din fonduri comunita-
re s-au pierdut în ultimii 2 ani.

2. Situaţia juridică şi cadastrală a terenurilor
Măsura 2.2.1. prevede, în mod firesc, ca, pentru suprafeţele 
pentru care se solicită finanţare din fonduri publice, să exis-
te acte de proprietate, respectiv titlu de proprietate, contract 
de vânzare-cumpărare, etc.

Aceste documente nu sunt, însă, suficiente, pentru situaţia 
în care în cauză sunt pajişti permanente, cu fenomene de 
degradare, caz în care trebuie constituit un perimetru de 
ameliorare. În acest caz, se întocmeşte Fişa perimetrului 
de ameliorare care impune înscrierea numărului cadastral. 
Aşadar, anterior iniţierii oricărei alte acţiuni, terenul trebuie 
intabulat. Acesta este primul şi cel mai mare impediment în 
accesarea Măsurii 2.2.1.

Costurile lucrărilor cadastrale, precum şi taxele notariale, 
sunt atât de mari încât cei interesaţi dezarmează din capul 
locului şi renunţă la ideea împăduririi.

3. Natura suprafeţelor eligibile
Din punct de vedere al folosinţei, pot fi eligibile toate catego-
riile de teren agricol : arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi, etc. cu 
o suprafaţă minimă de 0.5 ha

În practică, cei mai mulţi proprietari interesaţi de lucrări de 
împăduriri deţin păşuni. Aceştia sunt oameni în vârstă, care 
nu mai sunt capabili să le exploateze corespunzător şi nu 
există perspective nici ca descendenţii lor să le mai utilizeze, 
ca atare în viitor. Multe din ele sunt mai degrabă abandona-
te, decât degradate sau prezintă uşoare forme de eroziune, 
cauzate de un păşunat dezorganizat, practicat în comunitate. 
Există şi suprafeţe cu fenomene de degradare, în special ero-
ziune, în diferite stadii de evoluţie. Peste 95% din «oferta» 
de suprafeţe, pentru care există intenţia împăduririi, prin 
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accesarea Măsurii 2.2.1. se încadrează în categoria păşuni-
lor, cu uşoare forme de eroziune de suprafaţă, neexploatate 
sistematizat ca păşuni, cu suprafaţa medie pe beneficiar de 
2-3 ha. Interesul este manifestat întotdeauna de proprietari 
unici, iar nu de grupuri de proprietari, care să-şi reunească 
suprafeţele, într-un singur perimetru de ameliorare.

O idee, pe care dorim să o evidenţiem este aceea că terenuri-
le, pe care proprietarii ar dori să le împădurească, în cadrul 
acestei măsuri nu prezintă acel nivel de degradare, care să 
justifice constituirea unui perimetru de ameliorare, aşa cum 
acesta este definit prin H.G. 1257/ 2011, ca de altfel, şi prin 
H.G. 786 / 1993, pe care acesta l-a înlocuit.

Constituirea perimetrului de ameliorare, aşa cum este regle-
mentată prin actul normativ menţionat, constituie pentru 
un proprietar, care doreşte să împădurească cele 2-3 ha ale 
sale, un act cu o încărcătură birocratică extremă, pentru că:

•	 este nevoie de acordul de constituire a perimetrului de 
ameliorare, din partea I.T.R.S.V. care, de cele mai multe ori 
are sediul în alt judeţ, iar acordul nu se dă pe loc, fiind ne-
cesare două deplasări,

•	 este nevoie de semnătura şi ştampila membrilor unei co-
misii foarte stufoase în care, pe lângă proprietar, intră 
:primarul localităţii, reprezentantul Agenţiei de Protecţie 
a Mediului, al Ocolului Silvic, al Oficiului de Pedologie şi 
Agrochimie, al Inspectoratului de Regim Silvic şi Cinegetic, 
al Oficiului de Cadastru şi Proprietate Imobiliară, al Direc-
ţiei Agricole judeţene.

•	 după obţinerea tuturor semnăturilor de mai sus, I.T.R.S.V. 
trebuie să semneze pe acest document propunerea de a fi 
aprobat de Ministerul Mediului, iar Direcţia Agricolă Ju-
deţeană trebuie să semneze propunerea de a fi aprobat de 
Ministerul Agriculturii!

•	 urmează deplasări la Bucureşti, pentru obţinerea semnă-
turilor de aprobare finală, de la cei doi Secretari de Stat din 
cele două ministere.

Evident, toate acestea necesită timp şi cheltuieli de deplasare, 
care nu sunt deloc de neglijat.

Ne întrebăm şi întrebăm dacă, pentru o acţiune, care ar adu-
ce doar beneficii, vreuna din instituţiile de mai sus ar avea 
motive să se opună împăduririi ? Nu sunt, oare, exagerat de 
multe aprobările, care trebuie obţinute?

Propunerea noastră este ca Măsura 2.2.1. să impună în locul 
Fişei Perimetrului de Ameliorare o altă anexă simplificată, 
din punct de vedere al aprobărilor necesare şi care să preva-
dă şi forme de degradare mai uşoare, nu doar formele intense 
prevăzute de H.G. 1257/ 2011.

4. Îndeplinirea bunelor condiţii de agro-
mediu
Măsura 2.2.1. impune pentru beneficiari respectarea în ulti-
mii 2 ani a Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu (G.A.E.C.). 
Dovada îndeplinirii acestei condiţionalităţi se face printr-o 
Notă de constatare, pe care o eliberează A.P.I.A. În cele mai 
multe cazuri, această condiţie este îndeplinită, pentru simplul 
fapt că beneficiarii încasează anual o subvenţie de la A.P.I.A., 
în urma declarării şi întreţinerii suprafeţei respective.

Ceea ce se poate evidenţia aici este faptul că există suprafeţe 
limitrofe cu pădurea, in care a apărut regenerarea naturală şi 
pe care proprietarii ar fi dispuşi să le împădurească, în com-
pletarea regenerării naturale, accesând măsura. Absurdul 
situaţiei este că proprietarul trebuie să distrugă întâi puieţii 
naturali, pentru a îndeplini condiţiile de agro-mediu, după 
care să acceseze Măsura 2.2.1. şi să cumpere alţi puieţi în 
vederea împăduririi!

5. Întocmirea proiectelor tehnice de 
împădurire
Cerinţele impuse de Ghidul măsurii se referă la:

a. Cine poate face proiectarea

b. Costurile care se pot deconta din fonduri publice pentru 
acest capitol

Sunt comentarii de făcut la ambele aspecte.

Ghidul măsurii prevede că, proiectul poate fi întocmit de o 
persoană juridică atestată, în conformitate cu O.M. nr 718/ 
2010. Din păcate, acest ordin acordă dreptul de proiectare, 
doar acelor persoane juridice, care au angajate încă un sala-
riat, cu contract de muncă, pe durată nedeterminată şi care 
deţine atestatul ca şi persoană fizică.

Considerăm, însă, că cel puţin pentru suprafeţele mici, de 
doar câteva hectare, o singură persoană, care deţine atestat 
şi care este înregistrată şi ca persoană juridică de tip P.F.A. 
sau Intreprindere individuală ar putea întocmi, fără proble-
me, un astfel de proiect. Actuala prevedere, limitează extrem 
de mult numărul de proiectanţi abilitaţi de a întocmi proiec-
te, încât, în multe judeţe nu există nici o persoană juridică, 
care să se încadreze în condiţiile cerute. Puţinele firme din 
ţară, atestate să efectueze proiectarea nu sunt interesate de 
astfel de proiecte, din cauza tarifelor extrem de mici, pe care 
le-ar putea încasa. Iată un simplu exemplu :pentru un pro-
iect pentru o suprafaţă de 3 ha, Măsura 2.2.1. alocă 70 euro / 
ha, deci 210 euro pentru întreaga suprafaţă. Pentru această 
sumă, proiectantul trebuie ca, pe lângă întocmirea proiectu-
lui, să se ocupe de obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor, 
despre care s-a făcut vorbire anterior. Dacă ar fi în discuţie 
0.5 ha, suma alocată pentru acelaşi proiect ar fi de 35 euro!

Prevederea actuală a măsurii, conform căreia pentru toate 
suprafeţele cuprinse între 0.5 ha şi 50 ha se decontează 70 
euro / ha, este inacceptabilă, pentru orice proiectant, pentru 
suprafeţele mici, încât conduce la refuzul acestora de a accep-
ta astfel de solicitări.

Se impune revizuirea tarifelor şi crearea unei grile de decon-
tare, cu mult mai multe trepte, pentru a se realiza un echi-
libru, între volumul de muncă şi suma decontabilă, pentru 
toate categoriile de suprafeţe.

6. Alocarea fondurilor publice
Măsura alocă fonduri pe trei componente:

•	 executarea împăduririi în primul an,

•	 executarea întreţinerilor, timp de cel mult 5 ani,

•	 o compensaţie în bani, timp de 15 ani, care e menită să 
înlocuiască actuala sumă, pe care beneficiarul o primeşte 
de la A.P.I.A.
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Ghidul măsurii prevede ca valoare maximală pentru un pro-
iect de împăduriri, sume la hectar diferenţiate pe cele trei 
zone, şi anume: câmpie – 1900 euro, deal – 1660 euro, munte 

– 1560 euro.

Din aceste sume, măsura decontează 80%, în interiorul zo-
nelor defavorizate şi a siturilor Natura 2000 şi 70% în afara 
acestora. Diferenţa o suportă beneficiarul.

Întreţinerile se suportă 100% din fondurile structurale, în 
limita baremurilor impuse.

Un aspect important, care trebuie, însă, semnalat este in-
suficienţa fondurilor alocate la hectar pentru execuţie, din 
următoarele motive:

•	 la stabilirea cuantumului alocat nu s-a ţinut cont că lucră-
rile se execută cu firme prestatoare de servicii, care vin cu 
costurile lor,

•	 nu s-au luat în calcul cheltuielile cu analizele de sol,

•	 nu s-au prevăzut cheltuieli pentru combaterea populaţiilor 
de cărăbuş, a căror prezenţă este foarte probabilă in supra-
feţele înierbate

•	 numărul de întreţineri este mai mic decât cel prevăzut de 
Normele tehnice în vigoare, iar uneori neexecutarea unei 
lucrări poate compromite plantaţia.

•	 în aproape toate situaţiile, executarea unei împrejmuiri 
este obligatorie, pentru asigurarea protecţiei plantaţiei, 
ceea ce, de asemenea ridică costul acesteia.

În consecinţă, considerăm că şi valorile standard ale proiec-
telor eligibile trebuie revizuite, cu luarea în considerare a 
acestor observaţii.

7. Contribuţia financiară a beneficiarului
În suprafeţele situate în afara zonelor defavorizate, contri-
buţia beneficiarului pentru împădurire este de 30% din nive-
lul maxim alocat la hectar, mai exact diferenţa dintre costul 
real şi nivelul sprijinului acordat pentru fiecare zonă, şi anu-
me: câmpie – 1330 euro, deal – 1162 euro, munte – 1092 euro.

Pentru suprafeţele situate în interiorul zonelor defavorizate 
şi siturile Natura 2000, beneficiarul are condiţii ceva mai fa-
vorabile, contribuţia lui fiind de 20%.

Pentru executarea întreţinerilor, pe durata primilor 5 ani, te-
oretic beneficiarul nu trebuie să suporte nimic.

Un aspect foarte important este acela că, proprietarul trebu-
ie să suporte nişte cheltuieli preliminare semnării contrac-
tului de finanţare şi care sunt destul de consistente pentru 
micii proprietari, care sunt descurajaţi de ele din capul locu-
lui. Iată care sunt acestea:

•	 cheltuielile cu obţinerea avizului de mediu ( taxa 500 lei 
plus 150 lei publicitatea)

•	 cheltuieli cu analizele de sol

•	 cheltuielile cu deplasările, de cele mai multe ori repetate, 
la: A.P.I.A., A.P.M., I.T.R.S.V., primărie, O.C.P.I., O.J.P.A., 
ocol silvic, Direcţia agricolă, M.M.P., M.A.D.R.

•	 cheltuielile de proiectare, din care poate recupera ulterior 
maxim 70 euro/ ha pentru suprafeţele mici.

În legătură cu obţinerea avizului de mediu, ne exprimăm re-

zerva că acesta ar fi necesar, atâta timp cât orice lucrare de 
împăduriri are o influenţă benefică asupra mediului. Coexis-
tenţa celor două Departamente, al Mediului şi al Pădurilor în 
cadrul aceluiaşi Minister, ar trebui să faciliteze această ches-
tiune. Subliniem că şi aspectul financiar, în sensul economi-
sirii a 650 lei de către potenţialul beneficiar, trebuie avut în 
vedere.

8. Concluzii – propuneri
Măsura 2.2.1.- Prima împădurire a terenurilor agricole este 
binevenită, pentru a se realiza creşterea suprafeţei împădu-
rite şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în România.

Aplicarea	 măsurii	 este	 condiţionată	 de	 existenţa	 ca-
dastrului	 	 suprafeţelor	 agricole,	 în	 cadrul	Unităţilor	
Administrativ	Teritoriale. Importante fonduri europene 
ar putea fi dirijate în această direcţie, cu prioritate, pentru  
a se putea crea condiţii şi pentru accesarea altor măsuri, 
printre care şi 2.2.1.

Ministerul	Mediului	şi	Pădurilor	să	acorde	dreptul	de	
proiectare	,	cel	puţin	la	suprafeţele	mici	şi	persoanelor	
fizice	atestate	în	baza	O.M.	718	/2010,	care	sunt	în	ace-
laşi	timp	înregistrate	şi	ca		persoane	juridice	–	tip,	per-
soană	fizică	autorizată	sau	întreprindere	individuală,	
fără	să	fie	necesar	să	existe	încă	un	angajat		atestat,	pe	
durată	nedeterminată.

Pentru a creşte atractivitatea măsurii, sunt necesare o serie 
de îmbunătăţiri ale cerinţelor, impuse prin Ghidul solicitan-
tului, şi anume:

4.1.	Fişa	perimetrului	de	ameliorare	să	fie	înlocuită	cu	
o	altă	anexă,	în	care	numărul	avizatorilor	să	fie	dimi-
nuat	substanţial,	iar	nivelul	de	degradare	al	pajiştilor	
permanente	să	fie	mai	puţin	sever,	decât	cel	reglemen-
tat	de	H.G.	1257/	2011,

4.2.Tarifele	pe	hectar,	alocate	proiectării	să	fie	reaşe-
zate	într-un	raport	invers	cu	suprafaţa	şi	substanţial	
crescute	la	suprafeţele	mici,

4.3.Nivelul	 costurilor	 standard	 alocate	 pentru	 înfi-
inţarea	plantaţiei,	respectiv	pentru	întreţineri	să	fie	
revizuite,	având	în	vedere:	cotele	firmelor	prestatoare,	
costul	analizelor	de	sol,	numărul	intervenţiilor	de	în-
treţinere	din	Normele	tehnice	silvice,	necesitatea	îm-
prejmuirilor,	tarifele	orare	pe	categorii	de	lucrări,etc.

