
Conservarea biodiversităţii
Conservation of Forest biodiversity

Drumuri
Roads

Ameliorarea arborilor
Trees breeding

Din activitatea Societăţii 
Progresul Silvic

The activity of
,,Progresul silvic”association

Ecologie
Ecology

Micologie
Mycology

Păduri de protecţie
Protection forests

Legislaţie
Legislation

Protecţia pădurilor
Forest Protection

Faună sălbatică
Wildlife

Prelucrarea lemnului
Wood processing

Personalităţi ale Silviculturii
Celebrities of forestry

Societatea Progresul Silvic
www.progresulsilvic.ro

Q
ue

rc
us

 ro
bu

r L
 d

e 
35

 m
 în

ăl
ţi

m
e 

în
 P

ar
cu

l C
en

tr
al

 B
ai

a 
M

ar
e

Anul XVII | Nr. 31 | 2012Cinegetică
SilviculturăRevista de

şi



Pag. Cuprins Autor Adrese

5 Capodopere ale silviculturii
Masterpiece of sylviculture Valentin Bolea CS I dr. ing. – ICAS Braşov (ecologie),

 mob.: 0720-532.055

7 NATURA 2000: O tematică spinoasă
NATURA 2000: A thorny topic

Aurel Teuşan

Dr. rer. nat. – expert silvic – Soc. R+F & FCH, 
Ettenheim, GERMANIA,
tel./fax: +49-7822-895057,
e-mail: teusan@t-online.de

128 Germania: Pădurea şi vânatul, motiv de dispută – Un tour d´horizon
Germany: Forest vs game, a reason for debate – Un tour d´horizon

142 Ordonanţa europeană
European decision

9 Producerea puieţilor nemicorizaţi
Production of un-mycorrhized seedlings 1. Florentina Chira

2. Dănuţ Chira
3. Costel Mantale
4. Gabriela Lupu

1. CS III ing. – ICAS Braşov (protecţia
pădurilor), e-mail: florichr@yahoo.com
2. CS I dr. ing. – ICAS Braşov,
 mob. : 0745-032.113,
e-mail: chira@rdsbv.ro
3. Inf. / tehn.pr. – ICAS Braşov,
4. Tehn.pr. – ICAS Braşov

14 Micorizarea puieţilor forestieri cu specii de Tuber
Forest seedling mycorrhization with Tuber sp.

 1. Dănuţ Chira
2. Florentina Chira

1. CS I dr. ing. – ICAS Braşov (protecţia
pădurilor), mob. : 0745-032.113,
e-mail: chira@rdsbv.ro
2. CS III ing. – ICAS Braşov (protecţia
pădurilor), mob. : 0742-080.358,
e-mail: florichir@yahoo.com

23 Laricele: experiment privind sezonul de plantare
Larch: planting season tests

1. Ioan Blada
2. Ştefan Tănasie

1. CS I dr. ing. – Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Forestiere (ICAS) Bucureşti, (genetică forestieră),
mob.: 0746-261.066,
 e-mail: ioan_blada@icashd.ro
2. Tehn.pr. – ICAS Caransebeş.168 Un eminent genetician şi ameliorator, dr. ing. Iancu Căbulea, s-a stins

An eminent specialist in genetics and forest breeding, dr. Iancu Căbulea, has gone

30 Resursele genetice forestiere de brad (Abies alba Mill.) din România
Forest genetic resources of Abies alba Mill. in Romania

1. Virgil Scărlătescu
 2. Elena Stuparu

 3. Marius Budeanu

1. CS III dr. ing. – I.C.A.S. Mihăeşti (ecologie), tel.: 
0788-187.028, e-mail: virgils_ro@yahoo.com
2. CS II dr. ing. – I.C.A.S. Mihăeşti (genetică 
forestieră), tel.: 0740-152.088, e-mail: e.stuparu@
yahoo.com
3. CS III dr. ing. – I.C.A.S. Braşov (genetică 
forestieră), autor corespondent, tel.: 0726-
009.162,
e-mail: budeanumarius@yahoo.com

34

Cercetări pentru înfiinţarea unor livezi semincere de paltin de munte 
(Acer pseudoplatanus L.)
Research for the establishment of new sycamore (Acer pseudoplatanus L.) seed 
orchards 1. Mirabela Marin

 2. Marius Budeanu

1. Ing. – I.C.A.S. Braşov (genetică forestieră)
tel.: 0726 217673,
e-mail: mirabelamarin@yahoo.com
2. CS III dr. ing. – I.C.A.S. Braşov (genetică 
forestieră)
tel.: 0726 009162,
e-mail: budeanumarius@yahoo.com

38

Cercetări privind influenţa modificărilor staţionale asupra unor caracte-
ristici structurale ale arboretelor din incintele silvice îndiguite în Lunca şi 
Delta Dunării
Research on the influence of site changes on structure characteristics of stands in 
forest dam fields in Danube Holms and Delta Costel Petcu

Drd. ing. – Direcţia Silvică Tulcea,
 tel.: 0240-517.712,
 e-mail: costelpetcu@yahoo.co.uk

42 Puncte de vedere
Points of view

Ştefan Vlonga

CS II dr. ing. – ICAS Braşov (silvotehnică), SC 
Gold Company SRL, Miercurea Ciuc (amenajarea 
pădurilor),
mob.: 0754-923.032,
 e-mail: stvlonga@yahoo.com

44

Contribuţii la cunoaşterea stării actuale a pădurilor de stejar brumăriu 
(Quercus pedunculiflora K. Koch) din bazinul Mostiştei, sub raport biome-
tric şi ecologic
Contributions to the better knowledge of the current state of greyish oak (Quercus 
pedunculiflora K. Koch) forests in Mostiştea's basin, considering the biometrical 
and ecological aspects

1. Costel Dolocan
2. Gheorghe Gheorghiţă

1. Drd. ing. – Fundaţia „Patrimoniu” a Academiei 
Române,
 e-mail: costidolocan@yahoo.com
2. Ing. – Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice

51 Arborii excepţionali din Arboretumul Mihăieşti
Exceptional trees in Mihăieşti Arboretum

Elena Stuparu

CS II dr. ing. – ICAS Mihăeşti (genetică forestieră),
tel.: 0740-152.088,
e-mail: e.stuparu@yahoo.com

56 Arbori indigeni şi exotici remarcabili în Arboretumul Simeria
Remarkable native and exotic trees in Simeria Arboretum

Corina Coandă

CS III ing. – ICAS Simeria,
tel./fax: 0254 261254,
e-mail: arboretum.simeria@icashd.ro



Pag. Cuprins Autor Adrese

64 Arborii faimoşi din Braşov
Famous trees in Braşov

1. Valentin Bolea
2. Gruiţă Ienăşoiu

3. Maftei Leșan
4. Nicolae Pop

1. CS I dr. ing. – ICAS Braşov (ecologie),
 mob.: 0720-532.055,
 e-mail: valentinbolea@yahoo.com;
2. CS ing. – ICAS Braşov (fitosociologie), 0268-
419336;
3. Dr.ing.-Șef OSM Baia Mare,
 Tel.: 0722348760
4. Ing. – OSM Baia Mare, 0728-872389

78 Arborii din paradisul vegetaţiei de la Baia Mare
Trees from Baia Mare vegetation paradise

154
Omagiu distinsei personalităţi a dr. ing. Aurel D. Amzică la împlinirea 
frumoasei vârste de 90 de ani
Homage dr. Aurel D. Amzică at 90 years

93 Informaţii privind arborii excepţionali din România
Information of exceptional trees from Romania

1. Cristinel Constandache
2. Ioan Cotârlea
3. Sorin Geacu

4. Cristian Stoiculescu,
5. I. Nădişan

6. Marius Ureche
7. Teodor Maruşca

8. Florentina Damian,

1. CS II dr. ing. – şef ICAS Focşani,
tel/fax. 0237-621541,
mob.: 0723-235401,
e-mail: cicon66@yahoo.com, icasvn2006@yahoo.
com.

100
Educaţia şi formarea profesională privind managementul arborilor de 
vârstă înaintată
Vocational education and training on veteran trees

Marius Ureche

Dr. ing. – dir. tehn. Direcţia Silvică Sibiu,
Președinte Progresul silvic – Fil. Sibiu,
mobil: 0727-730235,
e-mail: mariusureche@yahoo.com

102 Arborii – monument ai naturii din judeţele Iaşi şi Neamţ
Natural monument trees in Iaşi and Neamţ

1. Ionel Lupu
 2. Ezs. Bomber

 3. Loredana Cantemir

1. Dr. ing. – Preşedintele Asociaţiei Dendro-
Ornamentale “A. Fătu” din Iaşi,
tel. 0232-219257112

Simptome ale poluării cu radiaţii electromagnetice (Wi-Fi) la arborii din 
zona verde a municipiului Iaşi
Trees symptoms of electromagnetic pollution (Wi-Fi) in Iaşi

108 Arborii notabili din parcul municipiului Sf. Gheorghe, judeţul Covasna
Notable trees from Central Park of Sf. Gheorghe, Covasna county

1. Maria Elena Munteanu
2. Tudor Birla

1. Ing. – Preşedinte Progresul silvic – Filiala 
Braşov-Covasna
mobil: 0724-100242

116

Suprafeţe forestiere, care asigură servicii de mediu esenţiale în situaţii 
critice (PVRC 4) din fondul forestier naţional
Forest areas that provide basic services of nature in critical situations (HCVF 4) from 
the national forest fund

1. Diana Vasile
2. Virgil Scărlătescu

1. CS III dr. ing. – ICAS Braşov (ecologie),
mob.: 0766-488473,
e-mail: diana_vasile@ymail.com;
2. CS III dr. ing. – ICAS Mihăieşti
genetică forestieră), tel.: 0788-187.028,
e-mail: virgils_ro@yahoo.com

121
Protejarea pădurilor şi a faunei cinegetice în contextul integrării in co-
munitatea europeană
Forest and wildlife protection

Ion Micu

Conf. dr. ing. – Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere Braşov (vânătoare şi 
salmonicultură), Fundaţia “Pro ursus” Miercurea 
Ciuc, Harghita,
 tel.: 0722-292.143,
 e-mail: proursus@yahoo.com126 Poruncile divine şi pădurea

Divine commandments and forest

130

Jumătate de veac de la introducerea cerbilor lopătari în regiunea Hanu 
Conachi – Lieşti din sudul Moldovei
Half a century from the colonisation of Fallow Deer in Hanu Conachi – Lieşti region, 
southern Moldavia 1. Sorin Geacu

2. Florin Arghire
3. Traian Târâlă

1. CS I, dr. geogr. biol. – Institutul de Geografie 
(şef col. biogeografie – mediu), Academia Română, 
Bucureşti,
 tel.: 021-313.59.90, 021-314. 37.48

137

Răspândirea teritorială a jderului de piatră (Martes foina) în Dobrogea şi 
apariţia lui în Delta Dunării
The distribution of the stone marten (Martes foina) in Dobrogea and its occurrence 
in the Danube Delta

1. Botond J. Kiss
2. Alex. Doroşencu
3. Attila D Sándor
 4. Mihai Marinov

 5. Vasile Alexe

1. Biol. dr. – Institutul Naţional Cercetare-
Dezvoltare Delta Dunarii (INCDDD), Tulcea, tel.: 
0240-531.520, 
e-mail: jbkiss@indd.tim.ro
2. Biol. dr. – INCDDD, e-mail: andu@indd.tim.ro
3. Biol. dr. – INCDDD, e-mail: adsandor@gmail.
com
4. Biol. dr. – INCDDD, e-mail: mihaimjr@indd.
tim.ro
5. Biol. dr. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
email: alexe@indd.tim.ro



Comitetul de redacţie:
1. CS I dr. ing. Valentin Bolea - Institutul de Cercetări și Amenajări 
Silvice (ICAS) - Staţiunea Brașov, redactor șef, 
2. CS I dr. ing. Dănuţ Chira - ICAS, redactor șef, responsabil Cercetare,
3. CS III dr. ing. Eugen N. Popescu - ICAS Brașov, redactor șef , 
responsabil Producţie silvică,
4. Conf. dr. ing. Ion Micu – Facultatea de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere (FSEF), Universitatea Transilvania Brașov (UTBv), res-
ponsabil Cinegetică,
5. Prof. dr. ing. Nicolae Şofletea - MA ASAS, FSEF, UTBv, respon-
sabil Învăţământ silvic,
6. CS I dr. ing. Stelian Radu - ICAS Simeria, responsabil Arii protejate,
7. Dr. rer. nat. Aurel Teuşan - expert silvic - Soc. R+F & FCH, 
Ettenheim, GERMANIA,
8. Ing. Petre Bradosche, Toury-Lurcy, FRANŢA,
9. Ing. Rudolf Rösler, Leitender Forstdirector, Regensburg, GER-
MANIA,
10. Prof. dr. ing. Ladislav Paule, Technical University in Zvolen, 
Slovacia,
11. Ing. Fausto R. Morales Alfaro, COSTA RICA,
12.Profesor asociat Sorin Popescu - Texas A&M University, USA,
13. CS I dr. geogr. biol. Sorin Geacu - Institutul de Geografie Aca-

demia Română București,
14. CS III dr. ing. Marius Budeanu - ICAS Staţiunea Brașov,
15. CS dr. ing. Andrei Ioan Manea - ICAS Staţiunea Brașov.

Secretariat de redacţie:
16. Teh. pr. Florentina Damian - ICAS Brașov, secretar,
17. Filolog Roxana Munteanu - traduceri,
18. Conf. dr. ing. Victor Păcurar - FSEF, UTBv, traduceri,
19. Șef lucr. dr. ing. Tudor Stăncioiu -  FSEF, UTBv, traduceri,
20.Ing. Alina Curtu - Direcţia Silvică (DS) Brașov, traduceri.

Membri:
21. Ing. Gheorghe Gavrilescu, Președinte Societatea „Progresul 
Silvic” București,
22. Prof. dr. ing. Ion Florescu – membru titular (MT) ASAS, FSEF, UTBv, 
23. Prof. dr. ing. Ion Milescu - MT ASAS, Fac. Silvicultură, Univ. 
Ștefan cel Mare Suceava, 
24. Prof. dr. ing. Iosif Leahu – membru corespondent (MC) ASAS, 
FSEF, UTBv, 
25. Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan – rector UTBv,
26. Conf. dr. ing. Ovidiu Ionescu - prodecan FSEF, UTBv, 
27. CS I dr. ing. Iovu - Adrian Biriş - ICAS București,

28. CS I dr. ing. Ioan Blada - ICAS București, membru al Academiei 
de știinţe din New York,
29. IDT I ing. Ion Giurgiu - șef staţiune ICAS Brașov,
30. CS II dr. ing. Vadim Leandru - ICAS București,
31. Ing. Maria Munteanu - Președinte Societatea ”Progresul Sil-
vic” Filiala Brașov - Covasna, 
32. Ing. Ilica Alexandrina - Președinte Societatea ”Progresul 
Silvic” Filiala Alba Iulia,
33. Ing. Ion Cotârlea - DS Sibiu,
34. Dr. ing. Marius Ureche – director technic DS Sibiu, 
35. Ing. Costel Stan – șef ocol, O.S. Curtea de Argeș, Președinte 
Societatea „Progresul Silvic” Filiala Argeș,
36. Prof. dr. ing. Tatiana Şesan - MC ASAS, Fac. Biologie, Univ. București, 
37. Dr. ing. Teodor Maruşca – director știinţific Institutul C&D pt. 
Pajiști Brașov, membru asociat (MA) ASAS,
38. Prof. dr. ing. Neculai Patrichi - director Institutul C&D Ecolo-
gie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - ICDEAPA Galaţi, Univ. Dunărea 
de Jos, Galaţi, MA ASAS, 
39. CSI Lector dr. ing Dana Malschi – Fac. Știinţa Mediului Univ. 
Babeș-Bolyai Cluj Napoca, MA ASAS,
40. Dr. ing. Victor Ciochia – Institutul Naţional C&D pt. Cartof și 
Sfeclă de Zahăr Brașov, MA ASAS,

 Notă: „Revista de Silvicultură şi Cinegetică” nu cenzurează opiniile autorilor care, însă, îşi asumă întreaga responsabilitate tehnică, ştiinţifică sau juridică privind textele publicate.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
ISSN 1583–2112

Varianta online, incluzând și traducerea în engleză a articolelor știinţifice: ISSN 2284 – 7936 www.progresulsilvic.ro
Revista este indexată în baza de date internaţionale CABI  recunoscută de CNCSIS 

Brașov, Str. Cloșca nr. 13, tel: 0268.419.936, fax.: 0268.415.338, email: valentinbolea@yahoo.com
Editura Silvică

Editori: Societatea „Progresul Silvic”, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – Staţiunea Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Brașov
Layout și tipar: EURO PRINT COMPANy S.R.L. Buzău | 0338.101.253 | europrint2006@yahoo.com

Pag. Cuprins Autor Adrese

141 Câteva realizări la ocolul silvic Aninoasa
Some special achievements of Forest District Aninoasa

Nicolae Eugen Popescu

CSIII dr. ing. cu activitate la Ocol, Proiectare şi 
Cercetare, ICAS Braşov
tel. 0268-564056, 0740-246853

143 Drumul naţional Transfăgăraşan (din istoricul său) Partea I
The National Road Transfăgărăşan (from its history) Part I

Aurel Amzică

Dr. ing. – Institutul Naţional al Lemnului Filiala 
Braşov

158 Consideraţii tehnice şi practice asupra gaterelor mobile
Technical and practical considerations of mobile sawmills

Gligoraş I. Daniel

Drd. ing. – Facultatea de Silvicultură si Exploatări 
Forestiere,
tel.: 0743197219,
e-mail: danidanzidan@gmail.com

111 Scrisoare deschisă
Open letter

1. Gh. Gavrilescu
2. Valentin Bolea

1. Preşedintele Societăţii "Progresul Silvic",
tel.: 0722-545.527,
fax: 0213-129.665,
e-mail: progresul_silvic@yahoo.com;
2. CS I dr. ing. – ICAS Braşov (ecologie),
mob.: 0720-532.055,
e-mail: valentinbolea@yahoo.com;

164 Premiile anului 2012 acordate de Societatea Progresul Silvic
2012 awards of the Progresul Silvic Society

185 Apel Revista Pădurilor
Appeal for Revista Pădurilor

170 În memoria prof. univ. dr. ing. Vasile Andreescu
In memoriam prof. Vasile Andreescu

2. Alexandru Filipescu
1. Aurel Amzică

2. Ing. Institutul Proiect Braşov
Tel: 0268415254
1. Dr. ing. Institutul Naţional al Lemnului Filiala 
Braşov

173

Un eminent genetician şi ameliorator – cercetător ştiinţific grd. I dr. ing. 
Gheorghe Pârnuţă – s-a stins
Eminent specialist in genetics and forest breeding – dr. Gheorghe Pârnuţă has 
passed away

Colectiv genetică ICAS

174

Dr. Rudolf Müller (1898 – 1995) – om de ştiinţă şi fost ataşat forestier al 
Germaniei în România
Dr. Rudolf Müller (1898 – 1995) –
scientist and former forest representative of Germany in Romania.

Rudolf Rösler

Dipl.-forstwirt u. dietlinde dipl.-forstwirti. – 
ehem Leitender Forstdirector, Schutzenheimweg 
24,
D-93049 Regensburg, Germania,
tel.: 0941-32347

179
Otto Erich Witting – inginerul silvic – vânătorul cu suflet – tatăl meu 
iubit
Otto Erich Witting – forest engineer and kind-hearted hunter

Inge Rita Witting

Inginer silvic – ex. Centrul de Documentare 
Forestieră Bucureşti



Anul XVII | Nr. 31 | 2012

5

EDITORIAL

Capodopere ale silviculturii
Valentin Bolea

În Dicţionarul limbii române moderne (1953), capo-
dopera este o ,,operă artistică de valoare excepţio-
nală”.

Opera este ,,o lucrare originală a unui artist, a unui om 
de ştiinţă sau a unui creator”

Un silvicultor care proiectează o lucrare de împăduri-
re, un parc, o perdea forestieră sau un aliniament, care 
conduce executarea acestor lucrări de mare fineţe profe-
sională şi care participă cu pasiune, competenţă şi per-
severenţă, ani de zile, la întreţinerea plantaţiilor, îngri-
jirea şi conducerea arboretelor instalate este un creator.

Pădurile, perdelele forestiere, zonele verzi, realizate de 
inginerii silvici sunt ,,opere”, cu atât mai valoroase cu 
cât sunt mai durabile, mai stabile, cu o bogăţie floristică 
şi cu o biodiversitate mai mare, cu cât sunt mai rezis-
tente la intemperiile climatice, la vătămările cauzate 
de insecte, vânat ori poluare, cu cât sunt mai utile, mai 
atrăgătoare, şi mai frumoase, sub aspect peisagistic. În 
mod obişnuit, la realizarea acestor opere participă ingi-
nerii: cercetători, proiectanţi ori din producţie, tehni-
cieni şi pădurari şi constituie pe drept cuvânt o creaţie 
colectivă, specifică unui anumit Ocol Silvic ori Direcţie 
Silvică Judeţeană.

Atunci când vederea acestor ,,opere” te impresionează, 
îţi dă fiori, iar vizitarea lor te transpune într-o lume ne-
obişnuită, ori de pe alte meleaguri se poate spune că ad-
mirăm o ,,capodoperă”. Dacă la frumuseţea intrinsecă 
a acestor realizări siviculturale se adaugă câteva cărări, 
podeţe, locuri de odihnă, izvoare amenajate sau pano-
uri informative, privind denumirea speciilor şi proveni-
enţelor, ori istoricul plantaţiei, pădurea se transformă 
într-un muzeu educativ, de care ţara noastră are aşa de 
mare nevoie.

Creatorii acestor capodopere silvice au deosebita satis-
facţie de a vedea cum se dezvoltă şi cresc, sub ochii lor 
păduri şi parcuri, perdele forestiere şi aliniamente cu 
performanţe biometrice din ce în ce mai remarcabile cu 
valori şi frumuseţi, mai mari şi mai desăvârşite.

Capodoperele silviculturii trebuie cunoscute, în primul 
rând de corpul silvic, prin schimburi de experienţă între 
Ocoale Silvice şi între Direcţiile Silvice Judeţene, orga-
nizate de Regia Naţională a Pădurilor. Ele oferă modele 
de creaţie silvică pentru toţi silvicultorii ţării şi consti-
tuie cărţi de vizită pentru specialiştii din străinătate.

Conservarea în decursul timpului a acestor capodopere, 
date fiind: longevitatea lor mare şi instabilitatea regre-
tabilă a personalului silvic, este un act de solidaritate 
între generaţiile de silvicultori, este un act de genero-
zitate faţă de înaintaşii noştri şi este o contribuţie per-
sonală la salvarea şi promovarea creaţiilor originale, la 
deschiderea porţilor şi la valorificarea pentru societate 
a unor tezaure naţionale.

Conştientă de rolul educativ peisagistic şi de agrement 
a capodoperelor silvice din România, Societatea Progre-
sul Silvic popularizează şi stimulează pasiunea şi inge-
niozitatea silvicultorilor, prin diplome şi premii, cum 
este cazul Parcului Dendrologic dr. ing. Ioan Vlad din 
Alba Iulia, în suprafaţă de 16 ha al cărui iniţiator şi cus-
tode, inginerul Nicolae Pătrunjan a fost şi premiat.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică, susţinută financi-
ar de Societatea Progresul Silvic este onorată să conti-
nue iniţiativa genialilor redactori ai revistei ,,Viaţa Fo-
restieră”, dr. ing. C. Chiriţă şi dr. ing. V. Dinu şi să preia 
propunerea neuitatului profesor Theodor Bălănică, pri-
vind popularizarea creaţiilor silviculturale, prin album 
şi prin rubrica,,Mândrii ale silviculturii româneşti” sau 
,,Capodopere ale silviculturii”.

Dintre capodoperele silviculturii, descrise sau amintite 
în paginile Revistei de Silvicultură şi Cinegetică, amin-
tim:
1. Arboretumlui Simeria (F. Popescu, S. Radu, RSC nr. 

9-10/2000);

2. Zona verde a Lacului Firiza (V. Bolea, RSC nr. 13-14/2001);

3. Perdele forestiere antipoluante de la Baia Mare (V. Bolea ş. 
a., RSC nr. 17-18/2003;

4. Reconstrucţia ecologică a habitatelor forestiere din Re-
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zervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei – I-II (I. Blada, RSC 
32/2006 şi 24/2007);

5. Arboretele experimentale de la Mintia-Deva au împlinit 40 
de ani (E. N. Popescu, V. Bolea, RSC nr. 25/2009);

6. Parcul Dendrologic ,,Ioan Vlad” din Alba Iulia (N. Pătrân-
jan, RSC nr. 29/2011;

7. Blocul experimental ,,Frumuşeaua lui Lupe” de la Baia 
Mare (V. Bolea, RSC nr. 30/2012);

8. Parcul dendrologic Zeno Spârchez de pe Valea Usturoi din 
Baia Mare (V. Bolea, RSC nr. 31/2012).

Asemenea ,,minuni”, pline de informaţii şi frumuseţe, 
create pe baze ştiinţifice, dar şi din dragoste faţă de na-
tură şi faţă de urmaşi, se găsesc în toată ţara, în ocoa-
lele / direcţiile silvice Săcuieni (Bihor) unde a testat 
specii exotice pe nisipuri ing. Aurel Riţiu, Rusca Montană 
(Caraş Severin) unde a muncit nemţeşte ing. Frank Wal-
ter, Botoşani unde au rămas plantaţiile după metoda dr. 
Octav Rusu, Simeria (Hunedoara) şi Aninoasa unde şi-a 
început activitatea dr. Eugen N. Popescu şi în multe alte 
locuri, cu creaţii strălucite, dar nepopularizate, care 
riscă să-şi piardă strălucirea, dacă actuala generaţie nu 

intervine pentru a le pune în valoare.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică îşi deschide pagi-
nile pentru a imortaliza realizările importante ale silvi-
culturii şi a le preda în grija şi responsabilitatea actua-
lilor gestionari.
Silvicultura din România se bazează pe un solid fundament 
ştiinţific asigurat de facultăţile de silvicultură şi de Insti-
tutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, dar ea are nevoie şi 
de modele practice, trecute prin ,,lustrul” timpului, cel pu-
ţin 5-10 ani şi cel mai bine 50-100 ani. Capodoperele silvi-
culturale acoperite de vălul uitării şi indiferenţei, trebuie 
scoase la lumină, vizitate în practicile studenţeşti, puse în 
discuţia inginerilor silvici în cadrul schimburilor de expe-
rienţă, respectiv arătate experţilor din străinătate. Aceste 
creaţii exemplare constituie ,,teste” pentru acordarea gradu-
lui de ,,expert în silvicultură” sau de ,,Ocolul Silvic – model 
ştiinţific” şi pot asigura baza didactică pentru ,,Cursurile de 
perfecţionare profesională” care trebuie reluate în România. 
Articolele publicate în Revista de Silvicultură şi Cinegetică şi 
în Revista Pădurilor, albume şi expoziţii şi mai ales cartea de 
aur a capodoperelor din silvicultura românească sunt moda-
lităţi care trebuie să intre în practica noastră cotidiană, căci 
ele pot accelera progresul în silvicultura românească. ■
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Natura 2000: O tematică spinoasă
Aurel Teuşan

1. La sfârşit de centenar

S e poate afirma că anul „pe ducă”, adică centenarul pro-
fesorului Mihai Prodan, a confirmat pe deplin rolul cu-
venit sus-numitului atât în materie de biometrie fores-

tieră, cât şi de omenie. Fapt care reiese atât din alocuţiunea 
delegatului Universităţii din Göttingen, profesorul Branislav 
Sloboda, cât şi din înflăcăratele discuţii care au avut loc pe 
culuoarele Facultăţii de Silvicultură din Freiburg.

Fost-a prof. Prodan şi vizionar?

Să luăm teza lansată în 1975 cu ocazia unei alocuţiuni în ca-
drul Facultăţii de silvicultură a Universităţii din Freiburg cu 
privire la raporturile dintre ecologie şi economie.

Reamintim, obiectul ecologiei sunt relaţiile dintre totalita-
tea organismelor între ele şi totodată cu mediul înconjură-
tor. Cu alte cuvinte, ecologia îmbrăţişează totalitatea fiinţe-
lor organice, cu activităţile acestora, şi materia anorganică. 
Prin urmare şi omul. Acesta-i preocupat, după cum se ştie, 
în primul rând de activităţi cu caracter economic. De unde 
concluzia că, la urma urmelor, pentru homo faber, economia-i 
ecologie şi ecologia-i economie.

2. Piatra de încercare: NATURA 2000
Este vorba de o hotărâre a Naţiunilor Unite din 1992 de a 
împânzii continentul cu o reţea de arii, de rezervaţii în care 
atât vegetaţia (flora), cât şi fauna (vieţuitoarele) se bucură 
de o protecţie deosebită. Transpunerea în practică a dispo-
ziţiilor necesare întâmpină greutăţi deosebite în Germania. 
Republica Federală Germania are un trecut frământat, cu 
urmări şi în silvicultură. Proclamată în 1949, a fost întregită 
deabia în 1989, constelaţia actuală constă din 13 aşa-numite 
landuri*) şi trei municipii**)1. Fiecare dintre acestea are o po-
litică silvică independentă. De unde anumite probleme.

Dilema constă în faptul că, în concertul european, Germania 
nu are decât o voce. Se impune deci un numitor comun, un 
deziderat uneori dificil de realizat.

Strânsă cu uşa de Uniunea Europeană, administraţia silvică 

1 *) Bayern, Baden – Württemberg, Rheinland – Pfalz, Saarland, 
Nordrhein – Westfalen, Niedersachsen, Schleswig – Holstein, Bran-
denburg, Mecklemburg – Vorpommern, Sachsen – Anhalt, Sachsen, 
Thüringen. Ultimele cinci aparţin la landurile alipite după 1989.

**) Berlin, Hamburg, Bremen.

a abordat tematica în cadrul unui proiect de cercetări pluri-
disciplinare.

Ţelul urmărit constă în:

a. analiza situaţiei actuale,

b. elaborarea unui concept de management atotcuprinzător,

c. determinarea măsurilor necesare pe viitor.

Demn de notat ni se par rezultatele obţinute în cadrul unui 
chestionar adresat proprietarilor de păduri comunale şi pri-
vate la nivel federal. Întrebarea pusă era: dacă implementarea 
prescripţiilor inerente proiectului NATURA 2000 are repercusi-
uni asupra practicii silvice?

Din cele 211 răspunsuri primite reiese că cei în cauză sunt 
întradevăr confruntaţi cu o serie de întrebări. Le redăm mai 
jos în ordinea importanţei.

•	 Măsurile referitoare la cota lemnului mort (uscături, pu-
tregai): sunt suficiente sau ar trebui majorare?

•	 Măsurile în vederea protecţiei asociaţiilor floristice tipice 
locului: sunt adecvate sau necesită ameliorări?

•	 În cazul arboretelor gospodărite conform unei silviculturi cât 
mai apropiate de natură: este bine să fie menţinut procedeul 
de exploatare practicat sau sunt necesare modificări scadente?

•	 Este numărul arborilor inerenţi habitatului suficient sau 
trebue mărit?

3. Care-i învăţătura?
NATURA 2000 este un proces in statu nascendi, adica în de-
venire. Ca atare a fost integrat într-un concept strategic ela-
borat de Ministerul Federal competent în materie de mediu, 
agricultură şi păduri (BMELV) pentru decada 2010-2020.

Un motiv pentru asociaţia silvicultorilor germani (Bund 
Deutscher Forstleute – BDF) să intre în arenă şi să-şi expună 
punctul lor de vedere. Îl redămn în continuare:

•	 Crezul silvicultorilor este bazat pe principiul durabilităţii 
(Nachhaltigkeit).

•	 Proprietarii de păduri, private sau publice, sunt îndreptă-
ţiţi la o despăgubire în caz de restricţii.

•	 Exploatările trebue să aibă loc, pe cât se poate, pe întrea-
ga suprafaţă împădurită. Excluderea unor anumite areale 
este contraproductivă.

CONSERVAREA 
BIODIVERSITăţII
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•	 Silvicultorii sprijină ideea unei silviculturi apropiată de 
natură în vederea promovării biodiversităţi. Prin urmare 
se acceptă şi o anumită cotă de lemn mort (adică uscături). 
Slujitorii pădurii cer totodată punerea la punct a unui con-
cept echitabil cu privire la producţie şi protecţie. În ceea 
ce priveşte lemnul putred, pomovarea acestuia rămâne un 
semn de întrebare.

•	 Produsele pădurii trebue să satisfacă atât cerinţele energe-
tice, cât şi cele de prelucrare a materialului lemnos.

•	 Extremele climatice: cunoştinţele din diferitele landuri 
trebue înmănunchiate în vederea elaborării unui concept 
federal.

•	 Pădurea şi vânatul: celor îndreptăţiţi la vânat le revine sar-
cina de a adapta populaţia cervidelor la posibilităţile nutri-
tive (bonitatea) ale staţiunii. Împrejmuirile sau măsurile 
de protecţie individuală nu-s acceptabile.

•	 Obiectivele urmărite în materie de biodiversitate trebue 
integrate într-un concept strategic. De unde necesitatea 
unui sprijin cu personal şi financiar din partea cercurilor 
guvernamentale.

•	 Muncitorii silvici sunt desavantajaţi în comparaţie cu alte 

ramuri de producţie.

Summa summarum: cerinţele societăţii la adresa silviculturii 
devin din ce în ce mai numeroasele şi contradictorii, cu re-
zultatul că nu toate pot fi îndeplinite concomitent.

Extremele climatice care se conturează agravează controversele.

Ce-i de făcut?

Este necesar, în primul rând, un corp silvic bine pregătit, aşa 
cum şi l-a dorit prof. M. Prodan.

Cităm:

„Problemele noastre nu pot fi soluţionate decât prin res-
pectarea tuturor interdependeţelor inerente naturii“.

Cu alte cuvinte: vom mai avea ocazia să revenim asu-
pra acestei teme.

Bibliografie:
Prodan M., 1975: Verpflichtung der Forstwirtschaft und der 

Forstwissenschaften. Alocuţie în cadrul Facultăţii de Silvicultură a Univ. 
Freiburg (1.X. 1975).

Wippel B., Viergutz M., 2012: FFH-Management-planung. AFZ-Derwald, 20.

***, 2011: Stellungnahme des BDF zu einem Entwurf der Waldstrategie 
2020 des BMELV. BDF aktuell 2.

Recenzie
Ilarion Vlase, 
2011: Pădurea 
şi peisajul ro-
mânesc, Editura 
INFOMARKET

Autorul cărţii ,,Pă-
durea și peisajul 
românesc”este un 
reputat cercetător 
știinţific, care timp 

de peste 25 de ani a condus destinele Staţiunii 
de Cercetări și Amenajări Silvice Brașov.

Cartea impresionează prin amploarea subiectu-
lui antamat: ,Pădurea, component valoros al pe-
isajului românesc. Menţinerea și sporirea însu-
șirilor estetice ale pădurilor prin mijloace adec-
vate de gospodărire. Ameliorarea prin vegetaţie 
forestieră a peisajelor agricole și pastorale din 
ţinuturile lipsite sau foarte sărace în păduri”. În 
cele 395 de pagini, format A4, cititorul găsește 
o ,,comoară” de informaţii privind peisajul atât 
de minunat din România, cântat de-a lungul 
timpului, căutat cu admiraţie de străini și atât 
de puţin analizat știinţific. Această analiză este 
magistral realizată, în baza unei experienţe de o 
viaţă, dedicată cu pasiune pădurii de o persona-
litate extrem de analitică, dotată cu clarviziune 

și talent și animată de un patriotism fermecător.

Autorul dedică această capodoperă a sa, mari-
lor noștri premergători: profesorii Marin Dracea 
și Vintilă Stinghie dovedind că este un urmaș 
demn al acestora pe drumul ,,dezvoltării cerce-
tării și experimentaţiei forestiere, ca instrument 
fundamental al elaborării și practicării unei sil-
viculturi naţionale, adecvată deosebitei diversi-
tăţi românești”.

Cartea este deosebit de actuală, constituind un 
convingător demers: în favoarea reinstalării pă-
durilor, acolo unde au fost eliminate prin inter-
venţii antropice, precum și în sprijinul întemeie-
rii unor culturi forestiere în zonele de silvostepă 
și stepă, bântuite de secetă și viscole, din ce în ce 
mai periculoase.

Vastitatea subiectului abordat, cu deosebită 
competenţă și înţelepciune este reflectată și în 
numeroase (231) titluri bibliografice și valoroasa 
bibliografie folosită, din care 8 lucrări elaborate 
chiar de autor. Prin această tenace și laborioasă 
documentare și prelucrare, autorul realizează 
o enciclopedie a peisajului românesc, atât de 
utilă pentru specialiștii din domeniul: esteticii 
peisajelor, protecţiei mediului înconjurător, 
protecţiei pădurilor, dendrologiei, ecologiei, ti-

pologiei ecosistemelor forestiere, silvotehnicii, 
regenerării și îngrijirii arboretelor, amenajării 
pădurilor, etc.

În contextul industrializării și urbanizării accele-
rate și a privatizării pădurilor, cartea doctorului 
inginer Ilarion Vlase are o importanţă remar-
cabilă, căci promovează recunoașterea poziţiei 
primordiale a funcţiei estetice a pădurilor în 
ansamblul celor de interes social. Cu forţa ex-
perienţei și a înţelepciunii, autorul convinge 
cititorii că ,,cea mai mare parte a ecosistemelor 
noastre forestiere se pretează unei gospodării 
multifuncţionale, prin care să se realizeze atât 
producţii ridicate de lemn cât și efecte de pro-
tecţie și de interes social adecvate necesităţilor”.

Cartea ,,Pădurea și peisajul românesc” se remar-
că prin originalitate și este o noutate pentru lite-
ratura silvică. Ea are o temeinică bază știinţifică, 
dar este accesibilă și nesilvicultorilor interesaţi 
de problemele referitoare la mediul natural și 
de acţiunile de ocrotire a acestuia”.Prin obiecti-
vele ei nobile, lucrarea se încadrează perfect în 
scopurile ,,Societăţii Progresul Silvic” și în con-
secinţă merită pe deplin un premiu de prestigiu 
din partea acesteia.

Valentin Bolea
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Producerea de puieţi forestieri 
nemicorizaţi

Chira F., Chira D., Mantale C., Lupu G.

1. Introducere

M icorizarea artificială a puieţilor forestieri are ca 
primă etapă obţinerea de puieţi nemicorizaţi 
(„sterili”, liberi de contaminări cu ciuperci mico-

ritice). Puieţii nemicorizaţi pot fi ulterior utilizaţi pentru 
inducerea micorizării cu specii de Tuber, destinaţi constitu-
irii plantaţiilor speciale cu rol principal în producţia de trufe 
(Santelices et Palfner, 2010). De asemenea, aceştia pot fi mi-
corizaţi cu diferite specii de ciuperci (Fodor 2002, Şesan et al. 
2012) şi, apoi, utilizaţi pentru împădurirea terenurilor care 
au avut anterior alte destinaţii (agricole, viticole, horticole, 
păşuni etc.), pentru îmbunătăţirea performanţelor de adap-
tare şi dezvoltare, pentru ameliorarea biodiversităţii, pentru 
destinaţii ştiinţifice etc.

La plantele cerealiere, care au simbioze micoriziene arbuscu-
lare, Plantulele nemicorizate se pot obţine prin sterilizarea 
seminţelor şi germinarea lor în mediu umed steril (între foi 
de sugativă umezită, puse pe un platou, plasat într-o pungă 
de plastic sigilată) şi plasarea lor pe un mediu sărac în fosfor 
(care inhibă micorizarea), format în general dintr-un amestec 
(1:3) de turbă cu vermiculit / perlită / cenuşă vulcanică / nisip 
de cuarţ / rocă bazaltică măcinată, care este sterilizat (autocla-
vat) timp de o oră (Chilvers et al. 1986, Miyasaka et al. 2003).

Tehnica clasică a producerii puieţilor forestieri cu rădăcină 
neprotejată din sămânţă sau butaşi (Rubţov 1961, Dumitriu-
Tătăranu 1960, Haralamb 1967, Miulescu and Bakoş 1972, 
Cristescu 1974, Cristescu et al. 1975) a fost modernizată 
treptat, prin manipularea dormanţei seminţelor şi stimula-
rea germinării acestora (Shannon et al. 1983, Bewley 1997, 
Piotto and Piccini 1998, Fărcaş 1996, 2001, Fărcaş and Hagi-
ma 1998, Finch-Savage and Leubner-Metzger 2006, Drăghici 
and Abrudan 2010, Botu ş.a. 2012), prin trecerea la materia-
le noi pentru construcţia patului nutritiv, dezinfecţia patului 
şi tehnica producerii de puieţi cu rădăcina protejată (Frochot 
et al. 1990, Drăghia 2000, Stănică et al. 2001, Ardelean et al. 
2002, Chira şi Chira 2001-2002, Abrudan 2006, Şofletea and 
Curtu 2007, Şesan et al. 2010), respectiv prin noi tehnici de 
multiplicare vegetativă – butăşire în mediu de ceaţă şi sti-
mularea rizogenezei (Popescu et al. 1996, Panea et al. 1999, 
Oneaţă 2007) sau multiplicarea pe medii de cultură – culturi 

de ţesuturi meristematice (in vitro) pe specii forestiere ecto-
micoritice (Al Kai et al. 1984, Favre and Juncker 1986, Gu-
inberteau et al. 1990, Enescu et al. 2000, Palada-Nicolau et al. 
2006, Postolache şi Palada 2006).

2. Metoda de lucru
2.1. Condiţionarea seminţelor
Testările de laborator au fost efectuate la Staţiunea 
ICAS Braşov, în:
•	 laboratorul de seminţe forestiere: germinarea seminţelor,

•	 laboratorul de micologie-patologie: prepararea mediului 
de cultură şi repicarea seminţelor, incubarea plantulelor.

Recoltarea şi procurarea seminţelor şi materialelor de teren 
au fost efectuate la colectivele ICAS Braşov, Cluj, Craiova, Ti-
mişoara, Caransebeş, Bucureşti şi Hemeiuş (Bacău).

Speciile cu dormanţă prelungită (alun, frasin, paltin) au fost 
forţate pentru a se corela momentul obţinerii plantulelor cu 
perioada apariţiei trufelor proaspete (mai-septembrie pen-
tru trufa de vară, din octombrie pentru trufa albă sau trufa 
neagră). Seminţele au fost supuse condiţionării şi germină-
rii înainte de semănare, pentru a se obţine mai rapid puieţii 
necesari testelor. Metoda asigură un control mai bun asupra 
germinării seminţelor, dar necesită precauţii mari privind 
transplantarea seminţelor încolţite.

 

MICOLOGIE
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Foto. 1-2: Forţarea germinării seminţelor (alun, frasin, paltin, 
castan bun, stejar – primăvara 2012, respectiv alun şi castan – 

toamna 2012) 
Forcing the seed germination (hazel, ash, maples, sweet chestnut, oaks 
– spring 2012 / respectively hazel and sweet chestnut – autumn 2012)

În testările efectuate au fost utilizate:

• variante de plante:

St – stejar (Quercus robur);

Go – gorun (Quercus petraea);

Ce – cer (Quercus cerris);

Cas – castan bun (Castanea sativa);

Al – alun (Corylus avellana), var. Du Chily, var. Uriaşe de Halle 
(S.C.P. Vâlcea) (Botu et al. 2012).

Ca martor, au fost folosite specii cu micorize arbusculare, 
care nu sunt simbionte cu ciupercile ectomicoritice:

Pam – paltin de munte (Acer pseudoplatanus);

Fr – frasin (Fraxinus excelsior);

Ulc – ulm de câmp (Ulmus minor).

• variante de germinare:

– G – pregerminare în germinator (temperatură şi umiditate);

Gf – forţarea ieşirii din dormanţă (temperatură alternantă – 
foarte rece / cald) – alun, frasin;

Gn – fără pregerminare;

Martor negerminat.

• variante de tratare şi condiţionare ale seminţelor:

– selecţie morfologică (toate speciile);

– eliminarea tegumentului (Cas, Al);

– eliminarea aripioarei (Pa);

– sterilizarea seminţelor: formalină 1%;

– germinare: temperatură: 270, umiditate: 100% (sugativă 
umedă + vapori din baia de apă), timp: variabil de la o specie 
la alta;

– seminţe pregerminate – sămânţa despicată în două, apare 
„colţul”, radicela este crescută (mai mult sau mai puţin), re-
spectiv cotiledoanele sunt desfăcute.

Germinarea şi condiţionarea seminţelor înainte de semăna-
re a fost efectuată conform tehnicii specifice laboratoarelor 

de analize de seminţe forestiere.

2.2. Semănarea in vitro
În testările efectuate au fost utilizate:

• variante de mediu de cultură:

Ml – mediu de cultură lichid (+ gluten);

Mi – mediu de cultură semilichid;

Ms – mediu de cultură solid (PDA).

Foto. 3: Semănarea seminţelor pe medii de cultură lichide, se-
milichide sau solide (primăvara-vara 2012) 

Seeding on liquid, semi-liquid, and solid culture media (spring – sum-
mer 2012)

2.3. Semănarea pe paturi nutritive

Testările de laborator au fost efectuate la Staţiunea ICAS 
Braşov, în:

– laboratorul de micologie-patologie: prepararea mediului;

– laboratorul de pedologie: analiza pH-ului patului;

– sera mică: sterilizarea mediului.

În testările efectuate au fost utilizate:

• variante de mediu:

– 2/3 turbă (pH 5.2-5.4) + 1/3 nisip;

– 2/3 turbă amendată cu var (pH 7.4-7.6) + 1/3 nisip.

Preparare patului s-a făcut din turbă (sitare grosieră, sitare 
fină), adăugare de nisip cernut grosier şi corectarea pH-ului 
amestecului cu var (gips, CaCO3).

• variante de sterilizare a mediului:

– formalină (executată în sera rece a ICAS Braşov);

– radiaţii ionizante (variantă în curs de testare – executată la 
Măgurele – Ilfov);

– autoclavare (realizată în laboratorul de micologie-patologie 
ICAS Braşov);

– martor nesterilizat (turbă netratată + nisip autoclavat).
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Foto 4-5: Pregătirea, sterilizarea şi semănarea paturilor ger-
minative (primăvara 2012) 

Preparation, sterilization, and seeding the (peat + sand) beds (spring 
2012)

2.4. Butăşirea

• variante de plante-gazdă:

Populus x canadensis – plop negru hibrid;

Salix viminalis – răchită.

•	variantă	de	mediu	(similar	cu	semănarea	pe	paturi	nutriti-
ve):

 – 2/3 turbă (pH 5.2-5.4) + 1/3 nisip;

 – 2/3 turbă amendată cu var (pH 7.4-7.6) + 1/3 nisip.

 

Foto 6-7: Obţinerea de puieţi nemicorizaţi din butaşi de salcie şi plop 
Producing the non-mycorrhized seedling from willow and poplar cuttings

3. Rezultate şi discuţii
3.1. Condiţionarea seminţelor

Majoritatea speciilor nu germinează înaintea unei perioade 
de repaus în condiţii de frig (adaptare la condiţiile iernilor 
din România). Speciile care prezintă un fenomen de dorman-
ţă prelungită (alun, frasin, paltin) au fost forţate pentru a se 
reuşi obţinerea de plantule în perioada în care există trufe 
proaspete (mai-septembrie pentru trufa de vară, din octom-
brie pentru trufa albă sau trufa neagră). Metoda necesită la-
boratoare bine dotate şi personal calificat. Metoda asigură un 
control mai bun asupra germinării seminţelor, dar necesită 
precauţii maxime pentru transplantarea seminţelor încolţi-
te. În acest fel, s-au obţinut seminţe germinabile / germinate 
pentru toate speciile testate.

3.2. Semănarea in vitro

Metoda necesită cunoştinţe tehnice ridicate şi condiţii spe-
ciale de cultură ceea ce o face aplicabilă doar pentru studii 
(cercetări aprofundate) sau reproducerea unor specii rare.

Dezvoltarea seminţelor a fost înceată. Seminţele neîncolţite 
au prezentat fenomenul de dormanţă. La frasin seminţele 
puse pe mediu au fost supuse la şocuri termice (frig/cald), 
după care au fost obţinute plantule viguroase (foto 8).

3.3. Semănarea pe pat nutritiv

Metoda cuprinde pregătirea paturilor nutritive pe bază de 
turbă acidă cu schelet (nisip, perlită, vermiculit etc.) şi corec-
tor de aciditate, sterilizarea mediului şi semănarea plantelor 
gazdă (potrivite locului de cultură şi speciilor de trufe).

Semănăturile pe paturi nutritive sunt foarte practice (rapide, 
ieftine, puţin pretenţioase, necesită tehnică relativ obişnui-
tă), dar este bine să fie iniţiate cu sprijinul specialiştilor în 
micologie şi silvicultură.

Sterilizarea turbei acide cu formalină şi a nisipului prin auto-
clavare au asigurat obţinerea şi menţinerea de puieţi nemico-
rizaţi (sterili) obţinuţi (martie-mai 2012) menţinându-se ne-
micorizaţi până în decembrie 2012, ceea ce a creat premizele 
sincronizării inoculării cu momentul maturizării trufelor în 
pădure.

Cunoaşterea fenofazelor de dezvoltare a speciilor de arbori 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

12

şi arbuşti forestieri şi a speciilor de trufe simbionte permite 
o bună organizare a procesului de producţie a puieţilor mi-
corizaţi.

Foto 8: Obţinerea puieţilor de frasin în culturi in vitro 
(august 2012) 

Obtaining the in vitro seedlings (August 2012)

 

Foto 9-10: Obţinerea plantulelor de ulm / alun de cultură şi 
stejar (vara / toamna 2012) 

Producing the plantlets of elm, hazel, and oak in peat + sand beds (sum-
mer / autumn 2012)

Puieţii nemicorizaţi au rădăcini cu perişori absorbanţi, fără 
reţeaua Hartig dezvoltată la vârful radicelelor cele mai fine 
(foto 10-11). Sterilizarea turbei acide (cea utilizată a avut pH 
5,2-5,4) cu formalină şi a nisipului prin autoclavare a asigu-
rat menţinerea puieţilor nemicorizaţi pe întregul sezon de 
vegetaţie, ceea ce conferă un mare avantaj pentru asigurarea 
sursei de inocul (trufe proaspete).

3.4. Butăşirea

Metoda este cea mai expeditivă în cazul speciilor care se 
multiplică uşor vegetativ (plop, salcie şi altele – Bardaş 2007, 
Filat ş.a. 2009), dar creează dificultăţi pentru celelalte specii 
(care necesită udarea permanentă cu aspersoare sau sub for-
mă de ceaţă în timpul verii). Compatibilitatea acestor specii 
forestiere sau ornamentale cu Tuber sp. trebuie avută în ve-
dere la alegerea metodei de obţinere a puieţilor nemicorizaţi.

Rezultatele au confirmat eficienţa metodei sterilizării turbei 
cu formalină şi a nisipului prin autoclavare. Metoda steri-
lizării prin radiaţii ionizante a fost aplicată turbei măcina-
te foarte fin, dar a condus la compactarea mediului nutritiv 
(probabil ponderea sa a fost prea mare în patul nutritiv), iar 
turba a fost colonizată rapid de mucegaiul verde, context în 
care puieţii foarte tineri de plop au suferit pierderi mari.

4. Concluzii
Puieţii forestieri nemicorizaţi (destinaţi micorizării con-
trolate cu specii de Tuber) au fost obţinuţi prin semănături 
(stejar, gorun, cer, alun, castan) pe medii de cultură (in vitro) 
sau pe paturi de turbă cu nisip, respectiv prin butăşire (plop, 
salcie).

Sterilizarea paturilor de cultură cu formalină sau prin au-
toclavare au creat condiţii pentru menţinerea rădăcinilor 
nemicorizate pe tot timpul anului, la puieţii obţinuţi din se-
minţe sau butaşi, astfel încât să poată fi micorizaţi cu spori 
proaspeţi ai oricărei specii de trufă („de vară” sau „de iarnă”). 
În acest fel, se poate optimiza producţia de puieţi forestieri 
micorizaţi cu specii de trufe, prin alegerea metodelor cele 
mai eficiente, potrivite atât speciilor forestiere cât şi celor de 
Tuber.
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Abstract
Production of un-mycorrhized seedlings

Production of un-mycorrhized seedlings is the first step of manipulation (inoculation) of ectomycorrhizal symbiosis, 
used for different research works or for the production of plants for special plantations (truffle etc.).

Plants have been obtained by seeding (common oak, sessile oak, Turkey oak, hazel, sweet chestnut, ash, elm, maples etc.) 
on peat + sand beds or on culture medium (in vitro), respectively by cuttings (poplars and willows). Seeds have been con-
ditioned and pre-germinated before seeding, respectively forced to avoid dormancy.

Culture bed sterilization (using formaldehyde or through autoclaving) has ensure (by seeding or cutting) plants with 
sterile rootlets all year long, that allow optimization of forest seed production mycorrhized with different ectomycorrizal 
species (truffle et al.).

Keywords: ectomycorrhiza, seedlings, cuttings, forest, germination
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Micorizarea puieţilor forestieri 
cu specii de Tuber

Dănuţ Chira, Florentina Chira

1. Introducere

Trufa de vară, Tuber aestivum Vittadini este cea 
mai răspândită trufă a Europei, fiind întâlnită de la 
limitele sudică şi vestică ale continentului (inclusiv în 

Africa de nord) până în Germania şi Rusia. Trăieşte în simbio-
ză cu rădăcinile speciilor de stejar, carpen, alun, fag, tei, plop şi 
pin. Deşi apare în aceleaşi locuri cu T. melanosporum (soluri cal-
caroase, poroase, aerate, bine drenate), T. aestivum poate creşte 
pe soluri mai compacte (chiar argiloase), de obicei pe expozi-
ţii însorite (spre deosebire de T. a. var. uncinatum ce apare pe 
expoziţii umbrite). T. aestivum inhibă plantele ce cresc şi for-
mează „arsuri” mai evidente ale solului decât T. melanosporum. 
Este cea mai importantă trufă a Bazinului Carpatic. Din cauza 
apariţiei sale pe scară largă, a timpului îndelungat de produc-
ţie şi a cantităţii anuale mari, se află în poziţie de dominanţă 
aproape absolută pe piaţa trufelor (Sălăgeanu şi Sălăgeanu 
1985, Şandru 2009, Tudor 2010, Fekete şi Lascu 2011).

Trufa albă, Tuber magnatum Pico este cea mai valoroasă 
şi apreciată trufă, datorită parfumului plăcut şi aromat, foar-
te diferit de cel al altor trufe. Aroma sa este foarte volatilă, 
nu se recomandă gătirea la temperaturi mari prin fierbere 
sau coacere. Sunt consumate crude, feliate sau rase pe feluri 
de mâncare, având o aromă de metan, brânză fermentată şi 
usturoi, preţuită de gurmanzi. Gustul este plăcut, usturoiat. 
Se degradează rapid, în câteva zile.

Foto 1. Trufa de vară (recoltată din Câmpia Dunării, în iulie 2012) 
Summer truffle (harvest in Danube Field, July 2012)

 

Foto 2-3. Trufa albă, recoltată din sudul României, 
în octombrie 2012 

White truffle (harvest in south Romania, October 2012)

A fost descoperită mai întâi în Italia şi Croaţia, dar ulterior 
s-a dovedit că este frecventă şi în unele zone din România 
(Oltenia ş.a.), în păduri bătrâne de stejari, tei, plopi, sălcii şi 
paltini. Unde se întâlneşte T. magnatum nu se dezvoltă decât 
foarte rar alte specii de trufe. Preferă solurile calcaroase, cu 
textura grea, poroasă (dar nu stâncoasă), bine drenate. Apa-
re în păduri de luncă pe soluri aluviale, în arborete umbrite, 
cu o fluctuaţie mică a temperaturii.

Trufa neagră, trufa de Périgord, Tuber melanosporum 
Vittadini apare natural în zonele joase ale Munţilor Alpi 

MICOLOGIE
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(Franţa, Italia, Slovenia, Croaţia), dar prin plantaţii speciale 
trufiere a fost răspândită şi în alte zone cu ierni blânde din 
Europa, Australia şi Noua Zeelandă, Chile etc. În ultimii ani 
au fost instalate în România câteva plantaţii experimenta-
le (Chira ş.a. 2012). Are o aromă intensă şi foarte personală. 
Zonele naturale încep să fie epuizate prin recoltare, piaţa fi-
ind aprovizionată din culturi. Cresc asociate cu rădăcinile de 
stejari (mai ales pe stejarul pufos, în arborete rare şi chiar pe 
arbori izolaţi), gorun, plop, aluni, tei, carpen, fag, nuc, pini, 
sălcii. Are nevoie de un climat cu veri calde, dar cu precipi-
taţii constante (inclusiv în timpul verii), la altitudini între 0 
şi 1000 metri. Preferă soluri bine drenate, bogate în calciu 
(şi alte săruri alcaline), aerate, poroase. Sunt trufe de iarnă, 
care se coc din noiembrie până în martie (în Franţa şi Italia). 
Culturile trufigene au dat rezultate foarte diferite.

2. Inocularea puieţilor nemicorizaţi
2.1. Experienţa internaţională

În secolele trecute, culturile truficole s-au bazat, mai întâi 
empiric, pe semănături (de ghindă, în principal) şi efectu-
area de plantaţii (cu specii de stejari) în medii forestiere fa-
vorabile (mai ales pe soluri calcaroase, bine drenate, în zone 
cu climat favorabil etc.) şi întreţinerea arboretelor de stejari 
(elagaj, rărituri, chiar irigaţii) în care ascocarpii apăreau mai 
frecvent (Mannozzi-Torini 1970, Chevalier and Grente 1979, 
Sourzat 2011).

Metoda micorizării controlate constă din inocularea plan-
telor tinere nemicorizate cu diferite specii de trufe şi, apoi, 
cultivarea lor pe paturi nutritive sterile. După descoperirea 
metodelor de manipulare artificială a micorizării puieţi-
lor (Fassi and Fontana 1967) a fost pusă la punct, treptat, 
tehnica micorizării controlate a puieţilor forestieri cu Tu-
ber aestivum (Palenzona 1969, Chevalier et al. 1973), T. me-
lanosporum (Palenzona 1969, Chevalier and Grente 1978, 
Bencivenga 1982, Boutekrabt et al. 1990, Olivier J.-M. et al. 
1997, Callot et al. 1999, Bonet et al. 2004, Sourzat 2011), T. 
brumale (Palenzona et al. 1972, Chevalier 1973), T. magna-
tum (Zambonelli et al. 1989).

Inocularea cu spori are la bază punerea în contact a rădăci-
nilor tinere ale plantelor nemicorizate cu surse de inoculi 
(preparat bogat în spori) (Fassi and Fontana 1967, Palenzo-
na 1969, Chevalier et al. 1973). Metoda dat rezultate bune la 
micorizarea cu T. melanosporum şi T. aestivum, respectiv slabe 
sau imprevizibile la T. mesenthericum şi T. magnatum (a căror 
spori germinează greu – Chevalier and Grente 1979). Patul 
nutritiv poate consta din sol sterilizat sau mediu de cultu-
ră fără sol (Chevalier 1984). Metoda poate fi adaptată atât 
pentru plante obţinute din sămânţă cât şi prin multiplica-
re vegetativă, având avantajele aplicării pe scară largă, dar 
a păstrării unei variabilităţi diversităţi genetice ridicate (cu 
rezultate imprevizibile, atât benefice – rezistenţă la factori 
diverşi, productivitate, cât şi nedorite – apariţia de descen-
denţi cu proprietăţi inferioare). Metoda inoculării prin cul-
turi miceliene permite, însă, reproducerea clonelor de trufe 
(de la plantele mamă) (Sourzat 2011).

Inocularea cu miceliul ciupercilor constă din plasarea în con-
tact a rădăcinilor puieţilor nemicorizaţi cu rădăcini micori-
zate, ca sursă de inocul putând fi folosite plante mamă vii 

(Chevalier 1983) sau doar fragmente de rădăcini recoltate de 
la acestea (Chevalier and Grente 1973). Astfel, se produc ma-
joritatea puieţilor micorizaţi cu T. magnatum în Italia (Tocci 
et al. 1985, Bencivenga et al. 2009). Metoda este mai labori-
oasă, prezintă un risc sporit de contaminare cu specii mico-
ritice nedorite, dar are avantajul obţinerii varietăţilor dorite.

Experienţa de 45 de ani de producere a puieţilor micorizaţi 
cu specii de trufe şi de utilizare ulterioară a acestora în plan-
taţii a reliefat multe neajunsuri şi insuccese (puieţi micori-
zaţi de calitate slabă, cu micorizare incompletă sau contami-
nată de specii nedorite), care reflectă limitele metodologiei şi 
ale cunoaşterii:

•	 Contaminarea plantelor cu specii nedorite (Tuberaceae in-
ferioare sau specii de Thelephora, Hebeloma, Laccaria, Sphae-
rosporella etc.) are loc în toată perioada de creştere (din pe-
piniere şi plantaţii) (Bencivenga and Granetti 1990, Don-
nini and Bencivenga 1995, Zambonelli et al. 2000, Zambo-
nelli et al. 2009). Această perioadă variază de la o specie 
trufieră la alta (6-8 luni pentru T. melanosporum, în timp ce 
evoluţia micorizării la T. aestivum var. uncinatum este mai 
întâmplătoare (Chevalier and Frochot 1997). Succesiunea 
naturală a speciilor în arboretele trufiere de stejar (Lac-
caria, Inocybe, urmate la cel puţin 10 ani de T. melanospo-
rum) indică preferinţele ecologice ale speciilor concurente 
(Rocchia 1995, Shaw et al. 1996).

•	 Cerinţele ecologice simbiozei sunt incomplet înţelese sau 
greu de realizat întrutotul. Reţeta de cultură din pepiniere 
(compoziţia patului nutritiv, pH, fertilizarea, nivelul tem-
peraturii / luminii / umidităţii) este în general cunoscută, 
dar îmbinarea tuturor acestor factori cu condiţiile locale 
de mediu şi cerinţele simbiozei este ştiută doar de producă-
tori (Mamoun et al. 1990, Mamoun and Olivier 1997, Hall 
et al. 2003).

•	 Complexul microbian al rizosferei este incomplet cunos-
cut, unele bacterii sunt stimulatoare, iar altele inhibitoare 
ale micorizelor (Citterio et al. 1995, Sbrana C. et al. 2000, 
Sbrana C. et al. 2002, Hall et al. 2003, Barberi et al. 2005, 
Barberi et al. 2007).

Au fost încercate şi metode de îmbogăţire ulterioară a stării 
iniţiale de micorizare a puieţilor şi extinderea continuă a 
acesteia (Palenzona et al. 2001). Pentru controlul calităţii 
producţiei de puieţi micorizaţi au fost iniţiate unele proce-
duri şi măsuri bazate de morfologia radicelelor micorizate, 
precum şi pe analize imunologice şi ulterior pe analize mole-
culare (Bencivenga et al. 1987, Chevalier et al. 1990, Agerer 
1991, Gandeboeuf et al. 1997, Amicucci et al. 1998, Paolocci 
et al. 1999, Rubini et al. 2001, Ceruti et al. 2003, Hall et al. 
2003, Iotti and Zambonelli 2006, Jeandroz et al. 2008, Bo-
nito 2009).

Pentru micorizarea controlată au fost preferaţi îndeosebi 
puieţii forestieri de cvercinee şi alunii (Fassi and Fontana 
1967, Palenzona 1969, Chevalier and Grente 1973, Benciven-
ga 1982, Boutekrabt et al. 1990, Zuccherelli 1990, Etayo et 
al. 1999). Stejarii (stejarul pubescent Quercus pubescens, ste-
jarul pedunculat Q. robur, gorunul Q. petraea, cerul Q. cerris 
şi alte specii mediteraneene) permit o producţie durabilă şi 
par mai puţin sensibili la contaminări în cultură. Stejarii 
mezofili sunt bine adaptaţi culturii de T. aestivum şi T. a var. 
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uncinatum şi chiar pentru T. magnatum, iar cerul şi stejarii 
xerofiţi sunt utilizaţi pentru culturi de T. melanosporum şi T. 
magnatum. Alunul comun (Corylus avellana) are simbioze na-
turale cu toate speciile importante trufiere, dând recolte mai 
timpurii şi mai regulate faţă de stejarii xerofiţi, dar tinde să 
se contamineze mai uşor. Alunul turcesc (Corylus colurna) 
nu prezintă aceste dezavantaje, fiind foarte potrivit pentru 
cultura trufelor negre.

Multe alte specii au fost utilizate pentru micorizarea puieţi-
lor. Pinii (Pinus nigra şi P. sylvestris) produc frecvent (uneori 
abundent) trufe de T. melanosporum în arborete pure sau 
amestecate cu foioase. Teii (Tilia platyphyllos şi Tilia cordata), 
carpenul (Carpinus betulus) şi fagul (Fagus sylvatica) produc 
cantităţi mari de trufe de vară (inclusiv T. a. var. uncinatum) 
în România, dar în sud-vestul Europei au capacitatea de a fi 
simbionţi ai trufei negre (ca şi altor specii) (Shaw and Lankey 
1994, Chevalier and Frochot 1997, Sisti et al. 1998). La scară 
mai mică, simbioze truficole realizează şi castanul bun (Cas-
tanea sativa), mesteacănul (Betula verrucosa) şi chiar molidul 
(Picea abies). Plopii (Populus alba, P. nigra, P. tremula) şi sălci-
ile autohtone (Salix alba, S. capraea) sunt utilizate pentru mi-
corizarea cu T. magnatum (Zambonelli et al. 1989, Angelini 
and Granetti 1995).

Multiplicarea vegetativă a plantelor (prin butăşire, marcota-
re, in vitro) şi inocularea lor cu specii de Tuber (prin spori sau 
micelii crescute in vitro – Chevalier 1972, 1973, Poitou et al. 
1983) a fost testată pentru reproducerea clonelor dezirabile 
(productive, rezistente, cu aptitudine sporită la micorizare şi 
caracteristici dorite ale sistemului radicelar) şi controlul mai 
bun al micorizării (Chevalier et al. 1978, Al Kai et al. 1984, 
Favre and Junker 1986, Zambonelli et al. 1989, Boutekrabt 
et al. 1990, Guinberteau et al. 1990).

2.2. Teste de inoculare

Testările de laborator au fost efectuate la Staţiunea ICAS 
Braşov, în:

•	 laboratorul de seminţe forestiere: inocularea variantelor 
de cultură;

•	 sera ICAS Braşov: inocularea patului nutritiv sau a puie-
ţilor;

•	 laboratorul de micologie-patologie: analiza macro – şi mi-
croscopică a ascocarpilor.

Variantele de (specii de) trufe utilizate au fost: Tuber aesti-
vum, T. magnatum, T. melanosporum.

Recoltările de trufe (ascocarpi) de Tuber aestivum şi T. magna-
tum au fost efectuate în:

•	 Direcţiile Silvice Giurgiu şi Bucureşti – păduri de stejar cu 
carpen, tei, acerinee etc., din zone de câmpie;

•	 D.S. Dolj, Olt, Gorj – păduri de cvercinee (stejar, cer, gârni-
ţă, gorun) cu carpen, tei, paltin etc., din zone de câmpie şi 
dealuri joase;

•	 D.S. Braşov, Mureş, Cluj – păduri de gorun cu carpen, fag, 
tei, cireş, paltini etc., din zone de dealuri şi poale de munte;

•	 D.S. Arad, Timiş, Bihor – păduri de cvercinee (stejar, gorun, 
cer) cu carpen, cer, tei, cireş, alun etc., din zone de deal şi 
câmpie;

•	 D.S. Bacău şi Vaslui – păduri de gorun cu carpen, tei, frasin, 
cireş, paltin etc. din zone de deal.

Inoculii de T. melanosporum au fost procuraţi din străinătate 
(Italia).

Identificarea ciupercilor se poate face:

• direct, după:

•	 trăsăturile ascocarpilor (criteriu practic – foto 3),

•	 dimensiunile sporilor (parametri ştiinţifici – (foto 4),

•	 caracteristicile radicelelor micorizate (dificil).

• indirect, după:

•	 plantele gazdă, caracteristicile habitatului şi momentul re-
coltării (criteriu practic).

În cazul de faţă cele mai importante criterii utilizate au fost 
primele două (foto 3-4).

 

Foto 3-4. Identificarea speciilor de Tuber prin analize macro – 
şi microsopice 

Identification of Tuber species by morphologic macro – and microscopic methods
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Foto 4-5. Inocularea cu (fragmente) carpofori 
Inoculation through (fragments) truffle carpophorous

 

Foto 6-7. Inocularea prin contactul cu mediu inoculat (stânga) 
sau cu puieţi micorizaţi (dreapta) 

Inoculation through contact with inoculated bed (left) and inoculated 
seedlings (right)

 

Foto 8-9. Inocularea butaşilor înrădăcinaţi (în apă) cu spori 
Inoculation of rooted cuttings using spores

Variantele de inoculare utilizate au fost:

•	 cu spori;

•	 cu ascocarpi (trufe) (foto 4-5);

•	 cu mediu (turbă şi perlită) inoculat anterior (foto 6);

•	 prin contactul cu puieţi micorizaţi (foto 7).

Calitatea inoculilor este verificată înainte de inoculare, prin 
examinarea maturării complete a ascocarpului şi prezenţa 
numeroasă a sporilor viabili (foto 4).

Inocularea cu trufe poate cuprinde mai multe subvariante 
în funcţie de momentul inoculării: în timpul semănării sau 
după apariţia cotiledoanelor şi creşterea semnificativă a ra-
dicelelor (foto 4-5), respectiv cu soluţie de spori sau cu frag-
mente de ascocarp.

Contactul cu puieţi micorizaţi se pate realiza cu seminţe ne-
încolţite sau germinate.

Mediul cu micelii de Tuber sp. se amestecă după sterilizarea 
patului, în momentul semănării.

3. Caracteristicile rădăcinilor puieţilor
Puieţii nemicorizaţi au rădăcini cu perişori absorbanţi, fără 
reţeaua Hartig dezvoltată la vârful radicelelor cele mai fine 
(foto 12, 16, 20). Sterilizarea turbei acide (pH 5,2-5,4) cu for-
malină şi a nisipului prin autoclavare a asigurat menţinerea 
puieţilor nemicorizaţi pe întregul sezon de vegetaţie, ceea ce 
conferă un mare avantaj pentru asigurarea sursei de inocul 
(trufe proaspete) (Chira et al., 2012).

Iniţierea cu greutate a procesului de micorizare în unele ca-
zuri (o parte dintre variantele cu frasin, salcie, paltin, stejar 
ş.a.) indică viteza mică a procesului (Chevalier şi Frolot 1973) 
şi unele imperfecţiuni privind utilizarea metodei de inoculare:

•	 momentul inoculării – găsirea momentului optim de re-
ceptivitate a rădăcinilor gazdei (stadiul de dezvoltare) şi 
de maturare a trufelor;

•	 capacitatea trufelor de a genera spori / micelii cu capacitate 
mare infecţioasă, în funcţie de specie, momentul matură-
rii, condiţionarea ascocarpilor (proaspete, congelate) etc.;

•	 eficacitatea diferită a metodelor de inoculare;

•	 compatibilitatea parţială dintre gazdă şi specia de ciupercă 
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simbiontă (plop, salcie etc.);

•	 incompatibilitatea gazdelor utilizate ca martor (frasin, 
paltin, ulm – specii cu micorize arbusculare, care nu for-
mează simbioze cu speciile ectomicoritice).

 

 

Foto 10-13. Rădăcini de stejar nemicorizate (stânga) / micori-
zate cu T. aestivum (dreapta) 

Common oak roots – not mycorrhized (left) / mycorrhized with T. aes-
tivum (right)

 

 

Foto 14-17. Rădăcini de alun nemicorizate (stânga) / micoriza-
te cu T. aestivum (dreapta) 

Common hazel roots – not mycorrhized (left) / mycorrhized with T. 
aestivum (right)
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Foto 18-21. Rădăcini de castan nemicorizate (stânga jos) / mi-
corizate cu T. aestivum (dreapta jos) pe acelaşi exemplar (sus) 

Sweet chestnut roots – not mycorrhized (left) / mycorrhized with T. 
aestivum (right), on the same seedling

Cele mai bine dezvoltate micorize au fost observate la plan-
tulele obţinute prin:

•	 inocularea stejarilor prin contactul cu puieţi micorizaţi 
(prin semănarea ghindei în preajma rădăcinilor micorizate 
de alun – foto 7 şi respectiv 10-13);

•	 inocularea rapidă a plantulelor de castan (care au o viteză 
de creştere foarte mare – foto 4, respectiv 18-21);

•	 inocularea butaşilor înrădăcinaţi de plop negru eurame-
rican cu o pastă de trufe (ascocarpi măcinaţi – foto 8 şi 
respectiv 22-24);

•	 în al doilea şi al treilea an de vegetaţie, gradul de micoriza-
re creşte, cuprinzând aproape toate radicelele (foto 27-28);

•	 între bogăţia sistemului radicelar (lungimea totală a rădă-
cinilor de ordinul I, II, III) şi dezvoltarea micorizelor există 
o relaţie directă (tab. 1).

 

Foto 22-24. Rădăcini de plop negru nemicorizate (stânga jos) / 
micorizate (dreapta jos) cu T. aestivum 

Black poplar roots – not mycorrhized (left) / mycorrhized with T. aesti-
vum (right)
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Foto 25-26. Rădăcini de salcie nemicorizate (cu perişori) / mi-
corizate (fără perişori) 

Roots of willow – hairy not mycorrhized (left) / mycorrhized tips with 
no hairs (right)

 

Foto 27-28. Rădăcini de alun (anul III) micorizate cu T. aesti-
vum (stânga) / rădăcini de cer (anul III) micorizate cu T. mela-

nosporum (dreapta)

Roots of hasel (year III) mycorrhized with T. aestivum (left) / roots of 
Turkey oak (year III) mycorrhized with T. melanosporum (right)

Tab. 1. Dezvoltarea rădăcinilor puieţilor micorizaţi cu T. aes-
tivum (1-6) şi T. melanosporum (7) 

Development of seedling roots mycorrhized with T. aestivum (1-6) and 
T. melanosporum (7)

Nr. Specia Data
semănării

Suma lungimii rădăcinii (cm)
Gr I

princi-
pale

Gr II
secun-
dare

Gr III
tertiare

Gr IV
cuater-
nare

Total

1 Stejar 22 febr. 132.5 323.4 39.8 495.7
2 Stejar 2 martie 65.1 190.5 24.4 280.0
3 Castan 22 febr. 184.3 300.7 34.2 519.2
4 Castan 2 martie 94.5 234.6 185.2 514.3

5 Frasin (nemi-
corizat) 13 martie 14.9 64.0 78.9

6 Paltin
(nemicorizat) 5 aprilie 41 24.5 65.5

7 Cer anul III 411.8 1063.1 295.8 5.3 1776.0

Cele mai slab dezvoltate micorize au fost observate la plan-
tulele de:

•	 stejar inoculate cu fragmente de ascocarp (foto 5 şi respec-
tiv 10-13);

•	 salcie (probabil din cauza compatibilităţii reduse cu T. aeti-
vum, deoarece butăşirea a fost efectuată cu aceeaşi metodă 
şi în acelaşi timp cu cea a plopilor negri hibrizi);

•	 frasin, paltin şi ulm inoculate cu fragmente de trufe, din 
cauza incompatibilităţii dintre gazdă şi simbiont, fiind cu-
noscute ca având alte tipuri principale de micoriză (arbus-
culare – VAM) (Brundret 2004).

Concluzii
Inocularea plantulelor

Alegerea inoculilor se face în funcţie de specia de trufe dori-
tă, momentul inoculării şi metoda aleasă. Variantele de ino-
culare testate au fost cele cu fragmente de ascocarp, mediu 
nutritiv inoculat şi prin contact cu puieţii micorizaţi. Ultima 
variantă a dat rezultatele cele mai rapide şi mai sigure, dar 
este limitată la început la o producţie de serie mică.

Caracteristicile puieţilor micorizaţi

În primul an cele mai bine dezvoltate micorize au fost obser-
vate la plantulele de stejar inoculate prin contactul cu puieţi 
micorizaţi, inocularea plantulelor de castan şi a butaşilor 
înrădăcinaţi de plop euramerican (ambele tipuri de plante 
au o viteză mare de creştere). În al doilea şi al treilea an de 
vegetaţie, gradul de micorizare creşte spre maxim.
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Abstract
Forest seedling mycorrhization with Tuber sp.

Summer truffle and white truffle are found in important quantities in forests, but inoculated seedling production and 
plantation of special truffle cultures are just on the first steps in Romania. In this paper the last ICAS tests in order to 
produce the mycorrhized seedlings with Tuber aestivum, T. magnatum and T. melanosporum are presented.

Classic methods of artificial mycorrhization of plants obtained from seed (common oak, sessile oak, Turkey oak, sweet 
chestnut, hazel) or using cuttings (poplar, willow) have been using inoculation by spores (fresh ascocarp) or by contact 
with mycorrhized roots.

Development of mycorrhized roots have been gradually, partial in the first year (more rapid in case of contact with living 
mycorrhizal trees) and generalised in the third year of vegetation.

Keywords: mycorrhization methods, Tuber, seedlings, cuttings
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Laricele: experiment 
privind sezonul de plantare

Ioan Blada, Ştefan Tănasie

1. Introducere şi stadiul cunoştinţelor

E xperimentul de faţă a pornit de la constatarea repeta-
tă, în timp şi spaţiu, că în majoritatea cazurilor stu-
diate, plantaţiile de larice (Larix decidua Mill) făcute 

primăvara cu puieţi înmuguriţi, au cauzat şi cauzează la pre-
zentul continuu, procente de prindere mici sau foarte mici, 
ceea ce înseamnă pierderi economice mari. Pe parcursul unor 
cercetări de teren efectuate în cadrul unei teme ICAS s-au 
constatat nu numai nereuşite semnificative ci şi eşecuri, în-
deosebi în primăverile cu secete prelungite (Blada, 2005).

Prin fiziologia lui, laricele ca şi alte specii de altitudine, por-
neşte foarte timpuriu în vegetaţie, mai ales atunci când 
pepiniera unde au fost produşi se află la altitudini mici sau 
mijlocii şi mai ales acolo unde nu există gheţare corespun-
zătoare. Acestea sunt două dintre motivele principale care 
contribuie la slaba reuşită a plantaţilor de primăvară (Blada, 
date nepublicate). Totuşi, în această privinţă, părerile sunt 
diferite. Astfel, în zona de pădure cu precipitaţii suficiente, 
plantaţiile nu se fac toamna pentru că toamna e pericol de 
descălţare, în special pe versanţi însoriţi (Przemetschi, şi 
Vasilescu, 1937). Îndemnuri similare spun că răşinoasele se 
plantează numai primăvara, iar foioasele se plantează şi primă-
vara şi toamna (Popa, 1958).

Plantaţiile de primăvară la puieţii cu rădăcini nude, prezintă 
mai multe avantaje, comparativ cu cele de toamnă, cu con-
diţia să înceapă imediat după topirea zăpezii şi să se încheie 
înainte de desfacerea mugurilor. În timpul iernii, plantaţiile 
de toamnă beneficiază de precipitaţiile bogate şi persistente 
care tasează solul, asigurând puieţilor cele mai bune condiţii 
de prindere şi creştere.

Totuşi, plantaţiile executate toamna prezintă mai multe in-
conveniente (deşosarea şi seceta fiziologică) decât avantaje 
(Damian, 1978). Aceste opinii sunt împărtăşite şi de alţi au-
tori care, de asemenea, precizează, la modul general, că în 
condiţiile ţării noastre, sezonul cel mai favorabil pentru exe-
cutarea plantaţiilor este primăvara timpuriu, imediat după 
topirea zăpezii şi zvântarea solului.

Plantaţiile care se execută corect în această perioadă, în 
„mustul zăpezii“ beneficiază de umiditate în sol şi aer, de ab-

senţa unor temperaturi ridicate şi prezintă procente mari de 
prinderi (Radu şi Lăzărescu, 1978).

După alte opinii, scoaterea puieţilor de larice se face de obicei 
din toamnă pentru că primăvara înmuguresc foarte timpu-
riu, înainte de a putea fi plantaţi, iar puieţii plantaţi înmu-
guriţi dau procente reduse de prindere; scosul puieţilor de 
larice la câmpie se poate începe după data de 1 noiembrie în 
timp ce la munte, încetarea vegetaţiei se produce cu 30 zile 
mai devreme decât la câmpie (Rubţov, 1961).

Scoaterea puieţilor este indicată a se face după 1 noiembrie, 
când acele puieţilor încep să se îngălbenească (Rubţov, 1959). 
De asemenea, plantarea puieţilor cu rădăcini nude se face în 
timpul repausului vegetativ, toamna, după lignificarea lu-
jerilor anuali, sau primăvara, până la desfacerea mugurilor 
(Abrudan, 2006).

Înmugurirea prea timpurie a puieţilor de larice obligă să se 
adopte una din următoarele două soluţii:

a. scoaterea puieţilor din toamnă şi depozitarea lor la şanţ la 
locul de împădurire;

b. plantarea de toamnă, deşi în acest caz pot surveni alte ne-
ajunsuri, ca alunecarea zăpezii peste puieţi, roaderea lor de 
către animale şi descălţarea.

Argumentele arătate pledează pentru scosul de toamnă al pu-
ieţilor şi păstrarea lor la şanţ (Rubţov şi colab., 1961). De ase-
menea, laricele intră în vegetaţie primăvara foarte timpuriu, 
motiv pentru care este preferabil să se planteze din toamnă, 
iar în cazul că, din anumite motive, nu se poate planta toam-
na, este necesar ca puieţii să se scoată din straturi şi să se 
pună la păstrat peste iarnă ca să nu intre în vegetaţie înainte 
de a se putea planta primăvara (Haralamb, 1963).

Pentru păstrarea puieţilor peste iarnă sunt indicate şanţu-
rile adânci de 1,0 – 1,5 m cu lăţimea de 2 m şi acoperite cu 
ramuri, nuiele sau scânduri cu menţiunea că în interiorul 
şanţului nu se pun legături ci unu-două rânduri de puieţi a 
căror rădăcini se acoperă cu pământ; eventual, primăvara se 
aruncă zăpadă în şanţ pentru păstrarea temperaturii scăzu-
te (Rubţov şi colab., 1961, Rubţov,1971).

Păstrarea puieţilor de larice şi zâmbru peste iarnă, în sau 
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aproape de şantierul de plantat a fost practicată, experimen-
tal şi cu succes, în apropierea Muntelui Zănoaga (Ocolul Sil-
vic Curtea de Argeş) şi respectiv la Obârşia Ialomiţei (Ocolul 
Silvic Moroieni); legăturile cu puieţi au fost desfăcute, iar 
aranjarea în depozit s-a făcut puiet lângă puiet, în mai multe 
straturi suprapuse, cu menţiunea că deasupra fiecărui strat 
de puieţi s-a aşezat un strat de pământ reavăn (10-12 cm gro-
sime) care a fost tasat prin călcare, astfel ca aerul şi frigul din 
timpul iernii să nu poată pătrunde; ultimul strat de pământ 
a avut grosimea de aproximativ 30 cm iar întregul depozit 
s-a acoperit cu cetină de molid (Blada, date nepublicate).

Plantatul de toamnă a fost practicat cu bune rezultate şi la 
alte specii de răşinoase. Astfel, plantaţiile cu pin negru (Pi-
nus nigra Arn.) efectuate în toamna anilor 1972 şi 1973 în 
Ocolul Silvic Strehaia au reuşit în proporţie de 80 şi respectiv 
96 % (Tutunaru, 1974). Se mai menţionează că plantaţiile de 
molid executate în toamna anilor 2007 şi 2008, la altitudi-
nea medie de 1420 şi respectiv 1455 m, în zona Canciu-Şu-
reanu din Ocolul Silvic Cugir, au realizat reuşita la plantare 
de 89 şi respectiv 85% (Blada, date nepublicate).

O experienţă utilă în acest domeniu, a fost câştigată în anii 
2004-2007 cu ocazia implementării Proiectului LIFE Natura 
în Pietrosul Rodnei, pe suprafaţa de 50 ha plantată cu zâm-
bru (Pinus cembra L.), jneapăn (Pinus mugo Turra) şi molid de 
altitudine [Picea abies (L.) Karst.]. Plantatul a 49 ha s-a făcut 
cu puieţi crescuţi în pungi de plastic iar restul de 1 ha, care 
a reprezentat un experiment separat, s-a plantat numai cu 
puieţi de zâmbru cu rădăcini nude.

Experimentul a fost iniţiat pornind de la constatări ante-
rioare (Blada, date nepublicate) potrivit cărora, la munte, 
întotdeauna săpatul vetrelelor concomitent cu plantatul de 
toamnă a fost foarte anevoios, atât datorită prezenţei sub-
arbuştilor şi ierburilor înalte cât şi păienjenişului viguros 
al rădăcinilor. Din acest motiv, pregătirea vetrelor în expe-
rimentul menţionat s-a făcut în ultima decadă a lunii iunie, 
imediat după dezgheţarea solului, când partea aeriană a ier-
burilor era putrezită iar rădăcinile opuneau o mai mică rezis-
tenţă la săpatul solului. Peste vară, vatra pregătită cu o bună 
contrapantă, a contribuit la reţinerea apei din precipitaţii şi 
la mărunţirea solului facilitând săpatul gropii şi plantatul de 
calitate la sfârşit de august-început de septembrie. În primă-
vara următoare, reuşita plantaţiei de zâmbru a fost de 91,5% 
(Blada, 2007a, 2007b, 2011). Chiar dacă aspectele studiate 
în Pietrosul nu au făcut obiectul respectivei cercetări, este 
recomandabil, totuşi, a fi luate în considerare.

Pentru a elucida unele aspecte privind sezonul de plantare a 
laricelui au fost făcute plantaţii experimentale comparative 
de toamnă / primăvară în condiţiile pedo-climatice montane 
din zona Canciu-Şureanu, Ocolul Silvic Cugir.

Articolul de faţă are ca scop de a demonstra că plantaţiile 
executate toamna, în zona montană, au şansa unei mai bune 
reuşite comparativ cu plantaţiile de primăvară.

2. Materiale şi metode
2.1. Locul şi detaliile de plantare

Experimentul s-a amplasat în Ocolul Silvic Cugir, UP IV Can-
ciu, unităţile amenajistice 122, 130 şi 131. În interiorul fie-
cărei parcele amenajistice anterior amintite, s-au delimitat 

parcelele experimentale sub numerele 122.T, 130.T şi 131.T 
care au fost plantate în toamna anului 2007 şi parcela mar-
tor 122.P plantată în primăvara anului 2008. Fiecare parcelă 
experimentală a avut suprafaţa de 0,2 ha divizată în patru 
repetiţii. Distanţa de plantare a fost de 2 x 2 m, iar aceas-
ta înseamnă 125 puieţi pe repetiţie, 500 per parcelă expe-
rimentală, 2000 pe întreg experimentul sau 2500 puieţi la 
hectar. Puieţii plantaţi au rezultat din livada seminceră (im-
propriu zis “plantaj”) de la Ocolul Silvic Horezu.

Potrivit amenajamentului, principalele date staţionale sunt: 
altitudinea cuprinsă 1350-1550 m, flora cu Luzula sylvatica 
(Huds.) Gaud. şi Hieracium alpinum L., ca specii predominan-
te în toate parcele experimentale. Parcela 122 are expoziţia 
nord-vestică, panta de 35° şi solul prepodzol mijlociu pro-
fund, relativ sărac în humus. Ambele parcele 130 şi 131 au 
expoziţie nord-estică, panta 22° şi respectiv 18°, iar solul 
este un podzol tipic, profund, cu conţinut bogat în humus.

2.2. Observaţii, măsurători şi analiza statistică

Evaluarea reuşitei plantaţilor, atât în parcelele experimenta-
le plantate toamna (T) cât şi în parcela plantată primăvara 
(P), a avut loc la sfârşitul primului sezon de vegetaţie, adică 
în toamna anului 2008, când puieţii au împlinit vârsta de un 
an. Inventarul puieţilor reuşiţi s-a făcut separat pe fiecare 
parcelă experimentală, iar în interiorul acesteia pe repetiţii. 
Rezultatele exprimate în procente au fost transformate în 
valori arcsin √% şi prelucrate prin analiza dublă a varianţei 
(Ceapoiu, 1968).

Tab. 1. Caractere măsurate în plantaţiile de larice 
Measured traits in larch plantations

Nr. Caractere studiate U / M Simbol
0 1 2 3
1 Reușita plantaţiei la vârsta de un an % R
2 Creșterea totală în înălţime la vârsta de 4 ani cm H.4
3 Creșterea anuală în înălţime la vârsta de 4 ani cm h.4
4 Diametrul la colet la vârsta de 4 ani mm Dc

Măsurătorile celor trei caractere de creştere specificate (tab. 
1) au fost făcute în toamna anului 2011, când puieţii au atins 
vârsta de patru ani. Ca şi în cazul reuşitei plantaţiilor, date-
le s-au luat separat pe fiecare parcelă experimentală, iar în 
interiorul acesteia pe repetiţii; rezultatele au fost prelucrate 
în valori metrice, potrivit aceleiaşi analize duble de varianţă 
anterior menţionate.

Atât pentru reuşita plantaţiilor cât şi pentru creşteri au fost 
efectuate două analize de varianţă, şi nume: (a) prima, care 
a inclus atât datele din cele trei parcele experimentale plan-
tate toamna cât şi cele din parcela martor, plantată primă-
vara; (b) a doua, care a analizat numai datele din parcelele 
plantate toamna. Rezultatelor analizei de varianţă li s-au 
aplicat Testul Fischer şi Yates (Fischer & Yates, 1963) (tab. 2 
şi 4) precum şi Testul Multiplu Duncan (Duncan, 1955) (tab. 
3 şi 5). În final, a fost calculată superioritatea în valori rela-
tive (%) atât a reuşitei cât şi a creşterilor din plantaţiile de 
toamnă comparativ cu cele de primăvară (tab. 6) cu ajutorul 
formulei concepute de Halauer şi Miranda (1981) adaptată 
la acest caz:

S = ((Px – Py)/ Py )*100
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unde: Px = media performanţei în parcela plantată toamna; 
Py = media performanţei în parcela martor, plantată primă-
vara.

3. Rezultate
3.1. Reuşita plantaţiilor

Analiza de varianţă a datelor rezultate din inventarul efec-
tuat la sfârşitul primului sezon de vegetaţie în plantaţiile de 
toamnă şi primăvară, evaluate şi analizate statistic împre-
ună a arătat, cu ajutorul Testului Fischer şi Yates, că între 
parcele au existat diferenţe foarte semnificative (p < 0,001) 
din punctul de vedere al reuşitei (tab. 2, rd. 2, col. 5). A doua 
analiză de varianţă, care a luat în calcul numai datele cule-
se din cele trei plantaţii de toamnă a scos în relief diferenţe 
statistic nesemnificative între respectivele plantaţii (tab. 2, 
rd. 5, col. 5).

Tab. 2. Analiza dublă a varianţei reuşitei plantaţiilor de 
toamnă (T) şi de primăvară (P) analizate împreună 

Two way ANOVA of the autumn (T) and spring (P) plantations put 
together

Rând Sursa de variaţie SPA GL (s2) F
0 1 2 3 4 5

Pentru plantaţiile de toamnă și de primăvară (martorul)
1 Repetiţii 9,59 3 3,20  1,07
2 Parcele experimentale 4836,00 3 1612,00 538,13***
3 Eroare 26,96 9 3,00

Numai pentru plantaţiile de toamnă
4 Repetiţii 10,90 3 3,632 2,55 ns
5 Parcele experimentale 7,21 2 3,607 2,53 ns
6 Eroare 8,55 6 1,425

SPA = suma pătratelor abaterilor; GL = grade de libertate; s2 = va-
rianţa (variabilitatea); F = Testul Fischer-Yates: ***p < 0,001.

Tab. 3. Media reuşitei (%) pe parcele a plantaţiilor de toamna 
(T) comparativ cu cele de primăvară(P) şi diferenţele dintre 

ele potrivit Testului Multiplu Duncan 
Successfully plantation mean (%) of autumn (T) and spring (P) planta-
tions and differences between them according to the Duncan’s Multiple 

Range Test

Rând
1 2 3 4 5 6

Parcele 130.T 122.T 131.T 122.P
Reușit (%) 93,0 92,3 91,1 51,1

1 130.T 93,0 0,0 0,7 ns 1,9 ns 41,9**
2 122,T 92,3 0,0 1,2 ns 41,2**
3 131.T 91,1 0,0 40,0**
4 122.P 51,1 0,0

**p < 0.01; ns = nesemnificativ.

Parcelele 122.T, 130.T, 131.T au fost plantate toamna, iar 
122.P a fost parcela martor, plantată primăvara.

Clasamentul parcelelor şi diferenţele dintre ele, în privinţa 
reuşitei plantaţiilor, potrivit Testului Multiplu Duncan, sunt 
prezentate în tabelul 3, din care se desprind câteva rezultate 
mai importante. Reuşita medie a fiecărei plantaţii pe parcele, 
în ordine descrescătoare, a fost următoarea: pe primele lo-
curi în clasament s-au plasat cele trei parcele plantate toam-
na şi anume 130.T, 122.T şi 131T a căror reuşite medii au fost 

de 93,0, 92,3 şi respectiv 91,1 %; pe ultimul loc a fost plasată 
parcela martor 122.P, plantată primăvara, cu o reuşită de 
numai 51,1%, adică mult inferioară plantaţiilor de toamnă 
(tab. 3, rd. 1-4, col. 2). Media reuşitei celor trei plantaţii de 
toamnă, luate împreună, a fost de 92,1% în timp ce media 
reuşitei plantaţiei de primăvară a fost de numai 51,1%, ceea 
ce înseamnă că plantaţiile de toamnă au adus un spor de reu-
şită de 41% exprimat în valori absolute şi de 80,2% exprimat 
în valori relative, comparativ cu plantaţia de primăvară (tab. 
6, rd. 1, col. 3-6). În privinţa reuşitei plantaţiilor, între par-
celele plantate toamna şi parcela martor plantată primăvara 
au fost puse în evidenţă diferenţe statistice distinct semni-
ficative (p < 0,01) în toate cazurile. Magnitudinea respecti-
velor diferenţe a fost de 41,9, 41,2 şi respectiv 40,0% (tab. 3, 
rd. 1-3, col. 6). S-a mai constatat că între parcelele plantate 
toamna nu au existat diferenţe semnificative în ceea ce pri-
veşte reuşita (tab. 3, rd. 1-2, col. 4-5). Devine evident faptul 
că magnitudinea diferenţelor de reuşită dintre aceste două 
categorii de plantaţii pledează în favoarea plantatului de 
toamnă, cu condiţia ca toate fazele lucrării să fie executate 
corect.

3.2. Creşterile

Performanţele de creştere se referă la trei caractere metrice 
măsurate la finele sezonului de vegetaţie al celui de al pa-
trulea an şi anume creşterea totală şi anuală în înălţime şi 
creşterea în diametru la colet. Analiza combinată a varianţei 
datelor metrice rezultate din măsurători efectuate atât în 
parcelele plantate toamna cât şi în parcela martor plantată 
primăvara, a scos în evidenţă, cu ajutorul Testului Fischer & 
Yates, existenţa diferenţelor foarte semnificative (p < 0,001) 
între cele patru parcelele în privinţa creşterilor în înălţime 
(H.4 şi h.4) şi a diametrului la colet (D.c) (tab. 4, rd 2, col. 4, 6, 
8). Cea de a doua analiză de varianţă a datelor obţinute din 
măsurători efectuate numai în parcelele plantate toamna a 
demonstrat că şi în acest caz s-au constatat diferenţe distinct 
semnificative (p < 0,01) pentru creşterile anuale în înălţime 
şi a diametrului la colet şi foarte semnificative (p < 0,001) în 
cazul creşterii totale în înălţime (tab. 4, rd 5, col. 4, 6, 8).

Clasamentul stabilit în funcţie de media creşterilor pe parce-
le precum şi diferenţele metrice dintre ele, stabilite cu ajuto-
rul Testului Multiplu Duncan au fost înserate în tabelul 5, pe 
baza căruia se prezintă principalele rezultate.

La vârsta de patru ani, performanţele medii ale creşterii to-
tale în înălţime a puieţilor din parcelele 131.T, 130.T şi 122.T 
plantate toamna, au atins valorile de 187,9, 172,4 şi respectiv 
144,4 cm, iar mediile creşterilor anuale în înălţime au fost de 
55,7, 49,0 şi respectiv 46,8 cm. Spre deosebire de creşterile 
din parcelele plantate toamna, media creşterilor în parcela 
martor 122.P plantată primăvara, a fost mult mai mică, re-
spectiv 111,9 cm la creşterea totală şi de 34,7 cm la creşterea 
anuală în înălţime (tab. 5, rd. 1-4, 5-8, col. 2).

Media creşterii totale în înălţime în cele trei parcele expe-
rimentale plantate în sezonul de toamnă, luate împreună 
şi media aceluiaşi caracter din parcela martor plantată în 
sezonul de primăvară a fost de 168,2 şi respectiv 111,9 cm; 
diferenţa dintre aceste medii exprimată în valori absolute şi 
relative a fost de 56,3 cm şi respectiv de 50,3% (tab. 6, rd. 2, 
col. 3-6). Câteva aspecte luate în plantaţii, în al patrulea se-
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zon de vegetaţie au fost înserate în figurile 1, 2 şi 3.

Tab. 4. Analiza dublă a varianţei creşterilor la vârsta de patru 
ani la puieţii plantaţi toamna şi primăvara în patru parcele 

experimentale 
Two way ANOVA of the growth traits at age four of the autumn and 

spring planted seedlings in four experimental plots

Rând Sursa de
variaţie G.L.

Caractere măsurate
H.4 h.4 Dc.4

s2 F s2 F s2 F
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pentru plantaţiile de toamnă și de primăvară (martor)
1 Repetiţii 3 24,38  2,31 10,54  1,53 0,52  0,42
2 Parcele 3 4460,32 422,82*** 306,72 44,55*** 78,32 64,15***
3 Eroare 9 10,55 6,88 1,22

Numai pentru plantaţiile de toamnă
4 Repetiţii 3 21,24 1,55 9,52 1,15 0,87 0,57
5 Parcele 2 1937,22 141,42*** 86,41 10,48** 27,06 17,67**
6 Eroare 6 13,70 1,53

Testul Fischer-Yates: ***(p < 0.01; **p < 0.01;

Tab. 5. Media de creştere a puieţilor plantaţi toamna (T) şi 
primăvara (P), pe parcele şi diferenţele dintre ele la vârsta de 

patru ani, potrivit Testului Duncan 
The growths mean of the autumn (T) and spring (P) planted trees by 

plots and the differences between them according to the Duncan’s Mul-
tiple Range Test

0 1 2 3 4 5 6
Creșteri totale în înălţime și diferenţe (cm)

Rând Parcele
131.T 130.T 122.T 122.P

Medii (cm) 187,9 172,4 144,4 111,9
1 131.T 187,9 0,0  15,5**  43,5**  75,9**
2 130.T 172,4  0,0 27,9** 60,4**
3 122.T 144,4  0,0 32,5**
4 122.P 111,9  0,0

Creșteri anuale în înălţime și diferenţe (cm)

Rând Parcele
131.T 130.T 122.T 122. P

Medii (cm)  55,7  49,0  46,8  34,7
5 131.T 55,7 0,0 6,7** 8,9** 21,0**
6 130.T 49,0  0,0  2,2 ns 14,3**
7 122.T 46,8  0,0 12,1**
8 122.P 34,7  0,0

Creșteri totale în diametru la colet și diferenţe (mm)
Rând Parcele 131.T 130.T 122.T 122. P

Medii (mm) 28,5 27,3  23,5  18,7
9 131.T 28,5 0,0 1,2 5,0** 9,8**

10 130.T 27,3 0,0 3,8** 8,7**
11 122.T 23,5  0,0 4,8**
12 122.P 18,7  0,0

Testului Duncan: **p < 0.01; ns = nesemnificativ;

Parcelele 122.T, 130.T, 131.T au fost plantate toamna 
iar122.P este parcela martor, plantată primăvara.

Tab. 6. Mediile reuşitei plantaţiilor (%) şi a creşterilor puieţilor pe 
sezoane de plantare şi diferenţele absolute şi relative dintre ele 

Successfully plantation means (%) and the seedlings growth according 
to the planting season and the differences between them

Sezonul plantării Superioritatea

Rân-
dul

Carac-
terul U/M Toamnă Primăvară Absolută Relativă (%)

0 1 2 3 4 5 6
1 R % 92,1 51,1 41,0 80,2
2 H.4 cm 168,2 111,9 56,3 50,3
3 h.4 cm 50,5 34,7 15,8 45,5
4 Dc mm 26,4 18,7 7,8 41,2

Foto 1. Puiet la vârsta de patru ani din parcela martor 122.P 
(foto I. Blada) 

Seedling at age four from the 122.P control plot

Foto 2. Puiet la vârsta de patru ani din parcela 122.T 
(foto I. Blada) 

Seedling at age four from the 122.T plot

Media creşterii anuale în înălţime a puieţilor din cele trei 
plantaţii de toamnă şi a puieţilor din parcela martor, plan-
taţi primăvara, au atins valorile de 50,5 şi respectiv 34,7 cm 
adică o diferenţă în plus de 15,8 cm
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exprimată în valoare absolută şi de 45,5% exprimată în va-
loare relativă faţă de martor (tab. 6, rd. 3, col. 3-6). Magnitu-
dinile diferenţelor de creştere dintre parcele plantate toam-
na şi parcela martor au fost de 75,9, 60,4, 32,5 cm în cazul 
creşterii totale şi de 21,0, 14,3 şi 12,1 cm în cazul creşterii 
anuale în înălţime (tab. 5, rd. 1-3, 5-7, col. 6). Este interesant 
de observat că diferenţe distinct semnificative (p < 0,01) de 
creştere totală şi anuală în înălţime au fost evidenţiate şi în-
tre parcelele plantate toamna (tab. 5, rd. 1, 2, 5, col. 4-5).

Foto 3. Porţiune de plantaţie la vârsta de patru ani din parce-
la 131.T (foto I. Blada) 

Plantation sample at age 4 from the 131.T plot

Diametrul mediu la colet al puieţilor în vârstă de patru ani 
din parcelele plantate toamna a realizat valorile de 28,5, 27,3 
şi respectiv 23,5 mm, în timp ce în parcela martor, plantată 
primăvara, media a fost mai mică, respectiv 18,7 cm (tab. 5, 
rd. 9-12, col. 2). La acelaşi diametru la colet, între mediile 
puieţilor din cele trei parcele plantate toamna, pe deopar-
te, şi media puieţilor plantaţi primăvara, pe de altă parte, au 
fost puse în evidenţă diferenţe statistice foarte semnificati-
ve (p < 0,01) a căror valori sunt de 9,8, 8,7, şi 4,8 (tab. 5, rd. 
9-11, col. 6). Media diametrului la colet a puieţilor din cele 
trei plantaţii de toamnă şi media aceluiaşi caracter realizată 
în plantaţia de primăvară a fost de 26,4 şi respectiv 18,7 mm 
ceea ce, în valori absolute înseamnă o diferenţă de 7.8 mm în 
timp ce în valori relative de 41,2% în favoarea plantaţiilor de 
toamnă (tab. 6, rd. 4, col. 3, 4, 5, 6).

Rezultatele medii înserate în tabelul 6 demonstrează, odată 
în plus, performanţele superioare ale plantaţiilor executate 
toamna comparativ cu acelea executate primăvara.

3.3. Constatări suplimentare

Foarte frecvent producerea puieţilor de larice are loc în pe-
piniere situate la altitudini mici şi mijlocii unde sezonul de 
vegetaţie este mai lung decât la munte, motiv pentru care 
puieţii îşi prelungesc mult intrarea în repaus vegetativ. Este 
ştiut faptul că plantarea unor astfel de puieţi care nu şi-au 
încheiat creşterea are ca rezultat îngheţarea lor parţială sau 
totală. Acesta este unul din motivele pentru care plantatul 
de toamnă cu puieţi nelignificaţi a fost şi este evitat de foarte 
mulţi silvicultori.

Întâmplător, în acest experiment, puieţii plantaţi la mijlocul 
lunii octombrie 2007 erau nelignificaţi spre vârf şi în plus 

aveau şi acele îngălbenite şi nescuturate pe acea parte de 
tulpină. În urma observaţiilor făcute la sfârşitul lunii iunie 
2008 s-a constatat o reuşită excepţională şi că nici un puiet 
nu a fost vătămat de ger. Se consideră că următorii factori 
au contribuit la evitarea vătămării vârfului puieţilor de către 
îngheţ şi anume: (a) întreruperea fluxului hidric ascendent 
odată cu scoaterea puieţilor din pepinieră; (b) pierderea de 
către puieţi, în perioada de la scoatere până la plantare (14 
zile) a unei anumite cantităţi de umiditate; (c) lignificarea 
post plantare a puieţilor datorită atât factorilor menţionaţi 
la punctele (a) şi (b) cât şi datorită unui climat relativ cald 
care a urmat după plantare până spre sfârşitul primei deca-
de a lunii noiembrie 2007, când au apărut primele ninsori. 
Plantaţiile ulterioare, din toamna anilor 2008 şi 2009 făcute 
în 11 parcele din aceeaşi unitate de producţie, de către Oco-
lul Silvic Cugir, au confirmat în mare măsură constatările 
menţionate anterior. Este de dorit ca şi alte ocoale silvice să 
testeze plantatul de toamnă al laricelui în condiţiile climato-
edafice proprii.

În cazul eventualelor vătămări, de către îngheţ, ale vârfuri-
lor puieţilor, laricele, spre deosebire de brad molid sau pin, 
are capacitatea fiziologică de a-şi reface mult mai uşor tulpi-
na a cărei rectitudini nu are de suferit.

4. Discuţii
Din literatura citată la capitolul Introducere, rezultă că atât 
plantaţiile de larice făcute toamna cât şi cele făcute primăva-
ra prezintă riscuri ce ţin de mai mulţi factori, printre care se 
amintesc biologia speciei care determină înmugurirea foarte 
timpurie, vitalitatea puieţilor, condiţiile staţionale ale locu-
lui de plantare şi corectitudinea cu care se respectă regulile 
silvice în toate fazele de lucru. Plantaţiile de primăvară, care 
foarte frecvent se fac cu puieţi înmuguriţi au reuşite mici, 
ceea ce în termeni economici înseamnă pierderi mari.

Experimentul ale cărui rezultate fac obiectul acestui articol a 
demonstrat că plantaţiile executate în toamna 2007 au avut 
reuşite mult superioare celor efectuate în primăvară 2008, 
deşi s-au aflat în aceleaşi condiţii staţionale montane. În 
mod cert, reuşita mult mai bună a puieţilor plantaţi toam-
na comparativ cu martorul de primăvară s-a datorat bunei 
ancorări în sol a rădăcinilor şi aportului permanent de umi-
ditate din sol şi atmosferă începând din momentul plantării 
şi continuând până primăvara târziu. Aceşti factori de mediu 
care au menţinut în continuu turgescenţa celulelor puieţilor 
au determinat, nu numai eliminarea şocului de plantare de 
primăvară ci şi o mai bună reuşită a plantaţiilor precum şi 
intrarea mai timpurie în vegetaţie, urmată de o creştere în 
înălţime şi diametru la colet viguroase pe parcursul întregu-
lui sezon de vegetaţie al anului următor plantării.

Deşi la plantat s-a folosit o singură provenienţă, s-au con-
statat totuşi diferenţe distinct semnificative de creştere nu 
numai între media celor trei parcele plantate toamna, pe 
deoparte şi parcela plantată primăvara, pe de altă parte, ci 
şi între cele trei parcelele plantate toamna, considerate la 
singular. Întrucât puieţii plantaţi au aparţinut unei singure 
provenienţe, este puţin probabil ca diferenţele de creştere 
dintr-o parcelă sau alta să fi fost cauzate de factori genetici 
ci mai degrabă de anumiţi factori de mediu. Astfel pare evi-
dent că la apariţia acestor diferenţe au contribuit nu numai 
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sezonul de plantare cu aportul lui diferit de umiditate şi tem-
peratură favorabile, ci şi alţi factori de mediu precum trofi-
citatea solului, panta şi expoziţia care acţionând separat sau 
combinat, au influenţat într-un sens sau altul, atât reuşita 
plantaţiilor cât şi creşterile puieţilor. În acest sens se scot în 
relief creşterile totale în înălţime semnificativ mai mari ale 
puieţilor din parcela 131.T comparativ cu creşterile acelora 
din parcela 122.T; acest fapt se explică prin aceea că prima 
parcelă are panta de numai de 22° şi sol profund cu conţinut 
ridicat de humus în timp ce a doua parcelă are panta de 35°, 
solul relativ superficial şi conţinut scăzut de humus. Dar, di-
ferenţele de creştere mai pot fi puse şi pe seama influenţelor 
negative atribuibile execuţiei neuniforme a lucrărilor de des-
copleşire a vegetaţiei erbacee şi lemnoase în toate parcelele 
experimentale.

Peste iarna 2007/ 2008, plantaţiile nu au suferit de fenome-
nul descălţării, nici vătămări cauzate de seceta fiziologică şi 
nici de zdreliri provocate de cervide. Se poate afirma că pre-
zenţa continuă, până primăvara târziu, a stratului de zăpadă 
a prevenit producerea vătămărilor amintite. Totuşi, zdreli-
rea scoarţei puieţilor de către cervide a avut loc, dar nu în 
primul sezon de vegetaţie când puieţii erau mici şi protejaţi 
de stratul de zăpadă, ci în al treilea şi al patrulea sezon de la 
plantare. Frecvenţa puieţilor zdreliţi în parcelele experimen-
tale 122.T şi 122.P, cu expoziţie nord-vestică, a fost mult mai 
mică în comparaţie cu frecvenţa din parcelele 130 şi 131 a 
căror expoziţie este mai însorită, fapt care, în zilele însorite, 
atrage cervidele (foto 4).

Foto 4. Puiet zdrelit la vârsta de trei ani în parcela 122.T 
(foto I. Blada) 

Scratched seedling at age 3 in the 122.T plot

Datorită cerinţelor sale termice modeste, care-i provoacă o 
înmugurire exploziv-timpurie, laricele este frecvent poten-
ţial vulnerabil la îngheţurile de primăvară. Cu toate acestea, 
spre deosebire de alte răşinoase, mai ales de brad, el îşi reface 
relativ uşor aparatul foliaceu, iar tulpina viitorului arbore nu 
suferă modificări de rectitudine majore.

Experimentul de faţă a demonstrat că puieţii care la începu-

tul lunii octombrie, în pepinieră, nu aveau încheiat total se-
zonul de vegetaţie, au reuşit să se lignifice la scurt timp după 
scoaterea şi plantarea lor la munte; se presupune că acest fe-
nomen biologic s-a produs datorită atât temperaturii monta-
ne mai scăzute cât şi întreruperii circuitului hidric transpor-
tor al substanţelor nutritive din sol spre coroana puieţilor; 
acestea ar fi cauzele potrivit cărora respectivii puieţi nu au 
fost vătămaţi de gerul de iarnă.

5. Concluzii
•	 Puieţii din parcelele plantate toamna au realizat nu numai 

o mult mai bună reuşită dar şi o creştere în înălţime şi di-
ametru la colet semnificativ superioare puieţilor plantaţi 
primăvara iar acest fapt pledează, odată în plus, în favoa-
rea plantaţiilor de toamnă efectuate în staţiuni montane 
similare cu cele de la Canciu-Şureanu.

•	 Reuşita plantaţiilor, în general, şi a celor de toamnă în 
special, depinde nu numai de condiţiile climatice favora-
bile ci şi de provenienţa şi calitatea puieţilor precum şi de 
execuţia corectă a tuturor fazelor implicate în acest proces, 
începând cu scosul puieţilor şi terminând cu plantatul lor.

•	 Rezultatele obţinute au demonstrat că plantatul laricelui în 
sezonul de toamnă, în zona montană Canciu-Şureanu, s-a do-
vedit a avea reuşită mult superioară plantatului de primăvară.

•	 Pe baza acestor rezultate se recomandă utilizarea cu precă-
dere a plantatului de toamnă în condiţii staţionale similare.

•	 La stabilirea sezonului de plantare a laricelui, se impune a 
lua în considerare că atât fiziologia pornirii în vegetaţie a 
speciei cât şi factorul hidric post-plantare sunt întotdeau-
na favorabili plantaţiilor de toamnă şi mai puţin favorabili 
plantaţiilor de primăvară. Asupra plantaţiilor de primă-
vară, potenţial, acţionează cel puţin doi factori de risc: (a) 
modestele cerinţe genetice ale speciei faţă de temperatu-
ra ambiantă care determină o foarte timpurie pornire în 
vegetaţie, fapt care poate compromite plantaţia; (b) seceta 
de primăvară, care în mulţi ani a contribuit la calamitarea 
plantaţiilor, nu numai de larice ci şi de alte specii.
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Abstract
Larch: planting season tests

A European larch (Larix decidua Mill) planting trial was established at 1500 m elevation, in the Canciu-Sureanu Mountain 
zone, in order to clarify which season of planting provides better results. For this reason, three experimental plots were 
planted in the autumn of 2007 year, and a fourth one in the next spring, as control. The statistical design, in each experi-
mental plot consisted of four replications, 125 seedlings per replication, 500 per experimental plot and 2 x 2 m spacing. 
The planting success was recorded at the end of the first vegetation season while the growth traits at the end of the fourth 
season. According to the variance analyses, highly significant statistical differences (p < 0.001) were found between au-
tumn and spring plantation concerning the planting success, but no significant differences were found between the three 
autumn plantations. The average planting success was as much as 92.1% for the autumn plantation but only 51.1% for the 
spring plantation. Similarly, highly significant differences (p < 0.001) were found between autumn and spring plantation 
regarding the three growth studied traits, i. e. total height, annual height and root collar diameter growth. Means of the 
total and annual height growth and root collar diameter were 168.2 cm, 50.5 cm and 26.4 mm respectively, in the autumn 
plantations and 111.9 cm, 34.7 cm and 18.7 mm respectively, in the spring plantations. In conclusion, the autumn plan-
tation of larch brings higher planting success and faster growth than the spring plantation.

Keywords: Larix decidua, autumn plantation, spring plantation, analysis of variance, planting success, growth traits.
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Resursele Genetice Forestiere de Brad 
(Abies alba Mill.) din România

Virgil Scărlătescu, Elena Stuparu, Marius Budeanu*

1. Introducere

În secolul XXI, conservarea resurselor genetice forestie-
re reprezintă una dintre marile preocupări ale cercetării 
ştiinţifice în scopul conservării biodiversităţii, în general 

şi a protecţiei pădurilor, în special. Poziţia geografică a Ro-
mâniei, influenţele climatice şi varietatea formelor de relief, 
au generat o diversitate biologică ridicată exprimată la toate 
cele trei niveluri de abordare (UNEP/CBD, 1992): diversita-
tea sistemelor ecologice, diversitatea specifică şi diversitatea 
genetică (Pârnuţă et al., 2011). Pentru multe dintre speciile 
forestiere autohtone, populaţiile româneşti sunt superioare 
provenienţelor din alte zone geografice ale Europei atât în 
privinţa capacităţii de bioacumulare şi a calităţii lemnului, 
cât şi în privinţa rezistenţei la adversităţi, fiind capabile să 
prezinte stabilitate polifuncţională la variaţia factorilor de 
mediu (Enescu şi Ioniţă, 2002; Héois şi Van de Sype 1991; 
Ujvari şi Ujvari, 2006; Mihai, 2009).

Resursele genetice forestiere prezintă marele avantaj că asi-
gură menţinerea populaţiilor (speciilor) de plante şi animale 
în habitatul lor natural, astfel încât acestea îşi pot continua 
procesele de evoluţie prin mecanismele lor specifice de di-
versitate genetică şi adaptabilitate (Frankel şi Soule, 1981). 
Scopul conservării resurselor genetice forestiere este de a 
asigura adaptabilitatea speciilor în condiţiile schimbărilor 
climatice ce afectează în prezent ecosistemele terestre, prin 
menţinerea unui nivel corespunzător de variabilitate gene-
tică (Enescu et al., 1997). Catalogul Naţional al Resurselor 
Genetice Forestiere (RGF-uri) (Pârnuţă et al., 2011) conţine 
populaţii conservate in situ şi ex situ pentru toate speciile de 
răşinoase si foioase autohtone şi exotice introduse, impor-
tante şi relevante din fondul forestier, existente în ecosiste-
me forestiere reprezentative.

Bradul (Abies alba Mill), ocupă în prezent circa 5% din supra-
faţa împădurită a României (Şofletea şi Curtu, 2007), ponde-
rea de participare a speciei reducându-se constant în ultimii 
200 ani, aceeaşi tendinţă înregistrându-se în multe alte ţări 
ale Europei (Bucher, 1999). Cu atât mai importante sunt mă-
surile de conservare şi management durabil al RGF-urilor de 
brad.

2. Materialul şi metoda de cercetare
Constituirea resurselor genetice forestiere de brad (Abies 
alba Mill.) s-a realizat în conformitate cu recomandările 
Comitetului Fellow Up de punere în aplicare a rezoluţiei pri-
vind conservarea resurselor genetice forestiere, adoptată cu 
prilejul Conferinţei Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor 
din Europa, la Strasbourg, în anul 1990 (MCPFE, 1990). S-a 
ţinut cont şi de recomandările în vigoare existente la nivel 
european referitoare la conservarea RGF, cuprinse în Progra-
mul EUFORGEN (2009) şi Proiectul EUFGIS (2010), precum 
şi la cele existente în literatura de specialitate (Geburek şi 
Turok, 2005). Constituirea RGF a presupus parcurgerea ur-
mătoarelor etape (Budeanu şi Pârnuţă, 2009): explorarea, 
eşantionarea, descrierea, evidenţa, clasificarea şi stabilirea 
măsurilor de management. Ca regulă generală, o RGF este 
constituită dintr-un NUCLEU, ce constituie resursa propriu-
zisă, şi o zonă tampon, cu rol în protejarea nucleului (Pârnu-
ţă, 2011). În prima fază s-au stabilit şi delimitat regiunile 
de provenienţă pentru materialele forestiere de reproducere 
din România (Pârnuţă et al., 2010).

Pentru brad s-a urmărit identificarea a minimum o resursă 
genetică forestieră (RGF) pentru fiecare regiune de proveni-
enţă din zona de optim ecologic al speciei. Ca regulă genera-
lă, au fost selectate ca RGF-uri arboretele naturale, de vârste 
mari (cel puţin 80 ani), cele mai valoroase din punct de vede-
re al productivităţii, calităţii şi rezistenţei la adversităţi, din 
regiunea de provenienţă respectivă. S-au selectat drept RGF 
acele arborete care au clasa de producţie mai ridicată decât 
media bradului în regiunea respectivă (Şofletea, 2005). Ace-
eaşi regulă s-a aplicat şi pentru calitatea arboretului, apreci-
ată conform criteriilor de calitate folosite la selecţia rezer-
vaţiilor de seminţe (Enescu, 1969). Rezistenţa la adversităţi 
s-a apreciat în funcţie de prezenţa sau absenţa, în momentul 
inventarierii, a unor vătămări evidente produse de factori 
biotici sau abiotici adverşi (Legea 107 / 2011).

Identificarea, eşantionarea şi descrierea resurselor genetice 
forestiere de brad a început în toamna anului 2005, având 
ca punct de pornire primul catalog realizat de Ioan Lalu 
(1996).
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3. Rezultate şi discuţii
Pentru brad, în perioada 2005 – 2008 au fost identificate şi 
descrise un număr de 61 de nuclee de conservare, a căror su-
prafaţă totală reprezintă 10.2% din suprafaţa totală a RGF 
din România, cifră aproape dublă faţă de proporţia de par-
ticipare a speciei în compoziţia actuală a pădurilor noastre. 
Doar pentru trei specii (fag, molid, gorun) s-au constituit 
mai multe nuclee de conservare, dar ponderea acestora în 
pădurile României este mult mai mare decât proporţia de 

participare a bradului.