4.4	Eliminarea	Avizului	de	mediu,	pentru	suprafeţele	
care	nu	intră	în	siturile	Natura	2000, ca şi cerinţă obli-
gatorie.
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Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total Supr
nr

GO CE GÂ TE CA FR PA Total
Numărul de puieţi pe specii Numărul de puieţi pe specii

10 1 1 2 - - - 1 5 58 2 1 - - - - - 3
11 1 1 1 - - - - 3 59 1 1 - - - - - 2
12 - 1 - - - - - 1 60 1 - 1 - - - - 2
33 - - 2 1 - - - 3 69 - 1 1 - - - - 2
34 1 1 1 - - - - 3 70 - - 2 - - - - 2
35 - 2 - 1 - - - 3 71 - 1 2 - - - - 3
36 1 1 - - - - - 2 72 2 - 1 - - - 1 4

Total 10 13 15 2 0 0 1 41
Total ochi 18 26 35 4 4 0 4 91

Pe întregul arboret, în cele 32 suprafeţe de probă de 0,1 mp, 
deci pe 3,2 mp, s-au găsit în total 91 puieţi din care 18 de go-
run, 26 de cer, 35 de gârniţă, 4 de tei, 4 de carpen, 4 de paltin. 
Revin deci la metru pătrat 28,4 puieţi sau la ha 284.000. Este 
o regenerare bună putându-se proceda la lărgirea ochiului.

Numărul de puieţi ce apar într-o suprafaţă de probă variază 
dela 1 la 6. Nu s-a găsit nici o suprafaţă fără puieţi. În tabelul 4 
se prezintă numărul de suprafeţe de probă cu 1,2,3,4,5,6 puieţi.

Tab. 4. Numărul de suprafeţe de probă  
cu un anumit număr de puieţi

Suprafaţa de probă 0 1 2 3 4 5 6
nr. puieţi - 2 13 10 3 3 1

Spre deosebire de ochi, în arboret majoritatea suprafeţelor de 
probă au 2-3 puieţi. Şi aici repartiţia are forma curbei Gauss.

Pe specii situaţia este diferită: în majoritatea suprafeţelor 
speciile principale cu câte un singur puiet (în 80% la gorun, 
91% la cer, 57% la gârniţă). Gârniţa are cele mai multe supra-
feţe cu doi puieţi şi chiar două suprafeţe cu trei puieţi.

4.2.2. Numărul de puieţi în cele două părţi ale arboretului
Ca şi în ochi, numărul de puieţi este mai mare în partea um-
brită a arboretului – 50 faţă de 41 în partea însorită.

În partea umbrită numărul de puieţi la ha este de 310.000 în 
cea însorită 250.000.

Gorunul este ceva mai bine reprezentat în partea însorită, 
gârniţa are mai mulţi puieţi în partea umbrită.

4.2.3. Frecvenţa puieţilor
Dacă se iau în considerare toţi puieţii, indiferent de specie, frec-
venţa este de 100% – nu s-a găsit nici o suprafaţă fără puieţi.

Pe specii sunt însă deosebiri. La gorun frecvenţa este de 50%, 
la cer 72%, la gârniţă tot 63%. La celelalte specii frecvenţa 
este redusă.

Se observă că la gorun frecvenţa puieţilor sub arboret este 
mai mică ca în ochi dar la cer şi gârniţă frecvenţa este aceeaşi.

4.3. Înălţimea puieţilor în ochi
În tabelul 5 se prezintă înălţimea puieţilor pe specii în partea 
umbrită şi însorită a ochiului.

Tab. 5. Înălţimea puieţilor în ochi

Specia
Numărul de puieţi cu înălţimea de (cm)

10 11 12 13 14
În partea umbrită

Gorun 4 3 16 - -
Cer 5 3 24 1 1

Specia
Numărul de puieţi cu înălţimea de (cm)

10 11 12 13 14
Gârniţă 9 8 16 - -

Tei 2 - 3 - -
Carpen 7 - 5 - -

În partea însorită
Gorun 3 3 17 - 2

Cer 5 2 11 - 2
Gârniţă 10 2 13 - -

Tei - - 2 - -
Carpen 4 1 3 - -

Din tabel rezultă că majoritatea puieţilor, la toate speciile, au 
înălţimea medie de 12 cm. Destul de frecvente sunt şi înălţi-
mile de 10 şi 11 cm.

4.4. Înălţimea puieţilor în arboret
În tabelul 6 se prezintă înălţimea puieţilor în partea umbrită 
şi cea însorită a arboretului.

Tab. 6 Înălţimea puieţilor în arboret

Specia
Numărul de puieţi cu înălţimea de (cm)

10 11 12 13 14
În partea umbrită

Gorun 3 2 3 - 1
Cer 3 3 6 - 1

Gârniţă 4 5 7 - 1
Tei 1 - 1 - -

Carpen 3 - 1 - -
În partea însorită

Gorun 3 3 17 - 2
Cer 3 2 6 1 1

Gârniţă 8 3 5 - -
Tei 1 - 1 - -

Carpen - - - - -

Spre deosebire de ochi, în arboret se constată o distribuţie 
mai dispersată între înălţimile 10 şi 12 cm.

5. Concluzii
Cercetarea prealabilă privind capacitatea de regenerare na-
turală în şleaul cu gorun şi cer din Munţii Dognecei arată că, 
spre deosebire de alte regiuni ale ţării, în Banat se realizează 
regenerări mai bune. Acest lucru se datoreşte precipitaţiilor 
mai abundente, distribuţiei lor în sezonul de vegetaţie mai 
favorabile formării şi dezvoltării puieţilor,experienţei boga-
te şi benefice a personalului silvic din zonă etc.

Se constată că speciile principale gorun, cer, gârniţă se rege-
nerează abundent şi asigură prezenţa lor pe întreaga supra-
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LEGISLAŢIE

Din activitatea Societăţii  
„Progresul Silvic”

Gheorghe Gavrilescu

În ultima perioadă au avut loc demersuri şi dezbateri 
pentru modificarea Legii nr. 4/2008 – Codul Silvic, lege 
organică şi act normativ fundamental pentru fondul fo-

restier naţional. Pornind de la probele şi deficienţele care au 
fost constatate în aplicarea prevederilor Legii nr. 46/2008, 
precum şi de realităţile concrete ale zilelor noastre, s-au emis 
diverse propuneri în elaborarea şi cristalizarea textului vii-
toarei legi, formulate şi chiar susţinute de către instituţiile 
de profil silvic – Ministerul Mediului şi Pădurilor, Regia Na-
ţională a Pădurilor – ROMSILVA, ASFOR, CONSILVA şi nu în 
ultimul rând, de către Societatea Progresul Silvic. Au formu-
lat propuneri şi au susţinut puncte de vedere, în timpul dez-
baterilor purtate în şedinţele Comisiei pentru Agricultură şi 
Silvicultură din cadrul Camerei Deputaţilor, şi alte persoane 
fizice şi juridice, în nume propriu sau prin vocea membrilor 
din parlament, care îi reprezintă.

Analiza textului proiectului legii, aşa cum a fost el aprobat 
în comisiile de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, relevă 
aspecte pozitive pentru dezvoltarea durabilă a fondului fo-
restier naţional, şi negative deopotrivă. Dintre cele din urmă 
mă voi rezuma să semnalez modificarea articolului 7, alin. 
(4), cu următorul text: ,,Este interzisă includerea pădurilor 
în intravilan, cu excepţia pădurilor proprietate privată ale 
persoanelor fizice, precum şi pădurile proprietate publică 
şi privată ale unităţilor administrativ-teritoriale, care prin 
planuri urbanistice sunt transformate în păduri de recreere’’. 
Implicaţiile şi consecinţele sunt uşor de înţeles pentru speci-
alişti, pentru silvicultorii care se confruntă, în munca lor de 
zi cu zi, cu presiunea, care se exercită în scopul extinderii di-
verselor proiecte imobiliare pe terenurile din fondul forestier.

Ca reprezentant al Societăţii Progresul Silvic, îmi exprim 
dezamăgirea pentru neacceptarea propunerii de modificare 
a art. 30, conform textului formulat de către S.P.S: şi sus-
ţinut în mod direct în dezbaterile din şedinţele comisiei de 
specialitate, pentru agricultură şi silvicultură, din cadrul 
Camerei Deputaţilor:

Textul acceptat a fost următorul:

„(5) Lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi 
plantaţiilor, precum şi de îngrijire a arboretelor se realizează 

de ocoalele silvice sau de către persoane juridice, atestate în 
condiţiile legii.

(6) Regulamentul şi criteriile de atestare se aprobă prin ordin 
al conducătorului autorităţii publice centrale, care răspunde 
de silvicultură”.

Propunerea de modificare, formulată de Societatea Progresul 
Silvic, avea următorul text:

„(59 Lucrările de regenerare, întreţinerea seminţişurilor şi 
plantaţiilor, precum şi de îngrijire a arboretelor tinere se rea-
lizează de ocoale silvice sau de către persoane juridice atesta-
te de către o comisie, care funcţionează în cadrul asociaţiilor 
profesionale cu reprezentare naţională.

(6) Regulamentul şi criteriile de atestare se aprobă prin ordin 
al conducătorului autorităţii publice centrale, care răspunde 
de silvicultură, la propunerea asociaţiilor profesionale cu re-
cunoaştere naţională”.

Propunerea Societăţii Progresul Silvic are în vedere implica-
rea şi responsabilizarea reprezentanţilor Societăţii Civile în 
luarea deciziilor cu privire la problemele de mare actualitate 
ale împăduririi şi reîmpăduririi, ale creşterii suprafeţelor de 
fond forestier etc. Revin, cu regret, în a menţiona că propu-
nerea nu a fost acceptată, cu toate că ea era în absolută con-
cordanţă cu textul aprobat, în cadrul aceleiaşi comisii, pen-
tru aspectele de exploatare a masei lemnoase.

Citez, din textul adoptat:

„La art. 62, aliniatele (2) şi (4) se modifică, având următorul 
cuprins:

(2) Exploatarea masei lemnoase se face de către persoane ju-
ridice atestate de către o comisie, care funcţionează în cadrul 
asociaţiilor patronale şi profesionale recunoscute la nivel na-
ţional.

(4) Regulamentul şi criteriile de atestare prevăzute la alin. 
(2) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale, care răspunde de silvicultură, la propunerea asoci-
aţiilor profesionale şi patronale din domeniu, recunoscute la 
nivel naţional. Componenţa comisiei se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale, care răspunde de 
silvicultură, la propunerile făcute de instituţiile şi asociaţiile 
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patronale, care o compun”.

Nu pot să nu mă întreb, de ce acelaşi principiu nu a func-
ţionat în ambele cazuri, pentru regenerarea pădurilor ca şi 
pentru exploatarea lemnului. Răspunsurile care îmi vin în 
minte trebuie trecute prin filtrul prezumţiei de nevinovăţie, 
care funcţionează în orice stat de drept.

Dezamăgirea mea este cu atât mai mare cu cât silvicultura 
românească a beneficiat, la acest moment, de o situaţie pe 
care o credeam favorabilă, prin reprezentarea de către un 
total de 8 ingineri silvici în Parlament – 7 dintre aceştia 
membrii ai Camerei Deputaţilor, inclusiv în comisia de spe-
cialitate, de agricultură şi silvicultură – Ion Tabugan, Ştefan 

Vasile Beres, Gheoeghe Coroamă, Ion Dumitru, Filip Geor-
gescu, Tinel Gheorghe, Pavel Horj, respectiv Ovidius Marcu-
ţianu – membru în cadrul Senatului României; dintre aceşti 
reprezentanţi în Parlamentul României, la dezbatere nu au 
participat Ion Dumitru şi Filip Georgescu,grupul parlamen-
tar pe care îl reprezintă (PSD9 fiind în grevă.

În dezbaterile purtate pe textul de lege am sperat, cu naivita-
te poate, în unitatea corpului silvic în sprijinirea problemelor 
legate de dezvoltarea fondului forestier naţional, în susţinerea 
intereselor pădurii. Nu a fost aşa, nici de această dată…
Vă puteţi convinge şi singuri, accesând pagina oficială a Ca-
merei Deputaţilor, care include înregistrarea dezbaterilor.
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Scrisoare
Către Conducerea

•	 Departamentului Pădurilor din cadrul M.M.P.

•	 R.N.P.-Romsilva

•	 ITRSV-urilor din întreaga ţară

•	 Ocoalelor silvice private

•	 Filialelor S.P.S.,

•	 Facultăţilor de silvicultură,

•	 Statiunilor de Cercetare ale I.C.A.S.

•	 Asociaţiei Pensionarilor silvici,

precum şi fiecărui inginer silvic care doreşte să facă parte din aso-
ciaţia profesională a inginerilor silvici

Specialiştii din diverse profesii – medicină, avocatură, geolo-
gie, etc. sunt reuniţi în organizaţii profesionale în care îşi regă-
sesc identitatea profesională, îşi exprimă liber şi îşi promovea-
ză opiniile, veghează ca legislaţia din domeniul lor de activita-
te să nu fie supusă unor derapaje, iar membrii organizaţiilor 
să se bucure de drepturi pe care specialităţile lor le conferă în 
mod specific.În mod analog, şi inginerii silvici au organizaţia 
lor profesională, chiar una de mare tradiţie şi reprezentativi-
tate, fondată încă în anul 1886. Aceasta este Societatea „Pro-
gresul Silvic” al cărei prestigiu de dinainte de anul 1948, an 
când a fost desfiinţată de comunişti, a fost unul notoriu.

Deşi societatea noastră a renăscut după revoluţia din 1989, 
ea îşi caută încă drumul pentru a ajunge la eficienţa şi stră-
lucirea de altădată.

Având în vedere că peste jumatate din fondul forestier este 
privat şi este administrat de unităţi silvice relativ nou înfiin-
ţate, precum şi pentru a dovedi echidistanţa şi deschiderea 
Societăţii «Progresul Silvic» faţă de inginerii silvici care acti-
vează în toate domeniile specifice acestei profesii, este nece-
sar ca şi societatea să se replieze în funcţie de noile realităţi.