Repartiţia Resurselor genetice de brad pe regiuni de provenien-
ţă se prezintă în tabelul 1 şi în figura 1. Pentru toate cele 61 de 
RGF se propune metoda de conservare in situ deoarece toate pro-
vin din sămânţă, astfel că se vor conserva în mediul lor natural.

Vârsta medie a arboretelor este de circa 100 ani, consistenţa 
0.7 – 0.8, iar 89% dintre arborete sunt de productivitate su-
perioară (clasele de producţie I şi II).

Tabelul 1. Resursele genetice forestiere de brad din România 
Silver fir Forest Genetic Resources in Romania

Regiunea de provenienţă
Nr. nuclee de 
conservare a 

bradului

Suprafaţa totală 
a RGF
-ha-

Suprafaţa efectivă 
brad
-ha-

Ponderea bra-
dului
-%-

Specii asociate
Limitele altitu-

dinale
-m-

A1. Carpaţii Orientali Vestici 8 253.6 100.9 40 MO, FA, PAM 700 – 1200
A2. Carpaţii Orientali Estici 12 947.0 424.2 45 MO, FA, PAM 450 – 1200

A3. Carpaţii Orientali, Depresiunea Giurgeu – Ciuc 5 329.0 148.0 45 MO, FA, PAM, ULM 810 – 1200

B1. Carpaţii de Curbură – Depresiunea Brașovului 13 402.6 206.1 53 MO, FA, PAM, 
ULM, LA 570 – 1300

B2. Carpaţii de Curbură – Clina Exterioară 6 244.5 158.7 65 MO, FA, PAM 480 – 1350
C1. Carpaţii Meridionali Nordici 4 104.3 53.9 52 MO, FA, PAM, ME 625 – 1300

C2. Carpaţii Meridionali Sudici 4 135.2 58.1 43 MO, FA, PAM, ME, 
PLT 740 – 1450

D1. Munţii Banatului – Mehedinţi-Cerna-Semenic 2 52.8 25.6 48 MO, FA, PAM, ME, 
PLT 690 – 870

D2. Munţii Banatului – Ţarcu – Poiana Ruscă 4 118.6 69.3 58 FA 750 – 1450
E2. Munţii Apuseni Vestici 2 83.9 54.6 65 MO, FA, PAM 740 – 1250
E3. Munţii Apuseni Estici 1 21.6 15.1 70 FA 960 – 1210

TOTAL 61 2693.1 1314.5 49 - -

Unităţile amenajistice ce înconjoară nucleele de conservare 
îndeplinesc rolul principal de protecţie a acestora, şi poartă 
denumirea de zonă tampon. Cele 61 de nuclee de conservare 
a bradului sunt izolate de 4672.9 ha de păduri încadrate în 
zona tampon (Pârnuţă et al., 2011).

Figura 1. Harta repartiţiei RGF de brad pe regiuni de proveni-
enţă (Pârnuţă et al., 2011) 

Repartition of Silver fir FGR on regions of provenances map

Resursele genetice forestiere de brad sunt localizate în urmă-
toarele etaje fitoclimatice:

•	 FM3 (Montan de molidişuri) – în judeţul Cluj;

•	 FM2 (Montan de amestecuri) – în judeţele Maramureş, 

Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, 
Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmbovi-
ţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava;

•	 FM1 + FD4 (Montan – premontan de făgete) – în judeţele 
Harghita, Covasna, Braşov şi Sibiu;

•	 FD3 (Deluros de gorunete şi goruneto-făgete) – în judeţul 
Caraş-Severin.

Din punct de vedere geografic, RGF-urile sunt răspândite în-
tre 45°00‘ (judeţul Caraş-Severin) şi 47°50‘ (judeţul Suceava) 
latitudine Nordică, precum şi între 22°00‘ (judeţul Caraş-
Severin) şi 26°55‘ (judeţul Bacău) longitudine E. Altitudinal, 
s-au identificat RFG-uri între 450 m şi 1450 m.

Substratul litologic al acestor RGF-uri este diversificat: an-
dezite, şisturi cristaline, conglomerate, gresii silicioase, fli-
şuri grezoase, argile marnoase, marne grezoase şi conglome-
rate, gnaise, micaşisturi, calcare, dolomite, riolite etc.

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 4.0°C şi 8.5°C, 
iar precipitaţiile medii anuale au valori situate între 650 mm 
şi 1220 mm. Ambele corespund zonei de optim ecologic pen-
tru brad (Stănescu et al., 1997).

Cu ocazia efectuării lucrărilor de teren au fost identificate şi 
câteva arborete excepţionale sub raport dimensional, dintre 
care amintim: Măneciu şi Bolătău (Figura 2), Săcele, Strâm-
bu Băiuţ, Văratec, Cârţibav, Meştera, Ursoaia, Voroneţ, Pie-
troasa, Loben, Demăcuşa, Secu, Brădet, Pârâul Caprelor, Va-
lea Cerbului.
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Figura 2. RGF de brad impresionante prin dimensiuni şi calita-
tea lemnului (Măneciu – stânga şi Bolătău – dreapta) 

Silver fir FGR impressive by dimensions and wood quality (Măneciu – 
left and Bolătău – right)

În Catalogul RGF este cuprinsă totodată şi o resursă de brad 
uriaş [Abies grandis (Dougl.) Lindl.], situată în cadrul R.P.L.P. 
Săcele R.A., în UP VI Tărlung, şi care, la vârsta de 60 ani se 
încadrează la clasa I de producţie (Pârnuţă et al., 2011).

4. Concluzii
Conservarea şi managementul durabil al Resurselor Gene-
tice Forestiere de brad prezintă o importanţă deosebită în 
contextul necesităţii de creştere a proporţiei de participare a 
acestei specii în compoziţia pădurilor României.

Arboretele încadrate în categoria RGF vor îndeplini dublu 
rol: prezervarea resurselor valoroase de brad şi, totodată, vor 
furniza materiale de reproducere genetic ameliorate, care 
vor contribui la îmbunătăţirea performanţelor de creştere, 
calitate a lemnului şi stabilitate, pentru viitoarele păduri de 
brad.
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Abstract
Forest genetic resources of Abies alba Mill. in Romania

The constant reduction of Silver fir (Abies alba Mill.) contribution to forests composition in the last 200 years, trend 
recorded in many European countries, requires the enactment / embracement of conservation and sustainable manage-
ment measures for forest genetic resources (FGR). They are able to provide genetically improved breeding materials that 
will contribute to increase the bioaccumulation capacity and qualitative traits of the wood, in the fir forests. In Romania, 
61 FGR have been selected in ecological optimum range of Silver fir. In Eastern Carpathians are located 41% of Silver fir 
FGR, in Curvature Carpathians 31% of these, 13% in Southern Carpathians, while in the Western Romanian Carpathians 
are situated 15% of fir FGR. All the stands are coming from natural regeneration so, their in situ conservation is therefore 
required. All stands have higher productivity and a mean age of about 100 years. Especially valuable populations for quan-
titative and qualitative traits were identified in Prahova, Maramureş, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Bacău, 
Harghita and Covasna counties. Also, a giant fir [Abies grandis (Dougl.) Lindl.] FGR was established, located near Braşov, 
and has a 22 m for total height at age sixty.

Keywords: Silver fir, giant fir, genetic resources, in situ conservation, Romanian Carpathians.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

34

Cercetări pentru înfiinţarea unor 
livezi semincere de paltin de munte 

(Acer pseudoplatanus L.)
Mirabela Marin, Marius Budeanu

1. Introducere

G enul Acer include un număr mare de specii de arbori 
şi arbuşti al căror areal cuprinde teritorii însemna-
te din Europa, America de Nord, Asia şi Africa. La 

noi în ţară se găseşte în special în zona montană, până la 
1500 – 1600 m altitudine (Şofletea şi Curtu, 2007). Paltinul 
de munte (Acer pseudoplatanus L.) face parte, alături de cireş 
pădureţ, frasin, sorb, ulm şi nuc, din categoria ”foioaselor 
preţioase” (Joyce et al., 1998; Bastien şi Târziu, 1999; Blada 
et al., 2000; Dincă L. şi Dincă M., 2003; Nicolescu şi Kruch, 
2009; Spiecker et al., 2009; Nicolescu et al., 2010). Izolat, la 
noi în ţară, au fost identificate exemplare de paltin creţ în 
zonele Baia Mare, Vatra Dornei, Sighetu Marmaţiei, Dărmă-
neşti (Dincă L. şi Dincă M., 1996).

Cunoscându-se importanţa economică a acestei specii, în noua 
ediţie a Catalogului Naţional al Resurselor Genetice Forestiere 
(aprobat prin O.M. 945 / 01.03.2012), au fost constituite 14 nu-
clee de conservare pentru paltin de munte, localizate în Carpa-
ţii Orientali (5), Carpaţii de Curbură (3), Munţii Banatului (4), 
Munţii Apuseni (1) şi Podişul Moldovei (1) (Pârnuţă et al., 2012).

Cele mai importante avantaje ale unei livezi semincere (plan-
taj) sunt cele referitoare la obţinerea de seminţe cu însuşiri 
genetice şi biologice superioare ce rezultă în urma selecţiei 
şi încrucişării celor mai valoroşi arbori (arbori plus); în cazul 
livezilor de clone arborii fructifică de la vârste mici (2-8 ani); 
arborii pot fi menţinuţi la înălţimi reduse, facilitând o recol-
tare mult mai uşoară a fructelor şi seminţelor (Şofletea, 2005).

Dată fiind starea lâncedă de vegetaţie a livezii semincere 
existente, se propune înfiinţarea de noi livezi pentru aceas-
tă importantă specie. În acest scop, au fost recoltate altoaie, 
atât din livada existentă cât şi dintr-o populaţie naturală 
constituită ca rezervaţie de seminţe.

2. Locul cercetărilor
Livada seminceră Trestioara este singura livadă de paltin de 
munte din România, fiind situată în raza ocolului silvic Codrii 

Cetăţilor R.A., în unitatea de producţie IV Vlădeni, unitatea 
amenajistică 9P, proprietate publică a comunei Dumbrăviţa. 
Acesta a fost instalată în anul 1985 şi este compusă din 33 de 
clone, originare din zona Carpaţilor de Curbură, din regiunile de 
provenienţă: B1 – Depresiunea Braşovului, respectiv B2 – Car-
paţii de Curbură, clina exterioară (Pârnuţă et al., 2010). Coordo-
natele geografice ale livezii semincere sunt următoarele: 45°45’ 
latitudine nordică, 25°18’ longitudine estică şi 585 m altitudine.

Rezervaţia de seminţe de paltin de munte inclusă în prezen-
tul studiu, este una dintre cele mai valoroase rezervaţii din 
ţara noastră. Este localizată în raza R.P.L. Kronstadt R.A., în 
unitatea de bază VII Râul Mic, unitatea amenajistică 34 şi 
prezintă următoarele coordonate geografice: 45°33’ latitudi-
ne nordică, 25°31’ longitudine estică şi 825 m altitudine. Ar-
boretul este situat în regiunea de provenienţă B120 – Carpaţi 
de Curbură, Depresiunea Braşovului (Pârnuţă et al., 2010).

3. Metoda de cercetare
În livada seminceră s-a efectuat inventarierea clonelor, în 
vederea identificării exemplarelor viguroase din care să se 
recolteze altoaie. Ulterior, asupra acestora s-a intervenit cu 
lucrări de stimulare a lăstăririi şi fructificaţiei (foto 1, foto 2).

Foto 1. Arbore înainte de intervenţie 
Tree before stimulating intervention
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Foto 2. Arbore după intervenţie 
Tree after stimulating intervention

În rezervaţia de seminţe au fost aleşi şi inventariaţi 30 de ar-
bori seminceri. S-au efectuat măsurători şi observaţii asupra 
următoarelor caractere:

•	 diametrul la 1,30 m s-a măsurat folosind clupa forestieră;

•	 înălţimea totală şi înălţimea până la prima ramură verde 
s-au determinat cu un aparat electronic de precizie ridicată 
(± 10 cm) Vertex III;

•	 diametrul coroanei a rezultat din media proiecţiilor la sol a 
două diametre perpendiculare, măsurate cu ruleta;

•	 prin apreciere vizuală, s-a stabilit o încadrare a celor 30 de 
arbori în clase Kraft.

Arborii din care s-au prelevat altoaie au fost numerotaţi, fo-
losind vopsea de culoare galbenă.

Pentru prelevarea altoaielor de paltin de munte din livada 
seminceră, s-a folosit o foarfecă telescopică (foto 3), în timp 
ce, în rezervaţie au fost utilizate scări din aluminiu cu trei 
tronsoane, precum şi alte materiale pentru asigurarea sigu-
ranţei căţărătorilor.

Foto 3. Recoltarea altoaielor cu foarfeca telescopică 
Grafts harvesting with telescoping scissor

Datele obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul pro-

gramelor Statistica 8.0 şi Excel, iar fotografiile au fost reali-
zate de autori.

4. Rezultate şi discuţii
În livada seminceră au fost identificate 232 de exemplare (ra-
meţi) ce prezintă vitalitate foarte bună şi 114 cu vitalitate 
bună. Pentru a surprinde cât mai bine diversitatea genetică 
a livezii, s-au prelevat 1022 altoaie, din toate exemplarele vi-
guroase.

În rezervaţia de seminţe au fost aleşi 30 de arbori seminceri, 
repartizaţi pe toată suprafaţa unităţii amenajistice pentru 
a surprinde cât mai multe dintre biotipurile prezente în po-
pulaţie şi situaţi la cel puţin 30 m unul de celălalt, pentru a 
evita consangvinizarea. Caracteristicile biometrice ale celor 
30 de arbori se prezintă în tabelul nr. 1.

Tab. 1. Descrierea arborilor plus din rezervaţia de seminţe 
Descriptions of plus trees from seed stand

Nr. 
Crt.

Diametrul 
1,30 m (cm)

Înălţimea 
totală (m)

Înălţimea 
elagată (m)

Diametrul 
coroanei (m)

Clasa Kraft a 
arborilor

1 22.7 23.8 15.6 2.8 II
2 25.0 23.4 10.5 5.0 I
3 21.0 22.6 12.7 3.6 II
4 31.5 24.8 16.4 3.7 II
5 29.0 27.1 9.1 5.3 II
6 20.5 24.1 14.1 3.0 II
7 26.0 23.4 13.2 4.2 II
8 26.5 25.5 10.4 4.3 II
9 28.5 24.6 11.2 5.9 II

10 30.5 24.2 12.7 5.7 II
11 28.0 24.7 10.5 5.8 II
12 35.5 24.6 9.2 6.0 I
13 27.0 27.5 15.8 4.5 II
14 28.5 27.1 9.6 4.9 II
15 17.5 17.5 6.2 4.0 II
16 29.5 29.2 6.4 5.7 II
17 34.0 28.6 7.5 5.5 II
18 20.5 23.0 8.7 4.0 II
19 26.0 26.9 12.2 3.5 II
20 19.5 23.7 15.8 3.0 II
21 24.5 27.4 15.9 4.3 II
22 23.5 26.4 15.8 4.0 II
23 15.0 18.6 8.5 3.0 II
24 28.5 27.3 14.7 4.5 II
25 25.0 26.6 9.7 4.5 II
26 26.0 26.9 12.1 5.5 II
27 20.0 21.2 7.2 3.2 II
28 20.5 23.8 10.7 4.6 II
29 18.0 25.0 16.1 3.2 II
30 24.0 22.7 10.5 4.0 II
Me-
dia 25.1 24.7 11.6 4.4 -

Valoarea medie a diametrului la 1,30 m este de 25,1 cm, iar 
amplitudinea de variaţie se încadrează în intervalul: 15,0 cm, 
cât a înregistrat arborele 23, până la 35,5 cm, diametrul ob-
ţinut de arborele 12. În ceea ce priveşte înălţimea arborilor 
inventariaţi, aceasta înregistrează o valoare medie de 24,7 
m, înălţimea minimă (17,5 m) fiind obţinută de arborele 15, 
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iar cea maximă ( 29,2 m) de arborele 16. Cea mai mare ca-
pacitate de realizare a elagajului natural prezintă arborele 4 
(16,4 m), în timp ce, valoarea cea mai mică este înregistrată 
de arborele 15 (6,2 m). Media înălţimii până la prima ramură 
verde este de 11,6 m ceea ce reprezintă 47% din înălţimea 
totală. Valoarea consemnată pentru proporţia înălţimii ela-
gate (47%) este apropiată de valoarea medie (56%) consem-
nată în podişul Getic (Scărlătescu, 2008). Diametrul mediu 
al coroanei este de 4,4 m, valoarea minimă (2,8 m) fiind ob-
ţinută de arborele 1, iar cea maximă (6,0 m) de arborele 12. 
Clasificarea Kraft relevă faptul că 7% din arborii inventariaţi 
sunt predominanţi şi 93% dominanţi.

S-au obţinut corelaţii pozitive şi foarte semnificative (r = 
0,65***) între caracterele de creştere (fig. 1). Între înălţimea 
totală şi înălţimea elagată corelaţia este pozitivă (r = 0,23), 
astfel încât, odată cu intensificarea creşterilor şi elagajul este 
mai activ, rezultând o calitate superioară a lemnului.

Fig 1. Corelaţia dintre diametrul la 1,30 m şi înălţimea totală 
Correlation between breast height diameter and total height

Din rezervaţia de seminţe s-au recoltat 567 altoaie, de pe 
8 arbori seminceri (B4, B5, B9, B11, B14, B15, B21 şi B24), 
având vârsta medie de 40 – 45 ani (maturi).

În martie 2012, altoaiele recoltate (foto 4) au fost grefate pe 
portaltoaie cu vârsta de 1 an, în pepiniera Ştefăneşti (foto 5).

Foto 4. Altoaie prelevate din livada seminceră şi rezer-
vaţia de seminţe 

Grafts collected from seed orchard and seed stand

Foto 5. Reuşita altoirii pe portaltoaie 
Successful grafting on wildstock

5. Concluzii
Necesitatea înfiinţării unei noi livezi semincere de paltin de 
munte este pe deplin justificată, atât din punct de vedere al 
stării de vegetaţie a livezii semincere existente, cât mai ales 
datorită faptului că acesta este singura livadă seminceră de 
paltin de munte din ţara noastră.

Importanţa înfiinţării unei noi livezi semincere este accen-
tuată şi de valoarea economică a acestei specii, precum şi de 
faptul că, alături de frasin, cireş pădureţ, ulm, nuc şi sorb, 
paltinul de munte este una dintre speciile de foioase preţi-
oase.
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Abstract
Research for the establishment of a new sycamore (Acer pseudoplatanus L.) seed orchards

Knowing the economic importance of this species and the difficult vegetation condition of the only one seed orchard, 
we plan to establish a new seed orchards of sycamore. For this goal, grafts were collected from healthy specimens, from 
existing seed orchard and from a natural population. After observations and measurements made on the 30 plus trees 
selected in seed stand, we obtained positive and very significant correlation between breast height diameter and total 
height. Positive correlation was resulted also between pruning height and total height. Increasing growth, pruning beco-
me more active and have a positive influence on wood quality. To obtain healthy grafts interventions were performed for 
stimulating the grafts growth. In March 2012, 1022 grafts were collected from seed orchard and 567 from seed stand. 
After harvesting, they was grafted on one year wildstock, followed in 2013, to be used for installing new seed orchards.

Keywords: grafting, plus trees, seed orchard, seed stand, sycamore.
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STAţIUNI FORESTIERE

Cercetări privind inf luenţa 
modificărilor staţionale asupra unor 

caracteristici structurale ale arboretelor 
din incintele silvice îndiguite 

în Lunca şi Delta Dunării
Costel Petcu

1. Introducere

Incintele silvice îndiguite sunt terenuri cu destinaţie fo-
restieră aparţinând fondului forestier naţional, situate 
în Lunca şi Delta Dunării, create exclusiv pe cale arti-

ficială prin îndiguire, desecare, nivelare, deci scoase de sub 
regimul natural de inundaţii, cu scopul de a fi cultivate cu 
specii repede crescătoare de plopi hibrizi şi sălcii selecţiona-
te de mare productivitate pentru obţinerea de sortimente de 
lemn pentru PAL, PFL, celuloză, cherestea, furnire tehnice 
şi estetice ş.a.

Beneficiind de rezerve importante de apă în sol provenite din 
inundaţiile anilor anteriori amenajării şi din pânza freatică, 
incintele îndiguite au fost plantate cu specii de plopi şi sălcii 
selecţionate, utilizând clone de mare productivitate şi rezis-
tenţă la adversităţi care valorificau maximal potenţialul sta-
ţiunilor forestiere imediat după îndiguire. În aceste condiţii 
arboretele create erau caracterizate de stare de vegetaţie acti-
vă şi foarte activă (viguroasă), stare fitosanitară bună, reali-
zând cel mai adesea clase de producţie şi de calitate superioare 
(clasa de producţie şi clasa de calitate I şi II) (Petcu, 2012).

Pe măsura trecerii timpului arboretele instalate în incintele 
îndiguite au intrat în declin (Giurgiu, 2004), apărând fenome-
ne de uscare pe scară largă (exemplu OS Măcin – incinta silvi-
că Rachelu – 2002; OS Rusca – incinta silvică Ilgani – 2007), 
fiind necesară exploatarea acestora înainte de vârsta exploa-
tabilităţii (prin derogare de la prevederile amenajamentului 
silvic). Acest fenomen este actualmente evident în toate in-
cintele silvice îndiguite din Lunca şi Delta Dunării, generând 
probleme deosebite de gospodărire şi administrare a fondului 
forestier (Filat et al., 2009; Greavu, 2010; Petcu, 2012).

2. Locul cercetărilor
Localizarea în sectoarele luncii şi deltei Dunării. Cercetările s-au 
desfăşurat în zona de silvostepă, în sectorul predobrogean al lun-
cii inundabile a Dunării (după clasificarea Ujvari, 1972) ce se 
desfăşoară între localitatea Măcin şi primul ceatal (în dreptul 
localităţii Pătlăgeanca) şi în zona de stepă din sectorul deltaic.

Localizarea bioclimatică. Încadrarea teritoriului în care s-au 
desfăşurat cercetările în marile unităţi bioclimatice ale spa-
ţiului biogeografic al ţării noastre (Chiriţă et al., 1977) relevă 
situarea în zona de silvostepă (Ss) şi stepă (S). Această înca-
drare este însă puţin relevantă, staţiunile forestiere studiate 
având caracter de intrazonalitate, ca urmare a influenţei Du-
nării manifestate în primul rând prin regimul său hidrologic.

Fig. 1 – Localizarea cercetărilor în bazinul românesc al Dunării 
 Location of research in the Romanian Danube basin
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Localizarea în unităţile administraţiei silvice. Cercetările s-au 
desfăşurat în sectorul inferior al Luncii şi Delta Dunării, si-
tuate în judeţul Tulcea, în fondul forestier administrat de că-
tre Direcţia Silvică Tulcea prin Ocoalele Silvice Măcin, Rusca 
şi Tulcea.

3. Metoda de cercetare
Pentru a avea o perspectivă mai amplă asupra implicaţiilor 
pe care le are modificarea condiţiilor staţionale din incin-
tele silvice îndiguite asupra vegetaţiei forestiere s-a consi-
derat necesar ca pe lângă consecinţele la nivelul structurii 
arboretului să fie abordată şi problematica repercusiunilor 
privind calitatea arboretelor. Dintre caracteristicile calita-
tive ale arboretelor s-a avut în vedere determinarea pentru 
cele cinci tipuri staţionale a stării fitosanitare exprimate prin 
gradul de vătămare Gv şi gradul de uscare pe arboret Gu ce ex-
primă amploarea fenomenului de uscare din fiecare arboret 
(Anonymus, 1988).

Pentru evaluarea stării de sănătate, în arborete aparţinând 
fiecărui tip staţional din cele cinci cele mai răspândite, atât 
în regim inundabil cât şi în regim îndiguit s-a determinat 
gradul de vătămare Gv în conformitate cu metodologia pre-
văzută în Îndrumările tehnice pentru reconstrucţia ecologică a 
pădurilor –ediţia 1988. În acest scop s-au amplasat pieţe de 
probă de câte 50 de arbori (de la 3 până la 5 în fiecare arboret, 
în funcţie de suprafaţă) pentru care s-a evaluat gradul de vă-
tămare după următoarea scară:

1. sănătos – reducerea aparatului foliar cu 10% (n1)

2. slab – reducerea aparatului foliar cu 11 – 30% (n2)

3. mediu – reducerea aparatului foliar cu 31 – 65% (n3)

4. puternic şi uscat – reducerea aparatului foliar peste 65% (n4).

După gruparea numărului de arbori pe grade de defoliere s-a 
calculat gradul de vătămare pe arboret Gv utilizând următoa-
rea formulă (Anonymus, 1988):

De asemenea s-a calculat gradul de uscare pe arboret Gu utili-
zând formula (***, 1988):

Gradul de uscare indică gravitatea fenomenului de uscare al 
arboretului şi a fost interpretat în funcţie de mărimea sa pe 
scara de apreciere prevăzută în instrucţiunile tehnice.

4. Rezultate şi discuţii
Prezentarea rezultatelor s-a făcut tabelar, punând în com-
paraţie valorile gradului de vătămare şi a celui de defoliere 
pentru situaţia arboretelor din staţiuni omoloage în regim 
inundabil şi regim îndiguit.

Tabelul 1. Valorile comparative pentru gradul de vătămare şi 
de uscare – arborete pe TS1 

Comparative value for the damaging and dieback degree – stands of site 
type no. 1

Grad de vătămare Sim-
bol

TS 1 – inundabil TS 1 – îndiguit

ni Gv Gu ni Gv Gu

sănătos 1 104

31% 8%

19

92% 66%
slab 2 29 28

mediu 3 9 77

puternic și uscat total 4 8 126

Total 150 250

Pentru arborete situate în staţiuni din tipul 1 se poate con-
stata o afectare puternică a stării de sănătate a arboretelor 
din incintele îndiguite, cu un grad de vătămare de 92% şi 
grad de uscare de 66%, ceea ce înseamnă gradul IV de uscare 

– foarte puternic. Se desprinde concluzia că, în cazul tipului 
1 modificările staţionale rezultate în urma îndiguirilor au 
condus la modificări profunde ale specificului ecologic, cu 
implicaţii atât la nivelul productivităţii arboretelor (aşa cum 
s-a putut vedea la punctul anterior), dar mai ales al aptitudi-
nii fitocenotice. Staţiunile de acest tip în regim îndiguit au 
devenit improprii culturii plopilor negri hibrizi.

Foto 1. Arboret de plop euramerican cu grad de uscare foarte 
puternic în staţiuni de tipul 1 

Euramerican poplar stands with very strong degree of dieback in type 1 
stationaries

Tabelul 2. Valorile comparative pentru gradul de vătămare şi 
de uscare – arborete pe TS2 

Comparative values for the degree of damage and dieback – stands in TS2

Grad de vătămare Sim-
bol

TS 2 – inundabil TS 2 – îndiguit

ni Gv Gu ni Gv Gu

sănătos 1 117

22% 4%

41

84% 58%
slab 2 24 36

mediu 3 6 56
puternic și uscat total 4 3 117

Total 150 250

Staţiunile de tipul 2, asemenea tipului staţional anterior, în 
urma scoaterii de sub regimul de inundaţie al Dunării îşi pi-
erd aptitudinea fitocenotică pentru plopii negri hibrizi, în ar-
boretele existente înregistrându-se grade de uscare de 58% 
ceea ce înseamnă o încadrare în gradul III de uscare – puter-
nic. Uscarea speciilor de plop se datorează în primul rând lip-
sei apei din sol, cauzată la rândul ei de absenţa inundaţiilor 
şi coborârea nivelului pânzei freatice.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

40

Foto 2. Arboret de plop euramerican cu grad de uscare foarte 
puternic în staţiuni de tipul 2 

Euramerican poplar stands with very strong degree of dieback in type 2 
stationaries

Tabelul 3. Valorile comparative pentru gradul de vătămare şi 
de uscare – arborete pe TS3 

Comparative values for the degree of damage and dieback – stands in TS3

Grad de vătămare Sim-
bol

TS 3 – inundabil TS 3 – îndiguit
ni Gv Gu ni Gv Gu

sănătos 1 171

15% 4%

79

68% 26%
slab 2 18 75

mediu 3 7 62
puternic și uscat total 4 4 34

Total 200 250

Referitor la tipul staţional 3, rezultatele cercetărilor scot în 
evidenţă o amploare mai scăzută a fenomenului de uscare. 
Gradul de vătămare rămâne totuşi ridicat 68% faţă de 15% 
în condiţii de regim inundabil, însă gradul de uscare de 26% 
indică un arboret cu încadrare la gradul de uscare II – usca-
re slabă. Condiţiile mai bune de vegetaţie sunt explicate de 
aportul suplimentar de apă din pânza freatică a cărui nivel 
în sezonul de vegetaţie nu coboară atât de mult ca în cazul 
tipurilor staţionale anterioare.

Foto 3. Arboret de plop euramerican cu grad de uscare slab în 
staţiuni de tipul 3 

Euramerican poplar stands with very strong degree of dieback in type 3 
stationaries

Tabelul 4. Valorile comparative pentru gradul de vătămare şi 
de uscare – arborete pe TS4 

Comparative values for the degree of damage and dieback – stands in TS4

Grad de vătămare Sim-
bol

TS 4 – inundabil TS 4 – îndiguit

ni Gv Gu ni Gv Gu

sănătos 1 119

21% 6%

103

31% 10%
slab 2 19 23

mediu 3 7 17

puternic și uscat total 4 5 7
Total 150 150

Tabelul 5. Valorile comparative pentru gradul de vătămare şi 
de uscare – arborete pe TS5 

Comparative values   for the degree of damage and dieback – stands in TS5

Grad de vătămare Sim-
bol

TS 5 – inundabil TS 5 – îndiguit

ni Gv Gu ni Gv Gu

sănătos 1 109

27% 11%

100

33% 14%
slab 2 17 21

mediu 3 14 17

puternic și uscat total 4 10 12
Total 150 150

În starea de sănătate cea mai bună din incintele îndiguite se 
menţin arboretele instalate pe tipul staţional 4 şi 5 a căror 
grade de vătămare nu depăşeşte 35%, iar gradul de uscare se 
situează sub 15%, fiind din acest punct de vedere încadrate 
în arborete cu gradul de uscare I – sănătos. Trebuie subliniat 
că în cazul acestor ultime două tipuri staţionale specificul 
ecologic a fost mai puţin modificat, umiditatea activă a solu-
lui necesară întreţinerii arboretelor fiind deocamdată menţi-
nută la nivele mai ridicate decât în cazul tipurilor staţionale 
cu cotă relativă superioară, în principal pe seama aportului 
freatic. De aceea, cel puţin în această etapă, schimbările sta-
ţionale au consecinţe mai evidente în ce priveşte potenţialul 
de producţie al staţiunii şi mai puţin la nivelul favorabilităţii 
pentru o anumită biocenoză.

5. Concluzii şi recomandări
Analiza rezultatelor obţinute din calculul gradului de vătăma-
re şi a gradului de uscare în arborete din staţiuni inundabile 
versus staţiuni în regim de incintă, conduce la concluzia că 
efectul modificărilor staţionale prin scoaterea de sub regi-
mul apelor de inundaţii a determinat în timp o înrăutăţire 
drastică a stării de sănătate a arboretelor. În staţiuni din 
tipul 1 şi 2, situate în incintele silvice îndiguite, gradul de 
uscare al arboretelor este puternic şi foarte puternic, ceea 
ce scoate în evidenţă pierderea aptitudinilor fitocenotice a 
acestor staţiuni pentru vegetaţia forestieră specifică Luncii 
şi Deltei Dunării. În cazul celorlalte tipuri de staţiuni, cu 
cote relative mai scăzute, urmare a nivelului pânzei freatice 
mai ridicat în perioada bioactivă, starea de sănătate a avut 
mai puţin de suferit, arboretele înregistrând grade de uscare 
slabă în cazul tipului staţional 3, iar în cazul tipurilor 4 şi 5 
fiind neafectate din acest punct de vedere. Rezultatele cerce-
tărilor conduc la concluzia că staţiunile din tipurile 3, 4 şi 5 
îşi menţin favorabilitatea pentru speciile de Salicaceae (plopi 
şi sălcii), scoaterea de sub regimul de inundaţii prin îndigu-
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ire influenţând semnificativ doar potenţialul de producţie a 
arboretelor instalate.

Urmare a modificărilor staţionale apărute prin scoaterea de 
sub regimul de inundaţii este necesar să se adopte noi obiec-
tive socio-economice pentru pădurile din incintele silvice 
îndiguite, întrucât funcţia prioritară de producere de masă 
lemnoasă atribuită arboretelor nu mai poate fi actualmente 
îndeplinită. Noile obiective socio-economice privind utiliza-
rea terenurilor din incintele silvice îndiguite trebuie să aibă 
pe viitor o formulare clară şi fără echivoc, fiind necesar ca 
administratorul să decidă dacă se vor crea arborete pentru 
a îndeplini funcţiune prioritară de protecţie a mediului în-
conjurător – aspect susţinut de către entităţi de protecţie a 
mediului dat fiind şi statutul de arie protejată de interes na-
ţional (rezervaţie a biosferei) şi comunitar (SCI, SPA) sau vor 
avea în continuare funcţiuni prioritare de producere a masei 
lemnoase. În orice situaţie, introducerea speciilor zonale în 
aceste staţiuni pentru a răspunde modificărilor apărute la 
nivel staţional este o măsură nesustenabilă întrucât nu răs-
punde niciunuia dintre obiective, fie acestea de protecţie a 
mediului sau de producere intensivă de masă lemnoasă; de 
aceea recomandarea explicit făcută este aceea de evitare a 
acestor situaţii.
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Abstract
Research on the influence of site changes on structure characteristics of stands in forest dam fields in Danube 
Holms and Delta

In the floodplain and delta of the Danube, removal from the influence of flood waters caused as a worsening of the health 
of the stands. But in the types of stationaries with lower relative rates, due to higher groundwater levels during the bi-
oactive period, health was less affected, the stands showing low dieback degrees, or not being affected in this regard. So 
these last stationaries maintain their favorability for species of Salicaceae (poplars and willows), and removal from the 
influence of flood regime by damming significantly influences only the production potential of stands installed.

Keywords: damming effects, poplars, willows, floodplain, Danube Delta, stationary types.
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Puncte de vedere
Ştefan Vlonga

Josef Bauer:,,... critica şi disputele erau încurajate, 
nu pedepsite.

Tăierile arborilor ce au ajuns la vârsta sau diametrul, 
fixate ca ţel de gospodărire, se numesc tăieri de re-
generare. Aceasta înseamnă că scopul principal al 

acestor intervenţii îl constituie înlocuirea arboretului ajuns 
la maturitate cu un alt arboret tânăr, constituit din specii 
proprii staţiunilor respective, care să preia funcţiile econo-
mice şi ecologice ale arboretului înlocuit. De modul în care se 
face această înlocuire depinde sănătatea noului arboret, cu 
repercursiuni asupra modului de îndeplinire a obiectivelor 
social-economice atribuite. Bineînţeles că un arboret cât mai 
sănătos este de preferat.

Se ştie că proporţia de vătămare a seminţişului, provocată 
de recoltarea arborilor prin tăieri de regenerare, creşte direct 
proporţional cu înălţimea sa. Astfel, la făgete şi amestecuri 
de răşinoase cu fag, după executarea celei de a doua tăieri de 
regenerare succesivă sau progresivă, seminţişul cu înălţimea 
de cel mult 40 cm s-a vătămat în proporţie de circa 40 %, iar 
cel cu înălţimea de 60 cm şi mai mare, în proporţie de 60-
70%. De asemenea, rănile provocate puieţilor au fost mult 
mai severe la înălţimi ale acestora de peste 60 cm, decât la 
înălţimi de sub 40 cm. Bineînţeles că la executarea celei de 
a treia tăieri de regenerare (ultima) proporţia de vătămare a 
seminţişului va creşte, atât datorită volumului de masă lem-
noasă ce se va recolta cât şi faptului că şi seminţişul va fi mai 
înalt. Se desprinde, de aici, necesitatea ca eliberarea semin-
ţişului de către arboretul matern să se facă când înălţimea 
acestuia nu a depăşit 30-40cm (Vlonga, 1998a). La aceste 
înălţimi, de 30-40 cm, seminţişurile de fag, brad şi molid au 
vârste de 6-10 ani şi pot fi eliberate de acoperişul arboretului 
matern, conform perioadelor speciale de regenerare înscrise 
în Normele tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamente-
lor, 2000.

Seminţiş natural instalat se întâlneşte, în făgete şi ameste-
curi de răşinoase cu fag, încă de la vârsta de 30-40 de ani. 
Puieţi se instalează în continuare, succesiv, dar, din lipsă de 
lumină, dispar. La exploatabilitate, în toate arboretele din 
formaţiile forestiere specificate mai sus se găseşte seminţiş 
cu desimea medie de 2 puieţi/m2, pe suprafeţe ce ocupă în-
tre 60 şi 95% din aria totală a arboretului respectiv (Vlonga, 
1998a). În urma observaţiilor de teren, s-a constatat că, în 
general, în amenajamentul românesc regenerarea naturală 

este subevaluată. De ce? Pentru că la estimarea regenerării 
naturale (a seminţişului) este nevoie de opriri şi de ampla-
sarea a mici suprafeţe de probă, lucru ce consumă timp. Ar-
borii se văd mergând, seminţişul, mai puţin! Şi mai există 
un motiv: analizând stereotipic, în amenajamente nu se di-
ferenţiază intensitatea şi numărul intervenţiilor cu tăieri de 
regenerare în funcţie de proporţia din suprafaţă acoperită 
cu seminţiş, ci, doar, de consistenţa arboretului matur. Exe-
cutarea primei tăieri de regenerare, succesivă sau progresivă, 
face ca tot mai multă lumină să pătrundă în arboretele re-
spective, în porţiunile rărite ca şi în porţiunile dintre ochiuri. 
În acest fel, în locurile unde pătrunde mai multă lumină se-
minţişul creşte mai înalt, iar în cele unde pătrunde o cantita-
te mai mică de lumină seminţişul rămâne mai mic. Vârsta se-
minţişului este, însă, practic, aceeaşi în ambele situaţii, deci 
nu se înregistrează diferenţe notabile de vârste ale puieţilor. 
Prima tăiere de regenerare se execută când seminţişul este 
relativ mic şi vătămările acestuia sunt în proporţie mai mică. 
La următoarele tăieri de regenerare seminţişul este din ce 
în ce ai înalt şi proporţia în care este vătămat creşte. Astfel, 
mai multe intervenţii cu tăieri de regenerare într-un arboret 
nu duc decât la obţinerea unor arborete tinere cu proporţia 
arborilor vătămaţi tot mai mare şi cu răni tot mai serioase. 
Acelaşi volum de masă lemnoasă este extras, pe total, din 
arboret, indiferent dacă se execută o singură intervenţie 
sau mai multe. Pe lângă aceasta, în procesul de exploatare 
a masei lemnoase, în arborete cu seminţişuri înalte, de pes-
te 1,5-2 m, este necesar să se facă culoare în pâlcurile de ti-
neret pentru a se doborî arborii şi a scoate trunchiurile sau 
catargele respective. Folosirea tractoarelor la colectare mă-
reşte cuantumul vătămărilor produse solului, seminţişului 
şi, eventual, a arborilor rămaşi. Cei ce pledează pentru pe-
rioade lungi de regenerare nu iau în seamă faptul că arborii 
maturi au, fiecare, câte 2-3 tone, coroane mari, şi, de cele mai 
multe ori (mai ales la fag), nu pot fi doborâţi decât în direcţia 
în care este aplecată coroana. De asemenea, perioadele lungi 
de regenerare incumbă o mare împrăştiere a volumului de 
masă lemnoasă exploatată, cu cantităţi mici de recoltat la 
unitatea de suprafaţă, ceea ce măreşte distanţa de colectare 
cu tractorul sau atelajele, situaţie ce duce, implicit, la mări-
rea cheltuielilor de recoltare, pe care le suportă, nejustificat, 
tot societatea umană. În Austria arboretele de fag şi molid 
se exploatează prin tăieri rase în benzi, folosindu-se, pentru 
scos-apropiat, funicularul (Vlonga, 1998, II).

SILVICULTURă
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Ca o concluzie a celor de mai sus, se desprinde faptul că ar 
trebui ca numărul de intervenţii cu tăieri de regenerare să 
se stabilească în funcţie de mărimea suprafeţei ocupată cu 
seminţiş şi nu în funcţie de consistenţa arboretului matern. 
Astfel, în cazul făgetelor, la o proporţie de cel puţin 70% din 
suprafaţă regenerată natural, să se exploateze toţi arborii 
print-ro singură intervenţie, denumită tăiere unică; termen 
ce ar putea fi preluat şi în cazul molidişurilor, în locul celui 
de tăiere rasă. În restul situaţiilor: în făgetele regenerate na-
tural în proporţie mai mică de 70%, ca şi în amestecurile de 
răşinoase cu fag, să se execute două intervenţii: prima, în 
care să se pună în lumină seminţişul existent şi să se creeze 
condiţii pentru însămânţarea suprafeţei fără seminţiş din 
arboret, şi a doua, prin care să se extragă arboretul matur 
rămas, atunci când cel puţin 70% din suprafaţă este regene-
rată natural.

Burschel şi Schmaltz,1965, citaţi de Mayer, 1984, spun: „Se-
minţişul natural de fag se închirceşte sub 10% din lumina 
plină. Pentru stimularea creşterii regenerării naturale de fag 
este necesar cel puţin 20% din lumina plină, ceea ce necesită 
o reducere a gradului de acoperire a arboretului sub 50%.

Drăcea, 1923-1924 arată că: ”Toată arta silvicultorului în cur-
sul operaţiunilor de regenerare naturală este să potrivească 
în fiecare moment adăpostul superior în aşa fel ca relele lui 
să fie minime”...”Seminţişurile prea bătrâne şi mici (piperni-
cite), care au tânjit mulţi ani sub acoperişul arboretului bă-
trân nu mai cresc viguros, dacă se reculeg. Un seminţiş tânăr, 
la timp descoperit, creşte ulterior mai bine ca unul de multă 
vreme dominat. Seminţişurile din specii de lumină mai bă-
trâne de 10 ani, ca şi cele din specii de umbră mai bătrâne de 
20 de ani, cer, în genere, mult timp pentru a se reculege şi, ca 
atare, nu se pot folosi”. Acelaşi autor, dar în alt tratat, Drăcea, 
1942, spune: „Singurul lucru pe care drept ni se cere ... dacă 
cu adevărat vrem să părăsim o silvicultură cu totul barba-
ră, este ca arboretele să se regenereze bine, să fie sănătoase, 
trainice, complete, alcătuite din specii valoroase. Fără reali-
zarea acestui minim opera noastră este o sălbăticie. Cinstit 
este să nu ne atingem de arborete, dacă în urma noastră nu 
rămâne, cel puţin o frumoasă regenerare”. Ori, ceea ce facem 
noi acum, adoptând perioade lungi de regenerare, de 30 de 
ani şi mai mari, prin care se obţin arborete cu seminţişuri cu 
înălţimi diferite, dar nu şi vârste diferite în aceeaşi măsură, 
vătămate într-o proporţie aşa de mare încât se găsesc cu greu 
arbori sănătoşi, de viitor, la executarea curăţirilor şi a răritu-
rilor, nu este o barbarie?

În Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor – teren, 1980, 
la pagina 99, se scrie: ,,În tipul de structură echienă sau re-

lativ echienă se încadrează marea majoritate a aboretelor de 
codru cu vârste de până la 60-70 de ani”. Întrebare firească: 
dacă până la vârsta de 60-70 de ani nu au fost diferenţe de 
vârste ale arborilor ce alcătuiesc arboretele respective, iar 
tipul structural a fost definit ca echien sau relativ echien, 
cum de „peste noapte” au apărut astfel de diferenţe de vârste 
între arbori, ca să se treacă la tipul structural relativ pluri-
en sau, poate, chiar, plurien? A crede că arborii cu diametre 
şi înălţimi mai mici, dintr-un arboret, amestecaţi intim cu 
ceilalţi arbori, sunt automat şi mai tineri, ţine de copilăria 
silviculturii.

În Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, 2000, la 
stabilirea posibilităţii prin metoda claselor de vârstă, proce-
deul inductiv, se spune că acest procedeu se bazează pe însu-
marea volumelor posibil de extras stabilite pe teren, pentru 
arboretele încadrate provizoriu (n.n.: ?) în suprafaţa periodi-
că în rând. De la început se pune întrebarea: cât de precisă şi 
de luat în seamă poate fi o valoare ce este rezultatul unei în-
cadrări provizorii a arboretelor în suprafaţa periodică? Apoi, 
nu se cunosc precis suprafeţele şi nici volumele arboretelor 
respective şi nici nu se poate analiza întreaga unitate de pro-
ducţie până nu se ştiu toate arboretele exploatabile, pentru 
o, eventuală, judecare a acestora ţinând cont de restricţiile 
impuse de alăturarea parchetelor. Concluzia este că un ast-
fel de calcul nu se poate face decât după ce se cunosc toate 
datele arboretelor din unitatea de producţie respectivă, iar 
formularea din norme ar putea să aibă următorul conţinut: 

„La procedeul inductiv se iau în calcul volumele posibil de extras 
în următorul deceniu din arboretele incluse în prima suprafaţă 
periodică, cu respectarea restricţiilor impuse de asigurarea rege-
nerării şi alăturarea parchetelor”.
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Contribuţii la cunoaşterea stării 
actuale a pădurilor de stejar brumăriu 

(Quercus pedunculiflora K. Koch) 
din bazinul Mostiştei, 

sub raport biometric şi ecologic
Costel Dolocan, Gheorghe Gheorghiţă

1. Introducere

Cercetările au urmărit punerea faţă în faţă a realităţilor 
ecologice ale zonei analizate („oferta staţională”), cu 
cerinţele ecologice ale stejarului brumăriu, specie de 

mare importanţă pentru pădurile din silvostepă pentru ca, în 
final, concluzionând, să putem elabora recomandări pentru sil-
vicultura locală. S-a mai urmărit evidenţierea rolului deosebit 
al acestei specii de stejar xerofit în ecosistemele din silvostepă 

şi câmpia forestieră, a stabilităţii acestor ecosisteme, cât şi im-
portanţa şi necesitatea conservării biodiversităţii şi totodată 
promovarea extinderii proveninţelor valoroase, cu o mare ca-
pacitate de adaptare, în noile arborete şi în perdele forestiere 
din multe regiuni de silvostepă şi din câmpia forestieră.

Cercetările privind ecologia stejarului brumăriu au fost efec-
tuate în Bazinul Mostiştei, în cadrul a cinci ocoale silvice, din 
trei judeţe şi în condiţii staţionale cât mai variate (tab. 1).

Tab. 1. Caracteristicile staţionale şi de vegetaţie ale arboretelor de stejar brumăriu luate în studiu 
Greyish oak site and stand characteristics

Localizare Caracteristici staţionale Caracteristicile arboretelor
Ocolul silvic

Unitatea de producţie
Unitatea 

amenajistică
Suprafaţa

(ha)
Altitudinea

(m)
Tipul și subtipul 

de sol Sinteza staţională* Compoziţia Consistenţa Vârsta
(ani)

Clasa de
producţie

URZICENI I Groasa
107 A 1.9 80 cernoziom tipic Ss Bs TV HI Ue2-1 10STB 0,7 75 II

107 E 3.0 80 cernoziom tipic Ss Bs TV HI Ue2-1 10STB 0,6 100 I
LEHLIU II Ileana 56 B 1.0 45 faeoziom argic Ss Bs TIV HI Ue2-1 10STB 0,6 115 I

MITRENI
 VII Valea Roșie

MITRENI
 VIII Ciornuleasa

76 D 2.0 40 faeoziom cambic Ss Bs TV HI Ue2-1 10STB 0,8 50 II

96 E 5.8 40 faeoziom cambic Ss Bs TV HI Ue2-1 10STB 0,7 90 II

19 B 2.0 40 faeoziom vertic Ss Bm TIII HI Ue1-0 10STB 0,7 105 III

38 B 1.4 40 faeoziom vertic Ss Bm TIII HI Ue1-0 9STB 1FR 0,6 125 III

52 K 1.0 40 faeoziom cambic Ss Bs TV HI Ue2-1 10STB 0,7 80 II

60 19.1 40 faeoziom cambic Ss Bs TV HI Ue2-1 10STB 0,7 70 II

SNAGOV
 VII Brânzeasca

3 B 4,3 80 cernoziom argic Ss Bs TIV HI Ue4-2 6STB 2GÎ 1ST 1DT 0,7 65 I

32 A 9.4 80 cernoziom argic Ss Bs TIV HI Ue4-2 6STB 3GÎ 1DT 0,9 50 I

BRĂNEȘTI
II Pasărea

2 C 13,0 60 cernoziom gleic Ss Bs TV HI Ue4-3 6STB 2ST 1FR 1DT 0,7 70 I

35 B 16.5 60 cernoziom vertic Ss Bm TIII HI Ue1-0 7STB 3STP 0,7 90 III

89 B 12,0 60 preluvosol tipic Cf Bs TIV HI Ue3-2 6STB 2GÎ 1CE 1DT 0,7 70 I

92 12,5 60 luvosol tipic Cf Bs TIV HI Ue3-2 4GÎ 4STB 2CE 0,7 80 II

108 C 4,0 60 luvosol tipic Cf Bs TIV HI Ue3-2 5CE 5STB 0,7 110 I

ECOLOGIE
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*Cf , Ss – etaje de vegetaţie (Câmpie forestieră, Silvostepă); Bs, 
Bm –categorii de bonitate a staţiunilor forestiere (superioa-
ră, mijlocie); HI – tipuri de regim hidric (de precipitaţii);Ue4-2, 
Ue2-1, Ue1-0 – grade de umiditate estivală a solului (jilav, rea-
văn, uscat), TIII TIV TV – tipuri de troficitate;

2. Metoda de cercetare
În cercetarea unui proces bioecologic complex, aşa cum este 
cel al raportului climă – dezvoltarea arboretului, este impo-
sibilă executarea cercetărilor prin ,,înregistrări totale” şi, de 
aceea, s-a utilizat varianta eşantionului selectiv, iar ca meto-
dă, observaţia instrumentală şi vizuală.

Pentru diferenţierea condiţiilor staţionale pe cele trei nive-
luri ale spectrului de reacţie (optim, suboptim şi limitativ) 
s-au analizat factorii şi determinanţii ecologici ai biotopuri-
lor cercetate, din punct de vedere climatic şi edafic (Chiriţă et 
al. 1977, Barbu şi Popa 2003, Apostol 2004, Târziu ş.a. 2002, 
Ghiţă 2008, ANM 2008, Gherghina 2010), insistându-se asu-
pra contextului staţional care ar fi putut influenţa în mod 
semnificativ existenţa, nivelul de bioacumulare şi starea de 
vegetaţie a speciilor analizate.

Descrierea şi caracterizarea fenotipică a arborilor de probă 
au vizat caractere cantitative (diametrul mediu, înălţimea 
medie şi diametrul coroanei) şi calitative (înălţimea elagată, 
rectitudinea tulpinii, înfurciri ale trunchiului şi unghiul de 
inserţie al ramurilor) (Stuparu, et al. 2002, 2005; Şofletea, 
2007). De asemenea, pentru a surprinde capacitatea de con-
curenţă inter şi intraspecifică, arborii de probă au fost ana-
lizaţi după poziţia în arboret (clasele poziţionale Kraft) şi 
clasa de calitate (Badea şi Tănase 2004, Badea, 2008).

3. Rezultate şi discuţii
3.1. Caracteristicile ecologice ale nişelor optime, subop-

time şi limitative locale pentru stejarul brumăriu

În urma analizei valorilor factorilor ecologici din unităţile 
amenajistice aflate în studiu şi gradului de favorabilitate a 
acestora pentru stejarul brumăriu (tabelul 2), s-a conturat o 
serie de caracteristicii ale nişelor ecologice locale.

Nişele optime locale pentru stejarul brumăriu sunt ca-
racterizate printr-un relief plan de tipul luncilor sau câmpii-
lor, pe care s-au format soluri profunde, afânate, mezotrofice 
la eutrofice, cu un conţinut moderat de argilă, cu reacţie slab 
acidă la neutră, bine aprovizionate cu apă, cu drenaj bun, so-
luri de tipul faeoziomurilor cambice şi argice, luvosoluri şi 
preluvosoluri.

Condiţiile climatice optime impun temperaturi medii anuale 
cuprinse între 9,5 şi 110C şi precipitaţii medii anuale de 550 ÷ 
600 mm, uneori cu un uşor aport freatic, cât şi valori ale eva-
potranspiraţiei potenţiale (ETP) situate între 650 şi 750 mm. 
Faţă de condiţiile climatice, această specie manifestă o mare 
adaptabilitate, fiind caracteristică ţinuturilor temperate cu 
multă căldură estivală, rezistentă la uscăciune şi tolerează 
bine arşiţele puternice, vegetând foarte bine din regiunea de 
câmpie până la dealuri, cu condiţia ca umiditatea din sol să 
nu scadă sub nivelul reavăn-jilav-reavăn. Este totuşi o specie 
sensibilă la ger, astfel că nu poate urca la altitudini mai mari 
alături de celelalte specii ale genului Quercus (Georgescu et 
al., 1942, Paşcovschi si Doniţă 1967, Stănescu et al., 1997, 
Şofletea, 2007).

Nişele suboptime locale pentru stejarul brumăriu sunt 
caracterizate de temperaturi medii anuale cuprinse între 11 
şi 11,30C, cu un nivel mai redus al precipitaţiilor (500 ÷ 550 
mm), şi cu ETP peste 750 mm. Pedologic, nişelor suboptime 
locale le corespund soluri cu conţinut mărit de carbonaţi sau 
argilă, textură diferenţiată puternic pe profil, compacte, cu 
reacţie moderat acidă.

Tab. 2. Factorii ecologici din unităţile amenajistice analizate şi favorabilitatea acestora pentru stejarul brumăriu 
Ecological factors in the analyzed forest stands and their suitability for the greyish oak species

Factori
ecologici

O.S. Lehliu O.S. Snagov Ocolul silvic Brănești
U.P. II

u.a.56 B
U.P. VII
u.a.3 B

U.P. VII
u.a.32 A

U.P. II
u.a.35 B

U.P. II
u.a.2 C

U.P. II
u.a.89 B

U.P. II
u.a.92

U.P. II
u.a.108 C

Temperatura medie anuală (oC) 10,5/o 10,6/o 10,6/o 10,6/o 10,5/o 10,6/o 10,6/o 10,6/o

Precipitaţii medii anuale (mm) 570/o 580/o 580/o 580/o 580/o 580/o 580/o 580/o

Precipitaţii estivale iunie-august (mm) 195/o 180/o 180/o 190/o 190/o 185/o 185/o 185/o
Vânturi E-NE/o NE/o NE/o E-NE/o NE/o NE/o NE/o NE/o

Umiditate atmosferică (%) 72/o 75/o 75/o 73/o 75/o 75/o 75/o 75/o
Humus (%) 4,2/o 4,9/o 4,8/o 3,7/o 4,6/o 4,5/o 4,2/o 4,9/o

Asigurarea cu azot ( H.V.) 0,34/o 0,31/o 0,31/o 0,19/s 0,25/o 0,30/o 0,31/o 0,25/o
Baze de schimb (me/100g) 22 20 22 17 22 24 20 20

Troficitate potenţială
 (Tp) 80 80 80 60 110 110 110 110

Clasa de producţie realizată I I I III I I II I

Continuare tab.2

Factori ecologici
O.S. Urziceni O.S. Mitreni

U.P. I
u.a 107 A

U.P. I
u.a 107 E

U.P VII
u.a. 76 D

U.P. VII
u.a.96 E

U.P. VIII
u.a.19 B

U.P. VIII
u.a.38 B

U.P. VIII
u.a.52 K

U.P. VIII
u.a.60

Temperatura medie anuală ( oC) 10,5/o 10,5/o 10,7/o 10,7/o 11,1/s 11,1/s 10,8/o 10,8/o
Precipitaţii medii anuale (mm) 550/o 550/o 570/o 570/o 550/o 550/o 560/o 560/o

Precipitaţii estivale iunie-august (mm) 180/o 180/o 185/o 185/o 160/s 160/s 170/o 170/o
Vânturi E-NE/o E-NE/o E/o E/o E/o E/o E/o E/o
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Factori ecologici
O.S. Urziceni O.S. Mitreni

U.P. I
u.a 107 A

U.P. I
u.a 107 E

U.P VII
u.a. 76 D

U.P. VII
u.a.96 E

U.P. VIII
u.a.19 B

U.P. VIII
u.a.38 B

U.P. VIII
u.a.52 K

U.P. VIII
u.a.60

Umiditate atmosferică (%) 72/o 72/o 75/o 75/o 70/s 70/s 73/o 73/o
Humus (%) 5,7/o 5,7/o 5,2/o 5,3/o 3,4/o 3,4/o 5,3/o 5,2/o

Asigurarea cu azot ( H.V.) 0,31/o 0,31/o 0,52/o 0,31/o 0,17/s 0,17/s 0,31/o 0,31/o
Baze de schimb (me/100g) 32 32 20 20 17 18 21 20
Troficitate potenţială (Tp) 90 90 120 120 60 60 110 110

Clasa de producţie realizată II II II II III III II II

3.2. Evaluări cantitative şi calitative ale arborilor de 
probă în relaţie cu bonitatea staţiunilor

Cercetările au fost efectuate în zece suprafeţe experimentale pen-

tru stejar brumăriu, cât şi în şase suprafeţe experimentale unde 
stejarul brumăriu apare alături de celelalte cvercinee. Analiza prin-
cipalelor caractere cantitative şi calitative este redată în tabelul 3.