S-au făcut paşi semnificativi în dobândirea patrimoniului deţi-
nut înainte de 1948 din care cel mai important îl reprezintă se-
diul din capitală din B-dul Magheru, a fost conferită personali-
tate juridică filialelor din ţară pentru a fi stimulate în activita-
tea lor, a fost şi este susţinută apariţia Revistei de Silvicultură 
şi Cinegetică editată la Braşov, s-a instituit un sistem de premi-
ere anuală pentru realizări deosebite în domeniul silviculturii, 
s-a lansat un site al Societăţii.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. Ori tăria oricărei organizaţii constă 
în numărul şi calitatea membrilor ei. Luând în discuţie această 
idee şi plecând de la premiza că şi corpul silvic ingineresc are 

potenţial uman adecvat, Consiliul de Conducere al Societăţii 
„Progresul Silvic” şi-a propus să revigoreze activitatea organiza-
ţiei 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 stu-
dii superioare din alte domenii de activitate,

•	 întărirea financiară a filialelor prin strângerea cotizaţiilor 
anuale de la membri, prin atragerea de sponsorizări , prin 
atragerea a 2% din impozitul virat la stat, etc.

•	 organizarea de diverse acţiuni la nivelul filialelor constând 
în: schimburi de experienţe profesionale, simpozioane, 
expoziţii, publicarea de materiale conţinând opiniile şi 
rezultatele deosebite obţinute, în revistele de specialitate 

– Revista de Silvicultură şi Cinegetică şi Revista Pădurilor, 
intrarea în parteneriate cu şcoli, instituţii, organizaţii,

•	 atragerea de fonduri europene sau de altă natură pe pro-
iecte cu specific silvic, de protecţia mediului, arii protejate, 
zone verzi, etc.

•	 selectarea de lucrări sau realizări deosebite din domeniile 
specifice meseriei noastre şi propunerea lor spre premiere 
de către Societatea „ Progresul Silvic” .

Pentru punerea în aplicare a celor de mai sus, pe cât posibil este 
bine ca filialele să aibă personalitate juridică, respectiv să fie consti-
tuite ca asociaţii profesionale, în conformitate cu Legea 26 /2000.

Pentru cunoaşterea mai în detaliu a Societăţii „Progresul Sil-
vic” se poate accesa site-ul acesteia la adresa: www.progre-
sul_silvic.ro unde sunt afişate: statutul societăţii, filialele 
existente, elementele de contact, etc.Urmare a celor de mai 
sus, adresam invitaţia tuturor Facultăţilor de silvicultură, 
Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi Cinegetic, Di-
recţiilor silvice care nu au constituite filiale, Staţiunilor de 
Cercetare Silvică, Ocoalelor silvice de stat şi private de a con-
stitui filiale noi sau de a se afilia la cele existente. Societa-
tea „Progresul Silvic” – Bucureşti le va acorda tot sprijinul în 
acest sens.În fapt, apelul se adresează fiecărui inginer silvic, 
pentru ca fiecare face parte din Corpul Silvic al acestei ţări, 
iar acesta trebuie să fie unul unit, puternic şi reprezentativ! 
Numai aşa vom putea sprijini pădurea românească.

Cu stimă,

Consiliul de Conducere al Societăţii „Progresul Silvic”

Preşedinte Gheorghe Gavrilescu

Aprilie 2012
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Recenzie
Nistor	Ioan	Bud,	2012: 50 de perso-
nalităţi ale silviculturii româneşti – 
viaţa şi opera – Editura CECON, Baia 
Mare, 280 pagini.

Aşa cum mărturiseşte autorul, în pre-
faţă, cartea are un ţel nobil: ,,Să nu 
uităm valorile”! Să nu-i uităm pe ace-
ea care întreaga lor viaţă au dedicat-o 
îngrijirii şi ocrotirii “PĂDURII!”

,,Cartea este o enciclopedie de date, 
cifre, înfăptuiri şi sentimente uma-
ne trecute prin filtrul sufletului” unui 
silvicultor împătimit al naturii, dar şi 
plin de talent, inspiraţie şi sensibilitate

Prin această carte, care completează 
armonios operele anterioare: ,,Perso-
nalităţi marcante ale silviculturii ro-
mâneşti”, ,,Silvicultura României în 
200 ani” şi ,,Ecosistemele forestiere şi 
rolul lor pe Tera” inginerul Nistor Ioan 
Bud se înscrie în galeria de aur nemuri-
toare a scriitorilor silvicultori, cu care 
lumea silvică se poate mândrii. Talen-
tul său nu se limitează numai la cronici 
şi retrologie forestieră ci se manifestă 
exuberant şi prin aforisme, catrene sau 
epigrame. Aşa cum inginerul Florin 
Iordănescu încânta cititorii revistei 
,,Viaţa forestieră” cu epigrame, cum 
este cea adresată Institutului de Cerce-
tări Forestiere:

,,Doar cercetări forestiere?

Puţin! Ar trebui mai mult,

Căci azi pădurea noastră cere

Nu cercetare, ci consult!...

sau cum este epigrama dedicată Ascen-
sorului de la C.A.P.S.:

,,Cum poţi discerne aşa de bine

Te-am admirat adeseori

Şi-am filozofat în mine:

Puţini înalţi, pe mulţi cobori!”

aşa şi inginerul Nistor Ioan Bud stâr-
neşte zâmbete amărui cu epigrame 
bine ticluite cum sunt:

Codru-i frate cu românul

,,Acum codrii se distrează,

Fraţii lor se duc prin vamă,

Şi-ndrăgind nespus pădurea,

Folosesc acerb–SECUREA!”

Privind spre cer

,,Când revin din slăvi cocorii,

Ne pătrund adânc fiorii…

Ei-cu dorul lor de ţară,

Noi-cu spaima aviară.”

Conştient că viaţa şi opera persona-
lităţilor descrise constituie un model 
atrăgător pentru generaţiile de azi şi 
cele viitoare, autorul insistă, alături de 
devotamentul, exigenţa şi perseveren-
ţa silvicultorilor exemplificaţi, pe pasi-
unea pentru profesiune, pe satisfacţiile 
inegalabile pe care ţi-le oferă crearea 
unei păduri, a unui parc, a unei perdele 
forestiere, pe posibilitatea de a îmbina 
o viaţă familială fericită cu realizări-
le unor lucrări silvice aducătoare de 
satisfacţii, care spre deosebire de alte 
profesiuni, cresc odată cu creşterea şi 
dezvoltarea arborilor.

Marele merit al scriitorului-silvicultor 
Nistor Ioan Bud este curajul de a con-
sidera personalităţi ale silviculturii pe 

inginerii silvici din producţie, care prin 
dragostea lor neţărmurită faţă de pă-
dure au ridicat prestigiul silviculturii 
româneşti, au ocrotit şi au extins pădu-
rile, au creat parcuri dendrologice, au 
întemeiat zone de agreement unice în 
ţară, au participat împreună cu cerce-
tătorii la instalarea a nenumărate pieţe 
experimentale, au folosit la maximum 
potenţialul arborilor de a absorbi bioxi-
dul de carbon şi noxele industriale ori 
rutiere şi de a îmbunătăţii mediul de 
trai al populaţiei.

Cărţile privind personalităţile din sil-
vicultură scrise de Nistor Ioan Bud nu 
sunt exhaustive. Au mai rămas mulţi 
profesori ca şi: Aurel Negruţiu, Filof-
teia Negruţiu, Olimpia Marcu, Nicolae 
Sofletea, Eugen Beldeanu, Marius Don-
ciu, Ilie Popescu, Arcadie Ciubotaru, 
Ştefan Tamaş cercetători ca şi : Ştefan 
Purcelean, Vadim Leandru, Ilarion 
Vlase, Mihai Gava, Vasile Mihalciuc, 
Dănuţ Chira, Ştefan Vlonga, Stelian 
Radu, Eugen N. Popescu, Flaviu Popes-
cu specialişti din producţie ca şi Vasi-
le Mareş, Octavian Rusu, Aurel Riţiu, 
Ioan Cotârlea, Alexandrina Ilica, Ma-
rius Ureche, care trebuie să-şi găsească 
recunoaşterea profesională în volumul 
III al ,,Cărţii de aur a personalităţilor 
din silvicultura României”. Ar fi minu-
nat ca acest volum III şi următoarele să 
fie scrise de pana măiastra a silviculto-
rului-scriitor Nistor Ioan Bud. Orcum 
gruel, adică primele două volume, a 
fost făcut şi pentru aceasta colegul 
nostrum va intra în istoria silviculturii 
româneşti.

Dr. ing. Valentin Bolea
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Sesiunea de comunicări privind 
Perdelele Forestiere de Protecţie  

din România
Valentin Bolea

În 6 iulie 2012, Societatea Progresul Silvic a organizat, în sala 
de bibliotecă a Staţiunii ICAS Braşov, o sesiune de comuni-
cări privind Perdelele Forestiere de Protecţie din România.

Actualitatea şi importanţa acestei tematici a fost subliniată 
de prezenţa în sală, alături de inginerii Filialei Braşov – Co-
vasna a Societăţii Progresul Silvic, a reprezentantului Mi-
nisterului Mediului şi Pădurilor consilier Dan Popescu şi a 
reprezentanţilor Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA: 
şef serviciu Amenajarea Pădurilor Octavian Popescu şi res-
ponsabil Perdele Forestiere Laurenţiu Mihăilă.

Manifestarea a beneficiat de prezenţa preşedintelui Socie-
tăţii Progresul Silvic, ing. Gheorghe Gavrilescu, a prof. Ion 
Florescu şi a prodecanului Facultăţii de Silvicultură Braşov 
conf. Ovidiu Ionescu, din partea Comitetului de Conducere a 
Societăţii Progresul Silvic, a preşedintei Filialei Braşov – Co-
vasna a Societăţii Progresul Silvic ing. Maria Munteanu (care 
a asigurat organizarea acţiunii), precum şi membri ai filialei 
Braşov-Covasna şi invitaţi din filialele Sibiu, Alba, Bucureşti, 
Timişoara, Focşani, Tulcea, Piteşti.

În lipsa dr. Eugeniu Popescu (iniţiatorul tematicii acestei 
reuniuni), comunicările ştiinţifice au fost precedate de către 
autorul acestei informaţii, de un omagiu adus doctorului do-
cent Ioan Zeno Lupe – membru ASAS cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la naştere. Această multilaterală personalitate, 
cunoscută în istoria cercetării silvice sub numele de ,,Mira-
colul Lupe”, prin cele 250 de lucrări ştiinţifice publicate, prin 
fundamentarea ştiinţifică a experimentaţiei silvice pe baza 
lucrărilor ştiinţifice, lăsând în urma sa 300 suprafeţe experi-
mentale, prin iniţierea: Laboratorului de Perdele Forestiere, 
a Secţiei de Silvoamelioraţii, a Staţiunii de Experimentaţie 
Silvică Vrancea, în domeniul Hidrologiei şi a Împăduririi te-
renurilor degradate şi mai ales prin îndrumarea şi înfăptui-
rea, în perioada 1947-1961, a cca 5000 ha perdele forestiere 
de protecţie a culturilor agricole a situat România în 1961 
pe locul întâi în lume sub raportul cercetării ştiinţifice şi a 
realizării perdelelor forestiere de protecţie. Conturarea unui 
portret de ,, erou al silviculturii” competent şi exigent, dar 

şi foarte ataşat de corpul silvic, de oamenii din popor şi mai 
ales de locuitorii satului natal Gura Râului  a fost desăvârşit, 
cu mult talent, de domnul inginer Ioan Cotârlea, fost direc-
tor al Direcţiei Silvice Sibiu, susţinător spiritual şi financiar 
al Revistei de Silvicultură editată de ICAS – Staţiunea Braşov.

Astfel, într-o atmosferă de admiraţie a ,,părintelui perdele-
lor forestiere” din România, şi în prezenţa nepotului şi stră-
nepotului regretatului dr. docent Lupe şi al actualului şef al 
Ocolului Silvic Gura Râului ing. s-au început lucrările sesiu-
nii ştiinţifice.

Redăm mai jos principalele concluzii, propuneri şi recomandări:

•	 Se recomandă valorificarea rezultatelor din blocurile ex-
perimentale, instalate de dr. docent I. Z. Lupe, privind 
reconstrucţia ecologică a arboretelor slab productive sau 
perdelele forestiere, prin măsurători/ inventarieri/ obser-
vaţii/ fotografii actualizate (vezi coperta RSC nr. 30/2012) 
şi publicaţii în Revista de Silvicultură şi Cinegetică şi insta-
larea unor panouri de tipul: <<,,Blocul experimental privind 
reformarea arboretelor necorespunzătoare de la „Frumuşeaua 
lui Lupe”, Ocolul Silvic Firiza, anul instalării 1962, autorul: 
dr. docent I. Z. Lupe>>. Aceste panouri vor permite moni-
torizarea în continuare a suprafeţelor experimentale de 
lungă durată.

•	 Sistemele	 agro-silvice	 sau agro-silvo-pastoral, cu 
componentele sale (culturi intercalate, perdele forestiere, 
păşuni cu arbori etc.), alături împădurirea terenurilor şi de 
irigaţii cuprind soluţii complementare de prevenire a efec-
telor deşertificării şi aridizării asupra producţiei vegetale 
şi animale (Maruşca T. 2006, E. Mihăilă ş.a. 2010).

•	 Perdelele forestiere şi-au dovedit utilitatea asupra creş-
terii producţiei agricole (G. Leţ ş.a. 2010 – Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila), a reducerii natura-
le a impactului dăunătorilor asupra culturilor agricole (D. 
Malschi – Staţiunea de de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Turda, USAMV Cluj), respectiv asupra creşterii producţiei 
zootehnice (lapte şi carne) (T. Maruşca – Institutul de CD 
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pentru Pajişti Braşov).

•	 Perdelele	de	protecţie. În 2005 au fost elaborate studii 
de fezabilitate şi proiecte tehnice privind perdelele	fores-
tiere	de	protecţie	a	căilor	de	comunicaţie	pentru toată 
ţara (Ş. Davidescu şi colab.). În judeţele Brăila, Constanţa, 
Tulcea şi Ialomiţa (M. Greavu şi colab.) perdelele au însu-
mat 126,9 km pentru cele destinate drumurilor naţionale 
pe 2 km pentru căile ferate. Perdelele se vor amplasa la 20 
m faţă de marginea drumului, vor avea 30 m lăţime şi se 
vor planta diferite compoziţii cuprinzând stejar brumăriu, 
salcâm, glădiţă, pin negru, ienupăr de Virginia, ulm de Tur-
kestan, arţar tătărăsc, sălcioară, măceş, păducel, lemn câi-
nesc, scumpie, hibiscus, spirea (schema generală: 2 x 1m). 

•	 Înzăpezirile extrem de puternice din ianuarie-februa-
rie 2012 au blocat majoritatea căilor de comunicaţii din 
Bărăgan, au izolat sute de localităţi şi au creat probleme 
uriaşe privind aprovizionarea localităţilor cu alimente şi 
bunuri de strictă necesitate, inclusiv asigurarea cu servicii 
medicale de urgenţă. În urma acestor calamităţi, guvernul 
României (prin ministerele de resort) a propus crearea a 
peste 870 km de perdele de protecţie a căilor de comuni-
caţii. Menţionăm că implementarea sistemului de perdele 
de protecţie a câmpului rezolvă şi problema înzăpezirii că-
ilor de comunicaţii şi a localităţilor (pe lângă estomparea 
efectului secetelor şi creşterea stabilităţii şi productivităţii 
culturilor agricole şi a fermelor zootehnice, stocarea carbo-
nului, creşterea biodiversităţii etc.) (D. Chira).  

•	 În 2005-2006 au fost elaborate (de către Institutul de Cerce-
tări şi Amenajări Silvice - ICAS) studii de fezabilitate şi pro-
iecte tehnice pentru perdelele	 forestiere	 de	 protecţie	
a	câmpului pentru judeţele Dolj, Gorj, Teleorman şi Ilfov 
(F. Achim, Gh. Marin, C. Costăchescu, F. Dănescu şi E. Mi-
hăilă), iar în 2006-2007 au fost întocmite (ICAS) studii de 
fundamentare a necesităţii perdelelor forestiere de protec-
ţia câmpului pentru judeţele Ialomiţa, Tulcea şi Constanţa 
(C. Costăchescu, F. Dănescu, M. Greavu şi colab.), Brăila ş.a. 

•	 Se propune iniţierea unor Centre de Propagandă şi Acor-
dare de Asistenţă Tehnică pentru instalarea perdelelor	
forestiere	de protecţia câmpului, după modelul Canadian 
şi American (I. Adam, N. Cadar, O. Merce, I. Cântar, RSC 
30/2012), la Redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinegetică 
din Braşov, Staţiunea ICAS Braşov, ICAS Bucureşti şi staţiu-
nile / colectivele ICAS Braşov, Focşani, Tulcea, Timişoara, şi

•	 - În Câmpia Banatului, se vor crea în prima urgenţă în zona 
vestică a direcţiei Miniş, Timişoara, Bereni şi Denta, iar în 
urgenţa a doua în restul Câmpiei Banatului, Amplasarea 
perdelelor forestiere se va face de-a lungul canalelor şi a 
unor drumuri de acces, care să delimiteze suprafeţe de 200-
300 ha, acoperind 2-3% din suprafaţa terenului agricol.

•	 În Câmpia Română, reţeaua de perdele destinată protec-
ţiei terenului arabil însumează 67.366 ha (2,5% din tota-
lul de 2.693.655 ha teren arabil), iar cea pentru protecţia 
păşunilor permanente are 2.860 ha (2,5% din totalul de 
113.334 ha). Pentru realizarea acestor reţele sunt necesari 
351.128.600 puieţi, din care 40% specia de bază. La nivel 
judeţean numărul de puieţi necesari variază de la 240.000 
buc. în Vrancea la 2.280.000 bucăţi în Teleorman (C. Cos-
tăchescu, F. Dănescu şi colab.). 

•	 Implementarea perdelelor necesită utilizarea maşinilor de 
plantat; mărirea capacităţii pepinierelor din judeţul Brăi-
la; atestarea de ministerele de resort a agenţilor economici 
pentru execuţia lucrărilor, a persoanelor fizice şi a unor 
societăţi comerciale, în vederea elaborării documentaţi-
ei tehnice; identificarea şi contactarea a 1744 proprietari 
pentru perdelele de protecţie a căilor de comunicaţie şi 
24.800 proprietari pentru perdelele forestiere din câmp şi 
mai ales asigurarea de fonduri pentru împăduriri (M. Gre-
avu, M. Mănescu, S. Vals, V. Feta şi M. Dogaru).

•	 În Dobrogea, reţeaua proiectată pentru protecţia terenului 
arabil este de 14.998 ha (2,5% din totalul de 600.109 ha), 
iar pentru protecţia păşunilor permanente are 1988 ha 
(2,5% din totalul de 79.849 ha), fiind necesari 84.931.521 
puieţi, din care 40% stejar brumăriu (C. Costăchescu, F. 
Dănescu şi colab.). 

•	 Pentru judeţul Tulcea s-a elaborat în 2006 un studiu de 
fundamentare, a necesităţii instalării perdelelor forestie-
re de protecţie a culturilor agricole, pe 1157 ha situate în 
35 comune, oraşe şi municipiu. Din totalul de 246.099 ha 
teren arabil se vor împerdelui 23.000 ha (o tarla va avea 
500 m x 800 m). Se recomandă pentru împăduriri: 60SC, 
20Vi.t, 20 Pd pe cernoziom; 60Gl, 20Ul.t, 20Sl pe sol bălan 
şi 60St.br, 20Pr, 20Mc pe cernoziom cambic (Dănescu ş.a., 
Greavu ş.a.).

•	 - În judeţul Mehedinţi, cu o pondere a pădurilor de 6% s-a 
proiectat o reţea de perdele forestiere de 1242 ha, din care 
880 ha perdele principale ţi 362 ha perdele secundare, si-
tuate în 16 comune, pentru care s-au stabilit compoziţii de 
împădurire de bază şi alternative pe 6 unităţi staţionale (I. 
Adam, O. Popescu, O. Merce, D. Turcu, N. Cadar, I. Cântar, 
D. Niţu).

•	 La o eşalonare a plantării reţelelor de perdele (pentru Câm-
pia Română şi Dobrogea) pe o perioadă de 10 ani, produce-
rea puieţilor necesari poate fi realizată pe o suprafaţă de 
145 ha pepiniere, distribuite în 19 judeţe implicate.

•	 În prima urgenţă e necesară refacerea perdelelor degradate 
şi introducerea în compoziţia acestora a unor specii pomi-
cole şi decorative (I. Muşat).

•	 Se recomandă să se folosească rezultatele obţinute în ţară 
pe bază de experimente şi mai puţin recomandările din li-
teratura de silvicultură străină (I.Z. Lupe citat de C. Con-
standache).

•	 Speciile forestiere cărora trebuie să li se acorde o atenţie 
sporită, pentru a fi incluse în compoziţia perdelelor de pro-
tecţie a câmpului Moldova de sud sunt: stejarii, palinul de 
câmp, frasinul, nucul, cireşul de pădure, mojdreanul, ulmii, 
jugastrul, arţarul tătărăsc, glădiţa, machera, corcoduşul, 
zarzărul, iar dintre arbuşti: cornul, sângerul, păducelul, po-
rumbarul, măceşul (C. Costandache, S. Nistor, E. Untaru).

•	 Perdelele forestiere necesită supravegherea atentă şi in-
tervenirea cu lucrări silvice specifice, în raport cu stadiul 
de dezvoltare, speciile componente şi condiţiile staţionale 
(Constandache C., Nistor S., Untaru E.).

•	 Problemele care blochează instalarea pe bani publici a sis-
temului de perdele de protecţie sunt legate de statutul juri-
dic neclar al terenurilor destinate plantaţiilor (L. Mihăilă, 
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D. Popescu, M. Greavu). Printre căile de soluţionare au fost 
menţionate îmbunătăţirea cadrului juridic (L. Mihăilă), 
promovarea iniţiativelor private la nivelul localităţilor (D. 
Popescu) sau ale marilor administratori de terenuri agrico-
le (D. Chira). Au fost prezentate eforturile recente ale MMP 
(D. Popescu) şi RNP Romsilva (L. Mihăilă) pentru promo-
varea implementării perdelelor forestiere de protecţie.

Discuţiile privind posterele, referatele ştiinţifice şi perdele-
le	forestiere	antipoluante de la Kronospan Braşov au oca-
zionat următoarele propuneri:

•	 Perdelele forestiere antifonice şi antipoluante de la Kro-
nospan Braşov evidenţiază că: legea ,,poluatorul plăteşte” 
este încă funcţională; analizele de sol însoţite de analizele 
foliare măresc precizia cartării staţionale; analizele foliare 
constituie un punct de reper în monitorizarea calităţii ae-
rului la perdelele forestiere de protecţie antipoluantă dar şi 
la perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie 
şi că diagnozele foliare la speciile principale di perdelele 
forestiere permit asigurarea nivelului optim de nutriţie şi 
a echilibrului nutritiv în ecosistemul forestier.

•	 Perdelele forestiere (antifonice, filtrante, peisagistice etc.) 

trebuie extinse de la protecţia antipoluantă a oraşelor, a 
câmpului, a căilor de comunicaţie şi la protecţia zonelor 
alpine, a lacurilor şi a apelor curgătoare, constituind îm-
preună cu împădurirea terenurilor degradate, preînverzi-
rea terenurilor de vânzare, crearea centurii verzi a zonei 
metropolitane, a coridoarelor ecologice pentru faună; re-
construcţia ecologică a zonelor inundabile şi mai ales cu 
acţiunea de transformare a zonelor verzi urbane în păduri 
urbane (Bolea V., RSC nr. 23/2007) un complex de lucrări 
menite să mărească procentul pădurilor din ţara noastră 
(vezi sigla de pe ultima pagină a invitaţiei la sesiune.

•	 Completarea perdelelor forestiere de la  Kronospan să se 
facă cu Ailantus altisima (D. Chira) şi cu un aliniament de 
plop euramerican la baza valului de pământ (O. Popescu, 
Gh. Gavrilescu).

•	 Să se evite crearea perdelelor forestiere cu răşinoase în 
zone expuse la incendii (I. Cotârlea).

•	 Perdelele forestiere antipoluante de la Kronospan consti-
tuie o suprafaţă experimentală şi demonstrativă, pentru 
ICAS – Staţiunea Braţov şi Facultatea de Silvicultură (I. 
Florescu), care trebuie monitorizată în continuare.

Fig. 1-4. Aspecte ale  Sesiunii Societăţii Progresul Silvic privind perdelele forestiere de protecţie din România
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Biometria, Pădurea şi Omenia 
Cu ocazia centenarului profesorului 

Mihail Prodan
Aurel Teuşan

1. Biometria f orestieră
Biometria (bios = viaţă şi métron = măsură) este o disciplină 
cu ajutorul căreia se pot descifra legile vieţii. Folosită, între 
altele, în medicină se pune întrebarea, de ce nu şi în ecosis-
temul pădure?. Era deci firesc ca, tânărul inginer silvic Mi-
hail Prodan, animat de un neastâmpăr ştiinţific, să-şi facă o 
misiune, din aprofundarea acestei discipline, în materie de 
silvicultură.

Născut la Cernăuţi, absolvent al Facultăţii de Silvicultură din 
Bucureşti, a fost între anii 1937 şi 1940 şeful Ocolului silvic 
Frasin, din Bucovina. Un ocol care aparţinea Fondului Bise-
ricesc Ortodox. O instituţie, considerată de mulţi experţi, ca 
model european, în materie de organizaţie silvică.

Una dintre particularităţi, era practica amenajării pădurilor 
Fondului bisericesc. Regulamentul prevedea o inventariere 
completă a arboretelor exploatabile, în decursul următorilor 
zece ani. Inventarierea consta în cuplarea tuturor arborilor 
cu începere de la 14 cm diametru, la înălţimea pieptului. Dar 
nu numai atât, se luau în considerare şi primii doi ani ai dece-
niului următor. Obiectul măsurătorilor erau atât arboretele 
pure, cât şi cele de amestec. Dar de ce atât de timpuriu? Argu-
mentul invocat era că, numai aşa se putea urmării rezultatul 
măsurilor silvice, în evoluţia arboretelor.

Ca atare, ocoalele silvice din regiune dispuneau de un enorm 
capital de date statistice, rezultate din sus-numitele mă-
surători. Un El Dorado pentru Prodan. Concludent studiul 
său, referitor la repartiţia numărului arborilor pe clase de 
diametru, la trei specii, anume la molid, brad şi fag, în pă-
durile montane, din nordul Carpaţilor. Din acestea rezultă 
că, fiecare specie manifestă o comportare caracteristică, în 
ansamblul arboretului. Să luăm fagul.

Numărul arborilor, în funcţie de clasele de diametru descreş-
te mult mai repede, decât în cazul numărului total de arbori. 
Cu alte cuvinte: fagul este slab reprezentat în clasele mari. C, 
timpul este dominat de răşinoase, în primul rând de brad. De 
unde rolul de primus inter pares atribuit acestei esenţe (spe-

cii), în pădurile de amestec montane. Un fapt de care se ţine 
seama şi în Franţa. În codrii multiseculari, de-a lungul fron-
tierei cu Elveţia, fiecare arboret mai important are un „pre-
şedinte“, care nu poate fi decât un brad. Bine înţeles, cel mai 
impozant ca vârstă şi dimensiuni. Se întâmplă totuşi uneori 
că exemplarul cel mai înalt este un molid. „Nu-i bai“ ar zice 
ardeleanul. Silvicultorii au la îndemână o soluţie adecvată: 
exemplarul respectiv este numit pur şi simplu „brad“. Moli-
dişurilor nu le rămâne decât o poziţie intermediară.

2. Carieră universitară la Freiburg
După un popas la o întreprindere din Germania, unde a că-
rat saci de ciment, a urmat un scurt stagiu la Ocolul Silvic 
Rotenfels, apoi o întrevedere cu profesorul Anton Röhrl, de 
la Facultatea de Silvicultură a Universităţii din Freiburg. Pro-
dan, neştiind prea bine limba germană, a recurs la ecuaţii şi 
formule biometrice spre a-şi expune punctul său de vedere. 

„Dumneata eşti omul meu“, aşa spunea sus-numitul profesor. 
Nu a rămas la vorbe. Sus-numitul profesor i-a oferit postul 
de asistent (1942), după care a fost numit profesor extraor-
dinar (1954). La rândul său, Prodan şi-a dat osteneala să în-
treacă toate aşteptările. Baza de plecare au fost următoarele 
principii:

•	 ecosistemul „pădure“ este complex, adică împletit cu alte 
sisteme, toate corespunzând împreună, după principiul va-
selor comunicante. De unde zicala „Unde dai şi unde crapă“. 
Silvicultorul este ţinut să ia în considerare aceste realităţi şi 
să gândească global, chiar dacă activează numai local. În ca-
zul tăierilor rase, se impune plantarea fără întârziere a su-
prafeţelor despădurite. Procedeul ideal de exploatare este 
însă codrul grădinărit. Extragerea arborilor aleşi trebuie 
făcută în aşa fel, încât pădurea „ să nu le simţească lipsa“.

•	 mulţumită fotosintezei, pădurea este un izvor de resurse 
regenerabile, de importanţă existenţială pentru omenire. 
Dar numai atât timp, cât omul se mărgineşte la utilizarea 
creşterilor anuale.	Numai aşa se poate asigura o gospodă-
rire durabilă a pădurilor, obiectivul suprem al silviculturi.