Tab. 3. Parametrii statistici pentru arborii de stejar brumăriu măsuraţi la nivelul populaţiilor analizate 
Statistical parameters for the measured greyish oak trees at the level of analysed forest stands

Caracterul și parametrii statistici analizaţi

Localizarea arboretelor cercetate (Ocolul silvic, Unitatea de producţie, unitatea amenajistică)
O.S. Lehliu O.S. Snagov Ocolul silvic Brănești

U.P. II
u.a.56 B

U.P. VII
u.a.3 B

U.P. VII
u.a.32 A

U.P. II
u.a.35 B

U.P. II
u.a.2 C

U.P. II
u.a.89 B

U.P. II
u.a.92

U.P. II
u.a.108 C

Dc
diametrul mediu al 

coroanei (m)

Media (ẋ) 8,24 7,76 5,28 5,16 8,96 7,66 6,76 8,23

Varianţa (s2) 9,09 4,11 0,66 1,57 3,71 8,53 10,7 9,43

Abaterea standard (s) 3,02 2,03 0,81 1,25 1,93 2,92 3,27 3,07

Rectitudinea
tulpinilor*

Media (ẋ) 2.17 1.24 1.53 1.69 1.24 2.06 2.16 2.33

Varianţa (s2) 1.18 0.36 1.10 0.66 0.36 2.23 1.49 2.29

Abaterea standard (s) 1.08 0.60 1.05 0.81 0.60 1.49 1.22 1.52

Înfurcirea
tulpinilor**

Media (ẋ) 1,41 1,28 1,28 1.14 1,16 1,34 1,47 1,33

Varianţa (s2) 0,37 0,29 0,27 0,13 0,14 0,29 0,63 0,44

Abaterea standard (s) 0,61 0,54 0,52 0,36 0,37 0,54 0,79 0,66

Unghiul de inserţie al 
ramurilor***

Media (ẋ) 2.04 2.16 1.81 1.87 2.08 2.08 2.05 2.06

Varianţa (s2) 0.36 0.22 0.22 0.11 0.77 0.08 0.11 0.06

Abaterea standard (s) 0.06 0.47 0.47 0.34 0.27 0.28 0.32 0.25

Clasificarea Kraft

Media (ẋ) 1.85 2.12 2.72 1.93 2.12 1.94 2.45 2.03

Varianţa (s2) 0.86 0.69 0.98 0.29 0.53 0.35 0.90 1.03

Abaterea standard (s) 0.93 0.83 0.99 0.54 0.73 0.59 0.95 1.02

Continuare tab. 3

Caracterul și parametrii statistici analizaţi

Localizarea arboretelor cercetate (Ocolul silvic, Unitatea de producţie, unitatea amenajistică)
O.S. Urziceni O.S. Mitreni

U.P. I
u.a 107 A

U.P. I
u.a 107E

U.P VII
u.a76D

U.P. VII
u.a.96 E

U.P. VIII
u.a.19 B

U.P. VIII
u.a.38 B

U.P. VIII
u.a.52 K

U.P. VIII
u.a.60

Dc
diametrul mediu al 

coroanei (m)

Media (ẋ) 6,20 7,68 5,63 6,67 6,05 8,16 7,67 7,80

Varianţa (s2) 6,34 10,1 3,07 2,75 3,0 1,47 9,05 2,12

Abaterea standard (s) 2,52 3,18 1,75 1,66 1,73 1,21 3,01 1,45

Rectitudinea
tulpinilor*

Media (ẋ) 2,29 2,67 2,24 2,32 2,38 2,11 2,25 1,88

Varianţa (s2) 1,17 2,17 1,50 1,71 1,62 1,43 2,22 1,15

Abaterea standard (s) 1,08 1,47 1,22 1,31 1,27 1,19 1,49 1,08

Înfurcirea
tulpinilor**

Media (ẋ) 1,66 1,61 1,62 1,43 2,00 1,70 1,70 1,43

Varianţa (s2) 0,95 0,67 0,76 0,36 1,38 0,55 0,68 0,51

Abaterea standard (s) 0,98 0,82 0,87 53,6 1,17 0,74 0,82 0,71

Unghiul de inserţie al 
ramurilor***

Media (ẋ) 2.04 2.30 2.06 2.15 2.06 1.95 2.07 2.15

Varianţa (s2) 0.36 0.21 0.16 0.15 0.15 0.05 0.10 0.13

Abaterea standard (s) 0.05 0.46 0.39 0.39 0.39 0.22 0.32 0.60

Clasificarea Kraft

Media (ẋ) 2.04 2.27 2.44 2.23 2.44 2.05 2.18 2.06

Varianţa (s2) 1.79 1.46 0.47 0.51 0.92 0.55 1.12 0.43

Abaterea standard (s) 1.34 1.21 0.68 0.71 0.96 0.74 1.05 0.66

**Valorile indicilor medii de rectitudine a rezultat din utiliza-
rea unei scări numerice cu 5 trepte de evaluare a arborilor de 

probă: 1 – trunchi drept; 2 – trunchi cu o curbură în 1/3 su-
perioară; 3 – trunchi cu o curbură în 1/2 a înălţimii elagate; 
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4 – trunchi cu o curbură în 1/3 inferioară; 5 – trunchi sinuos

**Valorile indicilor medii de înfurcire a rezultat din utiliza-
rea unei scări numerice cu 5 trepte de evaluare a arborilor 
de probă (1 – tulpină neînfurcită; 2 – tulpină cu o singură 
înfurcire; 3 – tulpină cu două înfurciri; 4 – tulpină cu trei 
înfurciri; 5 – tulpină cu mai mult de trei înfurciri).

*** S-a cuantificat prin utilizarea scării numerice: 1 – ramuri 
perpendiculare pe trunchi; 2 – ramuri dispuse în unghi cu-
prins între 45 şi 90o; 3 – ramuri inserate în unghi de 45o

3.2.1. Diametrului mediu al coroanei

S-a determinat prin măsurarea proiecţiei pe sol a două di-
ametre perpendiculare, iar pentru arborii analizaţi valorile 
medii sunt cuprinse între 5,2 şi 9,0 m, indicând o dezvoltare 
a coroanelor favorizată şi de temperamentul heliofil al speci-
ei. Analizând din punct de vedere statistic aceste date consta-
tăm că media are o mai bună reprezentativitate (coeficientul 
de variaţie are valori de regulă sub 35 %), iar abaterea stan-
dard are valori mici, comparativ cu media. O analiză a lăţimii 
coroanei la două arborete de stejar brumăriu din silvostepă 
(O.S. Brăneşti, u.a 2 C – figura 1) respectiv apropierea stepei 
(O.S. Mitreni, u.a. 60 – figura 2), arată următoarele:

Figura 1. Variaţia lăţimii coroanei la arborii de stejar brumă-
riu din O.S. Brăneşti, u.a 2 C 

Crown width variation for grayish oaks measured in forest stand 60 
(Mitreni Forest District).

Figura 2. Variaţia lăţimii coroanei la arborii de stejar brumă-
riu din O.S. Mitreni, u.a. 60 

Crown width variation for greyish oaks measured in forest  stand 2 
(Branesti Forest District).

•	 La arborii de stejar brumăriu din Ocolul Silvic Mitreni u.a. 
60, observăm că peste 76 % din arborii analizaţi au lăţimea 
coroanei cuprinsă între 4,5 şi 6,5 m.

•	 La arborii de stejar brumăriu din Ocolul Silvic Brăneşti, u.a. 
2 C, se constată că arborii cu lăţimea coroanei de 7 – 9 m, 
sunt majoritari (aproximativ 74 % din coroanele arborilor 
analizaţi), determinând o asimetrie spre dreapta a curbei.

Pe de altă parte, s-a constatat că între diametrul coroanei şi 
diametrul de bază al arborilor de probă există o corelaţie di-
rectă şi semnificativă (r = 0,85** la arborii de probă din O.S. 
Urziceni, u.a. 107 A, respectiv r = 0,45* la arborii de probă 
din O. S. Mitreni, u.a. 76 D).

3.2.2. Rectitudinea tulpinii

Aceasta înregistrează valorile cele mai mici (corespunzătoa-
re unor trunchiuri mai bine conformate) în arboretele din 
Ocoalele silvice Brăneşti şi Snagov, situate la limita cu câm-
pia forestieră (indicele de rectitudine fiind de 1,53, respectiv 
1,39), iar valori ceva mai mari (corespunzătoare unor trun-
chiuri mai puţin drepte) în arboretele din Ocolul silvic Mi-
treni, în imediata vecinătate a stepei (indicele de rectitudine 
având valori cuprinse între 2 şi 2,6).

Totodată, constatăm prezenţa arborilor sinuoşi mai ales în 
arboretele aflate la limita cu stepă (în procent de 5 % în cazul 
arboretului din u.a 19 B, din U.P. VIII Ciornuleasa).

3.2.3. Înfurcirea tulpinii este parametru biometric evalu-
at pe o scară numerică, cu 5 trepte, cu valori medii cuprinse 
între 1,14 şi 2,0 la arborii eşantionaţi. Valori mai mari au 
fost semnalate în arboretele din trupurile Ciornuleasa şi 
Preazna, din O. S. Mitreni (indicele mediu fiind cuprins de 
regulă între 1,7 – 2,0), iar cele mai puţine înfurciri/arbore au 
fost consemnate în trupul Pasărea din O. S. Brăneşti, indice-
le numeric de înfurcire având o valoarea medie de 1,14.

Din punct de vedere statistic, media aritmetică a acestor 
date indică o slabă reprezentativitate (coeficientul de vari-
aţie are frecvent valori peste 35, abaterea standard a medi-
ei are valori mari comparativ cu valoarea mediei) indicând 
astfel variaţii mari la nivelul fiecărei populaţii de arbori (de 
regulă arborii din plafonul superior au un număr mai mic de 
înfurciri comparativ cu arborii din plafonul inferior).

3.2.4. Unghiul de inserţie al ramurilor principale (de 
ordinul I) reprezintă o însuşire cu pronunţat determinism 
genetic, fiind, în cazul arboretelor analizate, adeseori ascuţit 
sau ascuţit-obtuz (indici numerici de cuantificare de 1,87-
2,3, pe o scară de evaluare cu trei trepte).

3.2.5. Clasificarea Kraft indică, la arborii de stejar bru-
măriu din suprafeţele analizate, în majoritatea cazurilor, po-
ziţionarea în treimea superioară a coronamentului (arbore 
predominant – dominant în circa 50-80 % din cazurile stu-
diate). În arborete echiene sau relativ echiene, poziţia socială 
a exemplarelor de stejar brumăriu este de arbore predomi-
nant – dominant (în circa 50-80 % din cazurile studiate) sau 
dominant. În arborete tinere sau relativ tinere, în care pro-
cesul de eliminare naturală nu s-a definitivat sau acolo unde 
structura verticală nu a fost încă reglată prin tot ansamblul 
de tăieri de îngrijire, se pot încă întâlni şi exemplare de stejar 
brumăriu în clase inferioare.

4. Discuţii
Solurile au un potenţial productiv ridicat, însă din cauza 
condiţiilor grele de aprovizionare cu apă din precipitaţii şi a 
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ETP ridicate, substanţele minerale nu sunt folosite conform 
exigenţelor de către vegetaţia lemnoasă. Nu au fost eviden-
ţiate arborete de productivitate inferioară dar, prin analiza 
comparativă a condiţiilor ecologice locale putem considera că 
nişele limitative (de pesimum) locale pentru stejarul brumăriu 
sunt cele caracterizate printr-un climat arid, cu temperaturi 
medii anuale de peste 11,40 C, cu precipitaţii sub 400-500 
mm şi ETP peste 800 mm.

Referitor la caracterele cantitative şi calitative ale arborilor de 
probă, în relaţie cu bonitatea staţiunilor, pentru diferiţi para-
metrii, se constată următoarele:

a. Diametrul coroanei este rezultatul dezvoltării ample a 
coroanelor, determinată atât de temperamentul heliofil al 
speciei cât şi de consistenţa acestor arborete.

b. Rectitudinea tulpinii înregistrează valorile cele mai 
mici (trunchiuri drepte) în arboretele situate la limita cu 
câmpia forestieră iar valori ceva mai mari (trunchiuri sinu-
oase) în arboretele din imediata vecinătate a stepei.

c. Înfurcirea tulpinii este parametru biometric ale cărui 
valori sunt mai mari în arboretele situate la limita dintre 
silvostepă şi stepă, în condiţii mai puţin prielnice pentru 
dezvoltarea vegetaţiei forestiere (precipitaţii scăzute, tem-
peraturi ridicate, evapotraspiraţie potenţială mare etc.), ar-
borii având înălţimi mai reduse şi o conformare defectuoasă 
a tulpinii. Valori mai mici, corespunzătoare unui număr mai 
redus de înfurciri/arbore au fost consemnate în arboretele 
amplasate în vecinătatea câmpiei forestiere, departe de zona 
de stepă, demonstrând o dependenţă strânsă între numărul 
de înfurciri/arbore şi condiţiile staţionale.

d. Unghiul de inserţie al ramurilor principale cu valori 
reduse indică o bună orientare spre lumină a ramurilor dat 
de temperamentul heliofil al speciei şi o sensibilitate redusă 
a acestor arborete la rupturile şi doborâturile provocate de 
vânt şi zăpadă.

e. Clasificarea Kraft indică tendinţa de arbore predomi-
nant şi dominant a acestei specii constatată chiar şi în arbo-
retele unde stejarul brumăriu este în amestec cu alţi stejari, 
demonstrată prin pondere scăzută sau chiar absenţa arbori-
lor din clasa a IV şi a V-a Kraft.

5. Concluzii şi recomandări
Faţă de cele enunţate anterior, putem formula câteva conclu-
zii şi recomandări:

1. Solurile sunt în general de fertilitate ridicată, dar din cau-
za condiţiilor grele de aprovizionare cu apă, a cantităţilor 
de precipitaţii ce se reduc dinspre nord-vest spre sud-est 
şi a evaporaţiei ce creşte pe măsură ce ne îndepărtăm de 
firul văii, identificăm în zonă nişe de optim sau suboptim 
pentru această specie.

2. Pentru stejarul brumăriu, în zona analizată, nişele de op-
tim oferă următoarele condiţii: temperaturi medii anuale 
cuprinse între 10 şi 11o C, precipitaţii medii anuale de 550-
650 mm sau mai puţine dar suplinite cu aport freatic, cu 
ETP cuprinsă între 650 şi 750 mm.

3. Caracterul special al reţelei hidrografice, cu o salbă de la-
curi situate de-a lungul Mostiştei şi a afluenţilor ei, deter-

mină formarea unui climat local specific, cu aer mai umed 
şi extreme termice mai atenuate, cu valori mai reduse ale 
evapotranspiraţiei potenţiale oferind astfel condiţii favo-
rabile pentru dezvoltarea stejarului brumăriu. Acest fapt a 
permis, în trecutul nu prea îndepărtat, coborârea Codrilor 
Vlăsiei pe acest culoar până în Lunca Dunării.

4. În zona analizată se recomandă extinderea acestei specii, 
în detrimentul speciilor invazive (salcâmul ocupă acum 
în Bazinul Mostiştei peste 40 % din suprafaţa ocupată de 
pădure). Arboretele de stejar brumăriu din zonă sunt în 
majoritatea cazurilor tinere, iar prin aplicarea unor lucrări 
silvotehnice adecvate se pot obţine caracteristici cantitati-
ve şi calitative superioare, specia reacţionând favorabil la 
intervenţiile silviculturale.

5. În vederea utilizării zestrei genetice incontestabile a aces-
tor arborete de stejar brumăriu, este necesară încadrarea 
acestor arborete în categoria pădurilor supuse conservării 
deosebite şi utilizarea materialelor forestiere de reprodu-
cere obţinute din acestea în lucrările de împădurire a noi 
suprafeţe din silvostepă. Acum, când efectele schimbărilor 
climatice şi a încălzirii globale pot determină “o translaţie 
a zonalităţii natu rale din spaţiul geografic românesc, respectiv 
trecerea stepei în semideşert, a silvostepei în stepă, a zonei fo-
restiere de câmpie în silvostepă” (Botzan, 1996; Giurgiu, 2010), 
acest lucru devine cu atât mai necesar, specia putând fi fo-
losită şi în câmpia forestieră.

Bibliografie
Apostol G., 2004. Câmpia Mostiştei – Studiu de geografie rurală. Ed. CD 

Pres, Bucureşti.

Badea O., Tănase M., 2004: Studiul creşterii arborilor şi arboretelor în 
sistemul de supraveghere intensivă a ecosistemelor forestiere (Monito-
ring Forestier –Nivelul 2) Analele ICAS 47, Bucureşti, pp 179 – 204

Badea O., 2008: Manual privind metodologia de supraveghere pe termen 
lung a stării ecosistemelor forestiere aflate sub acţiunea poluării atmo-
sferice şi modificărilor climatice, Editura Silvică, Bucureşti, 98 p

Barbu I., Popa I., 2003: Monitoringul secetei în pădurile din România. 
Ed. Tehnica Silvică.

Barbu I., 2012: Monitoringul secetei în pădurile din România. Ref. şt. 
ICAS (manuscris).

Botzan M., 1996: Mediu şi vieţuire în spaţiul carpato-dunăreano-pontic. 
Editura Academiei Române. Bucureşti, 148 p.

Chiriţă C., Vlad I., Păunescu C., Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., 
1977: Soluri şi staţiuni forestiere. II Staţiuni forestiere. Ed. Academiei 
RSR, Bucureşti.

Georgescu C. et al., 1942: Răspândirea stejarului brumăriu (Quercus pe-
dunculiflora C. Koch) , Anale ICEF , vol. VIII, Bucureşti, pp 165-172

Gherghina C.A., 2010. Bărăganul Central – Sinergism microrelief-
depozite-sol. Rezumat Teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 

http://www.unibuc.ro.
Ghiţă C., 2008. The microrelief as result of morphohydroclimatic condi-

tions in Mostistea river basin. Revista de Geomorfologie, 10: 103-111.

Giurgiu V., 2010: Pădurile şi schimbările climatice. Revista Pădurilor, 
Nr.3., Bucureşti, pp 3-17

Paşcovschi S., Doniţă N., 1967. Vegetaţia lemnoasă din silvostepa Româ-
niei. Ed. Academiei RSR., Bucureşti

Stuparu E., et al. , 2002: Cercetări privind diversitatea genetică a goru-
nului din populaţiile naturale din subregiunea Făgăraş Sud, Analele ICAS 
45, Bucureşti, pp 39 – 46

Stuparu E., et al. , 2005: Cercetări cu privire la structura arboretelor re-
zervaţii de seminţe de gârniţă, modalităţi de conducere pentru realizarea 
de structuri optime pentru funcţia atribuită, Analele ICAS 48, Bucureşti, 
pp 3 – 13



Anul XVII | Nr. 31 | 2012

49

Stănescu V. et al.,1997: Flora forestieră lemnoasă a României, Editura 
Ceris, Bucureşti, 452 p

Şofletea N., et al., 2007: Cercetări privind caracteristicile nişelor ecologi-
ce optime, suboptime si limitative pentru cultura speciilor Fraxinus ex-
celsior-frasin comun, Acer platanoides – arţar si Alnus glutinosa – anin 
negru, Raport de Cercetare Grant: tip A, cod CNCSIS 1031, 164 p

Şofletea N., Curtu L., 2007: Dendrologie . Ediţia a doua. Editura “Pentru 
viaţă”, Braşov 318 p, 122 planşe.

Târziu D., Spârchez G., Dincă L., 2002. Solurile României. Ed. Pentru 
Viaţă, Braşov.

*** ICAS. Amenajamente OS. Lehliu,

*** ICAS. Amenajamente OS Snagov,

*** ICAS. Amenajamente OS Brăneşti,

*** ICAS. Amenajamente OS Urziceni,

*** ICAS. Amenajamente OS Mitreni.

*** (ANM) 2008. Clima României. Ed. Academiei Române. Bucureşti.

Recenzie
Sorin Iulian Bâldea, 2009: “Cercetări pri-
vind efectul aplicării lucrărilor de îngrijire 
în făgetele tinere din Masivul Sebeş”, Teză 
de doctorat.

Fagul, numit încă din secolul al XIX părintele 
pădurilor, de prof. dr. Karl Gayer (Universitatea 
din München), este în secolul XXI o specie din ce 
în ce mai în „priză”, atât în Europa cât și în Asia, 
după părerea expertului forestier Alain Chave-
ne – responsabil al grupului de lucru al fagului 
din IDF – Franţa. La nivel european, făgetele au 
trezit un interes mereu constant, suscitând noi 
teme de cercetare privind producerea lemnu-
lui de calitate în 80-100 ani și asigurarea unor 
structuri, care să le confere rezistenţă, chiar și la 
furtunile periculoase, de felul celor din decem-

brie 1999, așa cum declară Gerard Armand și 
Francois Ningre la începutul cărţii „Le hetre au-
trement” (2002, Institut pour le Developpment 
Forestier).

În aceste preocupări se înscrie și teza de doctorat 
a domnului inginer Sorin Iulian Bâldea, izvorâtă 
din realităţile Ocoalelor Silvice Grădiște, Orăștie 
și Geoagiu și fundamentată temeinic de expe-
rienţa practică, acumulată ca inginer cu fondul 
forestier și ca șef de ocol în perioada 1983-2009.

Apreciez, concomitent cu actualitatea proble-
maticii cercetate și curajul doctorandului de a 
exprima rezultatele unor cercetări din produc-
ţie, care susţin cu argumente știinţifice temeini-
ce, necesitatea unor degajări și depresaje puter-
nice-foarte puternice, în seminţișurile-desișuri-

le foarte dese de fag și a unor curăţiri puternice, 
în nuieliș – prăjinișurile de fag, intervenţii care 
asigură: indici de zvelteţe sub 100 și respectiv o 
mai bună stabilitate, creșteri radiale mai mari și 
dezvoltarea mai bună și mai simetrică a coroa-
nelor.

În obţinerea acestor rezultate bune un rol im-
portant l-a avut definirea cu claritate a obiec-
tivelor cercetărilor și a scopului principal, „de a 
stabili modalităţile optime tehnice și economi-
ce, de aplicare a lucrărilor de degajare, depresa-
je și curăţiri, în arborete pure de fag, cu funcţie 
de producţie, într-o manieră diferită de cea cla-
sică, aplicată în mod oficial în ţara noastră”.

În aparenţă, acest scop pare minor, în realitate 
este deosebit de important, deoarece contribu-

Abstract
Contributions to the scientifical knowledge of the greyish oak (Quercus pedunculiflora k. Koch) forests cur-
rent state in Mostiştea’s basin, considering the biometrical and ecological aspects

Research has pursued a number of quantitative, qualitative and adaptation features of gray oak on 16 experimental areas 
of lowland and forest steppe of five forest districts in Mostiştea Basin (SE Danube Plain). Differentiation of stationary 
conditions on the three levels of responsiveness spectrum (optimal suboptimal and limitative) was based on the analysis 
of environmental factors and determinants of habitats investigated in terms of climate, morphology and edaphic.

Analysis of ecological factors led to determining the optimal local ecological niches (leveled relief, meso-eutrophic soils, 
slightly acidic-neutral, physiologically deep, but with shallow ground water, 9.5 ÷ 110C average annual temperature, 550 
÷ 600 mm average annual precipitation, 650 ÷ 750 mm potential evapotranspiration) and suboptimal (soils with higher 
content of carbonates or clay, compact, moderately acidic pH, temperature> 11 0C, precipitation <550 mm, ETP> 750 
mm) for gray oak.

Quantitative and qualitative assessments of sample trees revealed certain characteristics of gray oak. Thus, species ana-
lyzed shows increased capacity for growth in diameter, while ellagic height, stem straightness (imperfect) and consisten-
cy index are closely related to creditworthiness of stationary conditions. Branching of stem is more common in the less 
favorable conditions at the boundary between forest steppe and steppe, and the angle of insertion of the main branches 
is favorable (45-900). Gray oak dominates stands to which it belongs and quality class of wood is medium in stands that 
are in the optimal areas.

Key words: silvo steppe, forest ecology, oak forests, pedunculate oak, biometrics forest
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ie la fundamentarea știinţifică a trecerii de la o 
silvicultură timidă a fagului, cu dimensiuni mo-
deste, la o silvicultură mai dinamică, practicată 
în vestul Europei, care valorifică mai bine poten-
ţialul de creștere a fagului și asigură, în cicluri de 
producţie mai scurte, material lemnos de înaltă 
calitate, asigură un lemn mai gros, cu inele de 
creștere mai mari și mai regulate, care se poate 
utiliza pentru furnire.

Pentru realizarea acestui scop, domnul inginer 
Sorin Bâldea și-a asumat responsabilitatea unei 
game largi de obiective pe care le-a urmărit cu 
minuţiozitate și cu dezvoltat spirit analitic, folo-
sind modalităţi de cercetare exacte și fără fisuri.

Elaborarea capitolului 2 se bazează pe o bună 
documentare bibliografică, cuprinzând 68 de 
titluri și reflectă capacitatea foarte bună de 
sinteză și de analiză a lucrărilor din literatura de 
specialitate.

Cercetările s-au efectuat în 34 suprafeţe de 
probă a câte 25 m2 la degajări și depresaje și de 
câte 150 m2 la curăţiri, localizate în bazinul hi-
drografic Frasinu-Tisa-Măgureni cu arborete de 
fag reprezentative.

O remarcă specială merită indicii folosiţi pentru 
exprimarea intensităţii curăţirilor și a efectelor 
acestora și anume intensitatea pe număr de 
arbori, dar și pe suprafeţe de bază, diametrul 
mediu, dar și indicele de zvelteţe, care relevă 
stabilitatea arboretului.

În capitolul 4, cadrul fizico-geografic și fito-
geografic al teritoriului cercetat este surprins 
cu tot ce are caracteristic și concludent pentru 
cunoașterea potenţialului ecologic al fagului, 
sub raport ecologic și geomorfologic, climatic, 
fenologic, hidrologic și hidrografic, edafic și 
staţional, remarcându-se relevanţa evidenţei și 
răspândirii tipurilor de staţiune, situaţia tipuri-
lor de pădure și a formaţiilor forestiere cu par-
ticiparea fagului.

O analiză pertinentă a modului de regenerare 
și îngrijire a arboretelor de fag din UP II Sibișel 
și UP III Măgureni, cu adevărat reprezentative 
pentru România s-a realizat în Capitolele 5 și 6, 
rezultând că după 1994 arboretele tinere de fag 
nu au fost parcurse cu degajări, curăţiri și prima 
răritură și prezintă: desimi foarte mari între 

14.400 și 52.400 exemplare/ha; indici de zvelte-
ţe peste 100, fiind predispuși la încovoiere; până 
la 3% exemplare uscate; defecte între 20-40% și 
anume înfurciri, vătămări cauzate de exploata-
re (1-10%) și curburi (5%). Capitolul 6 cuprinde 
esenţa cercetărilor realizate și rezultatele obţi-
nute. Bazat pe aceste rezultate, autorul tezei de 
doctorat, un silvicultor cu o vechime de 25 de 
ani în producţie, precizează că în mod oficial în 
România se promovează intervenţii slab-mode-
rate cu degajări – depresaje și curăţiri, pentru ca 
prin desimea exagerată a făgetelor să se obţină 
tulpini drepte bine elagate. Aceste intervenţii ti-
mide și mai ales neparcurgerea în ultimii 15 ani 
a făgetelor tinere cu lucrări de îngrijire pun în 
pericol existenţa lor, în perspectiva schimbări-
lor climatice și nu asigură calitatea superioară a 
lemnului de fag, nici sub raportul dimensiunilor 
și nici a defecţiunilor din lemn.

În această situaţie recomandările tezei de doc-
torat sunt foarte concrete pentru producţie, re-
marcându-e mai ales două dintre ele :

•	 Degajările cu caracter de depresaje și cu-
răţirile trebuie să aibă intensităţi mari și 
un caracter combinat (de jos și de sus) și 
pronunţat selectiv.

•	 Indiferent de problemele cu forţa de mun-
că, de costurile de producţie ridicate și de 
imposibilitatea comercializării lemnului 
mic, rezultat din îngrijirea făgetelor tine-
re, aceste lucrări trebuie aplicate în timp, 
corect și susţinut.

Legat de imposibilitatea comercializării lem-
nului mărunt sunt de precizat următoarele: 
Începând din 2009, lemnul mărunt rezultat din 
degajări, depresaje, curăţiri, este cerut de cen-
tralele termice în cogenerare pe biomasă, cum 
este cea de la Rădăuţi și cum vor fi cele de la Se-
beș; Alte centrale pe bază de biomasă, de 8 ori 
mai mari decât cele înfiinţate până în prezent, 
cu o capacitate de 200 MW, se vor înfiinţa în 
România, deschizând noi perspective, nu numai 
pentru executarea curăţirilor, ci și pentru des-
chiderea culoarelor de acces;

Biomasa primară, transformată în sursă de ener-
gie depășește 10% în vestul Europei, iar în Ro-
mânia este folosită sub 1%, deși Uniunea Euro-
peană asigură bani prin măsurile de Agromediu;

După alţi autori, biomasa din România a repre-
zentat, în 1995, 2,3% din consumul primar de 
energie.

În Uniunea Europeană producerea de biomasă 
reprezintă 4% din necesarul de energie și re-
prezintă o oportunitate pentru dezvoltarea ru-
rală durabilă, asigurând 300.000 de noi locuri de 
muncă în mediul rural.

Conform Agenţiei pentru Conservarea Energiei 
(ARCE), ponderea energiei electrice produse din 
resurse regenerabile de energie (biomasă, ener-
gie solară, eoliană și geotermală) din România 
trebuie să ajungă în 2010 la 33% din consumul 
naţional brut de energie electrică, având costuri 
mai reduse cu 40% faţă de sursele de energie 
convenţională.

Biomasa reprezintă 70% din resursele regenera-
bile de energie din România.

Resturile din exploatări forestiere reprezintă 
20% din biomasă.

Înfiinţarea și funcţionarea unor pieţe pentru bi-
omasă și a Asociaţiei Procesatorilor de Biomasă 
din România (APBR) vor contribui de asemenea 
la valorificarea lemnului mărunt rezultat din de-
presaje, degajări și curăţiri.

Concluziile lucrării, sintetizează principalele re-
zultate obţinute prin cercetările întreprinse de 
autor, dintre care de reţinut:

În suprafeţele experimentale parcurse cu cele 
mai puternice curăţiri, fagul a reacţionat cu cele 
mai mari creșteri în diametrul tulpinii și coroa-
nei; Între diametrul arborilor rămași după cură-
ţire și creșterile înregistrate după intervenţiile 
puternice, atât la diametrul tulpinii cât și la dia-
metrul coroanei, s-au determinat corelaţii foarte 
semnificative și distinct semnificative. Starea de 
masiv a nuieliș-prăjinișurilor parcurse cu lucrări 
de curăţiri puternice s-a refăcut după maximum 
3 ani, ceea ce obligă la o nouă intervenţie după 
1-2 ani; Instruirea echipelor de muncitori în baza 
unei singure suprafeţe demonstrative nu este 
suficientă din cauza variabilităţii dimensiunilor 
și situaţiilor, deci aplicarea lucrărilor trebuie 
încredinţată unor silvo – tehnicieni foarte bine 
pregătiţi profesional. ■

Valentin Bolea
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Arbori excepţionali 
din arboretumul Mihăeşti

Elena Stuparu

1. Introducere

A rboretumul Mihăeşti (Pavelescu 1946, Elian şi Iacovlev 
1957) a fost întemeiat de Iuliu Moldovan, în perioada 
1895 – 1901, în trupul de pădure Frecioaia, din judeţul 

Argeş, comuna Mihăeşti (Stuparu et al. 2010). Arboretumul 
este situat în nord-estul podişului Getic, la 30 km nord-est de 
municipiul Piteşti şi 20 km sud de municipiul Câmpulung, şi 
prezintă următoarele coordonate geografice: 45°05’ latitudine 
nordică şi 24°58’ longitudine estică, la o altitudine de 410 m. 
Arboretumul are o suprafaţă totală de 58,8 ha şi găzduieşte în 
prezent circa 300 de taxoni (Stuparu et al., 2010).

2. Metoda de cercetare
Pentru evaluarea performanţelor de adaptare şi aclimatizare 
a speciilor din Arboretumul Mihăeşti, s-au realizat măsură-
tori privind performanţele de creştere (pentru o parte din 
taxoni la diferite vârste). S-a calculat diametrul mediu al su-
prafeţei de bază (dg) şi s-au măsurat înălţimile corespunză-
toare acestui diametru pentru fiecare taxon, precizându-se 
subparcela în care s-au efectuat măsurătorile şi numărul de 
exemplare măsurate.

În Arboretum s-au evaluat, dimensiunile maxime (diametru 
şi înălţime) pentru 18 taxoni de gimnosperme şi 30 taxoni de 
angiosperme de vârste diferite, realizându-se în acelaşi timp 
şi materializarea în teren a exemplarelor măsurate (tabelul 1).

Tabelul 1. Taxoni autohtoni şi alohtoni cu performanţe biometrice deosebite

Nr. 
crt.

Denumirea
Vârsta

Răspândire Dimensiuni Dimensiuni maxime realizate în 
arboretum

Știinţifică Populară u.a. Nr. ex. dg
(cm)

hg
(m) u.a. Dmax Hmax

GYMNOSPERMAE
1 Abies alba Brad alb 110 363E 264 44,0 31,4 363E 103,5 43,0
2 Abies nordmaniana (Stev.) Spach. Brad de Caucaz 110 358D, E 2 80,0 36,5 358D 82 39
3 Cedrus atlantica Manetti Cedru algerian 37 354A 1 40,0 20,0 354A 40,0 20,0
4 Larix decidua Mill. Larice 110 363G 16 54,4 34,0 359D 75,0 39,0

Larix leptolepis Gord. Larice japonez 76 354A 2 46 25
5 Picea abies Molid 363E, 42,4 31,1 359D 96,5 38,0

6 Pinus nigra Arn. var. austriaca (Hosas.) 
Cadoux Pin negru austriac 110 365A, 

368E
3
2

22,6
60

16,0
25,5 363C 66,1 36,0

7 Pinus strobus L. Pin strob 110 361A 121,0 36,0
8 Pinus sylvestris L. Pin silvestru 110 363G 150 48,1 26,4 354G 82,6 39,0
9 Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco Duglas verde 110 358D 1 78,0 36,0 358D 78,0 36,0

10 Pseudotsuga glauca Mayr. Duglas argintiu 110 358D 1 78,0 36,0 358D 78,0 36,0
ANGIOSPERMAE

11 Acer platanoides L. Paltin de câmp 363D 5 34,93 26 363D 57,2 26
12 Acer pseudoplatanus L. Paltin de munte 363D 147 24,76 20,5 362D 74,8 28,0
13 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Anin negru 363D 71,5 34,0
14 Carya ovata (Mill.) K.Koch. Caria 360B 10 29,6 26,5 358F 56 33
15 Fraxinus excelsior L. Frasin comun 353A 126 30,9 25,1 361C 95,5 41
16 Fraxinus ornus L. Mojdrean 355B 101 20,2 18,6 355B 52,2 26
17 Fraxinus pennsylvanica Marsh. Frasin verde 110 361C 10 41,9 28 361C 48 28

ARBORI ExCEPţIONALI
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Nr. 
crt.

Denumirea
Vârsta

Răspândire Dimensiuni Dimensiuni maxime realizate în 
arboretum

Știinţifică Populară u.a. Nr. ex. dg
(cm)

hg
(m) u.a. Dmax Hmax

18 Juglans nigra L. Nuc negru 110 359D 6 41,5 19,5 359A 63,6 36
19 Juglans regia L. Nuc comun 363E 35 27,4 21 359D 51 28,5
20 Liriodendron tulipifera L Arborele lalea 110 358F 1 80 39 358E 80 39
21 Populus x canadensis Moench Plop negru hibrid 367K 22 42,6 29,5 361A 100 35
22 Prunus avium L. Cireș pădureţ 355B 543 22,7 21,8 359D 80,5 39
23 Quercus petraea (Matt.) Liebl. Gorun 110 359B 130 36,7 28 359B 68 31
24 Quercus robur L. Stejar 200 361B 106,7 40
25 Quercus rubra L. Stejar roșu 110 353A 72 36
26 Robinia pseudacacia L. Salcâm 367B 49 44 30,7 350F 65,5 30
27 Ulmus minor Mill. Ulm de câmp 361C 7 16,3 17,2 359D 92,3 34
28 Phellodendron amurense Rupr. Arborele de plută 42 360F 76 24,7 21,7 350H 42 15,5

3. Performanţele de adaptare, aclimatizare 
şi creştere ale speciilor autohtone şi 
alohtone
3.1. Abies alba Mill. şi A. nordmanniana (Steven) Spach.

Abies alba Mill. – are cerinţe mari faţă de condiţiile staţionale, 
limitele arealului său natural fiind determinate de cerinţele 
sale ridicate faţă de umiditate şi de sensibilitatea sa faţă de 
îngheţurile târzii (Stănescu, 1997).

În arboretumul Mihăeşti, bradul este plantat în asociere cu 
alte specii de răşinoase şi foioase şi s-a observat că realizează 
dimensiuni remarcabile la vârsta de 110 ani. Prin măsura-
rea exemplarelor din subparcela 363E s-a găsit un diametru 
mediu de 44,0 cm şi o înălţime medie de 31,4 m (tabelul 1). 
S-a constatat, că cel mai mare diametru înregistrat la această 
vârstă, este de 103,5 cm, iar cea mai mare înălţime este de 
43,0 m. Dacă la vârste mai mici, bradul autohton a fost depă-
şit de bradul de Caucaz, la vârste de peste 90 de ani, creşterea 
acestuia este mult mai mare. Astfel, se poate concluziona că 
Abies alba Mill. a găsit aici condiţii optime de dezvoltare şi 
s-a regenerat natural din sămânţă. Datorită faptului că este 
în asociere cu stejarul pedunculat, molidul, gorunul, paltinul 
de munte, cireşul şi alte specii diverse tari a realizat trun-
chiuri bine conformate şi bine elagate.

Abies nordmanniana (Stev.) Spach. – specie de climat montan, 
cu o bună rezistenţă la frig şi chiar la îngheţurile târzii, ve-
getează bine în staţiunile cu umiditate atmosferică ridicată, 
pe soluri formate pe substrate calcaroase (Stănescu, 1997). 
Exemplarele de Brad de Caucaz au fost introduse în două 
etape, fie câte un exemplar fie în grupe mai mici. Valorile 
medii pe care le poate atinge această specie la vârsta de 110 
ani sunt: 80 cm pentru diametru şi 36,5 m pentru înălţime 
(tabelul 1). Această specie se caracterizează prin arbori cu un 
port frumos, cu coroane bogate, remarcabili prin frunzişul 
des şi întunecat, astfel că este mult mai apreciat decât bradul, 
ca şi arbore ornamental.

 

Foto 1. Baza trunchiului şi vârf de brad de Caucaz

3.2. Picea abies (L.) Karst.

Această specie are nevoie de mai puţină căldură estivală de-
cât bradul şi se mulţumeşte cu un sezon de vegetaţie mai 
scurt, rămânând însă la fel ca şi bradul sensibil la secetă. 
Exemplarele de Picea abies Karst. au fost introduse în Arbo-
retum, fiind plantate în asociere cu alte specii de răşinoase 
şi foioase. Aceste exemplare din subparcela 363E, au atins la 
vârsta de 110 ani un diametru mediu de 42,4 cm, şi o înăl-
ţime medie de 31,1 m (tabelul 1). Tot la vârsta de 110 ani 
s-au găsit exemplare cu un diametru maxim de 96,0 cm în 
u.a. 359D, iar în subparcela 362A s-a găsit un exemplar cu 
o înălţime de 42,0 m, la un diametru de bază de 84,8 cm. În 
perioada anilor secetoşi (1945 – 1946), exemplarele de molid 
au suferit din cauza secetei (Pavelescu, 1946). Condiţiile sta-
ţionale specifice arboretumului, sunt potrivite pentru molid, 
acesta realizând creşteri remarcabile, prin urmare aceste 
provenienţe pot fi recomandate spre a fi introduse în condiţii 
staţionale similare.

3.3. Pinus sylvestris L., P. strobus L. şi P. nigra Arn.

Pinul silvestru – arborele cu cea mai mare amplitudine eco-
logică dintre toate speciile răşinoase indigene (Stănescu, 
1997), a fost introdus în mai multe etape, în asociere cu alte 
specii de răşinoase şi foioase. Exemplarele introduse de la în-
temeierea parcului, realizează trunchiuri cilindrice şi forte 
bine elagate. În subparcela 354G, cele mai mari dimensiuni 
le realizează un exemplar de provenienţă necunoscută, care 
la vârsta de 110 ani, are un diametru de 82,6 cm şi o înălţime 
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de 39,0 m. Pentru întreg Arboretumul, calculul mediei ponde-
rate a valorilor principalilor indicatori de creştere a eviden-
ţiat o medie de 47,01 cm pentru diametrele măsurate la 1,30 
m şi o medie de 30,48 m a înălţimilor (tabelul 1). Plantaţiile 
cu pin silvestru în asociere cu specii de răşinoase şi foioase, 
realizate de către Iuliu Moldovan în parcul Mihăeşti, sunt o 
dovadă certă a unor culturi reuşite, chiar dacă în decursul 
timpului, s-au pierdut o parte din exemplarele plantate din 
cauza rupturilor provocate de zăpadă.

Culturi similare au şanse reale de succes, în condiţiile în care 
se respectă similitudinile climatice pentru alegerea ampla-
samentului.

Pinus nigra, vegetează bine în condiţii staţionale grele, pe 
versanţi repezi şi este apreciat ca specie ornamentală iar 
Pinus strobus are temperament de semiumbră, acoperă mai 
bine solul decât pinul negru şi este o specie repede crescătoa-
re. Aceste specii au fost introduse în anul 1896 atât sub for-
mă de buchete cât şi diseminat, în arboretul de pin silvestru 
din cadrul parcului.

Diametrele şi înălţimile medii calculate la nivel de arbore-
tum sunt următoarele: pentru pinul strob – diametrul mediu 
54,01 cm şi înălţimea medie 31,9 m, iar pentru pinul negru: 
diametrul mediu 43,62 cm şi înălţimea medie 31,2 m.

La vârsta de 110 ani, cele mai mari diametre şi înălţimi sunt 
la pinul strob: diametrul de 121,0 cm şi înălţimea de 36,0 
m, iar la pinul negru: diametrul 71,3 cm şi înălţimea 28,0 m.

S-a constatat că arborii de pin negru, introduşi sub formă de 
buchete, au realizat trunchiuri de o rectitudine aproape per-
fectă (Elian,1957) iar în cazul lor, rupturile de zăpadă apar 
într-o măsură mult mai mică.

3.4. Larix decidua Mill. şi L. leptolepis Gord.
Laricele vegetează activ în climate suficient de umede, pe so-
luri aerisite, structurate, care reţin bine apa şi o cedează uşor 
rădăcinilor (Şofletea şi Curtu, 2007). În cadrul arboretumu-
lui, exemplarele de larice au fost introduse diseminat. În sub-
parcela 363G, valorile medii ale diametrelor şi înălţimilor, la 
vârsta de 110 ani, sunt: 54,4 cm diametru şi 34,0 m înălţime. 
Cele mai mari valori atinse de această specie la vârsta de 110 
ani sunt în subparcela 359D, şi anume: 75,0 cm diametru şi 
39,0 m înălţime.

Foto 2. Larix decidua

Laricele japonez, specie exotică cu o plasticitate ecologică 
mare, are la vârsta de 76 de ani în cadrul arboretumului un 
diametru de 46,0 cm şi o înălţime de 25,0 m.

3.5. Pseudotsuga menziesii var. menziesii (Mirbel) 
Franco, P. menziesii var. glauca (Mayr) Franco şi Cha-
maecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.

Duglasul albastru, mai puţin cultivat la noi în ţară, s-a intro-
dus în arboretumul Mihăeşti în mai multe etape. Având în ve-
dere că precipitaţiile au fost insuficiente pentru pretenţiile sale, 
dintre exemplarele introduse iniţial a rămas doar unul singur. 
Acesta are la vârsta de 110 ani, diametrul de 78,0 cm şi înălţi-
mea de 36,5 m şi prezintă o stare foarte bună de vegetaţie.

Duglasul verde, mai rezistent la uscăciune, a fost introdus în 
arboretum după anul 1950 în culturi pilot. La vârsta de 42 de 
ani, această specie realizează un diametru mediu de 24 cm şi 
o înălţime medie de 14 m.

 

Foto 3. Trunchi şi vârf de Pseudotsuga

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. – specie relativ 
pretenţioasă faţă de climă şi sol, a fost introdusă în arbore-
tum sub formă de pâlcuri. Chiparosul de California s-a dove-
dit o specie repede crescătoare în tinereţe, astfel că la vârsta 
de 26 de ani a realizat un diametru de 16 cm şi o înălţimea de 
12,5 m. În interiorul parcului, s-a dezvoltat bine şi prezintă 
un trunchi cilindric, bine conformat.

3.6 Juglans nigra L.

Nucul negru, specie mai rezistentă la ger decât nucul comun, 
dar sensibilă la îngheţuri, necesită protecţie în tinereţe. Este 
un excelent arbore ornamental, fiind considerat relativ re-
zistent faţă de poluanţii din grupa oxizilor de sulf (Stănescu, 
1997). În arboretumul de la Mihăeşti, a fost plantat în trei eta-
pe şi anume: în anul 1896 în două pâlcuri în asociere cu mai 
multe specii; în anul 1931 a fost plantat în grupe, iar între anii 
1954 – 1956, ca specie de amestec în plantaţii în care speciile 
de bază sunt stejarul roşu şi stejarul pedunculat. Dimensiuni-
le realizate la vârsta de 45 de ani sunt: diametrul mediu 27,4 
cm şi înălţimea medie 24,3 m. Este unul dintre cei mai valoroşi 
arbori exotici introduşi la noi cu reale perspective în staţiuni 
favorabile. Dintre exemplarele plantate iniţial, cea mai bună 
creştere a avut-o un exemplar din subparcela 359A, la care s-a 
măsurat un diametru de 63,6 cm şi o înălţime de 36,0 m.

3.7. Quercus rubra L.

Stejarul roşu american, este specia care suportă bine geru-
rile de iarnă şi rezistă foarte bine şi pe soluri grele, argiloa-
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se, complet neaerisite, soluri pseudogleice. Această specie a 
fost introdusă în arboretum în mai multe etape. Stejarii roşii 
cu vârsta de 110 ani, din subparcela 361C au un diametru 
mediu de 48,7 cm şi o înălţimea medie de 29 m. Cele mai 
mari dimensiuni s-au găsit la exemplarele de stejar roşu din 
subparcela 359B, şi anume: 105 cm pentru diametru şi 35 m 
pentru înălţime. Q. rubra este o specie, care a găsit în acest ar-
boretum condiţii de vegetaţie, asemănătoare cu cele din ţara 
de origine. Din acest punct de vedere, se situează pe locul 
doi, după salcâm, ca specie aclimatizată. Chiar dacă lemnul 
obţinut nu are calitatea lemnului stejarilor indigeni, stejarul 
roşu realizează cantităţi mai mari într-o perioadă mai scurtă 
de timp, înnobilează arboretele din zonă, contribuind ca spe-
cie principală de amestec la obţinerea de producţii ridicate.

3.8. Liriodendron tulipifera L. şi Phellodendron amu-
rense Rupr.

Arborele lalea este o specie ce preferă zonele cu climat mo-
derat deoarece este sensibil la îngheţuri, dar rezistă destul 
de bine la gerurile mari de iarnă (Şofletea şi Curtu, 2007). 
În arboretum a fost introdus în buchete de 2 – 3 exemplare. 
După dimensiunile realizate, exemplarele aflate în cultură la 
Mihăeşti aparţin probabil ecotipului de luncă (Elian şi Iaco-
vlev, 1957).Unele exemplare, au realizat la vârsta de 110 ani 
următoarele dimensiuni maxime: 80,0 cm diametru şi 39,0 
m înălţime. Pe lângă aspectul decorativ deosebit, această 
specie exotică, realizează lemn cu calităţi industriale deo-
sebite (furnire, celuloză). Datorită creşterilor sale susţinute, 
Liriodendronul merită să fie introdus în producţie, impor-
tanţa sa forestieră fiind în continuă creştere.

Foto 4. Trunchi de Liriodendron

Specie de interes industrial, bună producătoare de plută, ar-
borele de plută este totodată şi un arbore melifer şi de interes 
ornamental. În rezervaţie a fost introdus în mai multe punc-
te, atât ca exemplare izolate, cât şi în pâlcuri. Exemplarele 
din arboretum, au realizat la vârsta de 42 ani un diametru 
mediu de 24,3 cm şi o înălţime de 21,7 m.

3.9. Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. şi Q. robur L.

Gorunul, este mai puţin pretenţios faţă de căldura din timpul 
verii, dar este mult mai puţin adaptat la rigorile climatului 

continental excesiv (Stănescu, 1997). Plantat în Arboretum, 
în subparcela 359B, realizează la vârsta de 110 ani dimen-
siuni medii de 36,8 cm pentru diametru şi 28,0 m pentru 
înălţime. Tot în această subparcelă valorile maxime pentru 
diametru sunt de 68,0 cm, iar pentru înălţime 31,0 m. De 
asemenea, gorunul cu vârsta de 110 ani din subparcela 361C, 
are pentru diametru valori medii de 51,1 cm, iar pentru înăl-
ţime 32,7 m. Valorile maxime realizate sunt: 70,2 cm – dia-
metrul şi 32,7 m – înălţimea. Stejarul pedunculat, una din 
speciile de bază din culturile forestiere din regiunile calde şi 
uscate ale ţării, reprezintă şi un frumos şi impunător arbore 
ornamental. În subparcela 362A unde sunt câteva exemplare 
care au vârsta de peste 200 ani, s-a înregistrat diametrul ma-
xim de 132,5 cm. În subparcela 361B, tot la un exemplar de 
200 de ani, înălţimea maximă înregistrată a fost de 40,0 m. 
Pe tot cuprinsul arboretumului Mihăeşti s-au identificat şi 
inventariat un număr de 83 exemplare de stejar pedunculat 
care au diametre de peste 100 cm.

Foto 5. Trunchi de Quercus petraea

4. Concluzii
Exemplarele introduse în arboretumul de la Mihăeşti, atât 
gimnosperme cât şi angiosperme, au fost introduse în mai 
multe etape, atât diseminat, cât şi în grupe mici (pâlcuri). 
Foarte multe dintre aceste specii (bradul alb, bradul de Ca-
ucaz, molidul, pinul silvestru, etc.) au ajuns la vârsta de 110 
ani, unele dintre speciile de angiosperme ajungând chiar şi 
până la 200 de ani (stejarul pedunculat). Prin măsurarea di-
ametrelor şi înălţimilor acestor taxoni, s-a observat că valo-
rile maxime ale acestora depăşesc la multe specii 100,0 cm în 
diametru şi 42,0 m înălţime. Condiţiile din acest arboretum, 
au fost propice şi pentru specii exotice ca: laricele japonez, 
chiparosul de California, arborele de plută. Marea majoritate 
a speciilor din arboretumul Mihăeşti, au trunchiurile bine 
conformate, cilindrice şi bine elagate, ceea ce demonstrează 
că au beneficiat de condiţii staţionale şi climatice favorabile. 
Singura specie care este mai puţin cultivată la noi în ţară şi 
pentru care precipitaţiile au fost insuficiente, este duglasul 
albastru. Dintre toate exemplarele introduse iniţial, în anul 
2013 s-a observat că a rămas doar unul singur.
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Abstract
Exceptional trees in Mihăieşti Arboretum

Compared to the ranking by height in www.monumentaltrees.com in the Arboretum of Mihăieşti many trees were inven-
toried European champions:

Juglans nigra L.: 63.6 cm in diameter and 36.0 m in height (followed by Slovakian black walnut champion with 34.4 m 
height).

Liriodendron tulipifera L.: 110 years old, 80.0 cm in diameter and 39.0 m high (after highest Spanish tulip tree with 40 m 
in height).

Ulmus minor Mill.: 92.3 cm in diameter and 34 m height.

Abies nordmanniana Spach. has reached at the age of 110 years the diameter of 82 cm and a height of 39.0 m (followed by 
Slovakian maximum with 36.2 m in height).

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. at the age of 110 years has a diameter of 68 cm and a height of 31.0 m (followed by 
French sessile oak champion with 30 m height).

Pinus nigra Arn. var. austriaca (Hosas.) Cadoux: 66 cm in diameter and 36 m in height (after the highest Austrian black 
pine of Montenegro with 40.8 m in height).

Pinus sylvestris L. who at the age of 110 years, achieved a diameter of 82.6 cm and a height of 39.0 m (after biggest Scots 
pine of France with 40 m and Poland with 40.4 m height).

Pinus strobus L. with a diameter of 121.0 cm, and a height of 36.0 m at the age of 110 (after the tallest white pine of Slo-
vakia with 36.1 m and Romania – Baia Mare with 48 m height).

Keywords: exceptional trees, diameter, height, Mihăieşti Arboretum
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Arbori indigeni şi exotici remarcabili 
în Arboretumul Simeria

Corina Coandă

1. Scurtă prezentare a Arboretumului 
Simeria
1.1. Localizare

E ste situat în oraşul Simeria (jud. Hunedoara), în lunca 
râului Mureş, la altitudini cuprinse între 190 şi 200 
m şi se întinde pe o suprafaţă de 73.5 ha, fiind cel mai 

mare Arboretum al ţării.

1.2. Climă

Arboretumul se încadrează în sectorul de climă continental-
moderată, ţinutul climei de dealuri, specific podişului Transil-
vaniei, iar după clasificaţia Kőppen în provincia climatică Dfbx.

Temperatura medie anuală de 10°C, cu amplitudinea anuală 
de 22,7°C, cantitatea de precipitaţii ce cad în sezonul de ve-
getaţie (415 mm) şi frecvenţa scăzută a unor minime prea 
coborâte (-31,60C minima absolută) favorizează dezvoltarea 
vegetaţiei lemnoase provenind din climate similare.

Scăderea drastică a nivelului apei freatice, perioadele de sece-
tă prelungită, zăpezile moi, curenţii reci de aer care se scurg 
în lungul văii Mureşului, furtunile, sunt factori care au con-
dus la dispariţia multor specii exotice.

1.3. Soluri

Teritoriul ocupat de Arboretumul Simeria este caracterizat 
sub raport pedologic, prin prezenţa solurilor încadrate, după 
ultima clasificaţie oficială, în clasa protisoluri (96%) şi în cla-
sa cambisoluri.

În lunca propriu-zisă a Mureşului se întâlnesc aluviosoluri 
aflate în diferite stadii de evoluţie (de obicei cu atât mai evo-
luate cu cât depărtarea de albie creşte), iar pe terasă apar eu-
tricambosoluri.

Conţinutul ridicat în humus şi substanţe minerale al solului, 
oferă condiţii optime de dezvoltare a vegetaţiei lemnoase. 
Singurul factor limitativ este datorat volumului edafic rela-
tiv redus, specific solurilor de tip aluvionar.

1.4. Colecţie dendrologică

În prezent colecţia dendrologică a Arboretumului cuprinde 
peste 2 100 de specii de arbori şi arbuşti indigeni sau exo-

tici, printre care numeroase specii rare (răşinoase, magno-
lii, bambuşi) sau unice, nesemnalate în alte colecţii din ţară: 
Abies pinsapo Franch., Abies faxoniana Rehd. & Wils., Torreya 
californica Arn., Acer carpinifolium S.&Z., Chionanthus retusa 
Lindl., Styrax japonica S.&Z., Viburnum prunifolium L., Quer-
cus libani Oliv., Quercus glandulifera Bl., Quercus troyana Webb 
şi multe altele. Majoritatea speciilor ce pot fi întâlnite sunt 
specii asiatice (47%), urmate de cele nord-americane (25%) 
şi europene (14%), restul fiind comune pentru 2 sau chiar 3 
continente.

1.5. Peisaj

Arboretumul Simeria este considerat unanim de către specia-
lişti drept cel mai frumos parc al ţării. Valoarea lui peisagisti-
că este determinată de prezenţa mai multor elemente proprii 
parcurilor celebre: relieful variat, spaţiile cu apă, vegetaţia 
naturală viguroasă (pe alocuri gigantică) în care se încadrea-
ză magistral cea introdusă de om, nenumăratele puncte de 
perspectivă, compoziţiile interesante şi originale, poienile 
numeroase, toate îmbinate într-un ansamblu unitar, dinamic 
şi permanent nou, în decursul celor patru anotimpuri.

1.6. Statut legal
Valoarea sa ştiinţifică, peisagistică, educativă şi social cultu-
rală a fost recunoscută încă din anul 1954, când CMN a pro-
pus ocrotirea sa prin lege. Acest statut de arie protejată a fost 
reconfirmat în anul 2000 prin Legea 5, în care Arboretumul 
Simeria este încadrat în secţiunea “Rezervaţii şi monumente 
ale naturii”.

1.7. Administrare
Arboretumul Simeria este administrat începând cu anul 
1953 de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bu-
cureşti, prin Staţiunea Simeria. Încă din acea perioadă a fost 
elaborat un „plan de perspectivă” care prevedea principale-
le direcţii de dezvoltare (încă actuale) şi un regulament de 
funcţionare. Din anul 2005 Arboretumul este administrat 
pe baza unor „Planuri de management” care stabilesc obiec-
tivele şi acţiunile necesare a fi realizate pentru conservarea 
şi dezvoltarea Arboretumului pentru perioade de 5 ani. În 
anul 2001, foştii proprietari ai Arboretumului au deschis un 
proces pentru retrocedarea acestuia.

ARBORI ExCEPţIONALI



Anul XVII | Nr. 31 | 2012

57

2. Arbori remarcabili în Arboretumul Simeria
Preocuparea de a studia şi de a ocroti arborii remarcabili 
(prin dimensiuni, vârste, semnificaţie istorică, raritate) din 
Arboretum a existat permanent, dar ceea ce nu s-a realizat 
încă este o inventariere metodică a tuturor acestor arbori. Se 
poate menţiona aici faptul că în lucrarea „Arboretumul Sime-
ria. Ghid Album” (Radu şi Hulea, 1969), anexa 2 prezintă un 
număr de 58 de specii de „arbori şi arbuşti de dimensiuni 
excepţionale”. De asemenea, în „Arboretumul Simeria. Mono-
grafie” (Coandă şi Radu, 2006) sunt menţionaţi 26 de astfel 
de arbori (20 specii).

Din dorinţa de a cunoaşte în totalitate acest patrimoniu va-
loros am demarat în această toamnă o acţiune de inventari-
ere a vegetaţiei lemnoase. În plus, pentru fiecare arbore au 
fost notate coordonatele GPS pentru a face posibilă identi-
ficarea şi urmărirea evoluţiei lui în timp. Până în prezent au 
fost parcurse parcelele 1-19, 47-48 şi 50, ceea ce reprezintă 
24% (17.4 ha) din suprafaţa totală.

2.1. Arbori indigeni

Deşi modificată radical de om în decursul timpului, vegetaţia 
lemnoasă spontană se menţine încă în Arboretum şi consti-
tuie scheletul pe care s-a construit rezervaţia dendrologică, 
la adăpostul ei fiind introduse o multitudine de specii exotice.

Se poate spune că vegetaţia lemnoasă din Arboretum a bene-
ficiat de trei secole de protecţie datorită statutului său iniţial 
de parc de agrement şi ulterior a celui de arie protejată din ul-
timii 58 de ani (în această perioadă au fost extraşi doar arbo-
rii uscaţi sau doborâţi/rupţi în urma unor furtuni). Din acest 
motiv a fost posibilă supravieţuirea unui număr impresionant 
de arbori indigeni seculari (plop alb şi negru, stejar şi fag).

2.1.1. Plopul alb (Populus alba L.) realizează în Arboretum 
trunchiuri cilindrice, bine elagate şi o productivitate ridicată.

Într-un „clasament” al arborilor cu cel mai mare diametru 
din Arboretum găsim o egalitate perfectă între un plop alb 
şi un plop negru, ambii având diametrul de 2,14 m. Ei sunt 
localizaţi în aceiaşi parcelă (49) şi au înălţimi aproape iden-
tice (30,2; respectiv 30,8 m). Deosebiri evidente apar atunci 
când ne referim la starea lor de vegetaţie (încă activă pen-
tru plopul alb – lâncedă pentru plopul negru) şi la aspectul 
trunchiului (plopul alb încă bine conformat – plopul negru 
defectuos, plin de gâlme).

Foto 1. Plopul alb din P.49 (D=2,14 m, H=30,2 m) 
White poplar in parcel 49 (D=2.14 m, H=30.2 m)

Plopul alb din parcul Karpinek (Leszno, Polonia), cel mai 
mare din Europa, are la 1.30 m o circumferinţă de 10,53 m 
(3,35 m diametru). A fost plantat în anul 1685 +/ – 50 ani.

Dacă ne raportăm la clasamentul european publicat de Mo-
numentalTrees.com plopul alb de la Simeria se află pe locul 
15, iar plopul negru pe locul 45.

2.1.2. Plopul negru (Populus nigra L.) în Arboretum prezin-
tă creşteri viguroase, trunchiuri drepte şi elagate cu înălţimi 
ce pentru unele exemplare depăşesc 35 m.

În parcela 19 se pot întâlni alte 21! de exemplare monumen-
tale de plop negru (peste 1 m diametru) între care se remarcă 
un plop cu 1,60 m diametru şi 38,2 m înălţime.

Un plop negru din Ungaria (Fejer), situat pe malul Dunării, 
este cel mai gros din Europa cu un diametru de 3,41 m.

 

Foto 2. Plopul negru din P.49 (D=2,14 m, H=30,8 m) 

Black poplar in parcel 49 (D=2.14 m, H=30.8 m)

2.1.3. Stejarul (Quercus robur L.) realizează în Arboretumul 
Simeria trunchiuri drepte şi înălţimi mijlocii, datorate în pri-
mul rând volumului edafic redus de care beneficiază. Stejarii 
din Arboretum fac parte din ecotipul “stejarului de luncă” 
caracterizat prin performanţe de creştere şi productivitate 
excepţionale.

Campionul stejarilor din Arboretumul Simeria poate fi găsit 
în parcela 47 şi măsoară 1.78 m în diametru şi o înălţime de 
21 m. Acest stejar nu este singurul de dimensiuni notabile, 
alţi 32 de stejari depăşind 1 m în diametru. Înălţimea lor me-
die este de 23 m (maxim 27.6 m, minim 17.4 m).

Recordul pentru cel mai mare diametru din Europa este de-
ţinut de un stejar din Suedia (Norra Kvill) care măsoară la 
1,30 m o circumferinţă de 14.75 cm (4,69 m diametru) şi are 
cca. 16 m înălţime. Se cunoaşte faptul că a fost plantat în 
anul 1500.

În România, campion este stejarul de la Cajvana (oraşul 
Cajvana, jud. Suceava) cu circumferinţa de 11.01 (3.50 m 
diametru) m şi care ocupă locul al 13-lea printre stejarii eu-
ropeni.
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Foto 3. Stejarul campion din P.47 (D=1,78 m, H=21 m) 
Champion english oak in parcel 47 (D=1.78m,H=21m)

Foto 4.Stejar secular în P.48 (D=1,31 m, H=23,6 m) 
Secular english oak in parcel 47 (D=1.31m,H=23.6m)

2.1.4. Fagul (Fagus sylvatica L.) – specie indigenă ce se află 
la Simeria în afara arealului său natural – este reprezentată 
prin câteva zeci de exemplare a căror perioadă de plantare a 
fost din păcate imposibil de reconstituit.

Cel mai impresionant exemplar inventariat până acum se 
află în parcela 16 şi măsoară un diametru de 1,12 m şi o înăl-
ţime de 24,2 m.

Cel mai gros fag european, denumit “Bavariabuche” se găseş-
te în Germania (Pondorf) are o circumferinţă de 9,35 m (2,97 
m diametru) şi o vârstă estimată de 312 +/ – 100 ani.

Tabelul 1. Arbori indigeni remarcabili în Arboretumul Simeria 
(inventar 2012) 

Outstanding native trees in the Simeria Arboretum (2012 inventory)

Nr.
crt. Specia Localizare

(parcela)

Circumfe-
rinţă
(cm)

Diametru
(cm)

Înălţime
(m)

1 Fagus sylvatica 16 351 112 24.4
2 Populus alba 19 326 104 30.4
3 Populus alba 48 327 104 23.9
4 Populus alba 19 335 107 29.2
5 Populus alba 48 339 108 26.2
6 Populus alba 19 340 108 27.4
7 Populus alba 19 344 110 37.6
8 Populus alba 19 391 124 37.6

9 Populus alba 49 672 214 30.2
În 1969 157 26

10 Populus nigra 19 321 102 33
11 Populus nigra 19 327 104 29.6
12 Populus nigra 19 331 105 28.2
13 Populus nigra 19 335 107 36.4
14 Populus nigra 19 344 110 28
15 Populus nigra 19 344 110 29.8
16 Populus nigra 19 353 112 30.4
17 Populus nigra 19 361 115 33.4
18 Populus nigra 19 378 120 31.8
19 Populus nigra 19 378 120 28.6
20 Populus nigra 19 378 120 34.6
21 Populus nigra 19 380 121 29.4
22 Populus nigra 19 391 124 33.4
23 Populus nigra 19 396 126 34.4
24 Populus nigra 19 402 128 30
25 Populus nigra 19 408 130 26.8
26 Populus nigra 19 462 147 34.6
27 Populus nigra 19 469 149 35.4
28 Populus nigra 19 501 159 36
29 Populus nigra 19 504 160 38.2
30 Populus nigra 19 523 166 37.2
31 Populus nigra 49 671 214 30.8
32 Quercus robur 47 313 100 23.6
33 Quercus robur 47 317 101 23.6
34 Quercus robur 47 323 103 20.8
35 Quercus robur 47 327 104 22.4
36 Quercus robur 48 329 105 25.8
37 Quercus robur 48 342 109 23.1
38 Quercus robur 47 343 109 25
39 Quercus robur 48 344 110 24.2
40 Quercus robur 49 357 114 26
41 Quercus robur 50 360 115 23.2
42 Quercus robur 47 368 117 20.6
43 Quercus robur 47 375 119 17.4
44 Quercus robur 50 377 120 24.2
45 Quercus robur 14 390 124 18
46 Quercus robur 47 396 126 20.6
47 Quercus robur 48 398 127 21.4
48 Quercus robur 48 401 128 21.2
49 Quercus robur 47 409 130 24.8
50 Quercus robur 48 411 131 24.4
51 Quercus robur 48 413 131 23.6
52 Quercus robur 48 431 137 25
53 Quercus robur 47 436 139 22.6
54 Quercus robur 50 445 142 20.2
55 Quercus robur 50 450 143 26.6
56 Quercus robur 8 452 144 23
57 Quercus robur 47 456 145 26
58 Quercus robur 8 470 150 21
59 Quercus robur 8 472 150 22.5
60 Quercus robur 47 510 162 27.6

2.2. Arbori exotici

Arboretumul Simeria reprezintă cel mai vechi centru de ex-
perimentaţie forestieră, de aclimatizare şi de cultură a speci-
ilor exotice din ţară.
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Primele specii exotice au fost introduse la mijlocul secolului 
XVIII. Între anii 1870 şi 1880 a început introducerea masivă 
a mai multor specii exotice, în special a celor originare din 
Extremul Orient.

O parte din speciile exotice foarte sensibile au dispărut din 
colecţie (Eucalyptus sp., Cedrus libani, Cupressus sp. etc.) sau 
sunt în pericol de dispariţie (Magnolia virginiana, Cryptome-
ria japonica, Sequoia gigantea), dar multe altele au reuşit să se 
adapteze condiţiilor pedo-climatice şi să vegeteze viguros 
(Pinus strobus, Metasequoia glyptostroboides, Magnolia acumi-
nata …), să se aclimatizeze (Diospyros virginiana, Lirioden-
dron tulipifera, Magnolia kobus …) şi chiar să devină invazive 
(Juglans nigra, Broussonetia papyrifera, Phyllostachys viridi-gla-
ucescens …)

În continuare sunt prezentate câteva performanţe biometri-
ce deosebite înregistrate de un număr de 14 specii exotice.

2.2.1. Abies faxoniana Rehd.&Wils. – un arbore originar 
din China de SE, ce poate fi găsit extrem de rar în cultură. 
Este unul dintre cei mai înalţi arbori din Arboretumul Sime-
ria şi prezintă încă o stare de vegetaţie activă. Prezenţa lui 
aici este semnalată în lucrarea din 1960: „Arbori şi arbuşti fo-
restieri şi ornamentali cultivaţi în R.P.R” (Dumitriu-Tătăranu 
ş.a. 1960), unde îi sunt consemnate şi dimensiunile din acea 
perioadă: 27 m înălţime, 75 cm în diametru. Acum, după 52 
de ani, constatăm că atinge 36,5 m înălţime şi 120 cm dia-
metru (378 cm circumferinţă).

Pe site-ul Monumentaltrees.com nu se găseşte nici măcar o în-
registrare a acestei specii şi, prin urmare, se poate presupune 
cu destulă certitudine că acest arbore este cel mai mare din 
specia lui, din întreaga Europă.

Foto 5. Abies faxoniana în P.9 (D=1,20 m, H=36,5 m) 
Abies faxoniana in P.9 (D=1.20 m, H=36.5 m)

2.2.2. Existenţa castanului porcesc (Aesculus hippocastanum L.) 
în Arboretumul Simeria este menţionată într-un document ce datează 

din anul 1763. Acesta este cel mai vechi manuscris cunoscut şi face refe-
rire la existenţa în Arboretum a unei alei plantate cu castan.

Campionul castanilor din Arboretum este localizat în parcela 9 şi are un 
diametru de 1,47 m la o înălţime de 24.4 m.

Campionul european se află în Anglia (Hampshire), are un diametru de 
2,24 m (la înălţimea de 1,5 m) şi o înălţime totală de 35 m.

2.2.3. Catalpa mare (Catalpa speciosa Warder.) este un arbore de in-
teres ornamental şi forestier ce provine din S.U.A. La Simeria realizea-
ză creşteri viguroase, trunchiuri relativ drepte, canelate la bază şi bine 

elagate, însă calitatea lemnului este inferioară. Aproape toţi arborii 
care s-au uscat şi ulterior tăiat prezentau scorburi interioare.

În parcela 50 este situată cea mai mare catalpă din Arboretum ce im-
presionează cu un diametru de 1.03 m (circumferinţa de 325 cm) şi o 

înălţime de 23,6 m.

În Europa, în Belgia (Parc de Foret), pe primul loc se află un exemplar 
cu diametrul de 1,04 m, ceea ce ne aduce pe noi (cu o diferenţă foarte 

mică) pe locul 2.

 

Foto 6. Grup de Catalpa speciosa în P.5 / secţiune transversală lemn 
(în mijloc campioana cu D=1,03 m, H=26,6 m). 

Catalpa speciosa group in parcel 50 (in the middle / wood cross-section 
the champion” with D=1.03 m,H=26.6 m)

2.2.4. Ginkgo biloba L., originar din China orientală, creşte 
viguros şi în Arboretumul Simeria. Dacă în ţara sa de origine 
poate atinge înălţimi de până la 40 m şi diametre de 3-4 m, 
la Simeria cel mai mare exemplar se găseşte în parcela 48 şi 
a ajuns la o circumferinţă de 270 cm (86 cm diametru) şi o 
înălţime de 20,4 m.

În Belgia (Geebets) se poate vedea un ginkgo care este con-
siderat drept cel mai gros exemplar din afara Asiei. Are un 
diametru de 1,66 m şi înălţimea de 20 m.

2.2.5. Glădiţa (Gleditsia triacanthos L.) originară din Ameri-
ca de Nord şi-a găsit în Arboretumul Simeria un loc de adop-
ţie potrivit, exemplarele de aici remarcându-se printr-o stare 
activă de vegetaţie şi prin faptul că se regenerează natural. 
Glădiţa din parcela 3 a ajuns la 97 cm diametru şi o înălţime 
de 23,4 m.

La Viena (Prater) se întâlneşte cea mai gros exemplar de glă-
diţă a Europei – un exemplar de 3.67 m diametru (măsurat la 
1 m) cu o înălţime de cca. 20 m.
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Foto 7. Gleditsia triacanthos în P.3 (D=97 cm, H=23,4 m) 
Gleditsia triacanthos în P.3 (D=97 cm, H=23.4 m)

2.2.6. Nucul negru (Juglans nigra L.) este o specie exotică 
(S.U.A.) de interes forestier datorită creşterii active şi a trun-
chiurilor drepte şi elagate. În Arboretumul Simeria fructifică 
anual abundent şi se regenerează atât de viguros astfel încât 
a devenit specie invazivă.

Un nuc negru din Ungaria (Tolna) este considerat a fi cel mai 
gros din Europa. El măsoară în diametru 1,99 m. Pe locul 12 
în acest clasament ar trebui să se claseze nucul negru din 
parcela 18 cu diametrul de 1,16 m şi 31,4 m înălţime.

2.2.7. Liriodendronul (Liriodendron tulipifera L.), specie 
exotică originară din America de N, manifestă în Arboretu-
mul Simeria însuşiri forestiere remarcabile (trunchi drept, 
bine elagat), dar şi capacitatea de a se regenera natural.

În arealul său natural atinge înălţimi de până la 45 m şi dia-
metre de 2-4 m.

În Arboretum, unde a fost introdus spre sfârşitul secolu-
lui XIX, îl întâlnim sub forma unor arbori plantaţi izolat şi 
în mici biogrupe. Diametrul maxim de 89 cm de regăseşte 
la 2 exemplare aflate în parcela 18 (H=32 m), respectiv 23 
(H=33,8 m).

Un arbore-lalea plantat în Olanda (Warnsveld), în jurul anu-
lui 1850 atinge diametrul de 2,15 m şi o înălţime de 32 m.

2.2.8. Magnolia mare (Magnolia acuminate L.), originară 
din America de Nord, este un arbore repede crescător, de in-
teres forestier şi mai puţin de interes ornamental. La Sime-
ria, unde a fost introdusă în jurul anului 1880, magnoliile 
fructifică abundent, iar seminţele obţinute au o potenţă ger-
minativă de 70-80%.

Cel mai impozant exemplar din Arboretum se află în parcela 
48 şi are 1.06 m diametru şi 27.8 m înălţime.

În Slovacia (Roznava) este înregistrată cea mai groasă mag-
nolie din Europa, cu diametrul de 1,03 m şi înălţimea de 17 m.

După cum se poate constata este posibil ca la Simeria să se 
afle totuşi cea mai mare magnolie de pe continent.

Foto 8. Liriodendron tulipifera în P.23 (D=89 cm, H=33,8 m)
Liriodendron tulipifera în P.23 (D=89 cm, H=33.8 m)

Foto 9.Magnolia acuminata în P.48 (D=1,06 m, H=27,8 m) 
Magnolia acuminata in P.48 (D=1.06 m, H=27.8 m)

2.2.9. Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng. – des-
coperită în anul 1941 în China. Primele exemplare au fost 
introduse în cultură în anul 1948.

La realizarea unui inventar al exemplarelor de Metasequoia 
din Arboretumul Simeria (1994) am constatat existenţa a 21 
de arbori cu vârste cuprinse între 3 şi 34 ani, diametre de 
până la 74 cm şi înălţimi de maxim 22,5 m.

În concluzie, această specie reputată pentru rapiditatea de 
creştere, a reuşit să atingă, prin exemplarul din parcela 7 la 
Simeria, la vârsta de 52 de ani un diametru impresionant de 
106 cm şi o înălţime de 29,8 m.

În Olanda (Oldenzaal) există un exemplar cu diametrul de 
1,63 m şi înalţimea de 21,8 m. Metasequoia de la Simeria se 
clasează, după grosime, pe locul 8 în Europa.

2.2.10. Pinul strob (Pinus strobus L.), originar din estul 
Americii de Nord este reprezentat la Simeria prin exempla-
re remarcabile în ceea ce priveşte rectitudinea trunchiului şi 
starea de vegetaţie foarte activă. Deşi, ca mărime (237 cm 
circumferinţă / 75 cm diametru şi înălţimea de 31.8 m) nu 
face parte dintre exemplarele excepţionale care se pot întâl-
ni în ţară şi în restul Europei, rămâne totuşi un arbore im-
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presionant prin portul său maiestuos.

În Germania (Behringen) se găseşte pinul strob cu cel mai 
mare diametru din Europa – 1,40 m la o înălţime de 19 m.

2.2.11. Platanul (Platanus x acerifolia (Ait.)Willd.) este re-
prezentat în Arboretumul Simeria prin 3 exemplare de di-
mensiuni impresionante (parcelele 9 şi 8). Între ele se eviden-
ţiază totuşi platanul din parcela 8 care a ajuns la un diame-
tru de 1,72 m şi o înălţime de 30,6 m.

În general longevitatea platanului este cotată la câteva sute 
de ani, înălţimea – până la 30 m şi diametrul de peste 1 m.

Cel mai mare platan european se află În Anglia (Cambridges-
hire) şi are un diametru de 3,18 m, înălţimea de cca. 33 m şi 
vârsta de 332 de ani (plantat în anul 1680).

2.2.12. Salcâmul (Robinia pseudoacacia L.) din parcela 9 are 
o deosebită valoare istorică, deoarece considerăm că este po-
sibil ca acesta să fie ultimul reprezentant rămas în viaţă al 
primilor salcâmi plantaţi în ţară. O lucrare datând din anul 
1860 arată că salcâmul ar fi fost introdus în Arboretum încă 
din a doua jumătate a secolului XVIII.

Deoarece o parte din trunchi lipseşte (de la sol până la cca. 
1,8 m înălţime), diametrul a fost măsurat prin reconstitui-
re (incluzând şi această parte lipsă) şi ajunge la 1,69 m (20 
m înălţime). Starea sa de vegetaţie este lâncedă şi trunchiul 
scorburos.

Dacă salcâmul din Ungaria (Babolna) măsoară la 1.30 un di-
ametru de 2 m şi este primul în clasamentul european, salcâ-
mul de la Simeria ar trebui să ocupe locul 6.

Foto 10. Salcâm secular în P.9 (D=1,69 m, H=20 m 

Secular black locust in plot 9 (D=1.69 m, H=20 m)

Foto 11. Taxodium distichum în P.9 (D=1,31 m, H=26,6 m) 
Taxodium distichum in P.9 (D=1.31 m, H=26.6 m)

2.2.13. Chiparosul de baltă (Taxodium distichum (L.) Rich.), 
originar din S.U.A., dovedeşte în Arboretumul Simeria o 
creştere activă, rezistenţă la ger şi remarcabile însuşiri orna-
mentale. Primii chiparoşi au fost plantaţi aici acum 150-200 
ani. Cele mai frumoase exemplare sunt dispuse de-a lungul 
canalului Strei sau mărginesc lacurile Arboretumului.

Taxodium-ul din parcela 9 se remarcă prin dimensiunile sale: 
diametru de 1,31 m şi înălţimea de 26,6 m (locul 37 în Europa).

În Belgia (Mons) se poate admira campionul Europei, care 
măsoară ,74 m diametru (la 1,50) şi o înălţime de 32 m.

2.2.14. Tuia gigantică (Thuja plicata Don) provine din ves-
tul Americii de Nord şi este bine reprezentată în Arboretu-
mul Simeria, plantarea ei făcându-se aici predominat în mici 
grupuri. Formează trunchiuri drepte, în general cu ramuri 
pornind încă de la baza trunchiului şi are o stare de vegetaţie 
activă, dar a dovedit şi o sensibilitate destul de importantă la 
secetă. În acest an suntem confruntaţi cu uscări importante 
datorate secetei din 2011.

Până în prezent, cea mai mare tuie gigantică inventariată are 
o circumferinţă de 223 cm (71 cm diametru) şi o înălţime de 
27,8 m.

În Anglia (Wigtown) o tuie cu diametrul de 1,56 m în vârsta 
de 159 ani (plantat în 1853) deţine recordul european, după 
grosime.

Foto 12. Thuja plicata în P.48 (D=71 cm, H=27,8 m) 
Thuja plicata in P.48 (D=71 cm, H=27.8 m)

Tabelul 2. Arbori exotici remarcabili în Arboretumul Simeria 
(inventar 2012) 

Outstanding exotic trees in the Arboretum Simeria (2012 inventory)

Nr.
crt. Specia Localizare

(parcela)

Circumfe-
rinţă
(m)

Diametru
(m)

Înălţime
(m)

1 Abies faxoniana 9 378 120 36.5
În 1969 77 25

2 Aesculus hippocastanum 9 461 147 24,4
În 1969 112 17

3 Catalpa speciosa 50 325 103 23,6
4 Ginkgo biloba 48 270 86 20.4
5 Gleditsia triacanthos 3 305 97 23.4
6 Juglans nigra 18 365 116 31.4
7 Liriodendron tulipifera 18 280 89 32
8 Liriodendron tulipifera 23 280 89 33.8
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Nr.
crt. Specia Localizare

(parcela)

Circumfe-
rinţă
(m)

Diametru
(m)

Înălţime
(m)

În 2005 82 30
9 Magnolia acuminata 48 333 106 27.8

În 2005 98 27

10 Metasequoia glyptostro-
boides 7 334 106 29.8

În 2005 93 24
11 Pinus strobus 18 237 75 31.8
12 Platanus x acerifolia 8 541 172 30.6

În 2005 161 29
În 1969 122 23

13 Robinia pseudoacacia 9 532 169 20
14 Taxodium distichum 9 413 131 26.6
15 Thuja plicata 48 223 71 27.8

Datele privind clasamentul arborilor remarcabili din Europa 
sunt preluate de pe MonumentalTrees.com – un site interac-
tiv în care sunt înregistraţi arbori remarcabili (ca diametru, 
înălţime sau vârstă) din întreaga lume (din Europa – 30 de 
ţări).

3. Concluzii
Nu numai arborii indigeni, dar şi cei exotici, atunci când au 
fost introduşi în staţiuni corespunzătoare au înregistrat per-
formanţe biometrice deosebite. Conform datelor cunoscute 
şi rezultatelor inventarierii făcute până în prezent se pot 
afirma următoarele:

•	 Arboretumul Simeria adăposteşte 2 arbori exotici „campi-
oni ai Europei”: Abies faxoniana din parcela 9 şi Magnolia 
acuminata (P.48) precum şi un „vice-campion” – Catalpa 
speciosa din parcela 50;

•	 cei mai impresionanţi arbori (ca diametru) din Arboretu-
mul Simeria sunt 2 plopi (unul alb şi unul negru) fiecare cu 
un diametru de 2.14 m situaţi în parcela 49;

•	 pentru salcâmul din parcela 9 – cel mai bătrân salcâm din 
ţară – conform surselor bibliografice şi corelaţiei diametru 
/ vârstă ar fi utilă şi datarea cu carbon-14, lemnul din cen-
trul trunchiului fiind uşor accesibil datorită scorburii largi;

•	 Inventarierea a 61 de arbori indigeni cu diametrul de pes-
te 1 m (după parcurgerea a numai 24% din suprafaţa Ar-
boretumului) sugerează faptul că Arboretumul Simeria se 

distinge faţă de alte colecţii de plante lemnoase din ţară şi 
străinătate şi prin numărul mare de arbori ajunşi la vârste 
seculare.

Dimensiunile excepţionale a atât de multor arbori cresc res-
ponsabilitatea care ne revine în popularizarea acestora la ni-
velul comunităţii ştiinţifice, dar şi în rândul turiştilor care 
vizitează anual Arboretumul Simeria (cca. 15 000).

Faţă de precedentul inventar, realizat în anul 2005, din pă-
cate constatăm şi dispariţia a 2 exemplare remarcabile: fagul 
(Fagus sylvatica) din parcela 4 (D=1,12 m, H=27 m) dezrădă-
cinat de furtuna din 10.06.2012 şi salcia (Salix alba) din par-
cela 9 (D=1,18 m, H=35 m).

O ameninţare importantă pentru supravieţuirea acestor co-
loşi ai Arboretumului vine din partea iederei (Hedera helix) 
care este extrem de viguroasă şi prezentă pe aproape jumăta-
te dintre arborii inventariaţi.

Cu toate eforturile financiare deosebite făcute de către ICAS, 
mai ales în contextul crizei economice actuale, colecţia den-
drologică supravieţuieşte cu greu, deoarece cât timp situaţia 
proprietarului Arboretumului nu este clarificată de justiţie, 
nu suntem eligibili pentru accesarea de fonduri europene 
atât de necesare conservării şi dezvoltării.

Toate cele de mai sus reprezintă argumente evidente în fa-
voarea protejării, studierii şi popularizării la nivel naţional 
şi internaţional a acestor arbori remarcabili, adevărate co-
mori ale patrimoniului natural.
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Abstract
Remarkable native and exotic trees in Simeria Arboretum

The Simeria Arboretum (73.5 ha) is believed to be the oldest, the most valuable and picturesque collection of exotic and 
native trees and shrubs in Romania. It is placed in Simeria (Hunedoara County) in the flood plain and on the secondary 
terrace of the Mureş River, at 200 m altitude.

The climatic conditions are characterized by annual average temperature of 10 degree Celsius and 578 mm annual preci-
pitations (415 mm during the 191 days of growing season). Recent alluvial deposits, alluvial soils and brown soils (on the 
terrace) are prevailing.

The natural vegetation consists of riparian forests (of Populus alba, Populus nigra and Salix alba), fragments of ancient elm 
forests (of Ulmus foliacea) and rare oak forests (Quercus robur).

The introduction works with exotic trees and shrubs (conifers, Magnolia sp., bamboos ...) initiated already at the beginning 
of the XVIII century, were intensively developed since 1953 by the Simeria Forest Research Station. The Arboretum in-
cludes at the moment over 2100 taxa.

This article includes a partial inventory (24% of Arboretum surface) of the remarkable indigenous and exotic trees (by 
dimensions, age, historical significance, rarity).

We measured in this year 61 native trees with diameter larger then 1 m from the following species: Quercus robur L. (33), 
Populus nigra L. (22), Populus alba L. (8) and Fagus sylvatica L. (1 tree outside his natural habitat). The Arboretum giants are 
at parity two Populus trees (P. alba and P. nigra) with 2.14 m in diameter.

Searching on the list of European monumental trees (Monumentaltrees.com) revealed that in Simeria Arboretum are 
sheltered two European tree champions: Abies faxoniana Rehd&Wills. (D=120 cm, H=36.5 m) and Magnolia acuminata L. 
(D=106 cm, H=27.8 m). Also, on the 2nd place in Europe is a tree of Catalpa speciosa Warder. (D=103 cm, H=23.6 m) located 
in the plot 50.

One tree of Robinia pseudacacia L. (D=169 cm, H=20 m) it is possible to be (in accordance with historical date and his di-
mensions) the last survival of the first Robinia planted in Romania in the second half of XVIII century.

Such richness of remarkable trees comes with a great responsibility in the field of conservation and popularization of this 
natural treasure.

A threat in the future preservation of those trees (and others) in Simeria Arboretum is represented by Hedera helix L. vine, 
found on almost a half of the inventoried trees. The survival of the dendrological collection is also in danger because of a 
long trial (started in 2001) with the former owners who claim their past properties and therefore we are not able to access 
European funds for conservation and developing.

Keywords: Simeria Arboretum, remarkable native & exotic trees, inventory, European champion trees
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Arborii faimoşi din Braşov
Valentin Bolea, Gruiţă Ienăşoiu

1.Arborii din oraşe

S copul lucrării este informarea inginerilor silvici, în ve-
derea unei participări, mai eficiente la acţiunea nobilă 
de apropiere a arborilor de om, acolo unde acesta tră-

ieşte în majoritatea timpului din zilele noastre adică în oraş. 
Tratatul formidabil de unire dintre spaţiul verde natural şi 
universul de beton din oraşe, se bucură, de o consideraţie 
din ce în ce mai înaltă, mai ales în contextul schimbărilor 
climatice.

Calitatea mediului în care trăim, devine o miză majoră a so-
cietăţii, care nu mai poate ignora:

•	 recunoaşterea arborelui ca element indispensabil al oraşului;

•	 necesitatea stringentă de a transforma zonele verzi ale 
oraşelor în păduri urbane;

•	 importanţa primordială, de simbol, de vestigiu istoric, de 
monument al naturii în cazul arborilor excepţionali.

Oraşele României au nevoie de o politică eficientă de mediu 
şi acţiuni susţinute pentru:

•	 luarea în seamă a arborilor în toate deciziile şi realizările 
oraşelor;

•	 cunoaşterea detaliată (arbore cu arbore) a componentelor 
mediului urban, urmărirea prin analize foliare a stării de 
sănătate a arborilor şi luarea măsurilor de însănătoşire 
(nu de tăiere) a lor;

•	 lupta contra degradării mediului, cauzată în special prin 
poluarea aerului, folosirea sării pentru deszăpezire, vătă-
marea involuntară sau conştientă a vegetaţiei, prin mo-
dernizarea circulaţiei urbane, lucrări urbanistice continui 
(canalizări, parcări, termoizolarea blocurilor) sau tehnici 
de lucru horticole greşite, neculturale, brutale (tăieri în 
scaun).

•	 schimbarea mentalităţii autorităţilor şi populaţiei prin 
informări permanente asupra arborilor din oraşe, la tele-
viziune, şcoli, expoziţii, conferinţe, panouri de informare 
pentru fiecare şantier, articole, cărţi, diapozitive, casete.

2.Aborii remarcabili din Parcul Titulescu
2.1.Factori meteorologici

Parcul Titulescu se situează la limita inferioară a sectorului topo-
climatic piemontan şi de vale intramontană, caracterizat prin:

•	 560 m altitudine;

•	 814,6 mm precipitaţii, care asigură o spălare mai bună a 
pulberilor;

•	 regim eolian de tip ,,adăpostit”, sustras de regulă vânturi-
lor puternice şi cu o frecvenţă însemnată a brizelor de reli-
ef, cu efecte primenitoare binefăcătoare (Marcu M. 2004).

2.2. Liriodendron tulpifera L. – Arborele de lalea

Două exemplare splendide de liriodendron (în greceşte 
lei=crin) străjuiesc în Parcul Central Braşov statuia lui Ni-
colae Titulescu (1882-1941): profesor de drept civil la Uni-
versitatea din Iaşi şi din Bucureşti, membru al Academiei 
Române, doctor honoris causa al Universităţilor din Atena 
şi Bratislava, Preşedinte al Academiei Diplomatice Interna-
ţionale, delegat permanent (1920-1936) al României la Liga 
Naţiunilor (al cărui preşedinte a fost de două ori), militant 
strălucit pentru suveranitatea şi egalitatea tuturor statelor 
în relaţiile internaţionale şi preşedinte de onoare al Comite-
tului Român, al Reuniunii Universale pentru Pace-fig.1.

Nimic nu putea simboliza atât de sugestiv şi durabil peste 
vreme, activitatea vie a renumitului diplomat, pe linia întări-
rii colaborării internaţionale, în interesul păcii şi securităţii 
europene, decât cei doi liliodendroni, care în fiecare an, în 
lunile mai-iunie, se împodobesc cu flori mari de 4-8 cm cam-
panulate, ca nişte lalele, galbene-verzi, sau galbene-sulfurii 
cu dungi portocalii-fig.2.

Prin frunzele lor mari de 4-8 cm lungime, în formă neobiş-
nuită de liră, cele două exemplare mirifice de liriodendron 
sugerează o muzică divină, pace şi armonie. Ele atrag tinere-
le perechi, abia ieşite de la ceremonia căsătoriei, din clădirea 
Primăriei, pentru tradiţionala fotografie de ziua nunţii. Pe-
isajul asigurat de aceşti arbori excepţionali este fermecător, 
atât prin florile lor de lalele cât şi prin frunzişul verde stră-
lucitor sau colorat în galben-auriu. Frunzele acestor arbori 
sunt însă şi bioindicatoare, semnalizând cu claritate, prin 
decolorări internervare, poluarea cu SO2 –fig.3 – la conţinu-
tul de 1306 ppm sulf (V. Bolea, D. Chira, 2008).

ARBORI ExCEPţIONALI



Anul XVII | Nr. 31 | 2012

65

Fig. 1. Liriodendron tulpifera L. din Parcul Titulescu 
Liriodendron tulpifera L. from Titulescu Park

Fig.2 Floare de Liriodendron. 
Liriodendron Flower.

Analizele foliare arată însă nu numai calitatea aerului ci şi 
conţinutul solului, indicând un exces de carbonaţi (24.460 
ppm calciu), nefavorabil arborilor de lalea, întrucât cauzează 
carenţe de potasiu (K<3000 ppm) şi magneziu (<1000 ppm) 
şi perturbă pătrunderea în arbore a magneziului: 9 ppm şi 
fierului: 62,5 ppm (V. Bolea şi D. Chira, 2008).

Fig. 3. Simptome de poluare cu SO2 

Symptoms of SO2 pollution

Reînoirea acestor analize ar permite cunoaşterea echilibru-
lui nutritiv (N+P+K) şi a aprovizionării cu macroelemente şi 
aplicarea unor fertilizări revigoratoare.

Sub raport biometric, exemplarele de Liriodendron tulpifera 
L. din Parcul Titulescu, Braşov se situează pe locul 4 în Ro-
mânia – tabelul 1 – după cele din Parcul Arcalia (H=30 m şi 
D=100 cm); Parcul Simeria (H=30 m, V=110 ani) şi Aninoasa, 
Hunedoara (H=30 m şi V=131 ani).

Ele au la vârsta de 100 ani, înălţimi de 26 m, diametre de 63 
cm,diametrul coroanei de 10,9 m, trunchiuri sănătoase pe 

primii 3 m înălţime. Se remarcă însă, la unul din exemplare, 
un ciot la 2 m înălţime, cicatrizat numai pe două treimi din 
diametru, prezentând astfel o ,,poartă“ de intrare a ciuperci-
lor care pot provoca putrezirea lemnului.

2.3. Fagus sylvatica L. var. atropurpurea Hort. (F.s.f. 
atropunicea West)

În Parcul Titulescu, situat în faţa Facultăţii de Silvicultură 
şi Exploatarea lemnului, nu putea să lipsească fagul – unul 
din principalii arbori ai ţării. Cu atât mai mult varietatea cu 
frunze roşcate, roşii – negricioase până la brune întunecate, 
ca un cultivar ornamental.

Cu temperamentul său de umbră şi cu frunzişul său des, fa-
gul cu frunze purpurii formează un buchet de mare efect 
peisagistic, împreună cu Sophora japonica, Quercus robur, Acer 
pseudoplatanus, Aesculus hipocastanum şi Taxus baccata. Pâlcul 
poziţionat la colţul parcului, de la intersecţia străzii Lungă 
cu Titulescu şi respectiv în faţa Casei Armatei sugerează prin 
culoarea roşie a frunzelor de fag, culoarea galbenă a florilor 
de Sophora şi culoarea albastră a cerului, sacrificiile armatei 
noastre, sub steagul tricolor al României.

Culoarea roşie a frunzelor de fag estompează calităţile sale 
de bioindicator, dar analizele foliare indică cu claritate depă-
şirea în aerul Parcului Titulescu a unor noxe ca şi:

•	 fierul: 475,8 ppm, faţă de 40-90 ppm;

•	 magneziul: 5212 ppm, faţă de 1500-300 ppm;

•	 cuprul: 15,58 ppm, faţă de 5-12 ppm;

Conţinutul frunzelor de fag roşu indică o foarte bună apro-
vizionare cu azot: 25.200 ppm şi o bună aprovizionare cu 
calciu: 13.508 ppm, acesta din urmă, poate însă cauza, ca-
renţa în potasiu şirespectiv dezechilibru în balanţa nutritivă 
(N+P+K).

Sub raport biometric fagul cu frunze roşii are: 24 m înălţi-
me, 2,08 m circumferinţă,respectiv 66 cm diamertu la 1,3 m 
înălţime şi 13,4 m diametrul coroanei

Fig. 4. Fagus silvatica L. var. atropurpurea Hort. de 9,5 m 
înălţime, 140 cm circumferinţă şi respectiv de 45 cm diamertu 

la 1,3 m înălţime, în Parcul Titulescu 
Fagus silvatica L. var. atropurpurea Hort. 9.5 m height, 140 cm in cir-

cumference and 45 cm diamertu at 1.3 m height in Titulescu Park

Starea lui sanitară este afectată de cancerele care se întind 
de la colet până la 3,5 m înălţime, de lipsa coajei pe ½ din 
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diametru, de la colet şi până la 1,5 m înălţime şi de o plăcuţă 
cu numărul 137 încorporată în coajă.

Fagus sylvatica L.var. atropurpurea a mai fost semnalată la 
Braşov în Grădina Dendrologică devenită inaccesibilă după 
retrocedare şi înstrăinare, la Timişul de Jos, la Parcul Apa-
lină din Reghin, la Roman, Sebeş şi Careii Mari (Baia Mare). 
De la proprietarii acestori arbori se aşteaptă fotografii şi mă-
surători pentru a se complecta Albumul şi Registrul Naţional 
al Arborilor Excepţionali.

Un astfel de fag cu frunze purpurii este prezentat în lucrarea 
Arbres remarquables de l”Áisne din Franţa –fig.5.

Fig. 5. Grup de fagi cu frunze purpurii 
Group of beech trees with purple leaves 

Fig. 6. Sophora japonica L. f. peduncula Hort – în ParculTitulescu 

Sophora japonica L. f. peduncula (Spach) Hort. Ex Loudon – in Titulescu Park

2.4. Sophora japonica L. f. peduncula (Spach) Hort. Ex 
Loudon – salcâmul japonez cu ramuri pendente

Această splendidă reprezentantă a speciilor japoneze, chine-
ze şi coreene din Parcul Titulescu, este nu numai ornamenta-
lă ci şi foarte rezistentă la poluare. Frunzele alterne, impari-
penat-compuse de 15-25 cm lungime, cu 7-11 foliole, verde-
închise, lucitoare pe faţă, nu prezintă simptome ale poluării 
nici la un conţinut de 1291 ppm sulf, sau 7480 ppm clor. De 
subliniat că lipsa simptomelor poluării măresc riscurile de 
îmbolnăvire prin folosirea farmaceutică a rutozidului la tra-
tamentul bolilor vasculare.

Poluarea rutieră puternică cu oxizi de azot a Parcului Titules-
cu, înconjurat de străzi, din care două intens circulate, este 
indicată de conţinutul în azot al frunzelor (Bolea şi Chira, 
2008): de 29.400 ppm, faţă de 28.000 ppm prag de toxicitate. 
La aceasta se adaugă poluarea industrială cu:

•	 calciu:16.072 ppm, faţă de 15.000 ppm prag de toxicitate;

•	 fier: 225,4 ppm, faţă de 90 ppm prag de toxicitate;

•	 cupru: 12,53 ppm, faţă de 12 ppm prag de toxicitate.

De precizat carenţa de mangan: 20,73 ppm şi probabil de po-
tasiu cauzată de excesul de calciu, dar şi o nutriţie optimă cu 
fosfor: 1620 ppm şi cu magneziu: 2260 ppm.

Cele două exemplare de salcâm japonez cu ramuri pendente 
din parcul Titulescu Braşov (fig. 5-6) au: 21,5-20,0 m înălţime, 
131-212 cm circumferinţă la 1,3 m înălţime şi 9-10,3 m rază 
a coroanelor şi prezintă pe tulpină câteva răni mici vindecate.

Alături, pe o latură a Casei Armatei mai vegetează un exemplar 
excepţional având 70 cm diametrul tulpinii la 1,3 m înălţime

Ar fi bine dacă am primii la Redacţia Revistei de Silvicultură 
şi Cinegetică şi alte fotografii, sau măsurători privind exem-
plarele de Sophora japonica, din alte parcuri, grădini botani-
ce sau dendrologice din ţară

În Arboretumul de la vechiul castel din Septmonts,Franţa, 
Sophora japonica L. atinge 30 m înălţime şi 2,95 m circunfe-
rinţă-fig.8.

Tabelul 1. Pagini din Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România 
Pages in the National Register of Exceptional Trees from Romania

Nr  
crt. Localizare Denumirea arborelui

Vâr-
sta

Înălţime Circum-
ferinţa

Diametru
Autori Publicaţia Anultotal elag tulp cor

ani m m m m m
Liliodendron tulipifera L.

1

2
3
4

5

6

7

Bistriţa Năsăud, Sat Arcalia,
Parc dendrologic

Hunedoara, Aninoasa
Deva, Simeria

Brașov, Parcul Titulescu

Gârdani, Comuna Sălsig, Ma-
ramureș

Arboretumul Mihăiești

Botoșani

Arborele lalea 150

131
110
150

200

30

30
30
26

20

20

15

1,97

1,30

1,00

0,82
0,63

0,86

0,56

14,4

10,9

T. Toader, C. Niţu după 
Rösler 1965

Larisa Bedreag
St. Radu, C. Coandă
V. Bolea, Gr. Enășoiu

T. Nădișan, T. Tătar, E. 
Gabor, V. Mareș

E. Stuparu, Gh. Guiman, 
V. Scărlătescu,

Gh. Mohan

Invitaţie la drumeţie

Arborele anului în România
Arboretumul Simeria

Rev. de Silv. și Cinegetică Nr. 31
Monumente ale naturii din 

Maramureș
Monografia arboretumului 

Mihăiești
Rezervaţii și monumente

1976

2011

2012

1976

2010

1993
Fagus silvatica L. var. atropurpurea Hort. (F. s. f. atropuncea West)

1 Brașov, Parcul Titulescu Fagul cu frunze purp. 24 2,08 1,66 13,4 V. Bolea Rev. de Silv. și Cinegetică Nr. 30 2012
Sophora japonica L.
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Nr  
crt. Localizare Denumirea arborelui

Vâr-
sta

Înălţime Circum-
ferinţa

Diametru
Autori Publicaţia Anultotal elag tulp cor

ani m m m m m
1

2
3

Brașov, Parcul Titulescu

București, Str. M. Serghiescu
Arboretumul Mihăiești

Salcâmul japonez 102

22,0
21,5
20,0
22,0
17,0

2,22
1,31
2,12
2,22

0,42

15,2
18,0
20,6
15,2

V. Bolea

T. Teodor, C. Niţu
E. Stuparu, Gh. Guiman, 

V. Scărlătescu,

Rev. de Silv. și Cinegetică Nr. 31

Invitaţie la drumeţie
Monografia arboretumului 

Mihăiești

2012

1976
2010

Abies concolor (Gord. Et Glend.) Lindl.
1

2

Arboretumul Mihăiești

Brașov, Parcul Titulescu Brad argintiu

19

18

0,53

0,51 8,4

E. Stuparu, Gh. Guiman, 
V. Scărlătescu,

V. Bolea

Monografia arboretumului 
Mihăiești

Rev. de Silv. și Cinegetică Nr. 31

2010

2012

2.5. Abies concolor (Gord et Glend) Lindl. – Brad argintiu

Două exemplare de brad argintiu străjuiesc fermecătoare, 
atât vara cât şi iarna, unul în Parcul Mare înveselind jocul 
copiilor, mai ales la sărbătorile de iarnă, când devine ,,Pomul 
de Crăciun al Braşovului”, altul în Parcul Mic supraveghind 
somnul de veci al eroilor revoluţiei din 1989. Aceşti arbori, 
îndrăgiţi de braşoveni, se remarcă prin frumuseţea şi colo-
ritul coroanei argintii-albăstrui, în formă de piramidă, îm-
podobită cu conuri cilindrice, de 7-12 cm lungime şi 3-5 cm 
diametru. Ei degajă, atât din pungile de răşină ale scoarţei, 
din mugurii răşinoşi cât şi din acele, cu dungi de stomatite 
pe ambele feţe, un miros aromatic, de citrice.

La parfumul şi efectul peisagistic excepţional al acestor ar-
bori originari din coasta Pacificului, din Munţii Cascadelor 
ori Munţii Stâncoşi, se adaugă buna adaptare la sectorul 
topoclimatic piemontan şi de vale intramontană şi mai ales 
rezistenţa la praful şi fumul din Braşov.

Astfel, arborii de brad argintiu (fig. 7) ating 18 m înălţime, 
51 cm diametru, al tulpinii la 1,3 m înălţime, 4,20 m raza 
coroanei şi 295,4 m3 volumul coroanei. Starea lor sanitară se 
caracterizează printr-o transparenţă a coroanei de 20%, ace 
uscate 5% , ramuri uscate 5% şi este în concordanţă cu rezul-
tatele analizelor foliare:

•	 Balanţa nutriţiei: 12.000 ppm N+1.134 ppm P+8.811 
ppm K= 21.945 ppm se încadrează în intervalul optim de 
19.300-32.500 ppm;

•	 Echilibrul nutritiv: 57,7% N+5,2% P+40,1% K raportat la 
cel optim: 55,4 – 67,4% N+6,7 – 10,8% P+25,9 – 33,8% K 
evidenţiază proporţia prea mică a fosforului şi prea mare 
a potasiului;

•	 Conţinutul acelor în fosfor (1134 ppm) mai mic decât in-
tervalul optim (1300 – 3500 ppm) indică necesitatea fer-
tilizărilor cu superfosfat, care va reface echilibrul nutritiv;

•	 Conţinutul acelor în azot (12.000 ppm) este mai mic decât 
optimul (13.000 – 18.000 ppm) şi indică necesitatea ferti-
lizărilor cu azotat de amoniu;

•	 Conţinutul acelor în potasiu (8.811 ppm) se încadrează în 
intervalul opim de 5.000 – 11.000 ppm;

•	 Conţinutul acelor în magneziu (4.610 ppm) depăşeşte ni-
velul superior al intervalului optim (1.500 – 4.000 ppm) 
dar efectul său toxic poate fi diminuat prin amendamente 
cu carbonat de calciu;

•	 Conţinutul în cupru (9,9 ppm) se ridică până la pragul de 

toxicitate (10 ppm), cauzând carenţa în mangan (19,88 
ppm), care se evită prin aplicarea a 0,6 kg oxid manganos 
pe arbore;

•	 Conţinutul de natriu (121,9 ppm), clor (470 ppm), cupru 
(9,9 ppm), fier (176,5 ppm), zinc (37,53 ppm) şi plumb (4,18 
ppm) se apropie de pragul de toxicitate, dar deocamdată 
nu deranjează bradul argintiu;

•	 Dioxidul de sulf (794 ppm S) şi fluorul (5,5 ppm) deşi acţio-
nează sinergic nu afectează starea lui de sănătate.

Fig. 7. Abies concolor (Gord et Glend) 
Lindl Abies concolor (Gord et Glend) Lindl

2.6. Taxus baccata L. – Tisă

Tisa vegetează ca arbust sau arbore, de până la 25 m, în rezer-
vaţia naturală ,,Yew Forest” din Anglia (Şofletea, Curtu, 2007).

În Spania, regiunea Navarra, la Auztegia, de lângă munici-
piul Ochagavia Taxus baccata L. atinge: 20,1 m înălţime, 0,72 
m diametrul trunchiului la 1,3 m şi 11 m diametrul coroa-
nei – fig. 8. Tulpina este elagată pe 2,7 m înălţime. Un alt 
exemplar de 15,3 m înălţime, 1,59 m diametrul tulpinii la 
1,3 m, înălţime elagată de 1,5 m şi diametrul coroanei de 14 
x 17 m, se găseşte la Altxatealdea, lângă municipiul Etxalar 
(fig. 9). Al treilea exemplar declarat Monument al Naturii în 
Spania, se aproprie ca înălţime de cele din România. El are 
9,5 m înălţime, 1,28 m diametru la 1,3 m, înălţime elagată 
de 2 m şi diametrele coroanei de 9 x 11 (fig. 10). Acest arbore 
se situează în Parcul Naţional Urbasa y Andia de lângă Otsa-
portillo. În Franţa se găseşte un grup remarcabil de tise în 
parcul castelului din Viels – Maisons, districtul Aisne.
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Fig.8. Taxus baccata L. de 20,1 m înălţime în Auztegia –Ochagavia 
Taxus baccata L. 20.1 m height in Auztegia –Ochagavia

Fig. 9. Taxus baccata L. de 15,3 m înălţime în Altxatealdea-Etxalar 
Taxus baccata L. de 15.3 m height in Altxatealdea-Etxalar

Fig. 10. Taxus baccata L. de 9,5 m înălţime în Parcul Natural 
Urbasa y Andia din Spania 

Taxus baccata L. – 9.5 m height in Urbasa y Andia Natural Park in Spain

În România, Taxus baccata L. este declarată Monument al 
Naturii, fiind o specie rară, valoroasă, simbol al nemuririi, 
ornamentală.

Exemplarele de Tisă cele mai vârstnice – tabelul 2 – au:

•	 500 ani la Pângăraţi, judeţul Neamţ (Mohan, Ardelean, 
Georgescu, 1993);

•	 300 ani la Baia Sprie, strada Dragoş Vodă nr. 35, având un 
diametru de 69 cm (Nădişan, Cherecheş, 2002);

•	 250 ani la Baia Mare, strada Lăcătuş nr. 1 (Nădişan, Che-
recheş, 2002),

•	 200 ani la Capu – Câmpului, comuna Valea Moldovei, ju-
deţul Suceava, având diametrul tulpinii de 38 cm (Toader, 
Niţu, 1976).

Cele mai înalte exemplare de tisă din România au:

•	 9,25 m în Parcul Titulescu, care atinge diametrul de 43 cm 
şi diametrul coroanei de 8,8 m;

•	 8,00 m în Câmpulung Moldovenesc, str. N. Drăcea, vis-
a-vis de spital, având diametrul coroanei de 6 m (site-ul 
Asociaţiei GEC Bucovina, Proiectul ,,Să ocrotim arborii Bu-
covinei”, 2007-2008).

În raport cu diametrul tulpinii la 1,3 m înălţime pe primele 
locuri se situează exemplarele cu:

•	 69 cm de la Baia Sprie (Nădişan, Cherecheş, 2002);

•	 53 cm de la Piscu cu Brazi, Valea Ialomiţei, (Comes Cr. 1947 
din RSC 17-18/2003);

•	 40-43 cm din Parcul Titulescu din Braşov;

•	 38 cm din Capu Câmpului, comuna Valea Moldovei, jude-
ţul Suceava (Toader, Niţu, 1976).

Mai sunt numeroase exemplare remarcabile de tisă semnala-
te la Baia Mare: în incinta Parchetului – fig. 11, pe strada Lă-
cătuş nr. 1 (250 ani), pe strada Valea Roşie nr. 27 sau în cur-
tea Liceului de arte, nr. 32, în Vişeul de Sus, Şomcuta Mare, 
în Masivul Rodnei sau în Munţii Maramureşului (Nădişan, 
Cherecheş, 2002) dar nu se cunosc datele lor biometrice.
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Tabelul 2. Pagini din Registrul naţional al arborilor excepţionali din România privind Taxus baccata L. 
Pages from the National Register of Exceptional Trees from Romania on Taxus baccata L.

Nr. Localizare
V H C

D
Autori Lucrarea Anul

Publ.Tulp. Cor.
ani m m m m

Taxus baccata L.
1

2

6

3

7

20

12

9

11

17
10

6

13

18
14

15

7

16

4-5

19

8

Neamţ
Pângăraţi

Maramureș
Baia Sprie 

Str.Dragoș Vodă 35
Baia Mare

Magazinul Central
Piscul cu Brazi,
Valea Ialomiţei

Suceava
ValeaMoldovei

Sat Capu Câmpului
Maramureș

Pietrosul Mare-Gropi
Brașov

Parc Titulescu

Cămpulung Moldovenesc
Str. N. Drăcea

Vis-avis de spital

500

300

250

200

50

5,5
3,0
5,5
7,5
3,5
6,5
6,0
4,5
5,0
3,0
6,0
6,0
5,0
4,0
6,0
5,0
6,0
5,0
6,0
5,0
6,0
6,0
3,5
6,0
6,0
6,5
6,0
6,0
5,0
6,5

9,25
5,0
5,0
6,0
6,0
6,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,5
3,0
6,0
6,0
8,0

2,15

1,66

1,20

0,70

0,81
0,53
0,60
0,53
0,85
0,70
0,82
0,66
0,50
0,50
0,74
0,84
0,54
0,61
1,16
0,57
0,80
0,53
0,65
0,59
0,68
0,76
0,53
0,75
0,65
1,15
0,53
0,74
0,67
1,26
0,66
0,58
0,55
0,68
0,60
1,10
0,61
0,59
0,51
0,53
0,53
0,50
0,56
0,55

69

53

38

22

26
17
19
17
27
22
26
21
16
16
23
27
17
19
37
18
25
17
21
19
22
24
17
24
21
37
17
23
40

1,36
43
18
18
22
19
35
19
19
16
17
17
16
18
18

 7,00
8,00
6,00
6,40
5,10
4,50
6,00
8,00
8,00
3,00
7,00

10,84
7,24
4,00

11,40
5,30
8,80

11,20
6,00
4,60

10,20
10,20
9,80

10,00
10,00
10,80
12,60
11,30
9,20
8,10
8,80
9,00
7,80
6,80

11,00
12,00
8,40
8,40
10,0
10,0
13,0
4,70
9,40
9,40
6,00

Gh.Mohan , A.Ardelean,
M.Georgescu,Simionescu

I.Nădișan, D.Cherecheș

I.Nădișan, D.Cherecheș

Comes Cristian,1947

T.Toader, C.Niţu

I.Nădișan, Tătaru, Gabor, V.Mareș
V.Bolea,Gr.Ienășoiu

Site-ul Asociaţiei GEC
Bucovina

Rezervaţii și monumente ale natu-
rii din România

Conservarea biodiversităţii mara-
mureșene

Conservarea biodiversităţii mara-
mureșene

In RSC 17-18, pg. 58

Invitaţie la drumeţie

Monumente ale naturii din Ma-
ramureș
În RSC 31 

Să ocrotim arborii Bucovinei

1993
1981

2002

2002

2003

1976

1976

2012

2007-
2008
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Fig. 11. Tisă în curtea Parchetului din Baia Mare 
Yewin the yard of Baia Mare Prosecutor

Fig. 12. Tisă în Parcul Titulesc u – Braşov 
Court Yew in Titulescu Park – Brasov

Pe latura dinspre strada Titulescu a Parcului Central Bra-
şov a luat naştere, dintr-un gard viu, un aliniament cu 94 
exemplare de Tisă. Arborii acestui aliniament sunt ocrotiţi 
ca monumente ale naturii şi reprezintă o mână întinsă peste 
milenii generaţiilor viitoare. Mai mult decât oricare monu-
ment istoric al Braşovului, exemplarele de Taxus baccata cu 
tulpinile lor canelate, cu coroanele lor globuloase, întunecate, 
dese, cu lujeri verzi, cu acele verzi – închis pe partea superi-
oară şi verzi gălbui pe faţa inferioară şi cu fructele false, în 
formă de cupe roşii numite galbulus, ar putea fi admirate şi 
peste 2000-3000 ani, căci longevitatea speciei este excepţi-
onală. Atingerea acestei longevităţi este asigurată de: solul 
bogat în calciu, umiditatea optimă, din sol şi din atmosferă şi 
de marea sa plasticitate adaptativă faţă de lumină.

Starea de sănătate a tisei este bună. Raportat la nivelurile de 
nutriţie Bergmann (1972) Fiedler şi Hohne (1985), rezultă că:

•	 nivelul superior optim la calciu (22.360 faţă de 10.000 
ppm) este depăşit de 2,2 ori;

•	 carenţele în fosfor (1.098 ppm faţă de 1.400 ppm) şi pota-
siu (4.870 ppm faţă de 9.000 ppm) cauzate de excesul de 
calciu, sunt mici şi carenţa în azot (14.200 ppm) cauzată de 
poluare pot fi compensate prin fertilizare – fig.15;

•	 conţinutul acelor în magneziu (986 ppm) se apropie de in-
tervalul optim de nutriţie (1.000-2.500 ppm);

•	 conţinutul în microelemente se încadrează în intervalul 
optim de nutriţie, la mangan (40-500 ppm), cupru (10,25 
ppm faţă de 15-12 ppm), zinc (37,13 ppm faţă de 25-100 
ppm);

Conţinutul acelor în plumb (5,35 ppm) se situează sub pragul 
de toxicitate (10 ppm).

3. Arborii excepţionali din Parcul Dima şi incinta Fa-
cultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

3.1. Calitatea aerului

În treimea inferioară a sectorului topoclimatic de versanţi 
premontani la 600 m altitudine, în apropriere de Staţia Me-
teorologică Oraş (609 m):

•	 în perioada 1912 – 2001 mercurul termometrului nu a co-
borât decât până la – 29,60C indicând un topoclimat mai 
moderat decât în Şesul Bârsei unde s-a înregistrat – 38,50;

•	 se înregistrează un spor de precipitaţii (peste 800mm);

•	 potenţialul caloric bioactiv ajunge la 7,70C, caracteristic 
altitudinilor colinare, ca urmare a influenţelor orografice;

•	 regimul eolian este de tip ,,adăpost” sustras de regulă vân-
turilor puternice şi cu o frecvenţă însemnată a brizelor de 
relief, cu efecte primenitoare (Marcu M., 2004).

Conţinutul frunzelor de mesteacăn, la exemplarul din faţa 
Facultăţii de Silvicultură şi Exploatarea lemnului;

Corpul C, comparativ cu a celui din Parcul Titulescu, din faţa 
Corpului T, evidenţiază următoarele diferenţe ale calităţii 
aerului:

•	 conţinutul de sulf (1.330 ppm: 278 ppm) este de 4,8 ori 
mai mic; cu mult sub pragul de toxicitate de 1500 ppm;

•	 conţinutul de fluor (7,97 ppm: 5,82 ppm) este de 1,4 ori 
mai mic, rămânând sub pragul de toxicitate de 10 ppm;

•	 conţinutul de clor rezultat din sarea folosită la deszăpeziri 
(5120 ppm: 3270 ppm) este de 1,6 ori mai mic; situat sub 
pragul de toxicitate de 10.000 ppm;

•	 conţinutul de natriu (111,6 ppm: 79,7 ppm) este de 1,4 ori 
mai mic; situat sub pragul de toxicitate de 200 ppm;

•	 conţinutul de cupru (11,25 ppm: 8,98 ppm) este de 1,3 ori 
mai mic; situat sub pragul de toxicitate de 12 ppm;

•	 conţinutul de fier (106,7 ppm: 101,2 ppm) este de 1,1 ori 
mai mic; dar depăşeşte pragul de toxicitate de 90 ppm;

•	 conţinutul de calciu (19.232 ppm: 13.182 ppm) este de 1,5 
ori mai mic depăşind pragul de toxicitate de 10.000 ppm;

•	 conţinutul de zinc (139 ppm: 66,5ppm) este de 2,1 ori mai 
mare,depăşind pragul de toxicitate de 30 ppm;

•	 conţinutul de mangan (108,8 ppm: 43,55 ppm) este de 2,5 
ori mai mare; dar nu se apropie de pragul de toxicitate de 
1400 ppm;

•	 conţinutul de magneziu (3.734 ppm: 3.232 ppm) este de 
1,2 ori mai mic; depăşind pragul de toxicitate de 3.000ppm.

3.2. Platanul care îmbrăţişează cerul

De la introducerea platanului în Europa (în jurul anului 
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1785) această specie a devenit arborele oraşelor prin exce-
lentă. Cultivat în aliniamente, parcuri şi grădini, platanul se 
remarcă prin monumentalitate, creştere rapidă, frumuseţea 
fructelor şi frunzelor colorate toamna, scoarţa deosebită, de-
corativă, rezistenţa la poluarea atmosferei şi adaptarea bună 
la tăierile de formare a coroanei.

În Franţa sunt renumite exemplarele (Platanus sp.) din dis-
trictul Aisne: Abbaye, comuna Longpont care are peste 200 
de ani, 36 metri inălţime şi 1,88 metri diametrul – fig.13, în 
aliniamentul din Parcul Castelului Conde-en-Parie, care ating 
35 metri înălţime şi 1,74 m diametrul (plantaţi în anul 1720), 
cei din Parcul comunal Homblieres, care au 34 metri înălţime, 
1,79 m diametrul şi 243 ani vârsta sau exemplarul de Platanus 
orientalis din Arboretumul castelului Septmonts, care are 25 
m înălţime, 1,32 m diametru şi vârsta de 153 ani (fig 14) (Aso-
ciation AFO Rotz, Groupements sylvicale, Axonien).

Fig. 13. Platan de 36 m înălţime şi 1,88 m diametru din comu-
na Langpont-Franţa 

Planetree: 36 m height and 1.88 m diameter in Langpont township-France

Fig. 14. Platanus orientalis de 25 m înălţime şi 1,32 m diame-
tru din Septmonts-Franţa 

Platanus orientalis: 25 m height and 1.32 m diameter in Septmonts-France

Fig. 15. Platanul cu amintiri din Marna Nouă-Carei de 45 m 
înălţime şi 2,45 cm diametru. 

The memories plantree of Marna Nouă-Carei: 45 m height and 2.45 cm 
diameter.

Fig. 16. Platanul care îmbrăţişează cerul, de 33,5 m. înălţime, 
1,54 cm diametrul tulpinii şi 35 m. diametrul coroanei. 

Sky embracing planetree: 33.5 m. height, 1.54 cm stem diameter and 
35 m crown diameter.

Fig. 17-18. Puieţi crescuţi pe solul format la intersecţia largă 
a ramurilor uriaşe 

Saplings grown on soil formed at the broad intersection of huge branches

Fig. 19. Puieţi crescuţi pe solul format la intersecţia  
largă a ramurilor uriaşe 

Saplings grown on soil formed at the broad intersection  
of huge branches
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Fig. 20-22. Platanul victoriei din incinta Facultăţii de Silvicultură 
The Victory Planetree inside the Faculty of Forestry

Fig. 23. Cel mai bătrân platan din România, cca. 330 ani  
în Timişoara pe strada Pomiculturii 

The oldest planetree in Timişoara, Romania (cca. 330 years old)

Tabelul 3. Pagini din Registrul naţional al arborilor excepţionali din România privind Platanus hibrida 
Pages from the National Register of Exceptional Trees in Romania on Platanus hibrida

BM Specia Localizare
V H

C D
tulp tulp cor

ani m m m m
6
1
1
2

3
4
4
5
5
6
1

3

4
5
1

Platan
Platanus orientalis
Platanus accerifolia

Platanus occidentalis

Acer pseudoplatanus

Platanus hybrida

Platanus acerifolia
Platanus acerifolia

Timișoara, str. Pomiculturii
Buziaș

București, podul Cotroceni
Maramureș, Sighet,
Str. Zimbrului nr. 35

Baia Mare, Curtea Lic. De Arte
Turnul lui Ștefan

Satulung
Tisa

Vișeu de Sus
Seini

Maramureș
Cavnic

La berărie
Lângă biserică

Brașov
Lic. A. Șaguna

Parcul Gh. Dima
Facultate

Parc Simeria, ua 8
Jud. Satu Mare,

Sat Morna Nouă,
Centrul satului,

Str. Gării
Curtea Bisericii

330

200

150

150
160

250

30

33,5

28,0
26,0

45
50

4,50

4,82

4,78

7,70

1,00

1,32

1,54

1,52
1,61

2,45

35

Copacul din drum

T. Tudor, C. Niţu, 1976

Platanul lui Neguș

În România, cel mai înalt (45 – 50 m), cel mai gros (2,45 m 
diametru) şi cel mai frumos descris de Maria Marneanu 
(pentru concursul anului, Arhiva TOTB.ro) este Platanul cu 
amintiri (fig 18) din localitatea Marna Noua (strada Gării, în 
curtea bisericii), situate în zona oraşului Carei judeţul Satu 
Mare. Un alt exemplar de Platanus occidentalis, tot de 250 de 
ani, având diametrul de 1,59 m se găseşte în Sighet, strada 
Zimbrului, judeţul Maramureş (Nădişan şi Cherecheş, 2002).