IN MEMORIAM
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•	 tăierile ilicite, şi mai ales exploatările abuzive, au urmări 
catastrofale pentru sol, climă şi condiţiile de viaţă a popu-
laţiei locale. Stări de lucruri cunoscute prof. Prodan, încă 
din timpul activităţii sale în România. Se cuvine să mai 
menţionăm că, prof. Prodan a subliniat cu orice ocazie, că 
steaua polară după care s-a orientat au fost profesorii săi, 
numind pe V.N. Stinghe, Marin Drăcea, D.A. Sburlan, D. 
Drâmbă, Constantin C. Chiriţă, C.G. Georgescu şi G. Elies-
cu. Toţi aceştia au fost confruntaţi, în timpul lor, cu proble-
matica exploatărilor abuzive.

Cu alte cuvinte: prof. Prodan era predestinat să militeze, nu 
numai în Germania, ci şi la nivel internaţional, pentru o sil-
vicultură durabilă, combătând pe toate căile tăierile ilicite şi 
exploatările abuzive. În acest scop a recurs la următoarele 
instrumentării: constituirea unui“Cerc de lucru pentru biome-
trie forestieră“ (1953), cu sediul în propria-i locuinţă din Wall-
strasse 22. Un cerc cunoscut şi sub denumirea de „Scoala de 
la Freiburg“ .Aceasta a întrunit în decursul anilor peste 400 , 
din 47 state ale lumii. De unde un schimb de idei şi experien-
ţe la nivel mondial. În acest context se cuvine să menţionăm 
şi pe doamna dr. med. Clothilde Prodan, care a fost genius 
loci; între 1949 şi 1980 Prof. Prodan a îndrumat 41 lucrări 
de diplomă şi 26 teze de doctorat; după cum era firesc, prof. 
Prodan a recurs la catedră şi spre a stăvili „crimele ecologi-
ce“. „Noi suntem datori să atragem atenţia absolvenţilor noştri, 
nu numai asupra situaţiei din mediul înconjurător, ci şi asupra 
stărilor de lucru din ţările în curs de dezvoltare şi a neajunsurilor 
din politica silvică internaţională“, spunea Prodan Într-o alo-
cuţiune intitulată „Îndatorarea silviculturii şi a ştiinţelor silvice“ 
în cadrul Facultăţii de Silvicultură din Freiburg; publică trei 
tratate, recunoscute la nivel internaţional, ca de importanţă 
fundamentală, în domeniul biometriei forestiere. Este vor-
ba de Messung der Waldbestände (1951), Forstliche Biometrie 
(1961) şi Holzmesslehre (1965); sprijină constituirea asocia-
ţiei „Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ (1975). 
Primul director al secţiei silvice a fost un fost student al prof. 
Prodan, anume dr. Burbach. Prin intermediul sus-numitei 
organizaţii, mulţi dintre absolvenţii prof. Prodan au propa-
gat conceptul unei silviculturi durabile şi în ţările în curs de 
dezvoltare; prelegeri la universităţi din străinătate, anume 
Istambul (1961-1962), Brazilia (1977), Chile (1993).

Toate aceste activităţi i-au adus o mulţime de distincţii1. Co-
mentariul profesorului Prodan: „ Nu am făcut nimic altceva, 
decât să calc pe urmele înaintaşilor mei. De altfel odată ce pri-
meşti o distincţie, celelalte urmează de la sine“.

Există însă mărturii, că profesorul s-a distins şi printr-o ca-
litate atât de specific românească, încât nu-i uşor de a găsi o 
expresie corespunzătoare în altă limbă. Ne referim la omenie. 

1 Medalia de onoare a Universităţi din Brno (1967), dr. h. c. 
al Univ. din Göttingen (1968), membru onorific al Soc. pen-
tru Stiinţe Forestiere din Finlanda (1969), membru cores-
pondent al Academiei de Studii Forestiere din Forenţa (1974), 
Conferinţe la diverse universităţi din Brazilia (1977), Pre-
miul de onoare al „Fundaţiei de Biometrie Forestieră“ Göt-
tingen (1981), „Bundesverdienstkreuz clasa I“ (1984), Mem-
bru de onoare al „Societăţii Progresul Silvic“ (1992), „Premiul 
Georg Ludwig-Hartig (1993), Conferinţe în Chile (1993) Diploma 
de onoare a Facultăţii de Silvicultură Freiburg (1994).

Iată ce scrie un fost student, devenit apoi înalt funcţionar : „Prin 
nenumăratele sale contribuţii ştiinţifice pentru care a primit ti-
tluri de onoare şi medalii (…) omul Prodan nu este complet ca-
racterizat. Pentru studenţii săi, locuinţa din Wallstrasse 22 din 
Freiburg şi familia Prodan a fost întotdeauna un punct de întâlni-
re. Acolo au fost ascultate bucuriile şi întristările numeroşilor săi 
studenţi. Acolo primeau o ceaşcă de ceai (…), acolo cei deprimaţi 
căpătau vorbe încurajatoare. Nu a fost problemă omenească sau 
studenţească, care să nu fi fost rezolvată în Wallstrasse“.

3. Apus de soare
Acesta a început odată cu decesul soţiei (1988). Singurul care 
i-a mai purtat grija era un tânăr, înfiat. Fiind stabilit în altă 
localitate, nu-l puteam vizita decât ocazional.

„Am atâtea şi atâtea gânduri, mi-ar trebui o maşină să le fixez“, 
aşa spunea prof. Prodan. În lipsa acesteia s-a rezumat la une-
le notiţe scrise cu mâna. Era epoca în care se preconiza pri-
vatizarea şi profesorul era îngrijorat – nu pe nedrept ! – de 
soarta pădurilor.

Odată a venit vorba de aşa numitul „Brad a lui Prodan“ (PRO-
DAN-TANNE, vezi Foto).	„Sunt sigur că acest prieten statornic 
şi imperturbabil, atât în zilele bune, cât şi în cele triste, va reuşi 
să convieţuiască mai departe cu fagii care-l străjuiesc“, aşa pro-
fesorul.

„Zile triste“? Cuvinte care mi-au dat de gândit. Mult sărbăto-
ritul Prodan şi zile triste ? Cu timpul am început să bănuiesc 
că era vorba de fapte reale. Mai ales după ce odată, mai mult 
în trecere, mi-a mai dezvăluit un amănunt. Anume: câine-
le, care-i era tovarăş nedespărţit, l-a trezit dintr-o stare de 
inconştienţă lingându-i obrazul, că şi-a revenit la rădăcina 
unui arbore, craca se rupsese…Profesorul a trecut apoi la altă 
temă şi autorul acestor rânduri a rămas cu bănuială că se re-
ferea la o încercare de sinucidere…

Fapt cert este, că profesorul Prodan suferea de nostalgia zile-
lor trăite în România.

De altfel a şi mărturisit-o: „Bradul meu îmi aduce aminte de 
Bucovina, de oraşul Cernăuţi unde m-am născut şi de brazii din 
pădurile în care am lucrat“.

Într-o bună zi, întâlnirea prevăzută a eşuat. Tânărul, care de 
obicei îmi deschidea uşa, m-a informat că profesorul a fost 
internat în spital şi că deocamdată nu poate fi vizitat. Au tre-
cut săptămâni până ce am aflat că se află întru-n cămin. Tot-
odată am fost prevenit că, s-ar putea. să nu mă mai recunoas-
că… Mărturisesc, prima vizită în noile condiţii m-a tulburat. 
Era timpul mesei şi un tânăr din personalul de serviciu m-a 
condus la primul etaj, unde era sala de mese. „Domnule pro-
fesor, aveţi o vizită“ aşa a spus însoţitorul. Prodan, în capul 
unei mese, cu alte patru persoane, m-a scrutat îndelung…
După care a exclamat „Aurel, tu eşti!“. Nu era nici locul şi nici 
timpul de a ne serba regăsirea.

L-am vizitat apoi în diferite rânduri. Ca şi mai înainte, îl in-
teresa soarta pădurilor şi a României. Ultima vizită a avut 
loc pe ziua de 6 august 2002. Era către ora zece, uşa de la 
camera profesorului era întredeschisă, cineva era înăuntru. 
Am aşteptat un timp în faţa uşii. Nu a durat mult şi persoana 
din cameră a ieşit. La întrebarea mea, dacă pot să-l văd pe 
profesorul Prodan, a stat un moment la îndoială. Apoi: „Nu-i 
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prea potrivit, dar odată ce sunteţi aici, încercaţi…“. Am intrat în 
vârful degetelor. Profesorul Prodan în pat, cu faţa în sus, cu 
ochii închişi, respirând din greu, spre a nu spune horcăind…
Nu mi-a rămas altceva, să-l mai veghez un timp şi să plec cu 
inima îndoită.

Către seară, am fost înştiinţat că prof. Prodan nu supravie-
ţuise ziua…
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Ioan Z. Lupe – In memoriam
Ilie Muşat

Sunt cunoscute datele biografice ale marei personalităţi 
a silviculturii româneşti, promotorul cercetării ştiin-
ţifice în domeniul perdelelor forestiere de protecţie în 

România, dr.doc. I.Z Lupe. Fiind ultimul supravieţuitor din 
colectivul de silvoamelioratori pe care l-a condus în cadrul 
fostului ICES (actual ICAS), îmi permit să prezint câteva im-
presii întipărite în mintea mea despre acest mare Om.

L-am cunoscut în 15 august 1954 când, urmare a diligenţelor 
lui Eugen Costin (ne cunoscusem destul de bine în timpul unei 
specializări de mai lungă durată, pe care o efectuase în cadrul 
Institutului Ukrainian de cercetări silvice şi amelioraţii silvice 
iar eu eram student al facultăţii de profil, situată în vecinătate, 
şi îi servisem ca interpret în numeroase întâlniri cu specialiştii 
ukrainieni), am fost numit cercetător (pe atunci se chema asis-
tent) în cadrul secţiei de Amelioraţii Silvice, condusă de I.Z Lupe. 
Imi permit să fac o paranteză şi să atrag atenţia unor colegi care, 
în actuala perioadă, nu prididesc în a blama acele timpuri. Era în 
anul 1954 şi încă mlţi ani după aceea şi deşi director al Institutu-
lui era un muncitor provenit de la Atelierele CFR Bucureşti Triaj, 
îşi alesese ca Dir. Adj. Ştiinţific pe I. Popescu – Zeletin, cele şase 
secţii erau conduse de nemembrii de partid iar din cei 12 şefi de 
laborator numai doi erau membrii de partid. Să reamintim că în 
acele vremuri, blamate azi vremuri, au fost elaborate asemenea 
lucrări capitale pentru silvicultura românească precum zonarea 
funcţionlă a pădurilor, tipologia staţiunilor şi pădurilor, formu-
lele de împădurire pe tipuri de pădure, soluţiile de împădurire 
a terenurilor degradate (sinteza a 15 ani de cercetări), tabelele 
dendrometrice pentru principalele specii forestiere ş.a.

Activitatea desfăşurată sub conducerea lui I. Z. Lupe m-a în-
văţat, în primul rând, ce înseamnă disciplina în muncă. Avea 
o capacitate de muncă impresionantă. Era în stare să nu se 
ridice ore în şir de la masa de lucru (un birou din vechiul mo-
bilier tip Ices, extrem de ergonomic) nedespărţit de micuţa 
maşină de scris „Optima”. În asemenea situaţie nici nouă, 
mai tineri (Abagiu,Traci,Marcu,Catrina, eu fiind „Prâslea”), 
nu ne era la îndemână să stăm la şuete. Dar disciplina în 
muncă nu se rezuma numai la folosirea timpului de lucru. De 
la I. Z. Lupe am învăţat şi ce înseamnă organizarea muncii de 
cercetare, atât la birou cât şi pe teren: meticulozitate, perse-
verenţă, atenţie celor mai mici, în aparenţă, detalii.

In al doilea rând, am învăţat ce înseamnă „metodă de cerce-
tare”. Pe atunci,la fiecare temă de cercetare se elabora meto-
dica de cercetare, la început pentru întreg ciclul de cercetare 
şi apoi, an de an, metodicile detaliate anuale. Toate aceste 
metodici se dezbăteau în plenul secţiei, după citirea prealabi-

lă de către fiecare membru al secţiei, indiferent din ce labo-
rator făcea parte. Aceleaşi analize amănunţite erau supuse şi 
referatele ştiinţifice parţiale şi mai ales, cele finale. Nu pot 
să nu remarc faptul că stimula analiza critică,inclusiv a lu-
crărilor proprii, fiind foarte receptiv la observaţiile celorlalţi, 
indiferent din partea cui ar fi venit.

I. Z Lupe dădea o mare atenţie documentării de specialitate 
şi având în vedere bogata literatură rusă în domeniu (cea din 
alte ţări era accesibilă mai mult prin publicaţiile de refera-
te) apela frecvent la mine pentru a-l ajuta în acest domeniu 
(păstrez un extras dintr-o lucrare a sa cu dedicaţie în care îmi 
mulţumeşte pentru sprijinul acordat).

Era de o modestie şi o corectitudine exemplare. A rămas prover-
bială în rândul nostru o discuţie pe care a avut-o cu casierul Aca-
demie Române care venea şi înmâna salariile celor ce activau cu 
jumătate de normă, peste programul de lucru în Institut, în ca-
drul Colectivului Forestier al Academiei. Deoarece fusese plecat 
o mai lungă perioadă de timp în delegaţie pe linia Institutului 
şi nu a mai avut posibilitatea să presteze activitatea în cadrul 
Colectivului, I. Z Lupe a refuzat încasarea salariului. La insis-
tenţele casierului de a încasa banii, i-a spus acestuia.”Domnule, 
nu pot primi, nu înţelegi că nu am lucrat?”. La care casierul a re-
plicat candid „haideţi D-le Lupe, da cine lucrează la Academie”. 
Bine înţeles că a refuzat categoric încasarea banilor.

I. Z. Lupe a fost un om de opinie în problemele de specialitate. 
Astfel, sunt în posesia unei copii, cu semnăturile în original 
ale celor care am luat atitudine în scris atunci când, în baza 
unor concepţii antiştiinţifice aberante, s-a hotărât distru-
gerea perdelelor forestiere de protecţie existente şi stoparea 
activităţii de cercetare în domeniu. Nu ştiu dacă nu acesta a 
fost motivul (ceilalţi nu am suferit repercursiuni) pentru care, 
folosindu-se pretextul unei aşa-zise reorganizări a Institutu-
lui dânsul a fost scos din centrala ICES şi trimis să organizeze 
actuala Staţiune Vrancea, pe atunci cu sediul în com.Boloteşti. 
Asemenea activitate de pionierat nu-i era străină, având în ve-
dere că organizase şi fosta Staţiune Dobrogea (pe atunci cu se-
diul la Comarova, în prezent Neptun), şi actuala Bază Bărăgan.