Pe locul doi după înălţimea tulpinii de 33,5 m şi diametrul 
tulpinii de 1,54 m, pe locul trei după vârsta de 150 de ani, dar 
pe locul întâi după diametrul coroanei de 35 m, este exem-
plarul de Platanus hybrida, denumit după forma ramurilor 
colosale şi anvergura coroanei: ,,Platanul care îmbrăţişează 
cerul” (fig.16). La umbra ospitalieră a acestui arbore, se aş-
teaptă cu înfrigurare rezultatele examenelor de la Facultatea 
de Silvicultură şi Exploatarea Lemnului, de la Colegiul Şagu-
na sau vindecarea rudelor internate la spitalul din apropiere. 

Coroana uriaşă a paltinului constituie universul păsărilor, 
veveriţelor şi a puieţilor care se instalează în solul format în 
decursul timpului la ramificaţiile cu unghiuri mari, ale ra-
murilor groase de 30 – 40 cm (fig. 17-19).

Un platan, de aceeaşi vârstă şi grosime (fig. 20) vegetează în 
incinta Facultăţii de Silvicultură şi Exploatarea Lemnului, 
dar are numai 28 m înălţime (fig. 21).El se remarcă printr-o 
bifurcaţie uriaşă (fig. 22) simbolizând victoria silvicultorilor 
în lupta pentru crearea ,,Pădurii Urbane Braşov”.

Cel mai bătrân platan din România care are 330 ani, înălţi-
mea de 21 m şi diametrul de 1,43 m se găseşte în Timişoara, 
strada Pomiculturii şi beneficiază de dragostea şi grija local-
nicilor, deşi incomodează vădit circulaţia pe drum (fig.23).

3.3. Ginkgo biloba L. – Arborele vieţii

Renumele acestei specii se datorează vechimii de 270 milioa-
ne ani a frunzelor sale fosile, longevităţii de 3500 ani, rezis-
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tenţei la insecte şi boli, radiaţii şi poluare chimică şi mai ales 
numeroaselor sale calităţi terapeutice în afecţiunile cardio-
vasculare, cerebrovasculare, anumite forme de cancer, dia-
betul de tip II, supraponderalitate, maladiile neurodegenera-
tive (Alzheimer şi Parkinson) şi multe altele (Mecinicopschi 
Gh. în revista Forever nr.148, august 2011).

Dacă mai adăugăm la calităţile acestei specii şi valoarea ei 
decorativă, nu este de mirare că îl găsim, nu numai în arealul 
său natural: China, Japonia – Tokio, ci şi în Europa: Polonia, 
în Slovacia, sau Franţa – fig. 24.

În extremul orient atinge 40 m înălţime – fig. 25 iar în Franţa 
se consideră exemplare remarcabile, în districtul Aisne, cele 
din Parcul comunal Chierry având 150 ani şi 10 m înălţime 

– fig. 26; strada Dreyfus din Villers-Cotterets, având 160 ani, 
15 m înălţime şi 99 cm diametru – fig. 27; Parcul Horticol 
din Soissons, de 150 ani, 16 m înălţime şi 99 cm diametru; 
grădina Le Clos din Proisy având 20 m înălţime şi 1,82 m 
diametru – fig. 28, sau în Arboretumul vechiului castel din 
Septmonts având 153 ani, 24 m înălţime şi 90 cm diametrul 
trunchiului.

Fig. 24. Ginkgo biloba în Franţa. 
Ginkgo biloba in France.

Fig. 25. Ginkgo biloba în extremul orient. 
Ginkgo biloba in the far east

Fig. 26. Ginkgo biloba în Parcul Chierry-Franţa. 
Ginkgo biloba in Chierry Park-France.

Fig. 27. Ginkgo biloba în Villers-Cotterets 
Ginkgo biloba in Villers-Cotterets

Fig. 28. Ginkgo biloba în grădina Le Clos din Proisy 
Ginkgo biloba in the Le Clos garden of Proisy

Fig. 29. Ginkgo biloba din Bocşa 
Ginkgo biloba in Bocsa
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În România, după Wikipedia, enciclopedia liberă, cel mai 
bătrân exemplar de Ginkgo biloba se găseşte în oraşul Bocşa, 
lângă Oficiul de Cadastru Agricol – fig.29.

Sub raportul înălţimii – tabelul 4 – exemplarele de Ginkgo 
biloba din România se ierarhizează astfel:

Tabelul 4. Extras din Registrul naţional al arborilor excepţionali din România privind Ginkgo biloba L. 
Extract from the National Register of Exceptional Trees in Romania on Ginkgo biloba L.

Specia Localizarea
V H C

D
tulp cor

ani m m cm cm
2

3

1

4

6

5

Ginkgo biloba L. Maramureș
Comuna Sălsig, 

Sat Gârdani

Brașov Comuna Scheia

Brașov
Str.Șirul Beethoven Nr. 1

Suceava Orașul Siret

București
Grădina Botanică

Botoșani

200

80

95

>20

18

25,75

16

15

2,70

3,13

3,0

3,14

1,29

73

100

96

100

41

6

18

6

Arborele pagodelor
I.Nădișan, D.Cherecheș, 2002

Site-ul Asociaţiei GEC Bucovina.
Proiectul ,,Să ocrotim arborii Bucovinei” 

2007 – 2008.

V.Bolea , Gr.Ienășoiu 
,în RSC nr. 31 din 2012.

Taras Gheorghe Seghedin
Rezervaţiile naturale din Bucovina 

1983.

Mohau Gh. Ardelean, A.Georg.
Rezervaţiile și monumente ale naturii 

din România.

•	 25,75 m înălţime, 96 cm diametru şi 18 m diametrul co-
roanei, în incinta Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere, din strada Şirul Beethoven nr.1 (fig. 30).

•	 20 m înălţime, 73 cm diametru şi 200 ani în satul Gârdani, 
comuna Sălsig, judeţul Maramureş (Nădişan, Cherecheş, 
2002 – fig. 31).

•	 18 m înălţime, 100 cm diametrul tulpinii, 6 m diametrul 
coroanei şi 80 de ani în comuna Scheia din Judeţul Braşov; 
site-ul Asociaţiei GEC Bucovina, Proiectul ,,Să ocrotim ar-
borii Bucovinei 2007 – 2008”;

•	 16 m înălţime, 100 cm diametrul tulpinii, 6 m diametrul 
coroanei şi 95 ani în oraşul Siret din judeţul Suceava (Se-
ghedin T.Gh.1983 – fig.32).

•	 15 m înălţime şi 41 cm diametrul tulpinii, în Botoşani

Fig. 30. Arborele vieţii din incinta Facultăţii de Silvicultură 
The tree of life inside the Faculty of Forestry

Fig. 31. Ginkgo biloba din satul Gârdani. 
Ginkgo biloba in Gârdani village.

Fig. 32. Ginkgo biloba din oraşul Siret jud. Suceava. 
Ginkgo biloba in Siret, Suceava County.
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Fig. 33. Ginkgo biloba de lângă Casa Armatei din Braşov 
Ginkgo biloba near Army House in Brasov

În literatura de specialitate sunt amintite şi alte exemplare de 
Ginko biloba, fără a se preciza datele biometrice ale lor la: Baia 
Mare, strada 22 Decembrie nr.27; Somcuta Mare, Parcul Den-
drologic; Grădina Botanică Bucureşti; Braşov, Casa Armatei 
(fig. 33); Pădurea Călineşti – Cuparencu şi Deva, Piaţa Unirii.

3.4. Frasinul străjer al Porţii Ecaterina

Fig. 34. Frasinul – străjer al Porţii Ecaterina 
The ash –guard at the Ecaterina Gate

În incinta Facultăţii de Silvicultură şi Exploatarea Lemnului 
vegetează viguros un exemplar remarcabil de Fraxinus excel-
sior L. care atinge 33 m înălţime, 1,05 m diametrul tulpinii 
şi are o coroană majestuoasă cu diametrul de 23,5m-fig.34.

El este un reprezentant onorabil al acestei specii de ,,elită” 

deosebit de valoroasă, care în Arboretumul Mihăieşti atinge 
la 110 ani, 41 m înălţime şi 96 cm diametrul (Stuparu, Gui-
man, Scărlătescu, 2010), iar în pădurile seculare de la Stâm-
bu Băiuţi judeţul Maramureş depăşeşte 40 m înălţime şi 1 m 
diametru-tabelul 5.

Frasinul din curtea corpului C al Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatare a Lemnului, împreună cu celelalte specii la fel de 
uriaşe şi decorative care fac parte din peisajul atrăgător al 
municipiului Braşov, constituie şi un material didactic uşor 
utilizabil la orele de practică la Dendrologie, Ecologie (simp-
tomele foliere ale poluării) sau Amelioraţii Silvice. Aceşti 
arbori nu sunt numai simpli ,,străjeri” ai renumitei Porţi 
Ecaterina, care pot fi tăiaţi atunci când perturbă fotografie-
rea Cetăţii Braşovului, după bunul plac al vreunui ocrotitor 
zelos al monumentelor istorice din Braşov. Ei fac parte din 
patrimoniul de aur a zonei verzi care asigură frumuseţe şi să-
nătate pentru braşoveni, şi în primul rând pentru studenţii 
şi profesorii facultăţii prin emanarea oxigenului şi reţinerea 
noxelor din aer.

Frasinul, intermediară între speciile pioniere şi cele de bază 
ale ecosistemelor forestiere sub raportul amplitudinilor cli-
matice, are simptome foliare ale poluării mai puţin evidente, 
încorporează în frunze mari cantităţi de poluanţi dar dispu-
ne de mecanisme de blocare şi metabolizare a compuşilor to-
xici fără perturbări semnificative ale activităţilor metabolice.

Capacitatea de metabolizare sau de acumulare a noxelor, care 
indică aportul la purificarea aerului şi toleranţa faţă de polu-
antul respectiv, este în cazul frasinului:

•	 mare la sulf (8287 ppm), mai mare decât la salcâm, stejar, 
fag şi carpen;

•	 mare la clor (11.250 ppm), mai mare decât la stejar, mes-
teacăn, fag şi cireş, mai mică decât la arţar american;

•	 mare la calciu (24.900 ppm), mai mare decât la arţar tă-
tărăsc, fag cu frunza roşie, stejar, mesteacăn, cireş şi dud.

•	 mediu la azot (28.700 ppm), mai mare decât la mesteacăn, 
cireş, fag, arţar american, mai mică decât la Sophora japo-
nica, stejar şi dud;

•	 medie la plumb (3,44 ppm), mai mare decât la stejar şi sal-
câm, mai mică decât la carpen;

•	 mediu la cadmiu (1,19 ppm), mai mare decât la stejar, tei, 
salcâm, gorun şi carpen;

•	 mediu la fier (230,7 ppm), mai mare decât la tei, dar mai 
mică decât la salcâm, stejar, carpen şi gorun;

•	 mică la cupru (12,58 ppm), mai mare decât la salcâm şi ste-
jar, mai mică decât la carpen;

•	 mică la zinc (41,7 ppm), mai mare decât la gorun, stejar şi 
salcâm, mai mică decât teiul şi carpenul;

•	 mică la mangan (49,3 ppm), dar mai mare decât la tei şi 
mai mică decât la salcâm, gorun, carpen şi stejar;

•	 mică la natriu (86,9 ppm), dar mai mare decât la dud şi 
cireş şi mai mică decât la Sophora japonica, Fagus sylvatica, 
Betula pendula, Quercus robur, Acer negundo;

•	 mică la magneziu (1056 ppm), mai mică decât la cireş, ar-
ţar tătărăsc, dud, stejar, mesteacăn şi fag cu frunza roşie;
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Tabelul 5. Extras din Registrul naţional al arborilor excepţionali din România privind Fraxinus excelsior L. 
Extract from the National Register of Exceptional Trees Romania on Fraxinus excelsior L.

Specia Localizare
V H

C D
Autoritulp tulp cor

ani m m m m
3

8

1

5

7

4

2

6

Fraxinus excelsior

Fraxinus pallisae

Fraxinus excelsior

Pădurea Gutin
UP-II-30A

Buzău Păd. Frasinu

Arboretum Mihăiești
București

Grădina Botanică
Vâlcea

Com. Lungești
Sat Frumoasa

Dolj
Brăniște
Brașov

Facultate
Jud.Maramureș

O.S.Strâmbu Băiuţ

Deva
Parc Simeria parcela 36

120

60

110
220

>400

450

150

39

21

41

30

20

33

>40

28

4,90

1,07

3,00

4,08

5,6

3,3

3,14

2,67

1,56

0,34

0,955

1,3

1,78

1,05

1,00

0,85

23,5

M. Leșan, Pădurile de la Baia Mare, 2003
T. Toader, C. Niţu 1976. Invitaţie la 

drumeţie
E. Stuparu, Gh. Guiman,

V. Scărlătescu, 2010.

S.Geacu

S.Geacu
V.Bolea, Gr.Ienășoiu,2012

C.Coandă,2012

De remarcat că frasinul acumulează în frunze mai puţin fier 
şi mangan decât stejarul, gorunul, salcâmul şi carpenul, ca 
urmare a cantităţilor mărite de calciu din frunze în compara-
ţie cu aceste specii, cunoscut fiind că excesul de calciu opreş-
te pătrunderea în plantă a fierului şi manganului (Parascan 
şi Danciu, 2001).

Frasinul prezintă o tolerantă ridicată faţă de poluare, şi se 
poate clasa mai degrabă printre speciile foarte rezistente, de-
cât printre cele mijlociu rezistente (Smejkal, 1982)
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Abstract
Famous trees in Braşov

In Brasov were measured, photographed and described the following remarkable trees:

•	 Liriodendron tulpifera L. – tulip tree, 100 years old, height 26 m, diameter 63 cm, and crown radius of 10.9 m;

•	 Fagus silvatica L. var. atropurpurea Hort. (F.s. f. atropunicea West), which is 24 m height, 13.4 m crown radius, 208 cm 
stem circumference and 66 cm diameter at 1.3 m height;

•	 Sophora japonica L. f peduncula (Spach) Hort. ex Loudon – Japanese acacia with pendent branches: 21.5 to 20.0 m height 
131-212 cm circumference at 1.3 m height and 9 to 10.3 m radius of the crown;

•	 Abies concolor (Gord et Glendale) Lindl. – Silver fir, reaching 18 m height, 51 cm diameter, 1.3 m height stem, crown 
radius of 4.20 m and 295.4 m3 crown volume;

•	 Taxus baccata L. – yew of 9.25 m height, 43 cm diameter and 8.8 m crown diameter;

•	 Platanus x hybrida – the sky embracing planetree, the 33.5 m height, 1.54 cm stem diameter and crown diameter of 35 m;

•	 Ginkgo biloba – the tree of life from the Faculty of Forestry with 25.75 m height, 96 cm diameter and 18 m diameter of 
the crown;

•	 Fraxinus excelsior L. – watcher of the Ecaterina Gate measuring 33 m high, 1.05 m stem diameter and 23.5 m crown 
diameter.

Each tree was examined in relation to other exceptional specimens in the country and abroad and has been entered in the 
National Register of Exceptional Trees in Romania and the National Album of Exceptional Trees in Romania.

The paper emphasizes their importance as BIOINDICATORS and give examples of FOLIAR diagnosis enabling their 
better conservation.

Keywords: famous trees, height, diameter, foliar diagnosis, national register.
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Arborii din paradisul vegetaţiei 
de la Baia Mare 

Partea I. Parcul şi aliniamentele
Valentin Bolea, Maftei Leşan, Nicolae Pop.

1. Potenţialul excepţional al climatului din 
Baia Mare confruntat cu poluarea

D e precizat că folosirea metaforei de ,,grădini ale ra-
iului” pentru pădurile seculare, munţii înalţi, grădi-
nile şi castelele de la Baia Mare s-a făcut în premieră 

de către cronicarul turc Evlia Celebi. Acesta în 1660 a însoţit 
trupele otomane care atacau oraşul Baia Mare (Csoma, 1999 
citat de Lesan în 2003).

În acest paradis arborii ating înălţimi (Lesan, 2003) apropi-
ate sau chiar mai mari decât limitele maxime cunoscute în 
literatura de specialitate (Şofletea, Curtu, 2007, Dumitriu-
Tătăranu, 1960 sau Haralamb, 1967):

•	 O. S. Baia Mare, Fâsova, UP V ua 64-67, Fagus silvatica L re-
alizează 40 m înălţime în raport cu 30 m (40-45 m) limita 
maximă.

•	 O. S. Baia Sprie, M. Gutin, UP II, ua 16, Picea abis are 41 m 
înălţime, comparativ cu maximul de 30-40 m (50-60 m şi 
chiar 68 m Haralamb, 1967).

•	 Şităuţa, UP I ua 76, Abies alba Mill. Ajunge la 42 m înălţime, 
raportat la înălţimile maxime de 35-40 m sau de 30-55 m 
(60 m) după Dumitriu-Tătăranu, 1960, excepţional 50-60 
m (Şofletea, Curtu, 2007) şi chiar 65 m înălţime (Hara-
lamb, 1967).

•	 Ciurca, UP II ua 58, Pinus silvestris L are 27 m înălţime, re-
alizând 25 (40 m), după Dumitriu-Tătăranu (1960) şi atin-
gând numai ocazional 40-50 m.

•	 Dumbrăviţa, UP IV ua 96 Quercus robur L are 35 m înălţi-
me, în comparaţie cu limita maximă de 30-35 m.

•	 M. Gutâi, UP II ua 30A, Fraxinus excelsior L atinge 39 m 
înălţime, faţă de 30 m (Dumitriu-Tătăranu) şi 40 m înălţi-
mea maximă (Şofletea, Curtu, 2007).

•	 Borcut Chiuzbaia, UP I ua 61C, Prunus avium (L) L atinge 
39 m înălţime, faţă de limita maximă de 20 m (Şofletea, 
Curtu, 2007) şi de 25 m (Haralamb, 1967).

•	 Limpedea, UP II ua 86, Acer pseudoplatanus L măsoară 38 
m înălţime, în comparaţie cu limita maximă de 30 (40m).

1.1. Parametrii ai potenţialului climatului

Temperatura medie anuală de 9,80C în contextul unor pre-
cipitaţii medii anuale de 976 mm, înregistrate la 194 m al-
titudine, fac din Baia Mare un paradis al vegetaţiei, unde 
Castanea sativa Mill. se dezvoltă foarte bine şi unde cresc 
multe specii exotice, cum sunt: Cedrus atlantica, Cryptome-
ria japonica sau Paulownia tomentosa. Condiţiile de vegetaţie 
excepţionale din Baia Mare se concretizează şi prin cel mai 
mare (313) indice climat-vegetaţie-productivitate (CVP) pe 
ţară (Bereziuc şi Stănescu, 1962).

1.2. Modalităţi de supravieţuire a arborilor la poluare.

În acest paradis al vegetaţiei, poluarea a pus la grea încercare 
creşterea şi vitalitatea arborilor care au supravieţuit datori-
tă: rezistenţei la SO2 (mesteacănul, plopul tremurător, pinul 
negru), a zincului, cuprului şi plumbului (pin negru, mălin 
american), datorită coroanelor largi şi dese (pinul negru, mă-
linul american), a longevităţii mari şi a profunzimii rădăcini-
lor care utilizează stratele mai puţin intoxicate de poluanţi 
(stejarul şi castanul bun) şi datorită regenerării uşoare (mă-
linul american).

1.3. Efectele poluării

În făgetul de deal cu floră de mull, de la Valea Vicleană din 
Baia Mare, poluarea a cauzat, din 1965 până în 2001, dispa-
riţia din pătura ierbacee a speciilor caracteristice: Asperula 
odorata, Euphorbia amygdaloides şi Mercurialis perennis şi a 
speciei vernale tipice Anemone nemorosa. Aici, bogăţia floris-
tică medie (11,125) şi diversitatea floristică medie (1,973) au 
scăzut faţă de făgetul normal cu floră de mull de la Sinaia 
(13,0 respectiv 2,959).

1.4. Diagnoza foliară privind evoluţia poluării aerului

După intrarea în Uniunea Europeană conţinutul noxelor în 
frunzele de fag a început să scadă:

•	 de la 3786 ppm S în 1996, la 974 ppmS în 1999 şi 1372 
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ppmS în 2000 la Valea Vicleană, Baia Mare.

•	 de la 2992 ppm S în 1996, la 1074 ppm S în 1999 şi 960 
ppm S în 2000 pe Warte, Braşov.

•	 de la 2250 ppm S în 1996, la 1183 ppm S în 1999 şi 887 
ppm S în 2000 la Sinaia.

Raportul N/S din frunzele de fag indică mai precis diminua-
rea poluării după 1996.

În 2007, tipurile de poluare complexă, exprimate prin rapor-
tarea valorilor maxime ale noxelor din frunze la pragurile 
de toxicitate europene (Bonneau, 1988, Bergmann,1992), se 
prezentau încă astfel:

•	 Copşa Mică: 120,0Cd+54,5Pb+16,3Zn+8,8S+8,4Cu+5,1Fe+
1,7Na+1,6Mn;

•	 Baia Mare: 15,4Mn+7,1Pb+4,5Cd+3,3Zn+2,0Na+1,5Cu+1,
4S;

•	 Timişoara: 5,4Cu+3,5Zn+1,5Cd+1,2Na+0,2Pb.

Deci valorile maxime ale plumbului din frunze depăşeau pra-
gul de toxicitate (de 10 ppm) de: 54,5 ori în Copşa Mică, 7,1 
ori în Baia Mare şi de 0,2 ori în Timişoara.

(Bolea şi Chira, 2009)

În anul 2004, analizele frunzelor de castan indicau un con-
ţinut în sulf de:

•	 3294 ppm la Dumbrava, în U.P. II, u.a. 8B, situată în aval 
de ROMPLUMB Ferneziu, dar expusă şi la poluarea de la 
CUPROM Baia Mare;

•	 1374 ppm la Morgău, în U.P. I, u.a. 47;

•	 964 ppm la Frumuşeaua.

În 2012, poluarea cu sulf este sensibil diminuată, frunzele de 
castan conţinând:

•	 1300 ppm la Amadea, U.P. I, u.a. 86, situată în apropiere 
de Dumbrava;

•	 900 ppm la Morgău, în U.P. I, u.a. 47, de 1,5 ori mai mică 
decât în 2004;

•	 500 – 700 ppm la Frumuşeaua, de 1,4 – 1,9 ori mai mică 
decât în 2004.

Diminuarea poluării cu sulf sub pragul toxicităţii de 1500 
ppm este importantă mai ales sub aspectul efectului de aci-
dificare şi sărăcire a solurilor poluate.

Poluarea cu plumb era evaluată în 2007 prin analiza frunze-
lor de castan astfel:

•	 71,03ppm la Nodul de presiune, în U.P. II, u.a. 1E;

•	 10,41 ppm la Măgura Ferneziu, în U.P. II, u.a. 11B;

•	 1,79 ppm la Valea Roşie – Morgău, în U.P. I, u.a. 47.

De asemenea, în 2007, analiza frunzelor de fag indica con-
ţinuturi în cadmiu de la 0,37 ppm pe treimea inferioară a 
Mogoşei, în U.P. II, u.a. 63A şi până la 1,01 ppm la Măgura, în 
U.P. II, u.a. 6A, în aval de Lacul Body Ferneziu, reprezentând 
o depăşire de 2 ori a pragului de toxicitate de 0,50 ppm.

La analizele frunzelor de castan din 2012, conţinutul în 
plumb, cadmiu şi crom este sub limitele de detecţie, atât în 
aval de Lacul Body Ferneziu, în U.B. III, u.a. 6, cât şi la Mor-

gău, în U.P. I, u.a. 47, Valea Amadea, în U.P. I, u.a. 86, Valea 
Roşie, în U.P. I, u.a. 52, 55 şi 56 sau Frumuşeaua – Valea Bor-
cutului.

Poluarea cu fier, evidenţiată la Baia Mare prin analize foliare, 
se ridica în 2007 la:

•	 101,4 ppm în frunzele de Sorbus torminalis;

•	 112,8 ppm în frunzele de Quercus petraea;

•	 217,2 – 257,5 ppm în frunzele de Castanea sativa;

•	 555,5 ppm în frunzele de Salix capraea.

În 2012, conţinutul de fier în frunzele de castan nu a depăşit 
pragul de toxicitate de 90 ppm în niciunul din habitatele cer-
cetate, variind de la 13,64 ppm la Frumuşeaua, până la 52,59 
ppm la Lacul Body Ferneziu, în U.B. III, u.a. 6.

De asemenea, conţinutul frunzelor de castan în cupru, care 
era în 2007 de 8,30 ppm la Măgura, lângă ROMPLUMB, atin-
gea 17,64 ppm la Nodul de presiune şi 12,41 ppm la Valea 
Roşie Morgău, aflate sub influenţa CUPROM Baia Mare, a 
coborât în 2012 sub pragul toxicităţii de 12 ppm în toate ha-
bitatele analizate:

•	 10,40 ppm la Valea Roşie, în U.P. I, u.a. 55D şi 56F;

•	 9,29 ppm la Lacul Bodi – Ferneziu, în U.B. III, u.a. 6;

•	 6,33 ppm la Morgău, în U.P. I, u.a. 47;

•	 3,75 ppm la Frumuşeaua.

O situaţie necorespunzătoare se prezintă la poluarea cu zinc, 
şi mai ales la cea cu mangan.

În 2007, conţinutul frunzelor de castan în zinc era de:

•	 28,67 ppm la Măgura;

•	 163,70 ppm la Nodul de Presiune;

•	 118,30 ppm pe Valea Roşie, la Morgău.

În 2012, conţinutul în zinc încă mai depăşeşte pragul de to-
xicitate de 50 ppm de:

•	 1,9 ori la Frumuşeaua;

•	 1,8 ori pe Valea Amadea;

•	 1,3 ori la Ferneziu – Lacul Body;

•	 1,1 ori pe Valea Roşie – Morgău.

Alarmantă este poluarea cu mangan, care în loc să scadă, este 
în creştere. Astfel, în 2007 conţinutul frunzelor de castan 
în mangan era mai mare decât pragul de toxicitate, de 100 
ppm, de:

•	 6,9 ori lângă ROMPLUMB;

•	 15,4 ori la Nodul de Presiune – Ferneziu;

•	 13,5 ori pe Valea Roşie, la Morgău.

În 2012, conţinutul de mangan depăşeşte pragul de toxicita-
te, de 100 ppm, de:

•	 11,2 ori pe Valea Roşie, la Morgău;

•	 12,9 ori la Lacul Body Ferneziu;

•	 22,4 ori în U.P. I, u.a. 55D, 56F de pe Valea Roşie şi U.P. I, 
u.a. 86 – Amadea;

•	 32,5 ori la Frumuşeaua;
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•	 36,4 ori la Trei Stejari, U.B. II, u.a. 52B.

De remarcat că poluarea foarte puternică cu mangan a fost 
detectată în 2007 şi prin analiza frunzelor de fag: 564,86 
ppm la Baia Mare şi 307,78 ppm la Copşa Mică, sau prin 
frunzele de Aesculus hippocastanum: 351 ppm la Tulcea şi 131 
ppm la Călăraşi.

Întrucât acumularea în sol a manganului indică condiţii fa-
vorabile pentru infectarea pădurilor cu Phytophthora cambi-
vora, care provoacă boala cernelii, deosebit de periculoasă 
pentru castan, se face necesară depistarea urgentă a acestei 
surse de poluare şi intrarea în legalitate.

1.5. Toxicitatea solurilor a rămas alarmantă

Conţinutul maxim admis (CMA) la plumbul din sol (100 
ppm) este depăşit de :

•	 52,3 ori la 0-5 cm adâncime în F III 1E, la intrarea pe V Vi-
cleană în apropiere de Nodul de presiune. În acelaşi punct 
la 20-25 cm adâncime, conţinutul de plumb (170 ppm) de-
păşeşte CMA de 1,7 ori. Abia sub 35 cm adâncime conţinu-
tul de plumb este de 43 ppm.

•	 30,9 ori la suprafaţă în UP – I-110, 28,9 ori între 0-10 cm 
adâncime, de 8,9 ori între 20-25 cm adâncime şi rămâne la 
nivelul CMA de 100 ppm la 40 cm adâncime pe versantul 
opus al Văii Viclene cu ua 1E;

•	 3,4 ori în stratul superficial de 0-10 cm de pe V. Amadea, 
UP-I-86-88;

•	 3,38 ori în amonte de Romplumb la Dumbrăvior, F-VI-
78, vizavi de Cariera Limpedea în stratul de sol de 0-5 cm 
adâncime şi se menţine la nivelul CMA (98 ppm) şi la adân-
cimea de 25-35 cm;

•	 1,9 ori la V. Neamţului UP-I-38, pentru adâncimea de 0-5 cm.

•	 Pe Valea Băiţa, OS Tăuţi Măgherăuş, conţinutul de plumb 
între 0 şi 5 cm adâncime este ceva mai mic decât CMA: 84 
ppm.

•	 Aceasta arată că amploarea intoxicării solurilor cu plumb 
este mai mare la Baia Mare decât la Copşa Mică cu maxi-
ma de 4.800 ppm între 0-5 cm şi 125 ppm între 20-25 cm 
adâncime.

•	 Conţinutul în cadmiu al solurilor s-a apropiat de CMA (3 
ppm) pe Valea Vicleană, atât în UP-I-110 (2,75 ppm) cât 
şi în F-III-1E (2,30 ppm) la suprafaţa solului şi respectiv 
în stratul de 0-5 cm adâncime, dar a depăşit de 5,6 ori la 
adâncimea de 40 cm în UP-I-110.

•	 Intensitatea poluări cu cadmiu a solurilor este mai mică la 
Baia Mare decât la Copşa Mică, unde CMA-ul la adâncimea 
de 0-5 cm este depăşit de 15,9 ori.

•	 Conţinutul de cupru depăşeşte CMA-ul (100 ppm) de:

•	 7,9 ori în orizontul 0-5 cm din F-III-1E;

•	 3,2 ori la suprafaţă, 3,8 ori între 0-10 cm adâncime şi 1,1 
ori între 20-25 cm adâncime în UP-I-110;

•	 1,4 ori pe Valea Amadea, UP-I-86-88 la 0-10 cm adâncime.

Acest conţinut este cu puţin sub CMA în UP-I-47D, între 0-5 
cm adâncime, pe V. Neamţului, UP-I-38, între 0-5 cm adân-
cime, la Dumbrăvior F-VI-78 între 0-5 cm adâncime.

•	 Comparativ cu Copşa Mică (1996-2001) intoxicarea soluri-
lor cu cupru este mult mai mare în Baia Mare.

•	 La zinc CMA-ul de 300 ppm este depăşit numai pe Valea 
Vicleană de:

•	 1,1 ori la 0-5 cm adâncime în F-III-1E;

•	 1,2 ori la 40 cm adâncime în UP-I-110.

2. Parcul Central Regina Maria din Baia Mare
2.1. Evoluţia poluării

În anul 2001, nivelul de poluare evaluat pe baza analizei ace-
lor de pin negru (Leşan, 2002) era:

•	 puternic, cu S=1785 ppm şi N/S=15,7 pe Dealul Florilor (-1-78);

•	 slab, cu S=763 ppm şi N/S=22,1 în Parcul Central (1-62).

În anul 2008, conţinutul frunzelor de tei şi stejar roşu la 
stadionul de pe Câmpia Tineretului (Dealul Florilor) era de 
1300-1500 ppm S, deci ceva mai mic decât în 2001 şi de 9,5-
9,6 ppm Pb adică la nivelul pragului de toxicitate (10 ppm).

2.2. Regele pinilor strobi din România

În mijlocul Parcului Central din Baia Mare, între pădurea 
parc de molid, Picea abies din nord, pădurea parc de stejar, 
Quercus robur L din sud est (dinspre Valea Roşie) şi arborii 
din parcul propriu zis, din sud vest (dinspre Valea Usturoi), 
se găseşte un exemplar uriaş de pin strob, Pinus strobus L. 
El domină toate speciile din jurul său: Pinus nigra ssp. bana-
tica (Borb.) Novac, Pinus sylvestris L., Tsuga canadensis (L.) 
Carr.,Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl., Tilia cordata 
Mill, Juglans nigra L., Sophora japonica L., Gleditsia triacanthos 
L., Liriodendron tulipifera L., Sorbus torminalis (L. )Cr., Maclura 
aurantiaca Nutt., Aesculus hippocastanum L.

Acest exemplar impunător – fig.1 – atinge: 48 m înălţime, 
97,1 cm diametru la 1,31 m înălţime şi 18,1 m diametru al 
coroanei. După datele din literatura de specialitate, respectiv 
după Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din Româ-
nia – Tabelul 1 – pinul strob din parcul central Regina Maria 

– Baia Mare este cel mai înalt, cel mai gros şi cel mai bătrân 
din ţara noastră şi poate fi considerat Regele pinilor strobi 
din România.

Fig. 1. Exemplar de Pinus strobus L. de 48 m înălţime,  
din Parcul Central 

Pinus strobus L. Specimen: 48m heigh, in Central Park
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Fig. 2. Exemplar de Pinus strobus L. de 35 m. înălţime, din Bartoşa 
Pinus strobus L. Specimen: 35m heigh, in Bartoşa

Remarcabil este că pe locurile următoare, în ierarhia datelor 
biometrice se situează tot exemplarele din Baia Mare care au:

•	 40 m înălţime în pădurea Berdo, (Bolea, 1971, Aclimatiza-
rea pinului strob în depresiunea Baia Mare, Revista Pădu-
rilor nr.4 Bucureşti).

•	 35 m înălţime şi 54 cm diametru la Bartoasa – fig 2-3.

•	 35 m înălţime şi 58,6 cm diametru la 1,31 m înălţime în 
„Blocul Experimental Frumuşeaua lui Lupe” – fig.4.

•	 35 m înălţime şi 51 cm diametru în ,,Parcul Dendrologic 
Zeno Spârchez” de pe Valea Usturoi, la numai 50 de ani – 
fig.5. Deci pinul strob, care realizează obişnuit până la 30 m 
înălţime şi numai ocazional până la 50 m (Şofletea, Curtu, 
2007) poate forma la Baia Mare păduri magnifice, în jur de 
50 m, ca şi în locul său de origine din estul Americii de Nord.

Fig. 3. Diametru de 54 cm şi ritidom de Pinus strobus L (Barto-
şa) la vârsta de 60 de ani 

Diameter 54 cm and Pinus strobus L bark (Bartoşa) at the age of 60

Fig. 4. Exemplar de Pinus strobus L.de 35 m înălţime  
din Frumuşeaua lui Lupe 

Specimen of Pinus strobus height L.de 35 in Frumuşeaua lui Lupe

Fig.5. Exemplar de Pinus strobus L.de 35 m înălţime din Par-
cul Dendrologic, Zeno Spârchez 

35m height Pinus strobus L specimen in the Dendrological Park, Zeno 
Sparchez

Dar pinul strob impresionează nu numai prin dimensiunile 
sale ci şi prin portul său elegant, majestuos cu:

•	 tulpina dreaptă, scoarţa subţire şi netedă în tinereţe –fig. 
2 şi 3 – dar cu ritidom adânc crăpat la vârste mari – fig. 1;

•	 coroana piramidală, regulat verticilată şi ramuri subţiri şi 
flexibile;

•	 lujeri subţiri şi elastici cu ace lungi (5-10 cm) verzi – albăs-
trui, grupate câte 5 într-o teacă;

•	 conuri terminale, pendente, mari (8-15 cm) îngust cilin-
drice, răşinoase.

Populaţia oraşului Baia Mare, din care un mare număr a lu-
crat in mine, apreciază efectele sanogene ale parcului: oxige-
nul produs, aerul purificat de poluanţi, aeroionizarea nega-
tivă, diminuarea extremelor termice, peisajul vitalizant. La 
aceste efecte contribuţia pinului strob este importantă, prin 
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substanţele fitoorganice volatile secretate de pungile de răşi-
nă de pe tulpină, lujeri şi conuri şi prin uleiul volatil emanat 
de cetină. Fitoncidele produse ameliorează starea generală a 
bolnavilor de plămâni, slăbind tusea şi îmbunătăţind respi-
raţia (Beldeanu, 2008).

Deşi flexibilitatea ramurilor şi elasticitatea lujerilor, confe-
ră pinului strob o bună rezistenţă la rupturile de zăpadă şi 
de vânt, furtuna excepţională din 1997 a făcut ravagii şi din 
pâlcul de 9 exemplare de pini strobi, din jurul chioşcului de 
lângă Grădina de Vară a supravieţuit doar unul singur.

Pentru personalul silvic al Ocolului Baia Mare, din anii 1959-
1960 pâlcul de pini strobi din Parcul Central a constituit o 
sursă de argumente pentru extinderea acestei specii în nu-
meroase culturi care, acum după 53 de ani, încântă prin creş-
terile excepţionale prin dimensiunile atinse, prin amestecu-
rile valoroase realizate cu castanul bun, fagul şi paltinul, prin 
starea de sănătate bună, neafectată de Cronartium ribicola 
şi chiar prin regenerările naturale care permit expansiunea 
naturală a speciei pe văile Frumuşeaua, V.Borcut, Bartoşa, 
V.Roşie, Usturoi şi mai ales pe Valea Sf. Ion – fig.6-7.

Fig. 6. Regenerare naturala de pin strob 
Natural regeneration through strobe

Fig. 7. Regenerare naturală de pin strob 
Natural regeneration through strobe

2.3. Pinul negru supravieţuitor

Din grupul celor trei pini negrii, semnalaţi în 2002 de Nădi-

şan şi Cherecheş (situaţi în apropiere de Terasa Parc) a mai 
rămas după 10 ani un singur exemplar. Din păcate a fost 
răpus de furtună, tocmai exemplarul declarat monument al 
naturii, care avea 40 m înălţime, 100 cm diametru la 1,3 m 
înălţime şi o vârstă de aproape 200 de ani.

Fig. 8. Exemplar de Pinus nigra L. de 35 m. înălţime 
35m heigh Pinus nigra L. specimen

Singurul exemplar de pin negru – Pinus nigra Arn. Ssp. .nigra 
care a supravieţuit, are 35 m înălţime, 74,8 cm diametru al 
tulpinii, 17,3 m diametrul coroanei – fig.8 şi desigur aceeaşi 
vârstă cu predecesorul său.

Dacă acest exemplar este cel mai înalt din ţară este dificil 
de afirmat întrucât T.Toader şi C.Niţu descriu (1976 ,,Invi-
taţie la drumeţie”) în ,,Parcul Dendrologic de la Văleni, un 
pin negru, originar din Austria şi Dalmaţia, care are o mare 
longevitate (500 – 600 ani) şi atinge înălţimi până la 40 m 

” – tabelul 1.

Până la măsurarea exemplarului de pin negru de la Văleni, 
aşa cum s-a măsurat cel de la Baia Mare, de ing. Pop Nicolae, 
băimărenii se pot mândri că au în Parcul Central şi un rege 
al pinilor negri – foto 8 şi pot savura, la umbra lui, fracţiu-
nea volatilă (uleiul de terebentină) a balsamului ori răşinii,în 
alcătuirea cărora intră terpene, derivaţi oxigenaţi precum şi 
ozonul rezultat prin oxidarea acestora (Beldeanu, 2008).

2.4. Teiul profesorului dr. ing. Atanase Haralamb,  
viceregele teilor

Teiul ocupă un loc important în conştiinţa oamenilor şi a 
cucerit pe drept cuvânt dragostea europenilor. În Berlin, 
bulevardul ,,Unter den linden” este unul din cele mai renu-
mite din Europa. În Franţa tei majestuoşi, mai groşi de 1 
m, încântă prin aromele florilor şi mărimea coroanelor, ori 
împodobesc grădinile (Jardin de l’Abbaye-Longpont), curtea 
bisericilor (Effry), parcurile castelelor (Oigny-en-Valois; Vic-
sur-Aisne), sau drumurile (D1, Hamean Guillauche – fig.9), 
aşa cum se prezintă în Albumul elaborat de ,,Centre Perma-
nent d’Initiatives pour l’Environnement ” des Pays de l’Aisne.

În România: Teiul lui Eminescu” din Iaşi (Lupu, 2011) este 
comoara noastră naţională – fig.10.

Teiul din comuna Atid, sat Inlăceni, judeţul Harghita, cu 
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diametru la 1,3 m înălţime, de 2,02 m vârsta de 650 ani şi 
înălţimea de 13 m, impreuna cu teiul hibrid din Bârnova, 
cu diametrul de 2 m şi vârsta de 660 de ani – fig.11 (Lupu, 

2011 – ,,Arborele Anului în România”) sunt cei mai bătrâni 
şi mai groşi din ţară şi pot fi consideraţi ierarhii teilor, monu-
mente istorice nu numai monumente ale naturii;

Tabelul 1. Extras din Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România-privind Pinus strobus şi Pinus nigra 
Extract from the National Registry of Exceptional Trees in Romania on Pinus strobus and Pinus nigra

Nc Specia Localizare
V H

C D
AutorulTulp Tulp Cor

Ani m m m m

6
2
4
3

Pinus strobus Maramureș
Baia Mare

Pădurea Berdo
V.Borcut – Bartoșa

V.Usturoi Poiana Mona
Parc Dendrologic Z. Spârchez

200
50
50

33
40
35
35

2,5
1,7o
1,85

0,79
0,54
0,59

Nădișan, Cherecheș
Monumente ale naturii din Maramureș

Bolea,1971
Bolea,2012
Bolea,2012.

8
10
1
5

Pinus strobus Deva
Simeria na 18
Parcul Arcalia

Baia Mare-Parc
Frumușeaua lui Lupe

100
75

250
50

30
28
48
35

2,35
1,88
3,05
1,82

0,75
0,60
0,97
O,59

18 Coandă,2012
Toader, Niţu, 1976

Invitaţie la drumeţie
Bolea,2012
Bolea,2012

7
9
2

12
11

Pinus strobus ICF Mihăiești
Bontida

Baia Mare
Luna de Jos

ICF Dofteana

32
30
36
22
24

Dumitriu – Tătăranu ș.a .1960 București
Arbori și arbuști forestieri și ornamentali cultivaţi 

în RPR.

Pinus nigra Baia Mare
Parcul Municipal

Terasa Parc
Parc Dendrologic Văleni

200
200
500

40
35
40

3,15
2,35

1,0
0,75

17,3 Nădișan, Cherecheș,2002
Bolea, Pop,2012

Toader, Niţu, 1976
Invitaţie la drumeţie

În clasamentul după vârstă, ei sunt urmaţi de Teiul din Le-
liceni, judeţul Harghita având 500 ani, înălţimea de 20 m 
şi diametrul trunchiului de 1,24 m şi care a câştigat în 2011 
titlul de ,,Arborele Anului în Europa” – fig.13 şi de un exem-
plar de Tilia tomentosa din Pădurea Stroiu, Comuna Drăgu-
şeni, judeţul Galaţi care are 350 ani, diametrul de 1,78 m şi 
înălţimea de 26 m – fig.12 (Geacu).

Fig. 9. Teiul din Franţa ,departamentul Aisne, Comuna Rozoi-
Bellevalle, de 20 m înălţime şi 96cm diametru 

20 m high and 96 cm diameter Linden Tree in France, Aisne County, 
Rozoi-Bellevale Township

Fig. 10. Teiul lui Eminescu de la Iaşi 
Eminescu’s Linden Tree in Iaşi
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Fig. 11. Exemplar de Tilia x haynaldiana Simk de 1,98 m. dia-
metru,15 m. înălţime şi 660 ani 

1.98 diameter, 1.5 m high and 660 years old Tilia x Haynaldiana Simk 
specimen

Fig. 12. Exemplar de Tilia tomentosa de 26 m. înălţime, 1,78 m. 
diametru şi 350 de ani pădurea Stroiu, comuna Drăguşeni,jud. 

Galaţi (foto dr. Geacu) 
26m high, 1.78 m diameter and 350 years old Tilia tomentosa, Stroiu 

Forest, Draguseni Township, Galati County

Fig. 13. Teiul din Leliceni,judeţul Harghita, de 20 m 
înălţime,de 1,24 m diametru şi vârsta de 500 ani. 

20m high, 1.24 m diamemteraand 500 years old Linden Tree in Leliceni, 
Harghita County

Fig. 14. Exemplar de Tilia platyphyllos de 34 m înălţime 
34m high Tilia platyphyllos specimen

Sub raportul înălţimii pe locul întâi se situează ,,Teiul unirii 
din 1918” numit şi ,,Teiul lui badea George Pop din Băseşti” 
situat în Maramureş, Dealul Molului versant Nordic, la Via 
Doamnei. El are 40 m înălţime, 1,5 m diametru, o circumfe-
rinţă a coroanei de 60 m şi o vârstă mai mare de 200 de ani 
(Nădişan, Cherecheş, 2002).

Vice-regele teilor din România este un exemplar de Tilia 
platyphyllos Scop., cu înălţimea de 34 m, diametrul trunchiu-
lui de 1,43 m şi diametrul coroanei de 20,1 m (măsurătorile şi 
fotografia făcute în 2012) – fig.14. El se găseşte în Parcul Cen-
tral din Baia Mare şi întregeşte triada arborilor excepţionali: 
Pinus strobus de 48 m înălţime, Pinus nigra de 35 m înălţime 
şi Tilia platyphyllos de 34 m. Stimulat de arborii uriaşi din 
jurul său şi în condiţiile ,,paradisului vegetal” din Baia Mare, 
teiul acesta a depăşit înălţimile maxime indicate în tratatele 
de Dendrologie (Şofletea, Curtu, 2007, Dumitriu – Tătăranu 
ş.a., 1960), dar se încadrează în limita de 40 m indicată de At. 
Haralamb (1967). Aceşti arbori unici în România, care indică 
cu relevanţă potenţialul biometric al celor trei specii, trebuie 
vizitaţi şi examinaţi în practicile studenţeşti ale Facultăţilor 
de Silvicultură din ţară, necesită îngrădirea şi popularizarea 
prin panouri educative şi conform propunerilor privind legi-
ferarea de către parlament a conservării arborilor excepţio-
nali din România (Bolea, Balabasciuc, Stoiculescu, Florescu, 
2011 în RSC nr. 30) trebuie să beneficieze de diagnoze foliare, 
după modelul elaborat pentru teiul de lângă Grădiniţa nr. 33 
Baia Mare – fig.15 (Bolea, Chira, 2009).

Fig. 15.Diagnoza foliară la Tilia platyphillos (Grădiniţa nr.33) 
Platyphillos Tilia foliar diagnosis (Kindergarten No. 33)
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Tabelul 2. Extras din Registrul Naţional al Arborilor Excepţionali din România-privind Tilia sp. 
Extract from the National Registry of Exceptional Trees in Romania, on Tilia sp.

Nc Specia Localizare
V H

C D
Autoriitulp tulp cor

ani m m m m
1
2
3
4

Tilia tomentosa Moench. Pădurea Stroiu
Com. Dragoșeni, Jud. Galaţi

Pădurea Snagov
Iași

Parcul Copou
Maramureș

Băsești – Via Doamnei

350
440

<200

26/5
30/3
12/8
40/1

5,6
3.14

3,768
4.68

1,78
1,00
1,20
1.49

60
Geacu

Teodor, Niţu, 1976, Invitaţie la dru-
meţie

Lupu, 2011,
Teiul lui Eminescu

Nădișan, Cherecheș, 2002
Teiul Unirii din 1918

Teiul lui badea Gheorghe
1 Tilia xhaynaldiana Simk 

(T. platy-phyllos x T. 
tomentosa)

Jud. Iași 650 15/7 6,22 1,98 Teiul din Bârnova
 Lupu, Asociaţia Dendro-Ornamentală

„Anastazie Fătu” Iași

1
2

Tilia cordata Mill Baia Mare
Turnul lui Ștefan

Jud. Cluj, sat Sâncraiu,
Malul râului Călata

Parcul eroilor, Brașov

115
150

20/5
27/4

2,85
3,08

0,91
0,98

16,4
Nădișan, Cherecheș, 2002

Teiul lui Ady, Asoc. Agrot. Sâncra-
iu,2011

Teiul eroilor Brașoveni,
Bolea, Enășoiu

1
2

Tilia sp. Jud Harghita, com. Leliceni,
La poalele dealului Bocskorok hegye

Jud Harghita, com. Atid, sat Inlăceni, Ci-
mitirul Hegykert

500
500

20/5
13/7

3,9
6,35

1,24
2,02

Potozky, 2011:Arborele anului în 
România.

1 Tilia platyphyllos Scop. Baia Mare, Parcul Central 250 34/2 4,49 1,43 20,1 Bolea, Pop

Aşa cum rezultă din tabelul 2, în ierarhia după înălţime ur-
mează: exemplarul de Tilia tomentosa din Pădurea Snagov, cu 
30 m înălţime şi 1 m diametru (Toader, Nitu, 1976): ,,Teiul 
revoluţionarilor braşoveni din 1889, din Parcul Titulescu 
Braşov” care veghează mormintele celor căzuţi în lupta pen-
tru o viaţă mai bună, având 27 m înălţime, 98 cm diametrul 
tulpinii şi 1,64 m.diametrul coroanei (Bolea, Ienăşoiu , 2012, 
RSC nr.31); O menţiune specială merită exemplarul de Tilia 
cordata Mill din satul Sâncraiu,judeţul Cluj-fig.16-care la 115 
ani a realizat 20 m înălţime şi 90,8 cm diametrul trunchiu-
lui (Asociaţia Agroturistică Sâncraiu, 2011),cunoscut fiind că 
cele mai mari înăklţimi ale acestei specii sunt de 20 m (Şofle-
tea, Curtu, 2007).

Fig. 16. Tilia cordata Mill. de 16 m înălţime şi 115 ani, din sat 
Sâncraiu, judeţul Cluj 

16m heigh and 115 years old Tilia cordata Mill, Sancraiu Village, Cluj Count

Fig. 17. Pădurea – parc cu stejari de 260 ani 
260 years old oak forest-park

2.5. Pădurea parc cu stejari maiestuoşi

Pe latura dinspre Valea Roşie a Parcului Central se întinde o 
splendidă pădure parc cu stejari magnifici de 260 ani – fig.17. 
O plimbare în această catedrală vie a naturii, îţi dă impresia 
unor coloane uriaşe, alcătuite din trunchiurile drepte, cilin-
drice, cu diametrele de 1,0 – 1,5 m,elagate pe 3-8 m înălţime 
şi cu scoarţele parcă sculptate de talentaţii maramureşeni 
(fig 18).

Exemplarele magnifice de stejar – Quercus robur L. ridică spre 
cer, până la 30 m înălţime – fig.19, coroane uriaşe, cu cir-
cumferinţe de 50 – 80 m, care absorb dioxidul de carbon şi 
noxele din aer şi emană oxigen pentru băimăreni şi în special 
pentru foştii mineri de pe Valea Roşie. Nivelul noxelor absor-
bite în 2008 de un stejar din Perdeaua Antipoluantă Phoenix, 
având 50 de ani este redată în figura 20, după Bolea şi Chira, 
(2009) .O asemenea diagnoză foliară, care precizează cum 
putem contribui la conservarea acestor minuni, din paradi-
sul vegetaţiei de la Baia Mare, ar trebui să se afle în atenţia 
Primăriei Baia Mare.
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Fig. 18. Exemplar de Quercus robur de 35m înălţime 
35m heigh Quercus robur specimen

Fig. 19. Pădurea – parc cu stejari majestuoşi 
Forest-park with majestic oaks

Fig. 20. Diagnoza foliară la Quercus robur (perdeaua antipo-
luantă Phoenix) 

Foliar diagnosis on Quercusveil robur (Phoenix antipollution forest belt)

Încercând să ne ,,prezentăm omagiile” exemplarului ,,monu-
ment al naturii”, descris de I.Nădişan şi D.Cherecheş în lu-
crarea ,,Conservarea biodiversităţii maramureşene” (2002), 
nu am găsit nici frumosul panou indicator, nici preafrumo-
sul stejar din figura 21. Întrucât, cioatele din acestă pădure 
fermecătoare, nu prezintă urme de putregai, iar frunzişul 
stejarilor indică o stare de vegetaţie bună, se recomandă sta-
bilirea cauzelor dispariţiei exemplarului de stejar declarat 
monument al naturii, încetarea răriturilor din pădurea de 
260 ani şi pentru a prelungi cât de mult viaţa acestui ,,colţ de 
rai” să se reîntroducă subarboretul “curăţat “sau cel puţin să 
se planteze nişte arbuşti decorativi şi nişte garduri vii nece-
sare pentru reîntregirea ecosistemului forestier şi în special 
pentru creşterea aportului păsărilor insectivore, în menţine-
rea unei stări de vegetaţie bune.

Sub raportul înălţimii tulpinii, stejarii din Parcu Central 
Baia Mare se situează, după ,,Împăratul stejarilor din Româ-
nia”, situate în pădurea Bavna din Maramureş, care atinge 
40 m înălţime, 50 cm diametru, la 135 ani – fig.22 (Toader, 
Niţu, 1976).

Fig. 21. Stejarul, monument al naturii, din Parcul Central 
(Nădişan., Cherecheş) 

Nature monument oak tree in Central Park

 

Fig. 22. Exemplar de Quercus robur de 30 m înălţime, monu-
ment al naturii (foto. Nădişan, 2006) 

30m heigh, nature monument, Quercus robur
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După diametrul trunchiului, la 1,3m înălţime, stejarii de la 
Baia Mare fiind mai tineri se situează cu mult în urma ste-
jarilor veterani din Europa, Franţa (comuna Beuvardes, de-
partment l’Aisne), care la 700 de ani ating 2,47 m diametru, 
dar au numai 19 m înălţime – fig.23 şi din România, comuna 
Atid, judeţul Harghita, având 450 ani, 1,85 m diametru şi 20 
m înălţime – fig.24.şi sat Tăietura judeţul Harghita, având 
400 ani, 1,62 m diametrul şi 20 m înălţime – fig 25

Fig. 23. Stejar de 700 ani şi 2,47 m. diametru, în Franţa, de-
partamentul Aisne,comuna Beuvardes 

700 years old and 2.47 m diameter in France Aisne County, Beuvardes 
Township

Fig. 24. Stejar din comuna Atid, judeţul Harghita de 450 ani, 
1,85 m diametru, 20 m înălţime 

450 years old, 1.85 m diameter, 20 m heigh oak tree, Atid Township, 
Harghita County

Fig. 25. Stejarul din satul Tăietura, judeţul Harghita, de 400 
ani şi 20 m înălţime 

400 years old and 20 m heigh oak tree, Taietura Village, Harghita County

3. Arborii faimoşi din aliniamentele oraşului 
Baia Mare
3.1. Istoricul şi obiectivele aliniamentelor de arbori

În Europa, aliniamentul de arbori datează de mai bine de 
cinci secole. Cel mai vechi document istoric referitor la ali-
niamente datează din 19 ianuarie 1552 când regele Henri 
al II-lea a ordonat marilor proprietari şi autorităţilor din 
oraşele şi comunele regatului să planteze arbori de-a lungul 
drumurilor şi strazilor publice. Această preocupare s-a men-
ţinut de-a lungul timpului, iar începând din 1825 arborii au 
fost plantaţi sistematic de-a lungul căilor de comunicaţie şi 
a canalelor pe terenurile statului sub controlul Serviciilor de 
Poduri şi Drumuri din Franţa.

•	 La începuturi, crearea aliniamentelor era justificată sub 
aspect economic, pentru producţia de legume şi fructe. 
Ulterior justificarea aliniamentelor de arbori a devenit tot 
mai adaptată la evoluţia societăţii.

•	 Crearea unui peisaj care să exprime puterea şi simbolul 
unor ţări.

•	 Structurarea spaţiului şi deschiderea unor perspective, 
fără să împiedice admirarea peisajului colateral.

•	 Constituirea unui element de patrimoniu cultural, care să 
reflecte culoarea locală şi să fie apreciată de vizitatorii stră-
ini şi să atragă turiştii în zona respectivă.

•	 Realizarea unei legături între oraşe şi sate, între natură şi 
urban, prin imprimarea în zonele rurale a unui aspect, or-
ganizat însă urbanizat, în contrast cu elementele naturale 
pe care să le pună în valoare.

•	 Asigurarea umbrei pentru animale, de-a lungul păşunilor.

•	 Punerea în valoare a monumentalităţii unor arbori orna-
mentali deosebiţi.

•	 Preînverzirea proprietăţilor destinate comercializării, în 
vederea instalării unor instituţii ori mall-uri.

•	 Protejarea culturilor agricole de vânturile şi viscolele adu-
cătoare de zăpadă.

•	 Biosupravegherea poluării rutiere prin diagnoze foliare. 
Un model asupra utilizării unui frasin-Fraxinus excelsior L. 
la diagnoza foliară a poluării din Baia Mare este redat în 
figura 26 după Bolea şi Chira (2009). De retinut utilitatea 
practică pentru supravieţuirea exemplarului respectiv a 
recomandărilor care rezultă din diagnoza foliară.

Fig. 26. Diagnoza foliară la Faxinus excelsior, gara Baia Mare 
Foliar diagnosis on Faxinus excelsior, Baia Mare Station
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3.2. Comparaţii între nivelurile de poluare din diferite 
staţiuni şi localităţi

Analiza foliară la frunzele de Aesculus hippocastanum din ali-
niamente , evidenţiază nu numai nivelurile de poluare din 
diferite oraşe, ci şi aspecte ale poluării rutiere şi ale folosirii 
sării la deszăpezirea drumurilor.

Poluarea cu SO2 de la Baia Mare, din zona Prefecturii, Primă-
riei, Poliţiei, BNR-ului şi Colegiului Şincai ( 1500 ppm sulf) 
este mai mică de 2,4 ori decât la Reghin ( 3600 ppm), de 2,3 
ori decât la Copşa Mică – Târnăvioara (3500 ppm), de 2,1 
ori decât la Tg.Mureş (3200 ppm), de 1,7 ori decât la Gherla 
(3000 ppm), de 1,9 ori decât la Cluj ( 2900 ppm), de 1,7 ori de-
cât la Timişoara ( 2600 ppm) şi de 1,1 ori decât la Bucureşti, 
dar este mai mare de 1,1 ori decât la Suceava (1300 ppm), de 
1,3 ori decât la Sighişoara (1200 ppm), şi de 1,7 ori decât la 
Bistriţa ( 900 ppm)-fig.27.
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Fig. 27

Poluarea cu natriu, din sarea folosită la deszăpeziri este foar-
te mare la Bistriţa (4303 ppm), Bucureşti – Teiul Doamnei 
(4046 ppm), Reghin (3980 ppm), Cluj Napoca (3939 ppm), 
Suceava (3837 ppm).

Poluarea industrială cu natriu este mare la Copşa Mică – Pe-
rimetrul de Ameliorare Târnăvioara (1114,75 ppm), şi co-
boară sub pragul de toxicitate la Gherla (3792,2 ppm), Bucu-
reşti – Cişmigiu ( 349,4 ppm), Tg. Mureş – Parc ( 341 ppm), 
Timişoara – Parcul Copiilor ( 305,5 ppm) şi Baia Mare ( 36,66 
ppm)-fig.28.
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Fig. 28

Conţinutul frunzelor în fier, indicând specificul poluării in-
dustriale, este maxim la Tulcea (718 ppm), Reghin ( 637,1 
ppm) Călăraşi ( 623 ppm), Cluj ( 606,2 ppm), Suceava ( 559,9 
ppm), Bistriţa ( 507,6 ppm), Tg.Mureş ( 404 ppm), Bucu-
reşti – Teiul Doamnei ( 486,5 ppm), Sighişoara ( 394,3 ppm), 

Copşa Mică – Perimetrul de Ameliorare Târnăvioara ( 354 
ppm), Gherla ( 243 ppm), Timişoara – Parcul Copiilor ( 243 
ppm), Bucureşti Cişmigiu ( 231,4 ppm) şi Baia Mare – Poliţie 
( 142,3 ppm)-fig.29.
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Fig. 29

Pragul de toxicitate cu mangan (100 ppm) este depăşit nu-
mai la Tulcea ( 351 ppm) şi Călăraşi ( 131 ppm), coboară la li-
mita carenţei la Copşa Mică – Perimetrul de ameliorare Târ-
năvioara ( 45,5 ppm) şi indică o carenţă gravă la Tg. Mureş 
( 26,72 ppm)Suceava ( 21,89 ppm), Bucureşti – Cişmigiu ( 
20,18 ppm), Reghin ( 18,65 ppm), Cluj Napoca ( 15,59 ppm), 
Gherla ( 13,49 ppm), Sighişoara ( 13,43 ppm), Baia Mare – 
Poliţie ( 10,82 ppm), Bistriţa ( 10,62 ppm) şi Timişoara – Par-
cul Copiilor ( 10,57 ppm)-fig.30.
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În frunzele de fag, conţinutul de plumb variază între 1,292 
ppm şi 8,04 ppm.

Cea mai mică poluare cu plumb se inregistrează în vestul ora-
şului Baia Sprie, pe treimea inferioară a masivului Mogoşa 
(UP II-ua 63A) şi este de : 2,9 ori mai mare decât poluarea din 
Făgăraş (0,448 ppm) sau din Râşnov (0,584 ppm), dar este 
mai mică de 1,1 ori decât la Borcutul din Chiuzbaia (1,377 
ppm), de 1,3 ori decât poluarea din Poiana Braşov (1,65 ppm), 
de 1,8 ori decât pe valea turistică Usturoi (2,299 ppm) şi de 
2,904 ori decât în Rezervaţia de castani de la Morgău (2,904 
ppm).

Cea mai mare poluare cu plumb se constată la Nodul de Pre-
siune (UP-II-ua 1 E =8,04 ppm) şi la Bulat (UP VI-102 A= 
8,02 ppm),de o parte  şi de alta a cartierului Ferneziu din 
Baia Mare, la 1 Km distanţă atât de ROMPLUMB cât şi de 
CUPROM. Se precizează că nivelul poluării se menţine ridi-
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cat: în apropierea lacului Firiza cu apă potabilă (UP VI-14 B 
=7,272), în jurul Lacului Bodi Ferneziu, frecventat de turişti 
(UP II 6 A=6,503 ppm) şi lângă Păstrăvăria Pistruia (UP II – 
28 A =5,99 ppm). Nivelul maxim al plumbului din Baia Mare 
depăşeşte nivelul de referinţă din Făgăraş (0,448 ppm) de 18 
ori şi nivelul minim din Baia Sprie de 6,2 ori.

Conţinutul de cadmiu variază intre 0,371 ppm şi 1,010 ppm.
Cea mai mică poluare cu cadmiu se inregistrează tot în vestul 
oraşului Baia Sprie, pe treimea inferioară a masivului Mogo-
şa (UP II-ua 63A) şi este de: 1,7 ori mai mică decât cele mai 
mici valori (0,64 ppm în UP VIII Valea Viilor – 46 F şi UP V 
Dârlos 79 E) din O.S.Mediaş.

Cea mai mare poluare cu cadmiu se constată la Măgura, în 
UP II –6 A, în aval de Lacul Bodi Ferneziu şi depăşeşte mini-
ma de referinţă de 2,7 ori.

Conţinutul de cupru, cu valori între 5,74 şi 12,17 ppm se înca-
drează în intervalul optim pentru fag (5-12 ppm), cu o depăşi-
re de 6,4 % a pragului de toxicitate.Nivelul maxim se constată 
la lacul Bodi Ferneziu şi este mai mare decât cel din UP III 
Târnava 18 B, cu poluare maximă din Copşa Mică, de 1,4 ori.

Deasemenea, conţinutul de zinc, cu valori între 16,98 şi 
55,88 ppm se încadrează în intervalul optim pentru fag ( 15-
50 ppm ), cu o depăşire de 11,8 % a pragului de toxicitate.
Nivelul maxim se constată pe Valea Usturoi şi este mai mic 
decât cel din UP III Târnava 18 B, cu poluare maximă din 
Copşa Mică, de 3,3 ori.

3.3. Castanul sălbatic monumental

Aesculus hippocastanum L folosit în aliniamentele din Baia 
Mare se remarcă prin:

•	 Formele columnare – fig.31, imprimate prin tăieri de for-
mare a coroanelor, executate cu măiestrie de horticultori 
băimăreni.

•	 Exemplarele monumentale, cu mare valoare ornamentală.

Fig. 31. Aliniament de Aesculus hippocastanum L. în Baia Mare 
Alignment of Aesculus hippocastanum L. in Baia Mare

Cel mai renumit stejar sălbatic din Baia Mare este situat pe 
strada 17 octombrie nr. 21, în faţa sediului Poliţiei la 100 m 
de Primăria şi Prefectura Baia Mare – fig.32. El are diametrul 
trunchiului de 1,20 m la 1,30 m înălţime şi se situează în 
clasamentul naţional-tabelul 3 – pe locul 2, după castanul 
sălbatic din Parcul Simeria, care are 1,48 m diametru şi 26 m 
înălţime la 14 ani. (Coandă, Radu, 2006).

Fig. 32. Exemplar de Aesculus hippocastanum cu diametrul tul-
pinii de 1,02 m şi diametrul coroanei de 21 m ( în plină seducţie) 
Aesculus hippocastanum specimen with strain diameter of 1.02 m and 

21m crown diameter. (In full seduction)

Tabelul 3. Extras din Registrul arborilor excepţionali –privind Aesculus hippocastanum L. 
Extract from the Register of Exceptional Trees on Aesculus hippocastanum L.

Nc Specia Localizare
V H

C D
Autoriitulp tulp cor

ani m m m m
2
1
3
4
5

Aesculus hippocastanum Judeţul Iași
Comuna Bârnova ,Sat Vișan

Deva
Parc Simeria nr. 9

Baia Mare
Poliţia Municipală

Str.Ţibleșului Nr. 15

200
140

20
26
18
13

13,5

1,5
4,64
3,77
2,89
2,63

O,48
1,48
1,2
0,92
0,84

42
15,4
17,5

Dancianu, Arborele Anului în România, 
2011

Coandă, 2012.
RSC NR.31

Bolea, Pop, 2012
RSC Nr.31

Fig. 33. Castan din satul Vişan, Comuna Bârnova, judeţul Iaşi, 
de 200 ani şi înălţime de 20 m 

200 years old and 20 m heigh chesnut tree, Visan, Barnova Township, 
Iasi County

După înălţimea de numai 18 m, exemplarul de la Baia Mare 
se situează pe locul 3 după cel din satul Vişan, comuna Bâr-
nova, judeţul Iaşi care la vârsta de 200 de ani are 20 m înăl-
ţime şi diametrul trunchiului de 0,48 m (Adina Dancianu, 
2011) – fig.33.
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Castanul sălbatic de la Baia Mare este însă unic în România 
prin monumentalitatea coroanei, care atinge o rază de 21 
m şi când este înflorită are o frumuseţe nemaiîntâlnită. El 
a fost remarcat ca arbore secular şi propus pentru statutul 
de arbore ocrotit încă din 2002 (Nădişan, Cherecheş). Acest 
,,statut”îl merită şi castanii sălbatici de pe strada Tiblesului 
nr.15 care au dimensiuni impresionante:

•	 92,3 cm diametrul trunchiului la 1,3 m înălţime,14,0 – 
15,4 cm diametrele coroanei şi 13 m înălţime – fig.34.

•	 84,4 cm diametrul trunchiului, 17,5 – 15,6 diametrele co-
roanei şi 13,5 m înălţimea tulpinii – fig.35.

Fig. 34. Exemplar de Aesculus hippocastanu cu diametrul tul-
pinii de 92,3 cm 

92.3cm diameter Aesculus hippocastanu specimen

Fig. 35. Exemplar de Aesculus hippocastanum cu diametrul 
tulpinii de 84,4 cm 

84.4 cm diameter Aesculus hippocastanu specimen

Simptomele evidente la poluare (Bolea, Chira, 2009)şi fap-
tul că este o specie comună în toată ţara recomandă Aesculus 
hippocastanum ca specie bioindicatoare în reţeaua naţională 
care prin analize foliare poate releva nivelurile de poluare 
din diferite oraşe, aspectele de poluare rutieră şi efectele de-
zastruoase ale folosirii sării, la deszăpezirea drumurilor.

3.4. Koelreuteria panniculata Laxm., o bijuterie a mu-
nicipiului Baia Mare

În 1960, exemplarul de Koelreuteria panniculata Laxm., din 
faţa Băncii Naţionale era singurul din Baia Mare. Calităţile 
lui ornamentale: capacitatea de-a înflori anual şi abundent, 
florile galbene în panicule foarte mari şi fructele capsule por-

tocalii la maturaţie, marcescente, asemănate cu nişte ,,splen-
dide candelabre suspendate”, au atras atenţia silvicultorilor 
din O.S.Baia Mare, care l-au cultivat în Pepiniera Valea Bor-
cutului (Brigadier Pop Vasile şi pepinierist Herman Gh.) şi 
l-au extins în raza oraşului Baia Mare.

Acest semincer, situat vizavi de Liceul Gheorghe Şincai, are 
o înălţime de numai 7 m, diametrul tulpinii de 56,7 cm şi 
diametrul coroanei de 10,3 m-fig. 36.

Fig. 36. Exemplar de Koelreuteria panniculata Laxm. cu dia-
metrul tulpinii de 56,7 cm 

56.7 cm trunk diameter Koelreuteria panniculata Laxm specimen

Alături de castanul sălbatic din faţa Poliţiei, Koelreuteria pan-
niculata Laxm. rămâne o curiozitate şi o bijuterie a munici-
piului Baia Mare, un simbol de perenitate pentru liceenii de 
la Şincai, care trebuie nu numai îndrăgită ci şi ocrotită.
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Abstract
Trees from Baia Mare vegetation paradise

Given the highest (313) climate-vegetation-productivity index (CVP) in the country (Bereziuc and Stanescu, 1962), the 
trees in Central Park and alignments Baia Mare, achieved the following biometric performance.

Pinus strobus L reaches 48 m in height, 97.1 cm diameter at 1.31 m height and 18.1 m crown diameter.

Arn.ssp.nigra Pinus nigra, is 35 m high, 74.8 cm stem diameter, 17.3 m crown diameter

Tilia platyphyllos Scop., has a height of 34 m, trunk diameter and crown diameter of 1.43 m and 20.1 m

Quercus robur L. stands up to 30 m high and has huge rings with circumferences of 50-80 m

Aesculus hippocastanum L trunk has a diameter of 1.20 m on 1.30 m height

Koelreuteria panniculata Loxm, has a height of 7 m 56.7 cm stem diameter and crown diameter of 10.3 m

Keywords: climate, pollution, biometric performance, Pinus strobus, Pinus nigra, Tilia platyphyllos, Quercus robur, Aes-
culus hippocastanum, Koelreuteria panniculata.



Anul XVII | Nr. 31 | 2012

93

Informaţii privind 
arborii excepţionali

Cristinel Constandache, Ioan Cotârlea, Sorin Geacu, Cristian Stoiculescu, Ioan Nădişan,  
Marius Ureche, Teodor Maruşca, Florentina Damian

D r.ing. Cristinel Constandache, cercetător ştiinţific 
principal II la ICAS Statiunea Focşani şi ing. Neculai 
Bogdan (în vârstă de 85 de ani, primul şef al Staţiu-

nii Focşani – 1962) au măsurat dimensiunile (H, D) următo-
rilor arbori remarcabili din Focşani (06.02.2013).

 

Fig. 1-2. Ulmus minor de 28 m înălţime, 1,18 m diametru şi 250 
ani vârstă 

28 m height, 1.18 m in diameter and 250 years old Ulmus minor

 

Fig. 3-4. Tilia tomentosa de 22 m înălţime şi 1,28 m diametru 
22 m height and 1.28 m diameter Tilia tomentosa

ARBORI ExCEPţIONALI
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Fig. 5-6. Quercus robur de 25,7 m înălţime şi 1,31 m diametru 
25.7 m height and 1.31 m diameter Quercus robur

 

Fig. 7-8 Quercus robur de 21,5 m înălţime şi 1,43 m diametru 
21.5 m height and 1.43 m diameter Quercus robur

 

Fig. 9-10. Quercus robur de 20,6 – 21,7 m înălţime şi 1,09 – 
1,17 m diametru 

20.6-21.7 m height and 1.09-1.17 m diameter Quercus robur

Inginerul Ioan Cotârlea, fostul director al Direcţiei Silvice Si-
biu (şi fost finanţator al Revistei de Silvicultură), împreună 
cu şeful Ocolului Silvic Cibin au luat sub ocrotire un exem-
plar excepţional de Abies alba Mill.

Bradul din comuna Gura Râului, judeţul Sibiu, UB II ua 
128 B, este unul din cele mai groase exemplare din Româ-
nia. Tulpina lui are 1,88 m diametru, la 1,3 m înălţime, vâr-
sta de 300 ani şi înălţimea de 40 m În amintirea marelui 
silvicultor,cercetător doctor docent ing Ioan Lupe, născut în 
comuna Gura Râului, acest exemplar a fost numit bradul lui 
Lupe, s-a înregistrat în REGISTRUL ŞI ALBUMUL ARBORI-
LOR EXCEPŢIONALI DIN ROMÂNIA şi trebuie ocrotit cu 
cea mai mare grijă. În jurul acestui preexistent se întinde o 
pădure amestecată de molid, brad, fag şi diverse moi, având 
110 ani şi compoziţia 5 Mo 2 Br 1Fa 1 Me 1Pl tr. (fig. 11).

Cercetătorul ştiinţific I, Sorin Geacu, doctor în georgrafie şi 
biologie, şeful colectivului de biogeografie – mediu, la Insti-
tutul de Geografie, Academia Română, Bucureşti, a publicat 
o serie de articole privind arborii excepţionali.

Fagul de la Miroasa, comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, si-
tuat la limita estică a arealului european, are vârsta de 170 de 
ani, înălţimea de 21 mşi diametrul la 1,3 m înălţime de 1,31 
m (fig. 12 – locul 2 pe ţară după grosimea trunchului).
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Fig. 11. Abies alba Mill., cu înălţimea de 40 m, diametrul tulpi-
nii de 1,88 m şi vârsta de 300 ani Abies alba Mill., with a height 

of 40 m, stem diameter of 1.88 m and aged 300 years

Fig. 12. Fagus sylvatica, D=1,31 m

Fig. 13. Quercus robur L.

Fig. 14. Exemplar secular de Populus alba din satul Lungeşti, 
comuna Bălăbăneşti, jud. Galaţi 

Populus alba secular specimen in Lungeşti – Bălăbăneşti, County Galaţi

Exemplarul secular de Quercus robur de la Miroasa, comuna 
Bălăbăneşti, jud. Galaţi are 350 de ani, înălţimea de 26 mşi 
diametrul la 1,3 m înălţime de 1,44 m (fig. 13, tab. 1).

Acelaş autor a studiat un plop alb secular – fig. 14, câteva 
exemplare de stejari din comuna Bălăbăneşti – tabelul 1, 

exemplarele seculare de stejar de la Tihuleşti – fig. 15-16 şi 
tabelul 2, stejarul secular de pe Valea Covurluiului – fig. 17 şi 
cel de la Stroiu – fig. 18.

Tabelul 1. Elemente biometrice ale arborilor seculari din co-
muna Bălăbăneşti 

Biometric features of secular trees in the village Bălăbăneşti

Nr. 
crt. Specia

Înălţimea Circumferinţa Diametru Vârstă
m cm cm ani

1 Stejar 22 358 114 300
2 Stejar 26 453 144 350
3 Stejar 27 310 98 200
4 Stejar 28 350 112 300
5 Stejar 27 317 101 200
6 Stejar 22 370 118 300
7 Fag 21 410 130 170
8 Plop alb 27 580 184 200

 

Fig. 15-16. Exemplar secular de Quercus robur de la Tihuleşti, 
jud. Galaţi-Tabelul 2 

Secular specimen of Quercus robur from Tihuleşti, Galati County-Table 2

Tabelul 2. Elemente biometrice ale stejarilor seculari din pă-
durea Tihuleşti-Bereşti 

Biometric features of of secular oaks inTihuleşti forest-Bereşti

Nr. crt.
Înălţimea Circumferinţa Diametru Vârstă

m cm cm ani
1 21 330 106 200
2 20 340 108 200
3 21 324 104 200
4 23 292 92 150
5 22 337 108 200
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Nr. crt.
Înălţimea Circumferinţa Diametru Vârstă

m cm cm ani
6 19 291 92 150
7 27 363 116 300
8 30 401 128 300
9 30 358 114 300

10 21 362 116 300
11 27 517 164 400
12 30 410 130 300
13 27 523 166 400
14 20 334 106 200
15 20 250 80 150
16 20 320 102 200
17 20 326 104 200
18 18 400 128 300

Fig. 17. Exemplar secular de Quercus robur de pe Valea Covur-
lui, Tg. Bujor, jud. Galaţi H=20 m,C=4,6 m,D=1,46 m 

Quercus robur secular specimen in the Corv Valley Tg. Bu-
jor Town, Galati County H=20 m, C=4.6 m, D=1.46 m 

Fig. 18. Exemplar secular de Quercus robur de la Stroiu, com. Dră-
guşeni, jud. Galaţi, vârsta 450 ani, H=26 m,C=7,5 m,D=2,39 m 
450 years Quercus robur secular specimen from Stroiu, Draguseni 

Township, Galati County H=26 m, C=7.5 m, D=2.39 m

Cercetătorul ştiinţific I, la ICAS Bucureşti –ecologie, Cristian 
Stoiculescu, autorul unei teze de doctorat privind Taxodium 
distichum ne informează că monumentalul chiparos de baltă, 
originar din America de Nord,a fost plantat de botanistul 
Dimitrie Brândză în 1885, are 127 ani şi atinge înălţimea de 
33,5m şi diametrul de 1,15 m - fig. 19. El este aclimatizat 
foarte bine in Gradina Botanica din Bucureşti. sectorul coli-
na coniferelor, în apropiere de o cascadă. Apa pe care o aduce 
aceasta, îi asigură umiditatea atmosferica necesară, alimen-
tând tot o dată lacul de joasă adâncime situat la baza casca-
dei. Adaptat să trăiască în zonele mlăştinoase în care accesul 
aerului spre sistemul radicular este limitat, arborele este 
dotat cu rădăcini respiratorii (pneumatofori) de dimensiuni 
impresionante, care se ridică spre atmosferă şi se oglindesc 
cu formele şi dimensiunile lor ciudate în apa lacului.

Fig. 19. Taxodium distichum de 127 ani, înălţimea de 33,5m şi 
diametrul de 1,15 m, din GB Bucureşti 

Taxodium distichum 127 years old, height of 33.5 m and a diameter of 
1.15 m, in GB Bucharest

Fig. 20. Taxodium distichum cu înălţimea de 41,5m şi diame-
trul de 1,23 m, din Parcul Poporului Craiova 

Taxodium distichum with the height of 41.5 m and diameter of 1.23 m, 
the People’s Park Craiova



Anul XVII | Nr. 31 | 2012

97

Cel mai înalt chiparos de baltă din România are 41,5 m înăl-
ţime şi 1,23 m diametrul tulpinii şi se găseşte în Parcul Po-
porului din Craiova, alături de alte 120 de exemplare (Gh. 
Mohan, A. Ardelean, m Georgescu, 1993) - fig.20. – după 
Greenly Website-Moroşanu G.A.

Pe locul trei se situiază exemplarul de 300 ani, din satul Col-
tău, comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş, care are 30 m 
înălţime şi 1,24 m diametrul tulpinii.-fig 21 (I. Nădişan, D. 
Cherecheş, 2002).

Directorul tehnic al Direcţiei Silvice Sibiu,dr. ing. Marius Ure-
che, relatează că în pădurea Dumbrava de lângă Sibiu,UP I ua 
283C, cu compoziţia 7 St.3 Ca, consistenţa 0,8 şi vârsta de 70 
ani, se găsesc trei preexistenţi de stejar-Quercus robur L. – în 
vârstă de 200 ani şi având diametrele de 112cm, 120 cm şi 124 
cm şi respectiv înălţimile de 25 m,25 m şi 27,5 m - fig. 22-26.

Fig. 21. Taxodium distichum cu înălţimea de 30 m şi diametrul de 
1,24 m,din satul Coltău, comuna Săcălăşeni, judeţul Maramureş 

Taxodium distichum height of 30 m and diameter of 1.24 m, Coltău 
village, township Sacalaseni, Maramures County

   

 

Fig. 22-26. Quercus robur L. – în vârstă de 200 ani şi având di-
ametrele de 112cm, 120 cm şi 124 cm şi respectiv înălţimile de 

25m, 25m şi 27,5m 
Quercus robur L. – 200 years old and having a diameter of 112cm, 120 

cm and 124 cm, respectively heights of 25m, 25m and 27.5m

După T. Toader, C. Niţu (1976 ) în pădurea Prejmer se găsesc 
de asemenea exemplare remarcabile de Quercus robur, de 
150 ani, 27 m înălţime şi 70 cm diametru fig. 27-28. şi care 
în 2012 au avut o fructificaţie abundentă

 

Fig. 27-28. Quercus robur de 150 ani, 27 m înălţime şi 70 cm 
diametru (Toader, Niţu, 1976) 

Quercus robur 150 years 27 m tall and 70 cm diameter (Toader, Nitu, 1976)

Directorul Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pa-
jişti , Braşov, cercetător ştiinţific I, dr. ing. Teodor Maruşca 

– Membru Asociat al ASAS, a fotografiat pe păşuni o serie de 
arbori seculari – Fig.29 – 33.

 

 

Fig. 29-33
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Florentina Damian, fiica regretatului dr. ing. Marcel Damian, 
ne informează de existenţa în Comuna Siriu, Judeţul Buzău, 
a două exemplare remarcabile de pomi fructiferi.

Juglans regia L., situat în centrul comunei, vis-a-vis de cămi-
nul cultural, are 26 m înălţime, 0,96 m diametrul tulpinii şi 
24 m diametrul coroanei –fig. 34.

De precizat că în Spania,este considerat monumental un 
exemplar de Juglans regia L. de 17,3 m înălţime, 1,36 m dia-
metrul tulpinii şi 30x24 m diametrul coroanei. El este situ-
at în regiunea Navarra, localitatea Garde, Valle de Roncal –  
fig. 35.

Fig. 34. Juglans regia L. de 26 m înălţime, 0,96 m Diametrul 
tulpinii şi 24 m diametrul coroanei 

Juglans regia L. 26 m height, 0.96 m Stem diameter and 24 m crown 
diameter

Fig. 35. Juglans regia L. de 17,3 m înălţime, 1,36 m diametrul 
tulpinii şi 30/24 m diametrul coroanei 

Juglans regia L. 17.3 m height 1.36 m stem diameter and 30/24 m 
crown diameter

Tot în Comuna Siriu, se găseşte un exemplar de Pyrus pyras-
ter (L) Burgsd., dealungul drumului naţional, la numărul 322, 
şi are înălţimea de 12 m 0,70 m diametrul tulpinii şi 10 m 
diametrul coroanei – fig. 36.

Acest exemplar este intermediar între exemplarele de păr 
considerate remarcabile în districtul Aisne, comuna Rozoi-
Bellevalle şi respectiv la intrarea în oraşul Lucy le Bocage din 
Franţa, fig.37-38.

Fig. 36. Pyrus pyraster (L) Burgsd cu înălţimea de 12 m, 0,70 
m diametrul tulpinii şi 10 m diametrul coroanei 

Pyrus pyraster (L) Burgsd 12 m height, 0.70 m and stem diameter, 10 
m crown diameter

Acest exemplar este intermediar între exemplarele de păr 
considerate remarcabile în districtul Aisne, comuna Rozoi-
Bellevalle şi respectiv la intrarea în oraşul Lucy le Bocage din 
Franţa, fig.37-38.

Fig. 37. Păr comun de 230 de ani, având 17 m înălţime şi 1,08 m 
diametrul tulpinei 

Common pear 230 years, with 17 m height and 1.08 m stem diameter

Fig. 38. Păr comun de 163 de ani, având 9 m înălţime şi 0,80 m 
diametrul tulpinei 

Common pear 163 years, with 9 m height and 0.80 m stem diameter
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Redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinegetică mulţumeşte au-
torilor pentru preţioasele informaţii biometrice şi fotografii şi 
invită pe toţi inginerii silvici, ca împreună cu iubitorii arborilor 
să-şi aducă aportul şi în numărul viitor al revistei la completarea 
ALBUMULUI şi REGISTRULUI NAŢIONAL AL ARBORILOR 
EXCEPŢIONALI DIN ROMÂNIA.
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Educaţia şi formarea profesională 
privind managementul 

arborilor de vârstă înaintată
Marius Ureche

1. Descrierea proiectului

P roiectul „Educaţia şi formarea profesională privind ma-
nagementul arborilor de vârstă înaintată – VETree. EU 
Leonardo da Vinci. Proiectul transferului de informa-

ţie 2012, are ca aplicant fundaţia Pro Natura şi 5 parteneri: 
Ancient Tree Forum (UK), Amigos del los Arboles Vejos ( Spa-
nia), Inverde (Belgia), Societatea Progresul Silvic (România) 
şi European Arboricultural Council.

2. Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţii cadrul 
formării profesionale la un nivel european în ceea ce priveş-
te managementul arborelui în vârstă. Pregătirea inovativă 
trebuie să ţină cont de părţile interesate care fie şi-au expri-
mat nevoia pentru cunoştinţe şi abilităţi, fie aceasta a fost 
identificată la nivel naţional: proprietari de pământ, fermi-
eri, silvicultori,ecologişti, consilieri, proprietari publici sau 
particulari ai arborilor. Acest scop va fi atins prin întocmirea 
unui material de formare profesională de calitate care fixea-
ză un standard european în ceea ce priveşte managementul 
arborelui de vârstă înaintată. Al doilea scop este de a mări 
conştientizarea politicii de conflict (de exemplu politici agri-
cole vizând conservarea arborelui în vârstă), cu ajutorul fac-
torilor politici ( locali şi europeni), conştientizarea valorii 
arborelui în vârstă şi a ameninţărilor cu care acesta se con-
fruntă.

Până în prezent iniţiativele formării au fost stabilite, dar au 
rămas izolate. Obiectivele proiectului sunt creşterea calita-
tivă şi cantitativă a educaţiei şi formării profesionale în ma-
nagementul arborelui de vârstă înaintată în Europa şi scur-
tarea procesului de învăţare în toate ţările partenere. Scopul 
este de a întocmi un material de formare de înaltă calitate 
care va fi disponibil gratuit.

3. Etapele şi rezultatele proiectului
Etapa 1

Primul pas în dezvoltarea (pregătirea) materialului de for-
mare ce stabileşte standardul european în managementul 
arborelui în vârstă şi formarea formatorilor, va fi strângerea 
materialului educaţional existent. Acesta se va face de că-
tre toţi partenerii din ţările lor şi în reţeaua europeană. O 
atenţie deosebită se va acorda materialului scris în altă limbă 
exceptând limba engleză care nu a fost luat în seamă până 
acum

Etapa 2

Rezultatele colectării de mai sus vor fi sortate în funcţie de 
relevanţă şi comprimate într-un material de formare profesi-
onală pentru un curs de învăţare de o zi, inclusiv prezentări, 
studii de caz, grupuri de lucru. Suplimentar, materialele vi-
deo vor fi înregistrate de specialişti horticoli prin care se va 
demonstra bunele practici în ceea ce priveşte managementul 
arborilor de vârstă înaintată.

Etapa 3

Materialul de formare de bază va fi testat şi revăzut în două 
grupuri de lucru pilot, în două ţări unde nevoia de forma-
re este mai mare: Belgia şi România. Diferenţele dintre cele 
două ţări (densitatea populaţiei, situaţia culturală şi econo-
mică) v-a permite verificarea sustenabilităţii materialului de 
curs pentru folosirea în întreaga Europă.

Fiecare grup de lucru va fi alcătuit din 10-15 formatori dintre 
care: horticultori, fermieri, grădinari şi personal din admi-
nistraţia locală. După fiecare întâlnire de lucru, formatorii 
vor face o evaluare exhaustivă a cursului în funcţie de utili-
tate, sustenabilitate, înţelegere. Pe baza acestei evaluări, ma-
terialul de formare va fi revăzut şi acceptat. Ulterior, acesta 
va fi tradus din engleză în toate limbile ţărilor partenere: su-
edeză, olandeză, spaniolă şi română.

Etapa 4

Se va pregăti un curs avansat de 3 zile care să poată funcţio-
na ca grup de lucru ,,Formatarea formatorilor” sau pentru cei 
care necesită o pregătire mai avansată. Cursul ,,Formatarea 
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formatorilor” va fi testat şi revăzut în trei întâlniri de lucru 
pilot, care vor avea loc în trei ţări unde se găsesc cele mai 
bune exemplare de arbori cu vârstă înaintată : UK, Suedia şi 
Spania. Participanţii (10-15 pentru fiecare grup de lucru) vor 
fi selectaţi pe baza experienţei lor ca ,,formatori” sau horti-
cultori şi a probabilităţii ca aceştia să răspândească cunoş-
tinţele.

Participanţii vor fi rugaţi să facă o evaluare exhaustivă a 
cursului, urmată de un proces de revizuire şi adoptare. După 
finalizarea traducerii cursului ,,Formare a formatorilor” în 
toate limbile ţărilor partenere, acesta va înlocui materialul 
din ,,Veteran treees – A Guide to Good Management (Read, 
2000) şi ,,Ancient and Veteran Tree Management Guide” (pu-
blicat în 2012).

Etapa 5

Pentru a sprijini aceste întâlniri de lucru vor avea loc pre-
gătiri suplimentare pe model online. Va fi stabilit formatul 
online care va include un site care va găzdui filmuleţe de pre-
zentare, un suport de curs, un studiu de caz bine documen-
tat şi un sistem de îndrumare pentru formatori. Conţinutul 

acestei variante de învăţare online va fi de asemenea prezen-
tat în toate limbile ţărilor partenere.

Rezultatele acestui proiect vor fi diseminate pentru părţi-
le interesate relevante, în ţările lor şi în reţeaua europeană. 
Principalele eforturi ale noastre vor fi atingerea centrelor de 
formare europene prin ,,Asociaţia Arboriculturală Europea-
nă” (partener ineligibil). Diseminarea se va face prin site-ul 
proiectului şi publicarea articolelor în revistele de interes, 
prin participarea la conferinţe şi prezentări şi prin diferite 
canale de comunicare ale partenerilor (site-uri web,ziare, se-
minarii).

Rezultatele pregătirii vor fi încorporate în programe de pre-
gătire asemănătoare ale partenerilor şi vor fi disponibile în 
mod gratuit formatorilor şi centrelor de formare din Europa. 
VETree va fi primul pas pentru ca partenerii proiectului să 
stabilească o Reţea Europeană a Arborilor de vârstă înain-
tată, care va continua să disemineze şi exploateze produsele 
după terminarea proiectului, şi să păstreze activ sistemul de 
îndrumare online. Evenimentul final va avea loc în Suedia, 
unde principalele părţi interesate vor fi invitate pentru a asi-
gura o largă diseminare a rezultatelor proiectului.

Redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinegetică vă prezintă proiectul VETree la care participă dr.ing. Marius Ureche, ca model de iniţia-
tivă şi preocupare pentru toate Filialele Societăţii Progresul Silvic.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

102

Arborii – monument ai naturii 
din judeţele Iaşi şi Neamţ

Ionel Lupu, Ezs. Bomber, Loredana Cantemir

1. Arborii excepţionali din comuna Victoria, 
judeţul Iaşi
1.1. Condiţii de vegetaţie

La 43-45 m altitudine, în lunca mijlocie a râului Prut, (la 250 
m distanţă de Prut) climatul local se caracterizează prin: 
temperatura medie anuală de 9,6 OC; precipitaţii medii anu-
ale de 518 mm; vânturi dominante din nord-vest; umiditate 
relativă a aerului de 70% şi durata de strălucire a soarelui de 
46%.

,,Platforma Moldovenească” are la suprafaţă aluviuni şi de-
pozite proluviocoluviale recente (argile, nisipuri şi pietrişuri) 
pe care s-a format un sol aluvial de luncă, cu salinizare sulfa-
to-sodică, cu profil relativ conturat.

Flora este specifică de luncă, cu specii de Salix, Populus, 
Alnus şi plante ierboase specifice.

Fauna cuprinde peste 80 de specii de păsări, în majoritate 
de pasaj.

1.2. Populus nigra L. – plop negru

Arborele se găseşte la 300 m faţă de Vama Sculeni, comuna 
Victoria, judeţul Iaşi, la capătul drumului naţional DN 24, în 
curtea Unităţii Medico – Sociale Sculeni (filială a Spitalului 
Sf. Spiridon din Iaşi), pe terenul Primăriei comunei Victoria. 
Coordonate geografice: 47O19’ latitudine nordică şi 27O34’ 
longitudine estică.

Plopul negru – Monument al Naturii are 18 m înălţime; 
7,065 m circumferinţa tulpinii la 1,3 m; diametrul de 224,84 
cm; lăţimea medie a inelului anual de creştere în grosime de 
2,6 mm/an; vârsta de aproximativ 402 ani şi volumul aproxi-
mativ de 32,908 mc – fig. 1.

Starea fitosanitară a arborelui este foarte bună, dar este pa-
razitat de liana Hedera helix L., care se propune spre scurtare 
la 3 m de sol.

După registrele arborilor monumentali, sub raportul

circumferinţei s-ar clasa: după locul 14 în ierarhia mondială; 
pe locul 4 în Germania şi pe locul 1 în România.

Fig. 1. Populus nigra L.-Plopul negru de 402 ani, de 18,0 m 
înălţime şi 2,25 m diametru în incinta Spitalului Sculeni, co-

muna Victoria, judeţul Iaşi (foto I. Lupu) 
Populus nigra L. – Black poplar – 402 years old, 18.0 m high and 2.25 

m diameter within the hospital Sculeni, Victoria Township, Iasi County 
(photo I. Lupu)

1.3. Quercus pedunculiflora K. Koch., var. virescens K 
Koch – stejar brumăriu

Arborele se găseşte în mijlocul satului Victoria, judeţul Iaşi, 
pe domeniul public al Primăriei din comuna Victoria, între 
şanţul drumului naţional DN 24 (Iaşi – Vama Sculeni) şi îm-
prejmuirea proprietăţii Ciobanu Niculai. Coordonatele geo-
grafice: 47O16’ latitudine nordică şi 27O34’ longitudine estică.

El se situează la 45 m altitudine, în lunca mijlocie a râului 
Prut, la 10 km distanţă de acesta.

Stejarul brumăriu are: 21 m înălţime; 4,08 m circumferinţa 
tulpinii la 1,3 m; 1,30 m diametrul tulpinii; 2 cm grosimea 
scoarţei; 2 mm lăţimea medie a inelului anual, 315 ani vârsta 
şi volumul aproximativ de 12,8 m3 – fig. 2.
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Fig. 2. Quercus pedunculiflora K.Koch. var. Virescens – Ste-
jar brumăriu de 315 ani, 21 m înălţime şi 1,30 m diametru 

Quercus pedunculiflora K.Koch. var.Virescens – gray oak – 315 years 
old,21 m height and 1.30 m diameter

Starea fitosanitară a arborelui este foarte bună, dar este ne-
cesară atenţionarea familiei Ciobanu despre valoarea patri-
monială a arborelui şi interdicţia oricărei intervenţii asupra 
integrităţii monumentului naturii.

În registrul arborilor monumentali, la nivel mondial apare 
un singur exemplar de stejar brumăriu în Slovacia, cu o cir-
cumferinţă puţin mai mare (6,27 m) şi o înălţime mult mai 
mare (32,7 m). În România, stejarul brumăriu de la Victoria 
aste singurul propus ca monument al naturii.

2. Arborii monumentali din Parcul 
Dendrologic Miclăuşeni
2.1. Localizare şi condiţii de vegetaţie

Parcul Dendrologic Miclăuşeni este accesibil pe drumul na-
ţional DN28 şi face parte din domeniul public al satului Mi-
clăuşeni, comuna Butea, judeţul Iaşi. El este situat la 205 m 
altitudine pe malul pârâului Beca, la 7,5 km distanţă de Siret. 
Coordonatele geografice: 47O06’ latitudine nordică şi 26O55’ 
longitudine estică.

Climatul local se caracterizează prin: 9OC temperatura me-
die anuală, 550 mm precipitaţii medii anuale, 70% umiditate 
relativă a aerului, 46% durată de strălucire a soarelui şi vân-
turi dominante dinspre nord spre sud, cu o frecvenţă de 25%.

Solul este cernoziom argiloiluvial.

Flora este specifică pădurilor colinare cu stejar, gorun, jugas-
tru, carpen, etc.

Fauna este formată din iepuri, căpriori, vulpi şi cca. 80 de 
specii de păsări.

2.2. Populus canescens Sm. (P. tremula x P. alba var. ni-
vea) – plop cenuşiu

Plopul cenuşiu se găseşte foarte aproape de intrarea princi-
pală a parcului şi se prezintă sub formă de gemeni, cu sistem 
radicelar comun şi tulpini alipite până la 2 m înălţime. Unul 

are 1,5 m diametru şi 15 m înălţime, cu partea superioară 
a coroanei uscată şi vârful tulpinii rupt. Al doilea are 26 m 
înălţime, circumferinţa de 628 cm, diametrul de 2,0 m, gro-
simea scoarţei de 50 mm, lăţimea medie a inelului anual de 
creştere în grosime de 2,8 mm/an, vârsta aproximativă de 
340 ani şi volumul de 37,44 m3. Starea lui fitosanitară este 
bună – fig. 3-4.

Se propune afişarea unei tăbliţe informative.

Fig. 3. Populus x canescens Sm. – Plop cenuşiu, de 340 ani, de 26 
m înălţime şi 2,0 m diametru, în Parcul Dendrologic Miclăuşeni 

Populus x canescens Sm.-Gray poplar, 340 years old, 26 m high and 2.0 
m diameter, the Arboretum Miclăuşeni

Fig. 4. Populus x canescens Sm. - Plop cenuşiu,  
din Parcul Dendrologic Miclăuşeni (Foto I. Lupu) 

Populus x canescens Sm.- Gray  poplar,  
in Arboretum Miclăuşeni (Pic. I. Lupu)

2.3. Fraxinus excelsior L. – frasin

Arborele se găseşte foarte aproape de punctul gospodăresc 
(chilii) al Mănăstirii Miclăuşeni, la 0,5 km de pârâul Boca şi 
la 8 km de râul Siret.

El are o coroană ovoidă şi o poziţie dominantă faţă de arborii 
vecini prezentând următorii parametrii dendrometrici: 24 m 
înălţime, 446 cm circumferinţă a tulpinii la 1,3 m de la sol, 
1,42 m diametru, 35 mm grosimea scoarţei, 2 mm lăţimea 
medie a inelului anual de creştere în grosime, 347 ani vârstă 
aproximativă şi 17,4 m3 volum.
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Raportat la datele din registrul arborilor monumentali 
(www.monumentaltrees.com) circumferinţa de 446 m situează 
exemplarul de frasin din Parcul Miclăuşeni, după locul 14 în 
ierarhia mondială, pe locul 7 printre frasinii din Germania, 
pe locul 2 printre cei din Polonia şi pe locul 3.în registrul na-
ţional al frasinilor excepţionali din România.

Starea lui fitosanitară este foarte bună, dar la colet prezintă 
o gâlmă enormă care se prelungeşte pe sol – fig. 5-6.

Se propune afişarea unei tăbliţe informative.

 

Fig. 5 – 6 Fraxinus excelsior L. – Frasin, de 24 m înălţime şi 1,42 
m diametru, din Parcul Dendrologic Miclăuşeni (foto APM Iaşi) 
Fraxinus excelsior L. – Ash, 24 m high and 1.42 m in diameter, in Mi-

clăuşeni Arboretum (Photo APM Science)

3. Arborii – monument al naturii, din incinta 
Casei Memoriale Costache Negruzzi
3.1. Localizare şi condiţii de vegetaţie

În satul Hermeziu, comuna Trifeşti, judeţul Iaşi, pe fosta 
„proprietate a familiei scriitorului Costache Negruzzi se află 
6 exemplare monumentale de plop.

Ele vegetează pe terasa râului Prut din Platforma Moldove-
nească, cu sol aluvial puţin evoluat.

3.2. Populus x canescens Sm. – plop cenuşiu (5 exemplare)

Tabelul 1. Caracterizarea arborilor / Characterization of trees
Nr. din fotografii și specia – Starea de vegetaţie 1 – slabă 2 – slabă 3 – bună 5 – foarte bună 6 – foarte bună

Înălţimea arborelui (m) 16 23 25 20 19
Circumferinţa coroanei la 1,3 m (cm) 496,1 558,9 602,9 401,9 414,5

Diametrul tulpinii la 1,3 m (cm) 158 178 192 128 132
Grosimea scoarţei arborelui (cm) 6 7 6 6 6
Raza tulpinii fără scoarţă (mm) 730 820 900 580 600

Lăţimea medie a inelului anual (mm) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Vârsta arborelui (ani) 261 293 321 207 214

Erori posibile (±5%) (ani) 13 15 16 10 11
Volumul arborelui (m3) 14,4 26,2 33,2 11,8 11,9

•	 Arborele nr. 1. a fost trăsnit în cursul unei furtuni, când i 
s-a rupt o ramificaţie importantă şi a suferit unele arsuri. 
Din această cauză are o stare de vegetaţie slabă, cu o parte 
din coronament uscată.. – fig. 7.

•	 Arborele nr. 2 are partea superioară a coroanei în cea mai 
mare parte uscată.

•	 Arborele nr. 3 are şi el ramuri uscate spre vârful tulpinii, 
dar într-o mai mică proporţie.

•	 Arborii cu nr. 5 – 6 se află într-o stare de vegetaţie foarte bună, 
fără uscături şi semne vizibile de boli şi dăunători. – fig. 8.

3.3. Populus alba L.-plop alb

Arborele are: 22 m înălţime; 480,4 cm circumferinţa tulpinii 
la 1,3 m; 1,53 m diametrul la 1,3 m; 7 cm grosimea scoarţei; 
2,8 mm lăţimea medie a ineluluim anual; 248 ani vârstă şi 
18,5 m3 volum – fig. 8, ex. 4.

Starea lui de vegetaţie este foarte bună.

Circumferinţa acestui exemplar de plop alb, raportat la cele 
din registrele arborilor monumentali (www.monumentaltre-
es.com) se situează după locul 14 la nivel mondial, pe locul 

3 în ierarhia plopilor albi din Germania şi pe locul 2 în Ro-
mânia, după exemplarele dinn Parcul Dendrologic Hemeiuş.

3.4. Măsuri minime pentru conservarea arborilor:

•	 Săparea unor benzi circulare în jurul arborilor, până la 15 cm 
adâncime şi 60 – 70 cm lăţime ţşi distrugerea buruienilor.

•	 Administrarea câte unei roabe de grajd pentru fiecare ar-
bore în parte.

•	 Ar fi instructivă etichetarea arborilor cu denumirea lor şti-
inţifică şi populară, vârsta şi diametrul.

Fig. 7. Arborele nr. 1 din incinta Casei Memoriale Costache Negruzzi 
Tree no. 1 of the the premises of Costache Negruzzi Memorial House
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Fig. 8. Arborii din incinta Casei Memoriale Costache Negruzzi 
Trees inside the Costache Negruzzi Memorial House

4. Monumentele naturii din satul Ciohorăni
4.1. Localizare şi condiţii de vegetaţie

La 4 km de Hanul Ancuţei, intrând de pe drumul E 20 în sa-
tul Ciohorăni, din judeţul Iaşi, calea de acces urcă în pantă, 
până când întâlneşte platoul acestei localităţi, de curând in-
trată în rândul comunelor. Ea este situată la 304 m altitudine, 
pe terasa superioară a versantului vest-sud-vestic al interflu-
viului Siret-Moldova şi are coordonatele geografice: 47O08’ 
latitudine nordică şi 26O53’ longitudine estică.

Climatul local se caracterizează prin: 8,5OC temperatură me-
die anuală, 550 mm precipitaţii medii anuale, 70% umiditate 
relativă a anului, 46% durată de strălucire a soarelui şi vân-
turi dominante din nord spre sud, cu o frecvenţă de 25%.

Făcând parte din ,,Platforma Moldovenească” are la supra-
faţă aluviuni şi depozite proluvio-coluviale recente (argile, 
nisipuri, pietrişuri), pe care s-au format soluri brune luvice 
pseudogleizate, cu apa freatică la 4 m adâncime.

Flora este specifică pădurilor colinare cu stejar, gorun, jugas-
tru, carpen, etc.

Fauna este reprezentată prin: iepuri, căpriori, vulpi şi peste 
100 de specii de păsări.

4.2. Pyrus sativa Lam. et D.C. – părul de cultură

Acest monument al naturii se găseşte chiar la întâlnirea 
drumului E 20 cu platoul, peste drum de sediul unei ferme 
agricole şi prezintă următorii parametrii biometrici: 17,8 m 
înălţime; 4,30 m circumferinţa tulpinii la 1,3 m de sol; 1,37 
m diametrul tulpinii; 2 cm grosimea scoarţei; 10,3 m diame-
trul coroanei; 1,11 mm lăţimea medie a inelului de creştere şi 
vârsta de 620 ani – fig. 9.

Fig.9. Pyrus sativa (620 ani) în luna iulie2012; se poate obser-
va fructificarea; Ciohorăni – Iaşi 

Pyrus sativa (620 years) in July 2012; fructification is apparent; Ciohorani – Iasi

Circumferinţa şi înălţimea acestui monument al naturii, de-
păşind cele mai groase şi înalte exemplare de Pyrus pyraster, 
din registrele arborilor monumentali, îl situează pe primul 
loc în ierarhia mondială.

Deşi a crescut într-un loc bătătorit şi a fost lovit cu pietre şi 
ciomege la recoltarea fructelor, acest exemplar excepţional a 
rezistat tratamentului inuman, bolilor şi dăunătorilor. Cum 
timpul nu iartă nici măcar arborii, la înălţimea de doi metri 
în jos, a apărut în duramen o scorbură, făcând necesare mă-
suri de ocrotire şi salvare.

4.3. Tilia cordata Mill. – teiul de la Biserică

Exemplarul monumental de tei se găseşte în curtea Bisericii 
ortodoxe, la 4 m, distanţă de zidul acesteia.

El are o tulpină dreaptă, cu caneluri, care nu prezintă încă 
scorbură şi o coroană ovoidă, ordonată.

Sub raport biometric se caracterizează prin: 17,4 m înălţime; 
4,05 m circumferinţa tulpinii la 1,3 m de sol; 15 mm grosi-
mea scoarţei; 1,5 mm lăţimea medie a inelului anual de creş-
tere în grosime; 420 ani vârstă şi 10,4 m3 volum – fig. 10.

Fig.10. Tilia cordata Mill. (teiţa de la Biserică);  
Ciohorăni – 24.07.2010 

Tilia cordata Mill. (the Church linden) Ciohorani – 24.07.2010

Comparat cu circumferinţele din registrul arborilor monumen-
tali, teiul de la Biserica din Ciohorăni se situează: pe locul 14 la 
nivel mondial, pe locul 13 în ierarhia teilor cu frunză mică din 
Germania, pe locul 2 în ierarhia celor din Polonia şi pe locul 4 
după Registrul naţional al arborilor excepţionali din România.

Pentru conservarea acestui monument al naturii se face nece-
sară afişarea unui panou informative cu următorul text: Fami-
lia Tiliaceae, TILIA CORDATA MILL.(tei, teiţă), vârsta: 420 ani.

5. Tilia tomentosa Moench. – teiul lui Eminescu
Teiul lui Eminescu din Parcul Copou reprezintă un obiectiv 
turistic foarte important pentru toţi românii care vizitea-
ză Iaşul. Majoritatea grupurilor de elevi care vizitează Iaşul 
merg să vadă ,,Bojdeuca lui Creangă” şi ,,Teiul lui Eminescu”. 
Aşadar valoarea instructiv-educativă a bătrânului arbore de 
12 m înălţime este incontestabilă.

Circumferinţa tulpinii la înălţimea de 1 m (între cele două 
gâlme foarte proeminente) este de 3,768 m. Diametrul me-
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diu calculat pe baza circumferinţei este de 120cm. Grosimea 
scoarţei este de 23 mm. Raza tulpinii, fără scoarţă şi ritidom 
este de 57,70 cm, respectiv 577 m – fig. 11 – 12.

 

Fig. 11 – 12. Tilia tomentosa – Teiul lui Eminescu de 430 – 454 
ani, din Parcul Copou 

Tilia tomentosa – Eminescu’s Linden of 430-454 years, Copou Park

,,Teiul lui Eminescu” are peste 400 de ani de viaţă (430 – 454 
ani) şi dacă nu va fi afectat de vreun accident, boli sau dăună-
tori, încă mai poate vieţui în continuare. În literatura silvică 
sunt citate cazuri de tei care au atins vârsta de 800 – 1000 de 
ani, în timp ce unii autori consideră că această specie nu ar 
depăşi 600 de ani.

În pădurile ţării noastre teiul rămâne cu tulpina sănătoasă 
până la 60 – 80 de ani. Pe la vârsta de 100 de ani ciupercile 
parazite lignicole conduc la formarea de trunchiuri scorbu-
roase, astfel că marea scorbură din tulpina teiului eminesci-
an poate avea aproximativ 300 de ani.

6. Quercus robur L. –  
stejarul lui Ştefan cel Mare
În incinta Liceului din Tg. Neamţ vegetează un exemplar mo-
numental de stejar pedunculat – unul din cei 10 stejari plan-
taţi în cruce, în primăvara anului 1475, în urma visului lui 
Ştefan cel Mare, care a domnit la Cetatea Neamţului!

Stejarul lui Ştefan cel Mare este de: 24,5 m înălţime; 5,55 m 
circumferinţă; 1,77 m diametru al tulpinii la 1,3 m înălţime 
şi 540 ani vârstă. Lăţimea medie a inelului anual este de 1,65 
mm – fig. 13-14.

 

Fig. 13-14. Quercus robur L. – Stejar, de 24,5 m înălţime şi di-
ametrul de 1.77m, din incinta Liceului Tg. Neamţ 

Quercus robur L. – Oak, 24.5 m height and diameter of 1.77m, from Tg. 
Neamt Highschool

Raportat la registrele arborilor monumentali (www.monu-
mentaltrees.com), circumferinţa acestui stejar se situează 
după locul 14 la nivel mondial, după locul 8 la nivelul Poloni-
ei şi pe locul 17 în România *(Bolea, Vasile, 2011).

*În ierarhizarea făcută pe www.monumentaltrees.com nu s-a 
luat la cunoştinţă ierarhizarea făcută în România, publicată 
în Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 29/2011 şi accesa-
bilă pe www.progresulsilvic.ro
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Abstract
Natural monument trees in Iaşi and Neamţ

Based on specific documentation for the proposal of trees as a natural monument designed by the Dendro-Ornamental 
Association „A.FĂTU” of Iasi, the biometric performance of the following exceptional trees have been analyzed:

Populus nigra L. – black poplar 300 m from the Customs Sculeni, Victoria township – Iaşi, at the end of the national 
road DN 24, in the courtyard of the Social – Medical Unit Sculeni (a subsidiary of St. Spiridon Hospital) which is 18 
m high, stem circumference of 7,065 m at 1.3 m, diameter of 224.84 cm average width of annual growth ring with a 
thickness of 2.6 mm / year age of about 402 years and approximately 32 908 cubic meters volume.

Quercus pedunculiflora K. Koch., Var. virescens K Koch – gray oak in the middle of the village Victoria, Iasi County, 
which is 21 m high, 4.08 m circumference of the stem at 1.3 m, 1.30 m stem diameter, 2 cm thick bark, 2 mm average 
width annual ring, approximately 315 years of age and volume of 12.8 m3

Populus canescens (P. tremula x P. alba var. Nivea) – gray poplar is very close to the main entrance of the Miclăuşeni 
park and has a height of 26 m, circumference of 628 cm, diameter of 2.0 m, 50 mm thick bark, the average width of the 
annual growth ring with a thickness of 2.8 mm / year, approximately 340 years old and the volume of 37.44 m3.

Fraxinus excelsior L. – Ash is located very close to the point Household (cells) of the Monastery Miclăuşeni, 0.5 km from 
Boca Creek and 8 km from the River Siret and has 24 m height, stem circumference of 446 cm, 1.3 m from the ground, 
1.42 m diameter, 35 mm thick bark, 2 mm average width of annual growth ring thickness, approximately 347 years old 
and 17.4 m3 volume.

Populus x canescens Sm – poplar trees – gray – 5 specimens – Nature Monument, inside Costache Negruzzi Memorial 
House that have heights between 16 and 25 m and diameter between 4-6 m.

Pyrus sativa Lam. et D.C. – Pear tree grown for fruit is located right at the meeting of E 20 road with the plateau, across 
from the headquarters of a farm and has: 17.8 m height, 4.30 m circumference of the stem at 1.3 m above the ground, 1.37 
m stem diameter, 2 cm thick bark,, 10.3 m crown diameter, 1.11 mm wide growth rings and the average age 620 years.

Tilia cordata Mill. – the Church linden is found in the yard of the Orthodox Church, 4 m away from the wall and it has: 
17.4 m height, 4.05 m circumference of the stem at 1.3 m above the ground, 15 mm thick crust,, 1. 5 mm average width 
of annual growth ring thickness, 420 years old and 10.4 m3 volume.

Tilia tomentosa Moench. – linden of Eminescu in Iasi – Copou Park has over 400 years of life (430-454 years), 12 
m height, stem circumference at a height of 1 m (between the two most prominent lumps) is 3,768 m, average diameter 
calculated at the basis of the circumference of 120 cm. bark thickness is 23 mm and the radius of the stem without bark 
and ritidom is 57.70 cm.

Quercus robur L. – Stephen the Great Oak grows in the yard of of Tg. Neamt Lyceum and has: 24.5 m height, 5.55 m 
circumference, 1.77 m diameter of the stem at 1.3 m height, 540 years old and the average annual ring width of 1.65 mm

For each tree are suggested conservation measures.

Keywords: exceptional trees. biometric parameters. age, location, site conditions.
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Arborii notabili din parcul 
municipiului Sf. Gheorghe, 

judeţul Covasna
Maria Elena Munteanu, Tudor Birla

Municipiul Sfântu Gheorghe este situat în Depresiu-
nea Braşovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o 
altitudine de 550 m. Se află la intersecţia câtorva 

drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul 
Brasov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condiţiile de relief şi 
climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localităţi.

Prima atestare documentară este din anul 1332, importanţa 
localităţii Sf. Gheorghe, situată la confluenţa drumurilor de 
legătură dintre Transilvania şi Moldova, a crescut după se-
colul al XV-lea, când a fost ridicată la rang de târg (1461). În 
secolul al XVII-lea, oraşul a suferit din cauza a două invazii, 
în 1658, a tătarilor şi, în 1661, a otomanilor, ambele fiind 
devastatoare. În 1880, Sf. Gheorghe a înglobat satul Simeria, 
astăzi cartier al oraşului şi purtând acelaşi nume. Primele în-
treprinderi au apărut relativ târziu, în 1879 a fost construită 
prima fabrică de textile, iar în 1899 a fost inaugurată fabrica 
de ţigarete. În 1877 a început electrificarea oraşului, opera-
ţiune finalizată în 1907. Odată cu terminarea tronsonului de 
cale ferată Braşov–Târgu Secuiesc, oraşul Sfântu Gheorghe a 
fost integrat în circuitul feroviar naţional. În 1968, în cadrul 
reorganizării administrativ-teritoriale a României, Sfântu 
Gheorghe a devenit resedinţă de judeţ iar în 1982 municipiu.

Momente din istoricul amenajării parcului central al munici-
piului Sf. Gheorghe se găsesc în documente existente la Arhi-
vele Naţionale Covasna, în Fondul arhivistic „Primăria oraşu-
lui Sf. Gheorghe” şi redau principalele momente din istoricul 
amenajării parcului din centrul Municipiului Sf. Gheorghe.

Centrul oraşului a căpătat înfăţişarea actuală la începutul se-
colului al XIX-lea, când piaţa de mărfuri şi animale situată în 
vecinătatea Bisericii Fortificate, în centrul vechi al oraşului 
a fost mutată aici, pe teritoriul parcului central de astăzi. Lu-
crările de amenajare a parcului încep în anii 1880, dar partea 
de nord a pieţei centrale îşi păstrează destinaţia de a găzdui 
târguri până în 1933, când aceasta este transformată într-
un parc. „Parcul central a fost numit după Elisabeta, Regina 
Ungariei şi împărăteasa Austriei (1837-1898). În partea de 
sud a parcului se află arborii plantaţi în memoria reginei Eli-

sabeta. După denumirea pieţii centrale a oraşului, în perioa-
da interbelică parcul s-a numit „Regina Maria”. Între ceilalţi 
arbori din parc, în perioada menţionată, a existat şi un „Pom 
al unirii”, plantat în amintirea Unirii de la 1 Decembrie 1918.

Lucrările au început în anii 1923-1924 şi s-au finalizat în 
anul 1935, pe baza proiectului întocmit de ing. Szasz Ştefan, 
şeful Serviciului Tehnic al oraşului. În anii următori au con-
tinuat lucrările de plantare cu noi specii de arbori şi flori şi 
de dotare cu mobilier urban. În anul 1935, au fost terminate 
lucrările de amenajare a pavilionului (chioşcului) construit 
pentru fanfara militară.

În luna aprilie 1935, primarul oraşului aprobă „angajarea a 
10 lucrători pe timp de 10 zile cu plata zilnică de 57 lei/per-
soană, pentru executarea lucrărilor necesare amenajării par-
cului oraşului”. În 16 mai 1935, primarul oraşului Sf. Ghe-
orghe, dr. Vasile Stanciu, adoptă următoarea Ordonanţă, în 
vederea „apărării parcurilor”: „art. 1. Este oprit cu desăvârşi-
re a rupe flori sau plante de pe teritoriul parcurilor oraşului 
sau a strica plantaţiile sau pomii; Este oprit a călca pe iarbă 
şi pe grupurile de flori; Este oprit a intra pe teritoriul parcu-
lui cu bicicleta, cu căruţa sau cu alt mijloc de transport; Este 
oprit a se plimba cu câini pe teritoriul parcului; Este oprit a 
se arunca în parc hârtii, sau orice gunoi; Este oprit a se intra 
în parcul oraşului cu orice fel de animale.”

Preocupată de îmbunătăţirea mobilierului urban din parcul 
oraşului, în vara anului 1936, în urma licitaţiei organizate, 
Primăria oraşului, comandă Fabricii de sobe şi lucrări de ci-
ment, executarea a unor vase de flori din beton (cinci tipuri 
de dimensiuni diferite, 12 bănci pentru parc „de o lungime 
de 2,5 m cu picioare de fontă vopsite alb, cu patru scânduri 
de stejar, de culoare naturală”.

În iunie 1937, Inspectoratul de Vânătoare al judeţului Trei 
scaune, transmite primarului oraşului Sf. Gheorghe, urmă-
toarele propuneri: „în urma măsurilor luate de D-voastră, 
parcul şi promenadele din centrul oraşului au devenit o ade-
vărată podoabă şi loc de recreaţie pentru acest oraş. Cum însă 
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este lipsit de păsări şi mici animale ca toate parcurile cu ar-
bori atât de bine dezvoltaţi, am onoarea a vă ruga să binevoiţi 
ca pentru ocrotirea păsărilor cântătoare, să dispuneţi să se 
construiască din lemn natural, mici căsuţe, pe care vă rog să 
mă autorizaţi să fie făcute după indicaţiile ce le voi da eu. De 
asemenea vă rugăm a ne autoriza de a construi astfel de apă-
rătoare şi loc de refugiu şi pentru câteva perechi de veveriţe 
pe care le-am confiscat de la indivizi care le comercializează 
fără autorizaţie, contrar legii pentru protecţia animalelor”.