Autoritatea ştiinţifică a lui I. Z. Lupe în domeniul perdelelor 
forestiere de protecţie era unanim recunoscută, la el apelând 
pentru consiliere specialişti agronomi sau din domeniul 
transporturilor (în cadrul CFR exista un serviciu special de 
proiectare şi execuţie a perdelelor forestiere parazăpezi).

Nu pot încheia fără a-mi exprima recunoştinţa faţă de I. Z. 
Lupe pentru tot ce m-a învăţat în specialitate şi în viaţă. Îi 
păstrez vie în minte memoria.

IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM

Doctor docent Ioan Zeno Lupe 
Pădurile satului natal, roua inimii sale

Ioan Cotârlea

Născut într-o aşezare omenească cu peisaje mirifice şi 
plaiuri de legendă, la poalele munţilor Cibin, locali-
tate despre care Lucian Blaga scria unui prieten:

,,Ar trebui să vezi cândva Gura Râului, ca să înţelegi ce în-
seamnă Colţ de Rai’’, cu străveche tradiţie în cultură şi ceva 
nespus de românesc.,, E prea mult românism la Gura Râului’’, 
lucru care se pare că la marcat iremediabil pe filozof, pentru 
că multe scrieri de mai târziu, amintesc de acest aşezământ.

Şi când te gândeşti, că numai peste deal s-a născut şi poetul 
pătimirii noastre, Octavian Goga, cel care a scris:

La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de mătasă
La noi atâţia fluturi sunt
Şi-atâta jale-n casă.

George Coşbuc, când lucra la Tribuna Sibiului, venea des la 
Gura Râului, în vizită la popa Manta, inspirându-se din obi-
ceiurile locului, în poezia Nunta Zamfirei.

Trei paşi la stânga linişor
Şi alţi trei paşi la dreapta lor;
Se prind de mâini şi se desprind,
S-adună cerc şi iar se-ntind,
Şi bat pământul tropotind
În tact uşor.

Nu este altceva, decât învârtita de la Gura Râului, jocul pe 
care poetul îl admiră la ieşirea din biserică din centrul satu-
lui, unde slujea prietenul lui popa Manta.

Aici, unde se spune ,,Cine are, nu poţi să-i iei şi cine nu are, nu 
poţi să-i dai’’, iar pe epitaful şcolii generale este scris ,,PRIN 
CULTURĂ LA PUTERE”. Aici domnul doctor Lupe a avut rădă-
cinile bine implantate, toată viaţa cât a trăit departe de ai lui.

Se spune că un pom, dacă nu are rădăcini nu înfloreşte, dar 
tocmai aceste rădăcini la făcut să nutrească cele mai sincere 
sentimente, tânjind permanent pentru dorul de casă şi de 
acasă, el fiind cunoscut în sat ca ,,feciorul lui uncheşu Zaha-
rie şi Măria de după biserică”. Puternicul sentiment pentru 
fiinţa care i-a dat viaţă şi primii paşi spre învăţătură l-a de-
terminat să-i dedice o poezie cu titlul  ,,MAMEI MELE”, pe 
care o redăm în întregime

Ai strâns file risipite
Şi le-ai cusut, făcând din ele carte.
În care ai citit fapte trăite
Din viaţa-ţi zbuciumată de la sate.
E singura avere literară
Pe care mi-o laşi, măicuţa mea iubită
Care însă-i de-o valoare foarte rară
Şi merită prea mult a fi citită.
Ea-mi spune cum că tu, măicuţă dragă
Prea mult ştiai să preţuieşti cultura
De-aceea tu îndemn mi-ai dat la carte,
Şi-mi prinde bine acum învăţătura
Şi acum, cum stau privind această carte,
Îmi pare că te-aud cum lin citeai
Pe Nuşa, Costea, La oglindă şi-alte
Pe cari atât de mult tu le iubeai.

Aprecierile de care se bucură, în rândul locuitorilor acestei 
aşezări, stima şi prietenia sinceră  cu toţi cei care îi încon-
jurau, l-au determinat ca la sfârşitul carierei, după ieşirea la 
pensie, să vină la acei oameni, pe care toată viaţa i-a respectat.

Odată ajuns pe plaiurile natale, începe să poarte corespon-
denţa cu Ocoalele Silvice din zonă, trimiţându-le o parte din 
cele 200 de lucrări ştiinţifice, pe care le-a elaborat în decur-
sul carierei.

În zonă, şi-a adus o contribuţie la formarea tinerilor ingi-
neri silvici, cu care se deplasa des pe teren, imprimându-le 
pe lângă cunoştinţele care le transmitea, şi un puternic simţ 
al ordinii.

Nu întârzia şi nu admitea nici un fel de întârziere de la pro-
gram sau de la locul şi ora de întâlnire.

Verifica tot timpul cunoştinţele, ţinuta corectă, vocabularul, 
până şi uneltele cu care se lucra: sape, picheţi, seceri, distanţiere.

În şantierele locale de împăduriri, unde instala anumite ex-
perienţe, nu admitea să lucreze decât oameni din Gura Râului.

Împreună am instalat mai multe teme de cercetare:

1. Substituirea alunişurilor derivate din şleaul de deal şi go-
runete, situate la aproximativ 600 m altitudine, în u.a 12, 
U.P. IV, din Ocolul Silvic Valea Cibinului. Arboretul ante-
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rior: crâng compact de alun, cu exemplare rare de gorun, 
cireş, tei, plop tremurător, mesteacăn.

Specii plantate: gorun, castan, molid, larice, pin strob.

2. Reconstrucţia ecologică a molidişurilor de limită, degra-
date din munţii Cindrel.

În 15 ani, s-a închis starea de masiv pe mari suprafeţe.

3. Refacerea arboretelor de fag slab productive, din U.P. IV 
Mărăjdie, situate chiar deasupra satului Gura Râului.

4. Împădurirea terenurilor degradate, preluate de la agri-
cultură.

Dosul Hanzului, situat în spatele cartierului Hodrea din 
Gura Râului.

Dealu Guşteriţei – 101ha, cu 13 specii forestiere plantate, 
unde întreaga cartare staţională, pentru toate speciile a fost 
făcută de domnul doctor Lupe.

5) Împădurirea unor părţi a versanţilor, direcţi şi indirecţi, 
ai lacului de acumulare cu apă potabilă, Gura Râului, prin 
îmbuchetare şi cu specii ornamentale, în vederea îmbunătă-
ţirii aspectului peisagistic.

Am fost asistaţi şi îndrumaţi, la lucrări de combatere a fe-

nomenului de uscare a stejarului în Dumbrava Sibiului, de 
asemenea am fost ajutaţi şi la reconstrucţia ecologică a zonei 
limitrofe a drumului Transfăgărăşan.

Era un cercetător, care vorbea celor tineri documentat, clar, 
exact, şi foarte apropiat de problemele de producţie.

În momentul în care boala la ţintuit la pat, eram chemaţi 
acasă şi îi spunem de fiecare lucrare în parte, de cum evolu-
ează, ca să nu mai vorbesc şi de numărul de scrisori de mână, 
pe care le primeam la ocol sau la direcţia silvică.

Ultima parte a vieţii, cu ultimele zile petrecute în casa nepo-
tului Radu Baba, i-au fost grele, spunându-mi mereu:,,Fi bun 
cu oamenii’’! ,,Lemnul care vine în Gura Râului nu iese din 
ţară’’, „fă cum poţi şi ţine seamă şi de ce spun gurenii”, ,,de la 
munte, îi ruşine să vii cu caru’ gol. Aici trăiesc peste 4000 de 
oameni, cu 2200 de atelaje, nu este bine să vină de sus de la 
munte cu urzici în car. Aprobă-le lemne!”.

,,Nu ştiu ce am, că nu pot să mor, cred că dorul de fiul meu din 
Franţa, Cindrel, nu mă lasă să închid ochii”.

,,Dacă trec pe lumea cealaltă, să ţii seamă şi de petiţia locu-
itorilor din Gura Râului în proces cu crişteerenii, adresată 
împăratului de la Viena, intitulată: ,,Năcazul e, că nu putem 
trăi fără pădure’’
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A încetat din viaţă profesorul universitar,  
dr. ing. Marian Ianculescu, secretar general  
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

Corpul silvic român, precum şi comunitatea academi-
că a ştiinţelor agricole şi silvice din ţară, au suferit 
o grea şi ireparabilă pierdere: plecarea prea devreme 

dintre noi, la 3 mai 2012, a profesorului universitar dr. ing. 
Marian Ianculescu, secretar general al Academiei de Stiin-
ţe Agricole şi Silvice, personalitate complexă şi de excepţie 
a ştiinţelor silvice, cu reputaţie internaţională în domeniul 
ştiinţelor silvice, care şi-a câştigat un loc de onoare în galeria 
personalităţilor silviculturii româneşti.

Vestea dispariţiei neaşteptate şi premature a colegului şi pri-
etenului nostru ne îndurerează profund şi ne face solidari cu 
suferinţele familiei sale, ale prietenilor şi apropiaţilor fami-
liei şi ale colegilor din alte instituţii în care şi-a desfăşurat 
activitatea sau cu care a colaborat de-a lungul timpului.

A servit timp de 45 de ani silvicultura românească cu dra-
goste, devotament, pricepere, curaj, eficienţă, din diversele 
poziţii şi funcţii pe care le-a deţinut: de 
cercetător ştiinţific şi director al Insti-
tutului de Cercetări şi Amenajări Silvi-
ce, de profesor universitar şi membru 
în diverse comisii naţionale pentru cer-
cetare şi educaţie, de membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” dar şi mem-
bru al prezidiului, vicepreşedinte sau 
secretar general al ASAS, de secretar 
de stat în Departamentul Pădurilor din 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protec-
ţiei Mediului şi deputat în Parlamentul 
României.

S-a născut la 13 august 1943, în Baldo-
vineşti, judeţul Olt, (localitate situată 
la 5 km nord-vest de oraşul Balş) într-
un climat continental, cu ierni geroase 
şi aspre, şi veri toride şi uscate, unde 
Platforma Olteţului, cu relieful său ondulat, se contopeşte cu 
câmpia întinsă a Caracalului, care se întinde spre sud.

Imaginea acestui cadru natural, cu frecvente excese clima-
tice, care marcau esenţial viaţa şi bunăstarea locuitorilor, 
care îşi câştigau existenţa îndeosebi din lucratul pământu-
lui, în care pădurea cu binefacerile şi frumuseţea ei contri-

buie decisiv la atenuarea efectelor negative ale climatului şi 
la menţinerea fragilului echilibru ecologic şi peisagistic, şi-a 
pus amprenta încă de mic asupra celui care va alege profesia 
de inginer silvic, călăuzindu-i crezul şi destinul pe parcursul 
întregii vieţi.

Între 1950 şi 1957, urmează cursurile primare şi secundare 
ale Şcolii Generale din comuna natală, iar între 1977 şi 1961, 
cursurile liceale la Şcoala medie de cultură generală din ora-
şul Balş.

Născut, crescut şi educat într-un spaţiu în care efectele peri-
oadelor de secetă asupra culturilor agricole sunt devastatoa-
re, cu efecte directe atât asupra oamenilor, cât şi a mediului, 
secete care au început să devină evidente din cauza defrişă-
rilor masive de păduri care au avut loc în ultimele două se-
cole, este atras de frumuseţea naturii, a pădurii în special, 
şi, dornic de a descifra tainele funcţionării acesteia, alege 

să îmbrăţişeze cariera de inginer silvic, 
continuându-şi studiile la Facultatea 
de Silvicultură (şi Exploatări Forestiere 
din cadrul Institutului Politehnic din 
Braşov), studii pe care le absolvă meri-
toriu în 1966.

După absolvire intenţionează să revină 
în regiunea natală, pentru a-şi pune în 
practică cunoştinţele dobândite şi pen-
tru a contribui la gospodărirea şi la re-
facerea patrimoniului forestier. În lipsa 
unor posturi libere la ocoalele silvice 
din zonă, alege să se angajeze ca inginer 
tehnolog în activitatea de amenajare 
a pădurilor din cadrul Institutului de 
Studii şi Proiectări Forestiere din Bucu-
reşti. Lucrează în amenajarea pădurilor 
până în 1971, participând la 5 campanii 
de amenajare.

În anul 1971, ocupă prin concurs un post de cercetător ştiin-
ţific la Institutul de Cercetări Forestiere (INCEF), în cadrul 
Laboratorului de Biometrie Forestieră. În acelaşi timp, este 
admis la doctorat, la disciplina Amenajarea Pădurilor, sub 
îndrumarea Prof. dr. Nicolae Rucăreanu, cu teza „Analiza me-
todei de amenajare a creşterii indicatoare şi aplicabilitatea aces-

NECROLOG
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teia în condiţiile gospodăriei silvice româneşti”. Obţine titlul de 
doctor în anul 1986.

În 1991, este ales membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, iar în 2010, 
este ales Doctor Honoris Causa al Universităţii Oradea.

În 1973, urmează cursuri postuniversitare pentru studiul 
limbii germane, în cadrul Universităţii Bucureşti. Cunoaşte-
rea limbilor engleză, franceză şi germana – îi permit o bună 
documentare cu privire la direcţiile de cercetare şi la rezul-
tatele cercetărilor obţinute pe plan internaţional, dar, în ace-
laşi timp, şi în abordarea unor cercetări de mare actualitate 
şi importanţă ştiinţifică, la nivelul celor din străinătate.

Impresionanta sa carieră, atât pe planul profesiei, cât şi pe 
cel al înaltelor demnităţi şi funcţii pe care le-a deţinut, aco-
peră o mare diversitate de preocupări şi reflectă entuziasmul, 
dăruirea şi priceperea cu care şi-a asumat proiecte, sarcini 
şi responsabilităţi de ordin profesional, moral şi social. Din 
prodigioasa şi fertila activitate desfăşurată menţionăm doar 
realizările cele mai relevante.

În	 activitatea	de	 cercetare	 ştiinţifică, abordează cerce-
tări în următoarele domenii:

•	 influenţa poluării industriale asupra creşterii arboretelor 
şi măsuri de gospodărire corespunzătoare a acestora;

•	 amenajarea pădurilor;

•	 dendrocronologie şi auxologie la arboretele afectate de fe-
nomenul de uscare.

Dintre rezultatele notabile obţinute în domeniul studiului 
efectelor poluării asupra ecosistemelor forestiere se amin-
tesc:

•	 elaborarea unor criterii originale de cartare a arborilor şi 
arboretelor pe grade şi zone de vătămare, în vederea gos-
podăririi diferenţiate a acestora;

•	 elaborarea metodologiei pentru evidenţierea pierderilor 
de creştere la arboretele afectate de poluarea aerului şi a 
solului;

•	 studiul unor procese ecofiziologice, biochimice şi chimice, 
în cadrul ecosistemelor forestiere aflate sub influenţa po-
luării industriale;

•	 abordarea unor aspecte de cercetare privind imunologia 
vegetală, prin care s-a reuşit inducerea rezistenţei unor 
puieţi de gorun, la influenţa noxelor, pe bază de compuşi ai 
sulfului, prin crearea unor efecte de activare, respectiv de 
inhibiţie, asupra activităţii peroxidazei de la nivelul apa-
ratului foliar.

Din domeniul amenajării pădurilor amintim:

•	 elaborarea unui procedeu original de cuantificare a mă-
rimii efectului lucrărilor de gospodărire, efectuate între 
două amenajări succesive la arboretele echiene, asupra 
creşterii în volum a arboretelor;

•	 elaborarea, în colaborare, a unei metode originale de actu-
alizare a cotei normale de tăiere în raport cu suprasolicită-
rile realizate şi cu cele planificate;

•	 obţinerea, în colaborare, pentru prima dată pentru silvi-
cultura din România, a unor date relevante asupra unor 

păduri, pe baza prelucrării înregistrărilor satelitare;

În domeniul auxologiei şi dendrocronologiei:

•	 iniţiază cercetările de dendrocronologie din România, cu 
referire la arboretele de brad afectate de uscare;

•	 elaborează o metodologie nouă (neutilizată până la acea 
dată în cercetările auxologice din ţara noastră) pentru 
cuantificarea efectelor poluării industriale asupra creşterii 
arboretelor.

Lista lucrărilor publicate, în calitate de autor unic sau coau-
tor, cuprinde peste 170 de titluri, din care 10 cărţi şi capitole 
de cărţi, 115 articole ştiinţifice publicate în reviste ştiinţi-
fice sau în volumele unor manifestări ştiinţifice din ţară şi 
din străinătate, 45 de articole de popularizare. A prezentat 
lucrări ştiinţifice la 11 manifestări ştiinţifice internaţionale 
şi la peste 125 manifestări ştiinţifice naţionale. O serie de 
proiecte la care a ţinut foarte mult şi în care a investit mul-
tă energie au rămas, din păcate, nefinalizate. Un exemplu în 
acest sens este o monografie dedicată Institutului de Cerce-
tări şi Amenjări Silvice şi istoriei cercetării silvice româneşti, 
pe care ne-a rugat să o includem în planul editorial al Editu-
rii Silvice, pentru că urma să o finalizeze în curând.

Recunoaşterea contribuţiilor ştiinţifice a fost răsplătită cu o 
serie de premii şi distincţii:

•	 Ordinul „Meritul ştiinţific” clasa a III-a, în 1987;

•	 Premiul „Marin Drăcea” al Academiei Române pentru lu-
crarea „Cercetări auxologice şi dendrocronologice în arbo-
retele de brad afectate de fenomenul de uscare”, în 1994;

•	 Diploma „Meritul Academic” a Academiei Române pentru 
contribuţii deosebite la promovarea programelor Academi-
ei.

Între anii 1971-1990 a promovat toate gradele profesionale 
de la cercetător ştiinţific, la cercetător ştiinţific gradul I.

Totodată a deţinut importante funcţii de conducere:

•	 şef al Staţiunii de Cercetare-Proiectare Cornetu din struc-
tura ICAS, în 1983;

•	 director al ICAS, între anii 1983-2007. În timpul exercită-
rii unor funcţii publice – de secretar de stat şi de deputat 
în Parlamentul României – competenţele au fost delegate 
altor directori;

•	 1983 – 1990, membru în Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice;

•	 1984 – 1989, membru în biroul executiv de conducere al 
Ministerului Silviculturii;

•	 1985 – 1988, membru al Consiliului Naţional al Agricultu-
rii şi Silviculturii;

•	 din 1983 până la deces, a fost membru al Prezidiului ASAS;

•	 1991 – 1996, membru în Biroul Secţiei de Silvicultură din 
cadrul ASAS;

•	 1993 – 1996, vicepreşedinte al Comitetului Naţional FAO;

•	 2002 – 2009, vicepeşedinte al Academiei de Ştiinţe Agrico-
le şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” (ales prin vot secret 
în Adunarea Generală a ASAS din 5 decembrie 2002 şi rea-
les la 8 decembrie 2005);
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•	 2003 – 2006, membru în Comisia de Patrimoniu a Acade-
miei Române;

•	 din 2005 până la deces, membru în Consiliul Director al 
Fundaţiei „Patrimoniu” a Academiei Române;

•	 2005 – 2008, membru în Comisia de Atestare a Gradelor, 
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, pentru 
domeniile Agricultură, Silvicultură, Medicină Veterinară;

•	 Din 2008 până la deces: membru în Comisia de Contestaţii 
a Consiliului Naţional de Atestare a Gradelor, Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, pentru domenii-
le Agricultură, Silvicultură, Medicină Veterinară;

•	 La Adunarea Generală din 10 decembrie 2009 a fost ales 
prin vot secret secretar general al ASAS.

În	activitatea	didactică	universitară	şi	postuniversita-
ră,	s-a distins prin cursurile de Dendrometrie, Monitoring 
forestier, Silvicultură în învăţământul forestier universitar 
şi postuniversitar, predând:

•	 între anii 1983 şi 1988, la Centrul de Perfecţionare a Ca-
drelor superioare din Silvicultură şi Exploatări Forestiere;

•	 între 1991 – 1996, la: Facultatea de Silvicultură şi Exploa-
tări Forestiere din Braşov, la Facultatea de Îmbunătăţiri 
Funciare din Bucureşti, la Facultatea de Inginerie Foresti-
eră Oradea – Facultatea de Protecţia Mediului (din 1994);

•	 din 1996 până la deces, a fost profesor universitar titular la 
Universitatea Oradea, Facultatea de Protecţie a Mediului.

A coordonat numeroase lucrări de licenţă şi de disertaţie ale 
studenţilor şi masteranzilor şi a fost referent oficial în comi-
sii de acordare a titlului de doctor.

Activitatea	administrativă	şi	politică

Între 1993 şi 2004, a deţinut importante funcţii publice, con-
tribuind decisiv la crearea şi adaptarea cadrului instituţional şi 
legislativ al sectorului forestier la noul context socio-economic.

În calitate de secretar de stat la Departamentul Păduri, din 
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, între 
1993 şi 1996, a contribuit, printre altele, la:

•	 completarea şi adaptarea cadrului legislativ şi instituţio-
nal privind activitatea din silvicultură la noile condiţii so-
cio-economice a;

•	 elaborarea “Strategiei de dezvoltare a silviculturii româ-
neşti, pentru perioada 1995-2020”;

•	 aplicarea principiului gospodăririi durabile a pădurilor din 
ţara noastră;

Între 1996 şi 2004, este ales deputat în Parlamentul Româ-
niei. Pe durata celor două legislaturi a avut 35 de iniţiative 
legislative, dintre care 20 au devenit legi care reglementează 
activitatea din domeniile silviculturii, agriculturii, cercetării 
ştiinţifice, cinegeticii şi salmoniculturii, administraţiei loca-
le, horticulturii, sanitar-veterinare, etc. A făcut peste 2 000 
de amendamente la alte iniţiative legislative sau proiecte de 
legi. A avut peste 150 de intervenţii în Plenul Camerei Depu-
taţilor. A activat în cadrul Comisiei Permanente de Agricul-
tură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice. În legislatura 
1996 – 2000 a propus înfiinţarea unei Comisii de anchetă re-
feritoare la dezechilibrele ecologice produse ca urmare a plo-

ilor torenţiale căzute în perioada 1997 – 1999, la care a fost 
vicepreşedinte. În legislatura 2000 – 2004 a fost preşedinte-
le grupului de prietenie interparlamentar cu Republica Peru.

Printre cele mai importante legi iniţiate de către Domnia sa, 
menţionăm:

•	 Legea nr. 26/1996 privind Codul Silvic, o realizare majoră 
a activităţii profesionale şi politice pe care a desfăşurat-o;

•	 Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protec-
ţie, mijloc eficient pentru reducerea fenomenului de seră, 
respectiv a schimbărilor climatice;

•	 Legea nr. 75/2002 pentru modificarea şi completarea Ordo-
nanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea re-
gimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional;

•	 Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agricultu-
rii, silviculturii şi industriei alimentare şi a ASAS;

•	 Legea nr. 396/2004, prin care s-a legiferat retrocedarea te-
renurilor forestiere, care au aparţinut Academiei Române

Ca urmare a prodigioasei activităţi profesionale şi a recu-
noaşterii realizărilor obţinute, a fost cooptat sau ales în nu-
meroase asociaţii profesionale, organizaţii ştiinţifice, dintre 
care menţionăm:

•	 din 1969 membru al Societăţii de Ştiinţe Biologice (SSB);

•	 din 1990 membru fondator al Societăţii „Progresul silvic”, 
iar în 2004 este ales membru al Consiliului Director al 
Societăţii;

•	 din 1992 membru al Asociaţiei Inginerilor din România 
(AGIR);

•	 din 1994 membru al Societăţii de Cinegetică;

•	 în 2010 este ales membru de onoare al Fundaţiei „Grupul 
de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” (GIEDD).

După o stăruitoare activitate, desfăşurată pe durata a 45 de 
ani, Marian Ianculescu ne lasă un impresionant tezaur de 
realizări, o operă solidă, de prestigiu, care stă mărturie în 
timp că şi-a făcut datoria faţă de ştiinţă, faţă de silvicutura 
şi pădurea românească, faţă de semenii săi. Prin aceasta va 
continua să dăinuiască în memoria noastră.

Dar înainte de a fi un profesionist remarcabil, Marian Iancu-
lescu a fost un om deosebit. Ni-l amintim ca pe un om foarte 
apropiat, prietenos cu colegii, calm, răbdător, care a ştiut să 
se facă iubit, respectat şi ascultat în acelaşi timp. Un om de o 
mare generozitate şi omenie, care şi-a pus energia şi sufletul 
în ajutorarea celorlalţi.

Dispariţia sa lasă un gol profund în sufletele noastre şi ne 
face să regretăm că nu i-am fost mai aproape în momentele 
grele, de cumpănă, că nu l-am sprijinit îndeajuns în realiza-
rea proiectelor sale.

Ne înclinăm la trecerea sa în nefiinţă şi ne rugăm Bunului 
Dumnezeu să-l primească în împărăţia Sa.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Iovu Adrian Biriş 
Bucureşti, 03.05.2012 
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Mircea Petrescu

Suntem profund întristaţi de despărţirea faţă de nepre-
ţuitul nostru coleg, prieten, pe cât de bun şi modest, pe 
atât de strălucitor şi omenos, fascinant atât psihic cât 

şi fizic, inginerul silvic Mircea Ştefan Petrescu, una dintre 
distinsele personalităţi ale comandamentului de elită al cer-
cetării forestiere române.

Viitorul cercetător fitopatolog, de largă notorietate ştiinţifi-
că, Mircea Petrescu, s-a născut odată cu fratele său geamăn, 
reputatul cercetător ştiinţific auxolog şi silvotehnist dr. ing. 
Laurenţiu Petrescu, la 3.09.1925, la Co-
marnic, în familia invăţătorilor Ioan şi 
Cornelia Petrescu.

Ambii gemeni au frecventat şcoala prima-
ră din Comarnic, apoi liceul de renume 

“Sfinţii Petru şi Pavel “ din Ploieşti, iar, din 
toamna anului 1944 cursurile Facultăţii 
de Silvicultură din fosta “Şcoală Politehni-
că Regele Carol al II-lea” din Bucureşti. Au 
cunoscut din plin privaţiunile, restricţii-
le şi opresiunile provocate de ocuparea şi 
sovietizarea ţării, atmosferă în care şi-au 
continuat şi desăvârşit studiile, pe care 
le-au absolvit meritoriu în vara anului 
1948, la vârsta de 23 ani.

Tânărul inginer silvic diplomat Mircea 
Petrescu, graţie calităţilor sale profesionale şi umane şi 
educaţiei alese, avea să fie selectat şi angajat în Capitală, în 
fostul “Institut de Cercetări Forestiere al României”, redenumit 
ulterior, ca şi acum, “Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 

– ICAS”. Era 1 decembrie 1948. Aici, din primul moment, a 
fost “confiscat” de profesorul acad. C.C. Georgescu, fondato-
rul şcolii române moderne de fitopatologie forestieră, care l-a 
remarcat încă din timpul studenţiei şi l-a inclus în colectivul 
său de lucru. Aici, a ajuns discipolul său preferat şi continua-
torul necontestat al veneratului profesor.

În anul 1953 se căsătoreşte cu aleasa inimii sale, Denisa, 
unica fată a familiei Jeni şi dr. Valeriu Stănescu din Brea-
za, născută la 11 octombrie 1932. Tânăra sa soţie, licenţiată 
în filologie, l-a urmat nu numai la Bucureşti, ci şi la Centrul 
de Documentare Forestieră, subordonat ICAS, “unitate pre-
stigioasă, glorioasă şi utilă”, cum avea să se impună în lume 
în perioada anilor ’60 ai secolului trecut, perioadă în care 
ponderea literaturii forestiere române atinsese cota de 4% 
din volumul mondial al publicaţiilor forestiere. Aici, Denisa 
Petrescu, devenită “sufletul bibliotecii silvice româneşti”, a avut 
şansa să colaboreze cu “Statul major al documentării forestiere 

române”, cu nume intrate demult în legendă: prof. dr. Teodor 
Bălănică – supranumit “Silvicultura sonoră”, prof. Vintilă N. 
Stinghe – “patriarhul în viaţă al silviculturii române”, dr. ing. N. 
Tănăserscu, ing T. Dorin, Victoria Dimitriu, Eleonora Bărbu-
lescu, Inge Berechet ex Witting etc.

Dedicat total nobilei sale profesii, şi parcă la concurenţă cu 
Denisa, Mircea Petrescu a iniţiat cercetări ştiinţifice în res-
ponsabilitate în domeniile fiziologiei, fitopatologiei forestie-
re şi protecţiei pădurilor, domenii în care s-a impus exemplar, 

aşa cum rezultă şi din “Bibliografia Fores-
tieră Română” în care, până în anul 1956, 
a fost consemnat cu 12 lucrări publicate. 
Prin valoarea rezultatelor sale ştiinţifice, 
cercetătorul Mircea Petrescu a devenit 
autorul secund al primului tratat clasic 
românesc “Bolile şi dăunătorii pădurilor”, 
640 pag., apărut în anul 1957 la Editura 
Agro-Silvică de Stat din Bucureşti. La vâr-
sta de 32 ani ajunsese pe culmea gloriei 
ştiinţifice!

În această atmosferă emulativă, la 16 ia-
nuarie 1959 avea să se nască singurul lor 
fiu, Cristian, primit cu afecţiune şi simpa-
tie în comunitatea ştiinţifică forestieră a 
părinţilor săi.

Nici trecerea anilor şi nici experienţa câştigată, nu vor ate-
nua elanul cercetătorului. Dorinţa aprofundării aspectelor 
fitopatologice necunoscute, l-au determinat pe cercetătorul 
trecut de 40 ani să se expună urcând în vârful unui exemplar 
exotic de duglas de la Azuga, de unde avea să cadă şi să-şi 
rupă coastele. A fost un moment dramatic resimţit din plin 
în nucleul de cercetători silvici de la Pipera. Mai grav a fost, 
însă, momentul 1974, al dizolvării Centrului de Documen-
tare Forestieră. Oameni şi cărţi aruncaţi în 4 vânturi, a fost 
resimţit mai acut decât cutremurul din 1977.

Pierderea sediului institutului de la Pipera şi mutarea forţată 
pe centura Capitalei, într-un sediu neadecvat, sub imperiul 
suprimării încălzirii institutului pe timp de iarnă, s-a soldat 
cu o dramă de neuitat. La 25 martie 1985, revenită acasă din-
tr-un sediu îngheţat de luni de zile, inima Denisei a cedat. 
Era ultima zi de iarnă. Peste numai 2 zile, la 27 martie, când 
aveam s-o vedem pentru ultima dată, veniseră căldurile esti-
vale. În acelaşi an, la 1 decembrie, odată cu împlinirea vârstei 
de 60 ani, veneratul nostru coleg, etern neconsolat de irepa-
rabila pierdere suferită, avea să se pensioneze. Se destrăma 
încă o legătură durabilă din viaţa cercetătorului Mircea Pe-
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trescu. De această dată despărţirea de ICAS, sanctuarul şti-
inţific ospitalier, din care a vegheat neîntrerupt, toată viaţa 
sa activă, asupra stării fito-sanitare a pădurii. Ca pensionar a 
fost cooptat temporar de Institutul de Biologie al Academiei 
Române pentru realizarea altei priorităţi naţionale: amena-
jarea ierbarului micologic al României.

Au urmat anii cenuşii, tot mai grei, mai însinguraţi, cu noi 
privaţiuni şi cu noi încercări, care n-au fost puţine. Fuziunea 
sufletească cu iubitul său frate Laurenţiu, şi dânsul confrun-
tat cu drame şi dureri profunde, a fost ca un colac de salvare. 

Amândoi au înfruntat vicisitudinile cu o demnitate neobiş-
nuită. Sfârşitul neaşteptat, survenit în pragul celei de a 87-a 
aniversări, i-a curmat durerea.

Despărţirea de omul minunat unanim regretat, care n-a su-
părat pe nimeni niciodată lasă un gol imens în sfera ştiinţe-
lor silvice şi întăreşte dictonul potrivit căruia, în România de 
astăzi, oamenii adevăraţi se sting în uitare.

Cristian D. Stoiculescu

Bucureşti, 27.08.2012
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La catafalcul colegului nostru,  
inginer Vasile Botea

Marin Marcu

În numele colegilor de studenţie,
promoţia 1955 a Facultăţii de silvicultură,

Universitatea „Transilvania” din Braşov

C ând şi dragul nostru coleg, ing. Vasile Botea, pleacă 
dintre noi, promoţia de ingineri silvici 1955 ne cutre-
murăm la gândul că avem, în 2012, mai mulţi colegi 

în cer decât pe Pământ.

Din promoţia noastră, sunt cel care a avut fericirea să fim 
colegi de clasă, la Liceul teoretic de băieţi, „Ştirbei Vodă” din 
Călăraşi, colegi de grupă şi de cameră în anii de studenţie la 
Facultatea de silvicultură din Braşov.

Am fost împreună zi de zi, de la vârsta de 11 ani, când am 
devenit elevi la liceul din oraşul de la Dunăre, până la ab-
solvirea facultăţii braşovene, în 1955, când aveam 24 de ani.

După aceea, destinul ne-a mânat pe meleaguri diferite, în 
funcţii diferite, dar nu ne-a despărţit...

Bunul meu coleg obişnuia să ne viziteze des la Braşov, ne-am 
îmbrăţişat cu căldură la toate cele 10 întâlniri colegiale de la 
facultate, ţinute din 5 în 5 ani, fără excepţie, în băncile stu-
denţiei, în amfiteatrul S II 1, unde veneau şi profesorii noştri 

– din ce în ce mai puţini.

Între reuniunile colegiale, pentanuale, ne-am mai întâlnit de 
nenumărate ori la prestigioase conferinţe profesionale sau, 
pur şi simplu, ca să ne vedem, să mai discutăm, să mai poves-
tim de-ale familiilor noastre.

A participat, împreună cu soţia sa, buna noastră colegă – Lu-
cica Botea – şi la întâlnirea colegială de la Braşov din 28 mai 
2010, a zecea revedere la care am sărbătorit împlinirea a 55 
de ani de la absolvirea facultăţii. La banchetul de la ARO am 
stat la aceeaşi masă, împreună cu soţiile şi alţi colegi. Era 
atâta voioşie, momente de înălţare sufletească, la revederea 
colegilor dragi, când ridicam paharele cu neîntrecuta „licoa-
re de Vrancea”.

Nu ştiam atunci, nici nu se putea presimţi că acea revedere – 
a X-a – cu promoţia noastră (1955) va fi ultima pentru cei doi 
colegi, Lucica şi Sică Botea.

Între timp, când nepotul său Cristian Ionuţ Duţă, pe care îl 
iubea nemărginit, a devenit studentul nostru, apoi docto-

rand la facultatea noastră, îi răspundeam cu plăcere, de fie-
care dată când se interesa „cum merge cu şcoala” dragul său 
nepot, care îi spunea bunicului său „Tata Botea”.

Am fost, aşadar, împreună, o viaţă întreagă şi astfel, sper că 
şi următoarele mele mărturisiri despre prietenul şi colegul 
meu – ing. Vasile Botea – să fie apreciate în adevărul lor ab-
solut.

Colegul meu Sică Botea a pornit în viaţă dintr-o familie de 
buni gospodari de la marginea Călăraşilor, un orăşel-port la 
Dunăre, deschis tuturor minorităţilor, un mediu ospitalier 
cu străinii ce se aciuau din toate părţile, pe aici (greci, sârbi, 
turci, evrei etc).

În acest mediu social binevoitor, tolerant s-au format calită-
ţile de OM ale viitorului inginer Sică Botea.

Fiu al naturii aspre, bărbăteşti a Bărăganului, al ţinutului ar-
şiţei şi viscolelor, domolite însă de curgerea „liniştită-n vale” 
a Bătrânului Danubiu, acolo s-au format calităţile de aur 
ale neîntrecutului nostru coleg Sică Botea: spiritul profund 
uman, caracterul de om bun şi drept pentru toţi, omul exi-
gent şi corect, cu demnitate de român adevărat. Acolo, unde 
Bărăganul „se aruncă în Dunăre” (vorba genialului fiu al Bă-
răganului Brăilei – Fănuş Neagu) a învăţat integrul nostru 
coleg să fie demn şi cinstit, să nu se lase „dus la edec”. Acolo 
a învăţat rolul formativ al muncii perseverente, potrivit dic-
tonului latin, pe care l-am învăţat în liceu: „labor improbus 
omnia vincit” (munca neobosită învinge totul), urcând, prin 
eforturi proprii treptele piramidei profesionale, de la cea de 
inginer stagiar până la onoranta funcţie de director general 
al unei prestigioase întreprinderi forestiere de rang judeţean, 
IFET – Focşani – renumită în întreaga ţară.

Un adevărat crez al vieţii sale era acela de a rodi, dorinţa ne-
mărginită de a lăsa ceva posterităţii, de a fi util şi de a face 
bine semenilor săi.

A dovedit toată viaţa ce înseamnă să ştii să lucrezi cu oame-
nii, să te dăruieşti total profesiunii şi obiectului meseriei tale 

– pădurea.

Inginerul Vasile Botea a demonstrat în întreaga sa carieră că 
nu numai inginerul de la ocol este devotat pădurii, ci şi ingi-
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nerul de exploatare iubeşte pădurea, arborele „pe picior”, atât 
timp cât este viu, dar şi după ce ferăstrăul începe să „hârjie” 
şi când arborele devine „buştean”.

Noi, ceilalţi ne putem întreba: „cum să iubeşti un buştean”?

Inginerul de exploatare ştie că se poate (!) pentru că el înţe-
lege ineluctabila lege a firii: şi arborii cei mai falnici au sfâr-
şitul lor, dar care nu înseamnă că el dispare (în neant), ci îşi 
continuă rosturile sub alte forme – semifinite şi finite – , de 
la cheresteaua brută până la mobila cea mai nobilă.

Aşa a înţeles şi şi-a iubit meseria, pădurea şi arborele viu, şi 
pe cel ce, aparent, trece în lumea nevie, înfrumuseţând via-
ţa oamenilor, prin ceea ce lasă în urmă, prin cele înfăptuite 
spre binele oamenilor.

Colegul nostru Sică Botea a fost un om ambiţios, dar o ambi-
ţie altruistă, nu egoistă, ci firească, o ambiţie care „se aprin-
de”, pentru binele public.

Avea vocaţia prieteniei, a generozităţii faţă de noi, colegii săi, 
chipul său exprima blândeţea sufletului, vocea sa duioasă, ea 
însăşi blândă, exprima bunătatea, moralitatea unui om de o 
elevată simţire sufletească, un om care îţi inspira încredere 
deplină.

În faţa tristului sfârşit, ne dăm seama de vremelinicia fiecă-
ruia dintre noi.

Dar, steaua prietenului nostru adevărat nu s-a stins (!), ci 
doar a apus şi va reapare („răsări”) ori de câte ori ne vom 
gândi la ceea ce a înfăptuit în opt decenii de viaţă, în cariera 
sa dăruită silviculturii vrâncene şi în familia sa.

Sică Botea nu a avut băieţi silvicultori, dar scumpa sa fii-
că i-a adus alături doi ingineri silvicultori care, urmându-i 
exemplul dăruirii şi competenţei profesionale l-au făcut să 
fie mândru de urmaşii săi, sperând ca tradiţia celor trei ge-

neraţii de silvicultori să continue, spre lauda şi pomenirea 
veşnică a fondatorului – inginerul silvic Vasile Botea.

După dureroasa trecere întru-Domnul trupul colegului nos-
tru se va odihni sub glia vrânceană care l-a „adoptat” cu 57 
de ani în urmă, dar sufletul lui, faptele lui, demne de toa-
tă admiraţia noastră, vor fi printre noi, printre urmaşii lui 
demni, pentru generaţiile ce vor veni.

Locul oamenilor harnici, care s-au dăruit integral familiei, 
profesiunii şi comunităţii este rânduit şi destinat considera-
ţiei postume, posterităţii însăşi.

Spuneam, la începutul panegiricului meu că astăzi, în 2012, 
noi, promoţia de ingineri silvici care am absolvit facultatea 
în urmă cu 57 de ani, avem mai mulţi colegi în cer decât pe 
Pământ.

Rămânem cu gândul la ei, la bunii noştri colegi de studenţie 
cărora, acum, li se alătură şi cel mai bun dintre noi, Sică Bo-
tea, cu calităţile omului model.

În încheierea cernitelor mele gânduri, referitoare la calităţile 
de OM adevărat ale colegului nostru – ing.Vasile Botea vă rog 
să-mi permiteţi a parafraza o „zicere” a celui mai iubit pro-
fesor al nostru, profesorul de meteorologie, Teodor Bălănică, 
un maestru al cuvântului rostit, care spunea”

„De când mă ştiu,
Cam de demult,

N-am vrut să fiu,
Nimic mai mult,

Decât un om,
Un simplu om, dar OM”.

ADIO	bunul	nostru	prieten	şi	coleg!	
Dumnezeu	să-l	odihnească	

Condoleanţe	familiei	îndoliate



APELUL SOCIETăŢII „PROGRESUL SILVIC”
Împărtăşind îngrijorarea Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România  
(dr. ing. Neculai Şelaru), privind scăderea pe anumite fonduri de vânătoare a efectivelor de iepuri 
şi căpriori, Societatea „Progresul Silvic”, invită fermierii de pe ogoare, personalul silvic şi cel de 
vânătoare, la gospodărirea mai raţională şi mai durabilă a fondurilor cinegetice prin:
• montarea de „sperietori pentru vânat” pe utilajele folosite în agricultură;
• renunţarea: la arderea miriştilor;
• utilizarea strict controlată a substanţelor chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor 

culturilor agricole, a ierbicidelor folosite pentru curăţarea şanţurilor limitrofe şi mai ales a 
raticidelor pentru combaterea şoarecilor de câmp (substanţele de combatere solide nu vor fi 
lăsate pe sol) (fig. 1);

• intensificarea pazei şi mai ales a combaterii câinilor hoinari, sau a celor de la stâni, nevaccinaţi 
şi nedehelmetizaţi, care sunt principalii vehiculatori ai parazitozelor comune animalelor 
domestice şi a celor sălbatice;

• determinarea cauzelor reale ale scăderii efectivelor de iepuri şi căprioare, pe bază de analize 
complexe parazitologice şi toxicologice;

• pedepsirea aspră a braconajului cu capcane şi mai ales cu ogari, sau cu arma de vânătoare, la 
farul maşinii;

• efectuarea unor evaluări mai realiste a efectivelor şi stabilirea de MMP a unor cote de recoltă 
corespunzătoare cu efectivele existente (fig. 2);

• raţionalizarea păşunatului, reducerea numărului de câini de pază şi supravegherea folosirii 
obligatorii a jujeului;

• îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a culturilor pentru vânat şi hrănirea suplimentară a 
vânatului, mai ales în iernile cu zăpadă multă;

• respectarea regulilor de vânătoare privind: distanţa între gonaci, revenirea pe aceeaşi 
suprafaţă şi tragerea la ţintă.

Fig. 1. Animale otrăvite  
(Realitatea TV, 12.03.2012)

Fig. 2. Imagini din activitatea de vânătoare (www.vânătorul.ro – 06.03.2012)



ISSN: 1583-2112

Stejar brumăriu în miezul perdelei forestiere  de protecţie antierozională  
(Perieni, jud. Vaslui – pe cernoziom cambic, în silvostepă) 

Greyish oak at the core of the erosion protection forest belt against soil  
(Perieni, Vaslui County – on cambic chernozem, in forest steppe)

Foto: C. Constandache