În 17 mai 1938, Primăria Sf. Gheorghe, cumpără din Braşov 
„200 bucăţi trandafiri înalţi de diferite culori, dintre care ju-
mătate să fie de câte un an, iar restul de doi ani. La data re-
spectivă, primăria oraşului avea seră de flori şi un grădinar, 
pentru toate spaţiile verzi din oraş.

În incinta parcului s-au amplasat de-a lungul timpului mai 
multe monumente cu diferite semnificaţii :

•	 Obeliscul de granit a fost inaugurat în 1873 cu ocazia ani-
versării a 25 de ani de la revoluţia din 1848.

•	 Monumentul în amintirea eroilor sovietici – monument ce 
s-a şi ridicat pe ziua de 23 August 1951 în centrul parcului.

•	 Statuia de bronz a contelui Miko Imre (1805-1876) a fost 
amplasata în anul 1998.

Dupa anul 1989 parcul a primit denumirea de Parcul ‘’Elisabeta’’.

Dupa 1989 au fost mai multe perioade in care s-a încer-
cat modernizarea parcului, administraţia locală dorind să 
schimbe vechea imagine a acestuia cu una modernă, capabilă 
sa rivalizeze cu cea a parcurilor din marile oraşe.

S-a amenajat un bazin cu apa încălzită, în care s-au introdus 
plante de apă, nuferi albi şi galbeni şi peşti exotici. Totodată 
s-a amenajat un pod din metal cu punte din lemn, ce contri-
buie la îmbunătăţirea peisajului din parc.

Cu toate greutăţile din ultima jumătate de secol, prin impli-
carea autorităţilor locale care au asigurat asfaltarea aleilor 
parcului şi prin strădaniile specialiştilor de la grădinăria 
oraşului, parcul central al municipiului şi-a menţinut patri-
moniul vegetal şi dotările adecvate, care au stat la baza actua-
lelor lucrări de amenajare peisagistică şi de modernizare a sa.

Pentru frumuseţea, vârsta şi dimensiunile lor, sau pentru 
faptul că sunt mărturii ale unor evenimente istorice, ne-am 
propus să vă prezentăm-fig.1-6 – unii dintre cei mai intere-
sanţi arbori ai parcului din Sf. Gheorghe.

Fig1. Abies alba Mill. cu diametrul de 48cm şi înălţimea de 22m 
Abies alba Mill. 48cm diameter 22m high

Fig2. Picea abies (L.) Karst. cu diametrul de 32cm şi înălţi-
mea de 17 m 

Picea abies ( L ) Karst. 32cm diameter and 17 m high

Fig.3.Pinus sylvestis L. cu diametrul de 38cm şi înălţimea de 19m 
Abies alba Mill. 48cm diameter 22m high

Fig.4 Platanus hybrida Brot., cu diametrul de 40 cm şi înălţi-
mea de 16 m 

Picea abies ( L ) Karst. 32cm diameter and 17 m high
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Fig.5. Populus alba L. cu diametrul de 36cm şi înălţimea de 15 m 
Populus alba L. 36cm diameter

Fig.6. Tilia cordata Mill. cu diametrul de 42cm şi înălţimea de 14 m 
Tilia cordata Mill. 42cm diameter and 15 m high and 14 m high

Bibliografie
Bolea V., Balabasciuc C, Florescu I., Stoiculescu C.D., 2011: Proiect de 

lege privind conservarea arborilor excepţionali din România Revista de 
Silvicultură şi Cinegetică Nr 29

Dumitriu-Tătăranu I., 1960: Arbori şi arbuşti forestieri şi ornamentali 
cultivaţi în RPR, Ed. Agro-Silvică, Bucureşti, p.592-595.

Radu S., Coandă C., 2005: Să salvăm arborii remarcabili – adevărate co-

mori vii pe cale de dispariţie. Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 21, 
p. 32-36.

Şofletea N., Curtu L., 2007: Dendrologie. Ed. Universităţii „Transilvania” 
p. 164-171.

Stănescu V., Şofletea N., Popescu O., 1997: Flora forestieră lemnoasă a 
României. Ed. Ceres, Bucureşti.

Abstract
Notable trees from Central Park of Sf. Gheorghe, Covasna county

In the Archives of „City of St. George‘‘ Dr. Ioan Lăcătuşu presents the history and location of the center of the park, along 
with photographs and biometric data of some notable trees: Abies alba Mill. with a diameter of 48 cm and a height of 22 
m, Picea abies (L) Karst. with a diameter of 32 cm and a height of 17 m, Pinus sylvestis L. with a diameter of 38 cm and a 
height of 19 m, Platanus hybrida Brot. with a diameter of 40 cm and a height of 16 m, Populus alba L. with a diameter of 36 
cm and height of 15 m and Tilia cordata Mill. with a diameter of 42 cm and a height of 14 m.

Keywords: park. St. George, location, history. notable trees, Abies alba, Picea abies , Pinus sylvestis, Platanus hybrid, Populus 
alba, Tilia cordata , photographs, diameter, height.
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Scrisoare deschisă
Către conducerea: Direcţiilor Silvice, Ocoalelor Silvice, Par-
curilor Naţionale, Grădinilor Botanice şi Parcurilor Dendro-
logice.

Raportat la registrul„The tallest trees in Europe” în România 
se găsesc cele mai înalte exemplare europene de: Pinus stro-
bus (48 m); Fagus sylvatica (51 m); Prunus avium (39 m); Ulmus 
minor (43 m) etc.

Vă solicităm să sprijiniţi Societatea Progresul Silvic în urmă-
toarele acţiuni de salvare a arborilor excepţionali din România.

•	 Participarea la perfecţionarea ,, Proiectului de Lege privind 
conservarea arborilor excepţionali din România” (vezi Re-
vista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 29 pag. 61 ) care a 
fost depus la Comisia pentru agricultură şi silvicultură din 
Camera Deputaţilor şi este în faza de dezbatere publică .

•	 Completarea şi reactualizarea ,,Registrului Naţional” şi 
,,Albumul Naţional al arborilor excepţionali din România” 
cu localizarea arborilor, dimensiunile (înălţimea tulpinii 
şi a trunchiului elagat, circumferinţa şi diametrul tulpinii 
la 1,3m înălţime, diametrele proiecţiei la sol a coroanei) şi 
fotografiile color, numele şi funcţia celor care au efectuat 
măsurătorile şi fotografiile.

•	 Elaborarea unor articole privind arborii excepţionali, după 

modelul celor apărute în Revista de silvicultură şi cinege-
tică (Nr. 21/2005, 28/2011, 29/2011, 30/2012 ;i 31/2012), 
articole pe care le puteţi citiţi pe internet: www.progre-
sulsilvic.ro.

•	 Prezentarea unor comunicări ştiinţifice privind arborii ex-
cepţionali din zona dumneavoastră de activitate la Sesiu-
nea Societăţii Progresul Silvic din mai 2013, care va avea 
loc în sala de bibliotecă a Staţiunii ICAS-Braşov.

•	 Organizarea locală a unor Expoziţii de Postere privind 
arborii excepţionali, după modelul expoziţiei din sala de 
bibliotecă a Staţiunii ICAS-Braşov.

Precizăm că toate articolele, fotografiile, şi acţiunile de po-
pularizare a arborilor remarcabili vor fi publicate în ,,Revista 
de Silvicultură şi Cinegetică” şi ulterior în ,,Cartea de aur a 
arborilor excepţionali din România”.

Vă mulţumim anticipat pentru colaborare şi vă asigurăm de 
toată consideraţia noastră.

Ing. Gheorghe Gavrilescu

Preşedintele Societăţii Progresul Silvic

Dr. ing Valentin Bolea

Redactor şef al Revistei de Silvicultură şi Cinegetică

Aspect din activitatea Societăţii ,,Progresul Silvic”

DIN ACTIVITATEA SOCIETăţII 
„PROGRESUL SILVIC”
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Simptome similare poluării cu radiaţii 
electromagnetice (Wi-Fi) la arborii 
din zona verde a municipiului Iaşi

Ionel Lupu, Valentin Bolea

1. Introducere

W i-Fi este numele tehnologiei wireless (fără fir), 
folosită în reţelistică, telefonie mobilă, internet, 
jocuri video şi altele. Sistemele Wi-Fi, dar şi alte 

sisteme fără fir, generează o sarcină electromagnetică supli-
mentară şi mult mai puternică asupra arborilor cu care rezo-
nează. Câmpurile electromagnetice exterioare perturbă pro-
cesele electrochimice naturale din interior, atât prin efectul 
lor termic, cât şi prin componentele lor electrice (de exemplu, 
perturbă tranzitul ionilor de Ca++ prin membranele celula-
re) şi magnetice (de exemplu, perturbă sistemul de orientare 
a albinelor). De aceea, este de preferat internetul prin cablu, 
în locul celui prin router wireless.

Un studiu al Universităţii Wageningen, Olanda, arată că ar-
borii de frasin şi diferitele specii de plante ierbacee, expuse 
într-o cameră climatizată, timp de trei luni, la şase surse de 
radiaţie (APs), cu frecvenţe cuprinse între 2412 şi 2472 MHz 
şi puterea de 100 mW EIRP, la 50-300 cm distanţă, au suferit 
un impact negativ: necrozarea parţială a frunzelor, deshidra-
tarea şi uscarea lor parţială (Schoemaker, 2010). Cercetările 
au fost comandate de municipalitatea din Alphen aan den 
Rijn, care a semnalat cu cinci ani înainte anormalităţi inex-
plicabile sub forma unor tumori (noduli) pe scoarţa arborilor, 
fără prezenţa viruşilor sau a bacteriilor, respectiv degrada-
rea sănătăţii arborilor din zonele verzi. Rezultatele au fost 
considerate provizorii (scara fiind redusă la 20 frasini) şi 
neclare, nefiind în final publicate, căci nu a putut fi separa-
tă influenţa altor surse de poluare urbană asupra stării de 
sănătate a frasinilor (van Lammeren, 2010).

Într-un studiu efectuat la Washington University St. Louis 
confirmă că radiaţiile Wi-Fi cauzează anormalităţi la arbori, 
care după un an de la expunere se usucă.

În Joplin, un grup de experţi Wi-Fi, conduşi de profesorul 
Gunnar Hofverberg, laureat al Premiului Nobel, au expus 
900 frasini, la diferite surse de radiaţii, pe o perioadă de trei 
luni. Arborii radiaţi prezentau un luciu metalic pe suprafa-

ţa frunzelor, care a cauzat uscarea epidermei superioare şi 
inferioare şi, în final, au determinat uscarea arborilor. În 
concluzie, se semnala că: ,,97% din arborii zonelor urbane 
vor muri din cauza radiaţiilor Wi-Fi”; ,,Botaniştii şi arbori-
cultorii cred că aceasta reprezintă o vastă criză naţională”. 
Hofverberg recomandă renunţarea la utilizarea tehnologiei 
Wi-Fi pe o rază de 10 mile de oricare arbore (Lake, 2010). Nu 
avem informaţii certe asupra prezentării acestor date în pu-
blicaţii ştiinţifice.

2. Simptomele poluării electromagnetice
Simptomele frunzelor poluate electromagnetic (Hof-
verberg):

•	 moartea epidermei superioare şi a celei inferioare (se con-
stată la microscop), decolorarea limbului şi apariţia unei 

,,străluciri ca de plumb”;

•	 uscarea totală sau parţială a frunzelor, care devin ,,pătate” 
şi ,,ciuruite” (fig. 1) iar cele care se menţin vii până toamna 
au cantităţi mult mai mici de antociani.

Fig. 1. Simptome ale poluării electromagnetice 
Symptoms of electromagnetic pollution

ARBORI ExCEPţIONALI
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Simptome ale tulpinei (lemnul este dielectric şi la acţiu-
nea radiaţiilor se încălzeşte):

•	 secreţia anormală, exagerată de gume, ca rezultat al unor 
procese patologice, care au loc în interiorul plantei, şi ieşi-
rea acestora afară printre crăpăturile scoarţei;

•	 apariţia unor crăpături, umflături, zone decolorate, necro-
ze ale ţesuturilor;

•	 apariţia unor creşteri ciudate, sub forma unor noduli ca la 
cancer.

3. Diferenţierea simptomelor poluării 
electromagnetice faţă de cele cauzate prin 
poluarea chimică a atmosferei
În primul rând, trebuie să se evite confuzia între arborii mar-
caţi de poluarea atmosferică din cauza gazelor industriale 
sau de eşapament şi a celor afectaţi de poluarea electromag-
netică. În primul caz, frunzele se îngălbenesc şi se usucă pro-
gresiv – începând de la margine spre mijlocul limbului (fig. 2). 
În cazul poluării cu clor (clor din sare) sau fluor (fabricile de 
aluminiu, cărămidă, şamotă şi sticlă).

Fig. 2-3. Frunze de paltin de câmp cu decolorări (1) şi necroze 
(2) apicale şi perimetrale cauzate de poluarea cu clor şi natriu 

din sarea folosită la dezăpezire. Braşov, 2008 (după Bolea şi 
Chira 2008) 

Field sycamore leaves with discoloration (1) and necrosis (2) apical and 
perimeter caused by pollution by chlorine and sodium from salt used for 

snow removal. Brasov, 2008 (by Bolea and Chira 2008)

Pornind din spaţiile internervare (fig. 4) dar şi pătate ori 
punctate internervar (fig. 5) în cazul poluării cu bioxid de 
sulf (termocentralele mai ales). În al doilea caz, pătarea, us-
carea şi ciuruirea frunzelor sunt neregulate.

Fig. 4-5. Frunze de arţar american cu decolorări şi necroze in-
ternervare cauzate de poluarea cu SO2. Braşov,2003 

(după Bolea şi Chira 2008) 
American maple leaf with inter-vein discoloration and necrosis caused 

by SO2 pollution. Brasov, 2003 (by Bolea and Chira 2008)

Manifestările exterioare ale intoxicărilor cu diferite noxe din 
aer constituie simptome, care se diferenţiază în funcţie de: 
specia de plante, condiţiile de mediu, natura, concentraţia şi 

timpul de acţiune a noxelor, distanţa faţă de sursă fig. 2-11). 
Reacţia plantelor la acţiunea toxică a poluanţilor chimici de-
vine vizibilă sub formă de: cloroze, necroze, epinastii, căde-
rea prematură a frunzelor, întârzieri ale ritmului de creştere, 
la un anumit prag de concentraţie, caracteristic naturii po-
luantului. O evaluare precisă a poluării chimice se face prin 
analize foliare standardizate la nivel european şi raportate la 
praguri de toxicitate determinate pe specii şi grupe de specii 
(Friedler şi Hohne, 1985, Bonneau, 1988, Bergmann, 1992, 
Ştefan, 1997). În tabele 1-8 din lucrarea ,,Flora indicatoare 
a poluării” (Bolea, Chira, 2008) se prezintă, pentru princi-
palele genuri valorile conţinutului în elemente minerale de-
terminate în România, pragul de carenţă, intervalul optim, 
pragul de toxicitate şi nivelul de poluare: mare, foarte mare 
şi excepţională.

Fig. 6-7. Frunze de castan porcesc cu decolorăr.şi necroze peri-
metrale şi internervare cauzate de poluarea cu clor şi SO2 din 

Braşov, 2003 (după Bolea şi Chira 2008) 
Horse chestnut leaves with perimetral and inter-vein discoloration and 

necrosis Caused by pollution with SO2 and chlorine in Brasov, 2003 
(by Bolea and Chira 2008)

Fig. 8-9. Frunze de tei cu decolorări (1) şi necroze (2) interner-
vare cauzate de poluarea cu SO2 în Braşov, 2003 

(după Bolea şi Chira 2008) 
Linden leaves fading (1) and with necrosis (2) inter-vein caused by SO2 

pollution in Brasov, 2003 (by Bolea and Chira 2008)

Fig 10-11. Frunze de tei cu decolorări perimetrale cauzate de 
poluarea cu clor în Braşov, 2003 (după Bolea şi Chira 2008) 

Linden leaves perimetral discoloration caused by pollution with chlori-
ne in Brasov, 2003 (by Bolea and Chira 2008)
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Fig. 12-13. Decolorări internervare cauzate de poluarea cu 
SO2 la Padus serotina din Baia Mare, 2007 (după Bolea şi Chira 

2008) 
Inter-vein discoloration caused by pollution with SO2 in padus serotina 

in Baia Mare, 2007 (by Bolea and Chira 2008)

Fig. 14-17. Simptome caracteristice ale poluării cu SO2 la car-
pen în O. S. Mediaş, 2006 (după Bolea ş.a.) 

Symptoms of SO2 pollution in hornbeam in the O. S. Medias 2006 (by 
Bolea et.a)

Fig. 18-21. Frunze de salcâm cu decolorări şi necroze perime-
trale cauzate de poluarea cu clor (1,2), decolorări interner-

vare cauzate de poluarea cu SO2 în Braşov, 2008 (după Bolea ş.a.) 
Acacia leaves with perimetral discoloration and necrosis caused by 

pollution with chlorine (1.2). inter-vein discoloration caused by polluti-
on with SO2 in Brasov, 2008 (by Bolea et. a)

Fig. 22-23. Frunze de viţă-de-vie cu necroze internervare (1) 
cauzate de Poluarea cu SO2 şi decolorări perimetrale (2) cauza-
te de poluarea cu clor în Braşov, 2003 (după Bolea şi Chira 2008) 
Vine leaves with inter-vein necrosis (1) caused by SO2 pollution and 
with perimetral discoloration (2) caused by pollution with chlorine in 

Braşov, 2003 (by Bolea and Chira 2008)

Deci pentru a identifica efectele poluării electromagnetice 
nu sunt suficiente numai simptomele foliare, care sunt foar-
te asemănătoare cu cele cauzate de poluarea chimică din at-
mosferă (fig. 12-23) – ci se fac necesare şi analizele foliare 
privind conţinutul în substanţe toxice.

4. Surse de poluare electromagnetică, 
speciile afectate şi localizarea lor
După cunoştinţele noastre de până acum, Wi-Fi n-a fost 
încă depistată în România. Asociaţia Dendro-Ornamentală 

,,Anastasie Fătu” a început din acest an cercetarea spaţiilor 
verzi locale.

Primele specii afectate: Acer platanoides – paltin de câmp 
sau arţar; Aesculus hippocastanum – castan porcesc; Chaeno-
meles sinensis – gutui chinezesc; Prunus cerasifera – corcoduş; 
Prunus padus – mălin indigen; Prunus serotina – mălin ameri-
can; Tillia platyphyllos – tei cu frunza mare.

Localizarea plantelor afectate: pe stânga şi pe dreapta 
restului de zid de piatră rămas de la domnitorul Vasile Lupu, 
între hotelul Moldova, biserică şi complexul Palas, la cel pu-
ţin 50 m distanţă de circulaţia maşinilor.

Sursa posibilă de poluare electromagnetică: antenele 
instalate la distanţă de 100 – 150 m faţă de arbori.

Au mai fost identificate şi alte surse ieşene de poluare elec-
tromagnetică, dar cercetările noastre mai necesită aprofun-
dări şi confirmări.

5. Concluzii
Având în vedere efectele grave şi procentele ridicate de vătă-
mări cauzate de radiaţiile electromagnetice în zonele urbane: 
95% SUA, 70% Olanda, 35% Franţa şi mai ales rapiditatea 
creşterii acestor procente: 10% în

2005 şi 70% în 2010 în Olanda, se fac necesare:

•	 studierea mai aprofundată a efectelor poluării electromag-
netice asupra sănătăţii oamenilor şi arborilor;

•	 inventarierea arborilor afectaţi în zonele rurale ale României;

•	 instalarea unei reţele naţionale de biosupraveghere conco-
mitentă a poluării chimice (rutiere şi industriale) şi elec-
tromagnetice;

•	 întocmirea unor proiecte cu Uniunea Europeană privind 
corelaţia între indicaţiile arborilor asupra intensităţii po-
luării şi procentele de îmbolnăvire ale populaţiei.
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Abstract
Trees symptoms of electromagnetic pollution (Wi-Fi) in Iaşi

For the first time in Iasi, we are finding symptoms similar to those of electromagnetic pollution caused by Wi-Fi. In leaves 
epidermis death is observed, surface discoloration, appearance of a gloss, stains and partial or total drying. On the strains 
appear excessive secretions of gums, cracks, necrotic areas, swelling or lumps similar to cancer.

Species affected: Acer platanoides. Aesculus hippocastanum. Chaenomeles sinensis, Prunus cerasifera, Prunus padus, 
Prunus serotina, Prunus serotina.

Trees with symptoms lie on either side of the stone wall Vasile Lupu, between Moldova hotel. the church and Palas com-
plex. The Dendro Ornamental Association “Anastasie Fatu “continued observations on the effects of electromagnetic 
pollution, focusing on differentiation of symptoms from chemical pollution in the atmosphere.

Keywords: Wi-Fi technology., symptoms, electromagnetic pollution, chemical pollution.
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Suprafeţe forestiere, care asigură servicii 
de mediu esenţiale în situaţii critice 

(PVRC 4) din fondul forestier naţional
Diana Vasile, Virgil Scărlătescu

1. Introducere
Zonele forestiere identificate, în scopul de a menţine sau de 
a spori valorile ridicate de conservare pe care le conţin se nu-
mesc Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC). Con-
ceptul de păduri cu valoare ridicată de conservare (PVRC) 
a apărut, spre a oferi un cadru pentru identificarea zonelor 
forestiere cu proprietăţi speciale. Scopul aplicării acestui 
cadru este de a elabora şi de a pune în aplicare modalităţile 
de gospodărire pentru aceste zone, în scopul de a menţine 
sau de a spori valorile lor cheie, ecologice şi socio-economice. 
Acest concept a fost introdus pentru prima dată în anul 1999, 
de o organizaţie ne-guvernamentală: Forest Stewardship 
Council (FSC) – un Consiliu Forestier Mondial, constituit din 
reprezentaţi guvernamentali, industriaşi, comercianţi, sin-
dicalişti etc. Acesta, a inclus PVRC, în una din cerinţele sale 
pentru companiile care doresc lemn din pădurile certificate. 
Ţelurile pe care le urmăreşte această organizaţie sunt: con-
ştientizarea proprietarilor de pădure cu privire la valoarea 
bunurilor de care dispun, posibilităţile de a le sporii valoarea, 
stăvilirea tăierilor ilicite (Teuşan A., 2010).

În conformitate cu principiul 9 din FSC, „activităţile de 
management în pădurile cu valoare ridicată de conservare 
trebuie să menţină sau să sporească atributele care definesc 
aceste păduri. Deciziile privind pădurile cu valoare ridicată 
de conservare trebuie să fie luate întotdeauna în contextul 
unei abordări precaute“(Mc Cracken J., et al, 2007).

Există şase categorii de valori ridicate de conservare, care 
acoperă ambele valori, atât cele ecologice cât şi cele sociale. 
O evaluare completă a PVRC ar trebui să acopere toate cele 
şase valori. Cele şase tipuri de valori ridicate de conservare 
sunt (Rayden T., 2008):

VRC 1 – concentraţii semnificative de biodiversitate de im-
portanţă globală, regională şi naţională (specii endemice, 
rare, periclitate);

VRC 2 – peisaje forestiere întinse de importanţă globală, re-
gională şi naţională;

VRC 3 – suprafeţe forestiere care sunt în sau conţin ecosiste-
me rare, ameninţate sau periclitate;

VRC 4 – suprafeţe forestiere care asigură servicii de mediu 
esenţiale în situaţii critice;

VRC 5 – suprafeţe forestiere esenţiale pentru satisfacerea ne-
cesităţilor de bază ale comunităţilor locale;

VRC 6 – suprafeţe forestiere cu valoare esenţială pentru păs-
trarea identităţii culturale a unei comunităţi sau zone.

Suprafeţele forestiere care asigură servicii de mediu esenţi-
ale în situaţii critice, la rândul lor sunt formate din trei ca-
tegorii: PVRC 4.1. – Păduri de importanţă deosebită pentru 
sursele de apă; PVRC 4.2. – Păduri critice pentru controlul 
procesului de eroziune şi PVRC 4.3. – Zone forestiere de im-
pact critic asupra terenurilor agricole şi calităţii aerului.

Obiectivele cercetărilor au fost identificarea celor trei catego-
rii de păduri cu valoare ridicată de conservare: 4.1, 4.2 şi 4.3. 
în contextul certificării forestiere, astfel încât acestea oda-
tă identificate să poată fi gospodărite pentru a menţine sau 
sporii valorile care le definesc.

2. Locul şi metoda de cercetare
Cercetările s-au realizat în 23 Direcţii Silvice (DS), din fondul 
forestier naţional, pe raza a o sută cincizeci şi cinci (155) de 
Ocoalele silvice (OS) administrate de Regia Naţională a Pă-
durilor – Romsilva şi anume: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bis-
triţa Năsăud , Braşov, Buzău, Caraş Severin, Covasna, Dolj, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Prahova, 
Satu Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

Pentru identificarea PVRC 4 s-au folosit: Amenajamentele 
Ocoalelor Silvice, hărţi amenajistice, studii biolgice; Ghidul 
PVRC (Jennings S., et al, 2003) şi de asemenea întâlniri cu 
factorii interesaţi: administratori, instituţii de învăţământ 
şi cercetare, ONG-uri, Agenţia pentru Protecţia Mediului etc.

Metoda de cercetare presupune trei etape:

Prima etapă: planificarea procesului, a constat în forma-

PăDURI DE PROTECţIE
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rea unei echipe cu experţi din diferite domenii de activitate: 
biologi, ornitologi, sociologi, etc.

Etapa a doua: evaluarea preliminară, a avut loc la birou, 
unde s-au consultat Amenajamentele şi hărţile amenajisti-
ce şi s-au identificat tipurile de pădure care sunt prezente 
în cadrul unităţilor de producţie (UP). În această etapă s-au 
identificat zonele din UP care ar putea face parte din cele trei 
categorii de PVRC 4, respectiv, care păduri sunt importante 
pentru sursele de apă, care sunt critice pentru controlul pro-
cesului de eroziune şi care au un impact critic asupra terenu-
rilor agricole şi calităţii aerului.

În timpul acestei etape este foarte important să fie consulta-
te toate hărţile existente cu tipurile de pădure din cadrul UP-
urilor (Rayden T., 2008). În urma acestei etape, pădurile care 
nu fac parte din nici una din cele trei categorii (4.1, 4.2, 4.3) 
au fost excluse iar cele care pot face parte au fost identificate.

Etapa a treia: evaluarea completă, s-a desfăşurat pe teren 
şi s-a aplicat pădurilor identificate în etapa a doua ca fiind 
PVRC 4.1, 4.2 sau 4.3. Această etapă, s-a efectuat în scopul 
de a stabili dacă pădurile identificate, prezintă importanţă 
pentru sursele de apă, procesele de eroziune şi pentru prote-
jarea terenurilor agricole sau păstrarea calităţii aerului.

După identificarea zonelor cu PVRC 4 în unităţile de produc-
ţie, s-au făcut observaţiile de pe teren pentru identificarea 
exactă a frontierelor acestor păduri. După identificarea fron-
tierelor, acestea au fost materializate pe harta UP-ului iar 
datele vor fi luate în considerare pentru gestionarea pe mai 
departe a pădurilor, precum şi pentru planificarea activită-
ţilor, astfel încât acestea, să menţină şi să îmbunătăţească 
atributele pădurilor identificate.

3. Rezultate şi discuţii
După parcurgerea celor două etape: de evaluare preliminară 
şi de evaluare completă (Jennings S., et al, 2003), s-a identi-
ficat o suprafaţă de PVRC 4 de 95.040,39 ha, cu următoarele 
categorii de păduri care asigură servicii de mediu esenţiale 
în situaţii critice:

3.1. Păduri de importanţă deosebită pentru sursele de 
apă (PVRC 4.1.)

Pădurile de importanţă deosebită pentru sursele de apă 
(PVRC 4.1.) reprezintă un procent de 5% din totalul supra-
feţelor de păduri cu valoare ridicată de conservare (PVRC), 
suprafaţa lor fiind de 9.646,4 ha (Fig. 1).

Fig. 1. PVRC 4.1 din suprafaţa totală cu PVRC 
HCVF 4.1. of the total area with HVCF

Sursele de apă protejate de PVRC 4.1. sunt de mai multe fe-
luri, astfel că şi pădurile sunt de mai multe tipuri. În figura 
2 sunt reprezentate cele cinci tipuri de PVRC 4.1. care s-au 
identificat pe suprafaţa a şaisprezece Direcţii Silvice din cele 
23 studiate.

Suprafaţa cea mai mare este cea a pădurilor ripariene, cu 
rol de protecţie a malurilor cursurilor de apă (5.744,43 ha), 
acest tip de pădure fiind identificat în nouă Direcţii Silvice 
(Argeş, Bacău, Caraş, Ilfov, Prahova, Sibiu, Tulcea Vâlcea şi 
Vrancea) urmată de două suprafeţe aproape egale: cea a pă-
durilor pentru protecţia lacurilor de acumulare (1.325,05 ha) 
şi cea a pădurilor pentru protecţia captărilor de apă potabilă 
(1.310,69 ha). Pădurile pentru protecţia lacurilor de acumu-
lare s-au identificat în cinci DS (Gorj, Hunedoara, Prahova 
Sibiu şi Vaslui), ca şi pădurile pentru protecţia captărilor de 
apă prezente tot în cinci DS (Caraş, Gorj, Hunedoara, Vaslui 
şi Vrancea)

Fig. 2. Tipuri de Păduri de importanţă deosebită pentru surse-
le de apă (PVRC 4.1.) 

Types of Forests of special importance for water resources (HVCF 4.1.)

Pădurile pentru protecţia izvoarelor de apă dulce au o supra-
faţă de 1.004,7 ha, fiind a treia suprafaţă ca mărime şi fiind 
prezente pe suprafaţa a şase DS (Argeş, Braşov, Caraş, Hu-
nedoara, Mureş, Sibiu), iar cea mai mică suprafaţă este cea a 
pădurilor pentru protecţia izvoarelor de apă minerală (234,6 
ha) acestea fiind identificate în trei Direcţii Silvice: Argeş, 
Covasna şi Harghita.

În urma cercetărilor pe raza celor 23 de DS, s-a observat că 
în şapte DS nu s-au identificat PVRC 4.1., acestea sunt: Alba, 
Bihor, Bistriţa Năsăud, Buzău, Dolj, Ialomiţa, Satu Mare.

Fig. 3. Suprafeţele cu PVRC 4.1. din Direcţiile Silvice 
Areas with HCVF4.1 from County Forest Administrations
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Cea mai mare suprafaţă cu păduri pentru protecţia surselor 
de apă este pe raza DS Tulcea (2621,5 ha) (Fig. 3), întreaga 
suprafaţă fiind formată numai din păduri ripariene.

În DS Hunedoara, suprafaţa de PVRC 4.1. de 2.021,8 ha, a 
doua ca mărime după DS Tulcea, predomină pădurile pen-
tru protecţia captărilor de apă potabilă, urmate de pădurile 
pentru protecţia izvoarelor de apă dulce şi pădurile pentru 
protecţia lacurilor de acumulare.

O suprafaţă destul de mare de PVRC 4.1. se află şi pe raza DS 
Vaslui, unde cea mai mare suprafaţă (931,8 ha) din totalul de 
1.323,6 ha este formată din păduri ripariene.

Cea mai mică suprafaţă, doar cu păduri pentru protecţia iz-
voarelor se află în DS Braşov – 1,6 ha. Suprafeţe mici de pă-
duri importante pentru sursele de apă sunt şi în DS Harghita 
(32,4 ha) – pentru protecţia izvoarelor de apă minerală; DS 
Ilfov (53,4 ha) – păduri ripariene; DS Covasna (108,7 ha) – 
pentru protecţia izvoarelor de apă minerală şi DS Vrancea 
(115 ha) – păduri pentru protecţia captărilor de apă potabilă.

3.2. Păduri critice pentru controlul procesului de ero-
ziune (PVRC 4.2.)

Pădurile critice pentru controlul procesului de eroziune 
(PVRC 4.2.) au fost identificate în proporţia cea mai mare 
dintre toate tipurile de păduri cu valoare ridicată de conser-
vare. Suprafaţa lor este de 84.492 ha din suprafaţa totală de 
189.838,1 ha a PVRC, reprezentând un procent de 44,3 % 
(Fig.4).

Fig. 4. Păduri critice pentru controlul procesului de eroziune 
(PVRC 4.2.) din totalul suprafeţelor de păduri cu valoare ridi-

cată de conservare (PVRC) 
Critical forests for the erosion control (HCVF 4.2.) from the total areas 

of high conservation value forests(HVCF)

Pe suprafaţa celor 23 de Direcţii Silvice studiate, s-au iden-
tificat trei tipuri din cele patru tipuri de PVRC 4.2. (Fig. 5) 
respectiv: Păduri antierozionale (situate pe stâncării, gro-
hotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, cu alunecări 
active şi terenuri cu pante mari), păduri situate pe nisipuri 
mobile şi plantaţii forestiere pe terenuri degradate.

După cum reiese din figura 5, pădurile cu pantă mare şi cu 
teren deosebit de accidentat, ocupă cea mai mare suprafaţă, 
83.462 ha.

Pădurile situate pe nisipuri mobile (545,1 ha), precum şi 
plantaţiile pe terenuri degradate (479,9 ha) cu suprafeţele 
apropiate ca mărime, sunt mult mai mici în comparaţie cu 
suprafaţa pădurilor antierozionale.

Fig. 5. Tipuri de păduri critice pentru controlul procesului de 
eroziune (PVRC 4.2.) 

Forest types, critical for the erosion control (HCVF 4.2)

Din figura 6, se observă că s-au identificat păduri critice pen-
tru controlul procesului de eroziune în toate cele 23 de Direc-
ţii Silvice cercetate.

Suprafaţa cea mai mare de PVRC 4.2, este în DS Caraş Seve-
rin (12.248,2 ha), urmată de două Direcţii Silvice, în care su-
prafeţele de PVRC 4.2. sunt aproape egale: DS Bacău (9828,6 
ha) şi DS Sibiu (9808,4 ha). Pe suprafaţa acestor Direcţii Sil-
vice, pădurile identificate sunt numai păduri antierozionale, 
care au teren accidentat şi pante mari.

Fig. 6. Direcţiile Silvice cu păduri critice pentru controlul pro-
cesului de eroziune (PVRC 4.2.) 

County Forest Administrations with critical forests from the erosion 
control (HVCF 4.2.)

De asemenea, pădurile identificate în DS Hunedoara (7849,4 
ha), DS Mureş (6648,7 ha) şi DS Alba (6687 ha) cu suprafeţe 
foarte mari, sunt tot păduri antierozionale.

Cele mai mici suprafeţe de PVRC 4.2. se află în Direcţiile Sil-
vice Ilfov (243,7 ha) şi Ialomiţa (236,2 ha), acestea fiind sin-
gurele suprafeţe de plantaţii forestiere pe terenuri degradate.

Direcţia Silvică Tulcea (664,5 ha), este singura care are pe su-
prafaţa ei două tipuri de PVRC 4.2.: suprafaţa cea mai mare, cu 
păduri situate pe nisipuri mobile (545,1 ha) şi suprafaţa mai 
mică de păduri antierozionale (119,4 ha). Singurele păduri si-
tuate pe nisipuri mobile, sunt cele identificate în DS Tulcea.

3.3. Zone forestiere de impact critic asupra terenuri-
lor agricole şi calităţii aerului (PVRC 4.3.)

Din suprafaţa totală de păduri cu valoare ridicată de conser-
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vare (PVRC), Zonele forestiere de impact critic asupra tere-
nurilor agricole şi calităţii aerului (PVRC 4.3.) care au supra-
faţa de 901,99 ha, reprezintă un procent de 0,5% (Fig. 7).

Fig. 7. Zone forestiere de impact critic asupra terenurilor agri-
cole şi calităţii aerului (PVRC 4.3.) din suprafaţa totală de PVRC 

Forest areas with critical impact on the agricultural land and air 
qualiy(HCVF 4.3) of the total area of HCVF

Pădurile identificate ca PVRC 4.3. în Direcţiile Silvice studi-
ate, fac parte din categoria pădurilor care asigură protecţia 
împotriva poluării atmosferice sau a solului. Cealaltă catego-
rie, de păduri situate în jurul terenurilor agricole din zone cu 
fenomene care influenţează negativ producţia agricolă, nu a 
fost identificată în nici o DS, din cele 23 cercetate.

Fig. 8. Păduri care asigură protecţia împotriva poluării atmo-
sferice sau a solului 

Forests that ensure protection against atmospheric or soil pollution

În categoria pădurilor care asigură protecţia împotriva po-
luării atmosferice şi a solului, s-au detaşat două tipuri de su-
prafeţe (Fig. 8) şi anume, o suprafaţa de 859,19 ha de pădure 
şi o suprafaţă de 42,8 ha de perdele forestiere.

Din cele 23 de Direcţii Silvice în care s-au făcut cercetări pen-
tru identificarea de PVRC 4.3., doar pe suprafaţa a patru DS 
au fost găsite aceste tipuri de pădure (Fig. 9). Cea mai mare 
suprafaţă de PVRC 4.3. se află pe raza DS Sibiu (794,3 ha), 
urmată de DS Dolj (63,8 ha) şi DS Vrancea (42,8 ha).

Cele 42,8 ha de pe raza DS Vrancea sunt acoperite de perde-
le forestiere, în celelalte Direcţii Silvice suprafeţele de PVRC 
4.3. sunt păduri.

Cea mai mică suprafaţă de PVRC 4.3. se află în DS Prahova 
– 1,09 ha.

Fig. 9. Direcţii Silvice cu PVRC 4.3 
County Forest Adminstration with HCVF 4.3

Aceste păduri (PVRC 4) odată identificate, vor fi atent mo-
nitorizate, anual sau odată la cinci sau zece ani, prin indici 
specifici de monitorizare. Modul de gospodărire al acestor 
păduri va fi astfel planificat încât valorile critice ale acestor 
suprafeţe forestiere să fie menţinute sau îmbunătăţite, acolo 
unde este cazul. De asemenea, întreg personalul implicat în 
activităţile forestiere, va fi instruit în conformitate cu limi-
tările cauzate de identificarea PVRC 4 şi cu măsurile pentru 
protejarea lor.

4. Concluzii
După identificarea celor trei categorii de păduri care asigură 
servicii de mediu esenţiale în situaţii critice, se pot concluzi-
ona următoarele:

1. Suprafaţa cea mai mare, este cea a pădurilor critice pentru 
controlul procesului de eroziune (PVRC 4.2.) – 84.492 ha, 
păduri care sunt prezente în toate cele 23 de Direcţii Silvi-
ce cercetate;

2. Tipul de pădure cel mai frecvent din cadrul PVRC 4.2. este 
cel al pădurilor cu pantă mare şi teren accidentat (83.462 
ha);

3. Direcţia Silvică cu cea mai mare suprafaţă de PVRC 4.2. 
este DS Caraş Severin cu o suprafaţă de 12.248,2 ha;

4. Cea mai mică suprafaţă cu PVRC 4, este suprafaţa cu zone 
forestiere de impact critic asupra terenurilor agricole şi ca-
lităţii aerului (PVRC 4.3.) – 902 ha, prezentă în cel mai mic 
număr de Direcţii Silvice (Dolj, Prahova, Sibiu şi Vrancea);

5. Cea mai mare suprafaţă de PVRC 4.3. din cele patru DS 
este în DS Sibiu – 794,3 ha;

6. Suprafaţa pădurilor de importanţă deosebită pentru sur-
sele de apă (PVRC 4.1) este de 9.646,4 ha, tipul de pădure 
predominant fiind cel al pădurilor ripariene (5.744,43 ha), 
păduri pentru protecţia cursurilor de apă;

7. Cea mai mare suprafaţă de PVRC 4.1. se află pe raza DS 
Tulcea (2.621,5 ha);

8. Toate pădurile identificate ca PVRC 4 vor fi monitorizate 
pentru a se identifica ameninţările potenţiale;

9. Managementul se va face ca la toate pădurile cu valoare 
ridicată de conservare, pentru menţinerea valorilor critice 
ale pădurii în contextul unei abordări precaute.
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Abstract
Forest areas that provide basic services of nature in critical situations (HCVF 4) from the national forest fund

High Conservation Value Forests are defined as the forest areas required to maintain or enhance the High Conservation 
Values that have been identified. The HCVF concept was first introduced by the Forest Stewardship Council

(FSC) in 1999 when it included HCVFs in one of its requirements for timber companies seeking forest certification. The 
six types of High Conservation Values (Rayden T., 2008) are:

HCV1 Globally, regionally or nationally significant concentrations of biodiversity values.

HCV2 Globally, regionally or nationally significant large landscape-level forests.

HCV3 Forest areas that are in or contain rare, threatened or endangered ecosystems.

HCV4 Forest areas that provide basic services of nature in critical situations ( e.g. watershed protection, erosion control);

HCV5 Forest areas fundamental to meeting the basic needs of local communities.

HCV6 Forest areas critical to local communities’ traditional cultural identity.

The study was conducted in 23 County Forest Administrations (CFA) from the national forest fund.

The methodology, involves three stages: The first stage: the planning of the process, the second stage: preliminary 
assesment and the third stage: full assesment.

After preliminary and full assesment, was identified an area of 84,492 ha HCVF 4.2. representing 44.3% from the total 
area of HCVF; an area of 9,646.4 ha HCVF 4.1. representing 5.1% from the total area of HCVF and an area of 902 ha HCVF 
4.3, representing 0.5% from the total area of HCVF.

 Management activities in high conservation value forests shall maintain or enhance the attributes which define such 
forests. Decisions regarding high conservation value forests shall always be considered in the context of a precautionary 
approach

Keywords: High Conservation Value Forests, forest areas, attributes, management, enhance.
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Protejarea pădurilor şi a faunei 
cinegetice în contextul integrării 

în comunitatea europeană
Ioan Micu

1. Introducere

P rotejarea pădurilor trebuie înţeleasă în contextul dez-
voltării durabile şi a conservării ecosistemului fores-
tier prin cele două componente de bază ale sale: vege-

taţia şi fauna. Intre cele două componente există o relaţie de 
interdependenţă reciprocă care dă posibilitatea integrării lor 
şi dezvoltării durabile printr-un echilibru dinamic.

Orice input printr-o intervenţie brutală a factorului antro-
pic poate duce la dezechilibrarea componentelor sistemu-
lui. Funcţie de intensitatea şi durata factorului de influenţă, 
echilibrul se poate reface sau se poate prăbuşi fapt ce poate 
fi confirmat de numeroasele zone despădurite de pe supra-
faţa Terrei, care sunt candidate potenţiale la fenomenul de 
deşertificare. Pădurea, după cum este arhicunoscut, are două 
funcţii principale :

1. Protejarea ambientului şi implicit a vieţii prin numeroase-
le sale funcţii (reglarea echilibrului hidrologic, purificarea 
atmosferei etc.)

2. Producerea de lemn şi alte bunuri materiale (fructe de pă-
dure, ciuperci,plante medicinale, vânat etc.) Prin recolta-
rea lemnului,

ceea ce înseamnă de fapt tăierea arborilor, cad automat şi 
funcţiile de protecţie, ale căror beneficiari sunt în primul 
rând toţi oamenii, indiferent dacă sunt sau nu proprietari 
de pădure.

Cu alte cuvinte, în momentul când proprietarul de pădure 
doreşte să beneficieze de efectele economice ale lemnului său 
din propria pădure, privează pe ceilalţi oameni de a benefi-
cia de oxigen şi alte facilităţi pe care arborii le oferă vieţii în 
general. Exprimându-ne mai lapidar se poate afirma: dreptul 
de proprietate asupra pădurii are ca obiect de posesiune doar 
lemnul, nu şi funcţiile care aparţin dreptului la viaţă al tu-
turor oamenilor.

În consecinţă ne putem întreba la modul retoric: proprieta-
rul de pădure în virtutea garanţiei pe care constituţia o dă 

proprietăţii private, are el dreptul să pună în pericol viaţa 
celorlalţi? Iată una din marile provocări pe care ni le va pune 
gestionarea durabilă, protecţia şi conservarea fondului fores-
tier, vis-a-vis de respectarea dreptului de proprietate având 
în vedere faptul că nivelul de conştiinţă şi cultură ecologică 
şi, de ce nu, civică a noului proprietar de pădure din România 
este cu mult rămas în urmă, comparativ cu a celui din Europa 
occidentală.

2. Vânătoarea devenit un moft sau a rămas o 
necesitate
Întrebarea apreciez a fi foarte actuală, întrucât mulţi consi-
deră şi acceptă că vânătoarea a fost o necesitate de supravie-
ţuire a omului primitiv, iar acum a devenit un moft sau un 
comportament patologic al indivizilor cu înclinaţii agresive. 
Cred însă, că este în acelaşi timp o întrebare oportună, fi-
ind pusă într-un moment când un răspuns bine motivat ar 
putea constitui un cap de pod pentru reconcilierea relaţiilor 
dintre vânători (cei ce vânează) şi ecologişti (cei ce nu vânea-
ză). Aceste relaţii, după cum se ştie, în prezent sunt destul de 
încordate şi de păguboase pentru imaginea ambelor tabere, 
motiv pentru care soluţionarea divergenţelor este foarte ne-
cesară, mai ales dacă ţinem cont că discordia în realitate este 
mult mai puţin motivată decât pare la prima vedere. Mărul 
acestei discordii a crescut pe pomul lipsei de dialog şi de în-
credere între specialiştii de bună credinţă ai celor două tabe-
re antagoniste, la care se mai adaugă, ca de obicei, grija de a 
adânci conflictul a unor aşa-zişi ,,ecologişti” şi ,,vânători”, de 
fapt nişte indivizi obsedaţi de căpătuială şi alte interese ego-
iste. Motivele pentru care unii oameni vânează iar alţii nu, 
sunt numeroase şi, de aceea, este greu ca în câteva cuvinte 
să dăm răspuns la o astfel de întrebare tot atât de complicată 
precum celebra dilemă shakespeareană ,,a fi sau a nu fi”. Cei 
ce se hotărăsc să investească sume deloc neglijabile cumpă-
rându-şi arme de vânătoare şi echipamentul accesoriu nece-
sar pentru a adera la tagma vânătorilor, sunt mânaţi în prin-
cipiu de două imbolduri situate în mod paradoxal la antipozi:

PROTECţIA PăDURILOR
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 – O primă categorie este a celor care vânează dintr-un in-
stinct moştenit sub imboldul unei ,,chemări a străbunilor”, 
ce se trage din vremea imemorială a începuturilor gene-
zei când după cum afirma poetul: ,,Nu era azi nici mâine, 
nici ieri, nici totdeauna, Căci unul erau toate şi totul era 
una”. Aceştia sunt de regulă şi de fapt vânătorii autentici, 
cei ce se nasc cu o profundă iubire faţă de natură, cu care 
se contopesc, se identifică şi pe care o admiră şi o respectă 
în chipul său de creaţie perfectă, veşnică şi nemuritoare. 
 – A doua categorie este a celor care vânează dintr-un opor-
tunism disimulat de cele mai multe ori în nevoia de recreere, 
de deconectare de la suprasolicitările muncii intelectuale de 
fiecare zi. Printre aceştia din urmă vom întâlni de multe ori 
parveniţi care s-au îmbogăţit prin mijloace ,,legale” numai de 
ei ştiute. Ei sunt cei ce nu au nici un Dumnezeu şi în conse-
cinţă nu pot avea nici respectul cuvenit faţă de creaţia lui, pe 
care consideră că pot să o cumpere şi s-o vândă după bunul 
lor plac. Aceştia sunt cei ce compromit cu adevărat ideea de 
vânat şi vânătoare. Dar consider că acum, în acest context nu 
merită să fie luată în discuţie această ultimă categorie şi din 
aceste considerente vom reveni la prima categorie, a vânăto-
rilor autentici.

Pentru a înţelege şi argumenta de ce această categorie de se-
meni ai noştri îşi manifestă dragostea şi admiraţia faţă de 
natură ucigând animale nevinovate, vom invoca câteva din 
reflexiile şi cugetările lui Székely János, un cunoscut scriitor 
transilvănean (poet, eseist şi dramaturg), care era un vână-
tor autentic, iubea natura şi cunoştea preceptele etologiei. 
Răposatul cărturar, în timpul regimului comunist, fiind o 
personalitate marcantă şi având armă de vânătoare, era tot 
timpul hărţuit de organele de miliţie, motiv pentru care la un 
moment dat a renunţat la calitatea lui de vânător. Scriitorul 
nefiind un materialist, nu tânjea după trofee sau alte foloase 
materiale şi nu dorea nici să se remarce prin calităţi vânăto-
reşti deosebite, fiind deja cunoscut ca un scriitor consacrat. 
În consecinţă a renunţat la calitatea de vânător şi a schim-
bat arma cu un aparat de fotografiat cu care putea să imor-
talizeze animalele, socotind că va avea aceeaşi satisfacţie ca 
şi în cazul folosirii armei sau poate mulţumirea va fi şi mai 
mare. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa cum gândise. Nici sa-
tisfacţia fotografierii vânatului şi nici apetenţa pentru a ieşi 
dimineaţa în zori sau seara în amurg la vânătoare de imagini 
nu era pe măsura celei când se ducea la vânătoare cu arma. 
Ieşirile lui pe teren după un timp au început să se rărească, 
devenind din ce în ce mai puţin plăcute, mai obositoare, până 
când a renunţat aproape cu desăvârşire la aceste expediţii de 
tip foto-safari, după ce a recunoscut cu resemnare: fără armă 
nu merge; nu merită să te trezeşti cu noaptea în cap pentru 
aşa ceva. Iată motivele care în opinia scriitorului, l-au împins 
la această renunţare şi care constituie de fapt argumentele ce 
explică nevoia omului de a ieşi în natură cu arma de vânătoa-
re, adică de fapt de a vâna, întrucât a vâna înseamnă ceva mai 
mult decât pur şi simplu a împuşca animale sălbatice.

Argumentaţia scriitorului începe cu un fel de motto: ,,Nu 
omul duce arma la vânătoare ci arma îl duce pe om”, şi con-
tinuă cu o întrebare retorică: Ce o fi determinând la armă 
(lance, săgeată) această atracţie, acest îndemn, se poate spu-
ne chiar putere de vrajă, care îl face pe om să renunţe la cel 
mai dulce somn şi să iasă cu noaptea în cap pentru a călca în 

picioare zăpada sau a se căţăra pe munţi abrupţi în timp ce 
plouă torenţial ? Iată şi explicaţiile lui: arma este periculoa-
să; arma îl face pe om parte componentă a naturii. Excursio-
nistul este numai un musafir al naturii, spune scriitorul, în 
timp ce vânătorul este parte componentă a ei. Excursionistul 
doar se plimbă prin pădure, vânătorul are treabă acolo.

Vânătorul, prin faptul că este periculos şi are treabă în na-
tură se poate spune despre el că se integrează în ea: devine o 
forţă interioară a aceluiaşi ecosistem, din care excursionis-
tul în mod necesar rămâne pe din afară. Din aceste conside-
rente pentru vânător totul devine important. Relieful, clima, 
anotimpul, vegetaţia, vremea, ziua, noaptea, vântul, iarba şi 
frunzele uscate, nimic nu este lipsit de importanţă pentru 
vânător. Pentru el ecosistemul este un întreg unitar pe care 
îl cunoaşte în detaliu, îl simte instinctual şi care de fapt con-
stituie pentru vânător cel mai confortabil ambient.

Toţi biologii şi mai ales etologii cunosc relaţia pradă-prădă-
tor, ce există între carnivore şi ierbivore, şi care constituie de 
fapt o adevărată confruntare între ,,armele de autoapărare şi 
atac” ale speciilor implicate. Relaţia pradă-prădător, îmbracă 
aspectul unui adevărat ,,război rece”, un fel de ,,cursă a înar-
mărilor” între două părţi aflate în conflict. Cu cât organele 
de simţ prin care animalul-pradă recepţionează informaţiile 
ambientale se perfecţionează pe calea evoluţiei prin selec-
ţia naturală, pentru a se putea apăra cât mai bine, cu atât şi 
comportamentul de atac al speciilor răpitoare se diversifică 
devenind mai eficient, iar cu cât acesta devine mai eficient şi 
comportamentul de autoapărare al victimelor prezumtive se 
perfecţionează şi mai mult. În acest context se încadrează şi 
omul vânător, deoarece în momentul când are arma în mână 
el se află deja pe vârful piramidei eltoniene a ecosistemului, 
dominându-l întrucât devine cel mai puternic ,,răpitor” al 
tuturor speciilor naturale atât nerăpitoare cât şi prădătoare. 
Cu alte cuvinte, omul din momentul în care se află pe teren 
cu arma în mână, devine ,,animal de pradă” încadrându-se 
în ecosistem asemănător unui răpitor universal. El vede 
din interiorul sistemului ceea ce etologul vede din exterior. 
Această situaţie de a vedea sistemul din interior şi nu din ex-
terior, îi conferă lui (vânătorului) posibilitatea de a observa 
mult mai bine şi mai veridic toate aspectele specifice. Nu este 
deloc indiferent dacă un sistem este observat din interior sau 
din exterior. Dacă bunăoară cosmosul l-am vedea din exte-
rior, viziunea noastră asupra lui ar fi cu totul diferită faţă 
de cea actuală. Ambiţia spiritului uman este foarte mare şi 
satisfacţia lui este pe măsură, atunci când poate vedea ce se 
află într-un sistem din care el nu face parte sau atunci când 
poate privi în afara sistemului din care el face parte. Ei bine, 
tocmai vânătoarea oferă omului satisfacerea acestor duble 
deziderate.

Populaţia umană este parte integrantă a ecosistemului teres-
tru. Numai că între aceasta şi viaţa sălbatică se interpune un 
subsistem de o importanţă determinantă care este societa-
tea, sau lumea civilizată cum ne place s-o denumim. Aceasta 
(societatea) este, de fapt, un ambient artificial, pe care omul 
l-a construit în jurul său ca pe o colonie de termite, şi din 
care se poate spune că mulţi nici nu mai pot să vadă în afa-
ră. Vânătoarea este cel mai eficient mijloc de a vedea în afa-
ra societăţii umane şi de a ne reintegra (re-natura), chiar şi 
temporar în interiorul ecosistemului. Vânătorul prin poziţia 
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lui bivalentă, poate vedea atât sistemul natural cât şi subsis-
temul artificial, atât din interior cât şi din exterior, se poa-
te spune chiar, că poate privi simultan din unul în celălalt. 
În încheierea acestei incursiuni în cugetările cinegetice ale 
scriitorului şi vânătorului Székely János, ca o primă conclu-
zie putem afirma că vânătoarea este necesară şi utilă nu ne-
apărat pentru avantajele materiale pe care le poate oferi, ci 
mai mult prin posibilităţile de cunoaştere reală a mediului în 
care am apărut şi pentru care am fost creaţi noi oamenii. Pe 
măsură ce nivelul nostru ştiinţific şi cultural creşte, ne apare 
iluzia falsă că nu mai suntem dependenţi de ecosistemul din 
care facem parte şi că avem posibilitatea de a-l subordona în 
totalitate intereselor noastre. Nimic mai fals şi mai efemer. 
Pârghiile de autoreglare ale ecosistemului, sunt atât de efici-
ente şi de independente de componentele lui (inclusiv de noi 
oamenii), încât la un moment dat când omenirea va pune 
într-un pericol real menţinerea echilibrului dinamic în care 
acesta funcţionează, sunt convins că va găsi posibilitatea să 
ne extirpe precum face un chirurg cu un organ al unui bolnav 
afectat de o tumoare malignă. Metoda prin care putem fi ani-
hilaţi atunci când vom deveni cu adevărat indezirabili naturii, 
poate fi un lanţ de epidemii, un război nuclear scăpat de sub 
control un cataclism general sau cine ştie ce alt mijloc de auto-
distrugere în masă a umanităţii. Să sperăm totuşi că omenirea 
va înţelege până la urmă care îi sunt competenţele, limitele 
de acţiune în interiorul ecosistemului, şi va găsi posibilitatea 
de a asigura colaborarea între toate grupurile de interese. Să 
nu uităm nici o clipă că omul a apărut ca vânător şi, în această 
postură a fost, este şi va trebui să fie un factor activ de men-
ţinere a echilibrului între diferitele specii ale vieţii sălbatice. 
Din aceste considerente ca o concluzie finală se poate afirma că:

Pentru a avea pace linişte şi bună înţelegere între principalii 
operatori ce se implică în treburile naturii, este necesar să 
fie admişi în tagma vânătorilor numai cei care au chemare 
pentru această activitate şi care contribuie în mod conştient 
la păstrarea unor echilibre durabile ale ecosistemelor. În rân-
dul ecologiştilor să fie dusă o muncă susţinută de însuşire 
a unor cunoştinţe ştiinţifice despre natură, pentru a putea 
înţelege necesitatea şi oportunitatea intervenţiilor conştien-
te ale omului în ecosistem, cu scopul de a păstra echilibrului 
ecologic în contextul antropomorfizării din ce în ce mai ac-
centuate a mediului natural.

3. Despre viitorul faunei sălbatice
Preocuparea de a cunoaşte viitorul nu este o simplă curiozi-
tate, ci este o acţiune ce face parte din comportamentul de 
autoapărare, întrucât cunoscând problemele cu care se va 
confrunta, individul poate să-şi construiască cu mai multă 
siguranţă propria strategie de autoapărare. Istoria multimi-
lenară a societăţii umane confirmă cele afirmate, prin pre-
zenţa în anturajul conducătorilor antici ai marilor popoare 
(romani, greci etc.) a oracolelor şi profeţilor, sau la triburile 
primitive din lumea pre-colonială prezenţa vrăjitorilor sau a 
altor personaje care erau menite să informeze conducătorul 
asupra viitorului. Situaţia pare a nu fi schimbată prea mult 
nici în zilele noastre, întrucât se pare că pe lângă preşedin-
ţii celor mai evoluate state ale lumii, din rândul consilierilor 
nu lipsesc astrologii. Dorinţa cunoaşterii viitorului nu este 
motivată numai de curiozitatea de a afla ce soartă vom avea 

peste un anumit interval de timp, ci mai ales de consecinţele 
în perspectivă ale unor acţiuni pe care noi dorim, sau suntem 
nevoiţi să le luăm în prezent. Astfel de exemple sunt foarte 
numeroase, putând aminti în acest sens problemele legate 
de exploatarea zăcămintelor de la Roşia Montană sau preve-
nirea încălzirii globale a planetei noastre, care sunt foarte 
mult discutate chiar şi în aceste zile. Cu toţii ştim că efectele 
încălziri globale puteau fi prevenite dacă se acţiona la timpul 
potrivit cu competenţă şi înţelepciune. Ne putem întreba pe 
bună dreptate: de ce nu au fost luate măsurile potrivite la 
timpul respectiv ? Considerăm că cel puţin din două motive: 
 – În primul rând pentru că adevăraţii oameni de ştiinţă care 
cunoşteau consecinţele şi riscurile dezvoltării economice din 
anii respectivi, fie nu erau ascultaţi de factorii de răspunde-
re politici, fie au fost convinşi de către aceştia să tacă şi să 
profite de pe urma creşterii economice. Adevăraţii oameni 
de ştiinţă consider că sunt cei ce caută şi găsesc adevărul 
ştiinţific printr-o îndelungată şi asiduă muncă de cercetare 
şi care nu sunt dispuşi să-l vândă pentru a fi deturnat prin 
,,proiecte” finanţate de cine ştie ce grupuri de interese econo-
mico-financiare. Factorii de răspundere care din păcate sunt 
politici, consider că sunt organele şi organismele guverna-
mentale care sunt finanţate din banul public şi care ar trebui 
să soluţioneze problemele actuale şi de perspectivă cu privire 
la supravieţuirea ,,finanţatorului”, adică a populaţiei.

În al doilea rând, probabil nu s-au luat şi nu se iau măsuri 
cuvenite din interese egocentrice, care sunt promovate prin-
tr-o demagogie economico-politică, ce se vede foarte clar şi 
în cazul Roşia Montană. Modelul, tipicul, acestei demagogii 
este următorul: un grup relativ restrâns de oameni de afa-
ceri identifică o mega-afacere aducătoare de venituri fabu-
loase dar care presupune investiţii pe măsură, care numai ei 
pot să şi le permită, dar care în realitate generează şi efecte 
ecologice distructive de aceiaşi amploare. Demagogia econo-
mico-politică constă în faptul că se face o propagandă exage-
rată privind numărul mare de locuri de muncă ce se creează, 
faptul că regiunea va prospera din punct de vedere social şi 
cultural, iar în final se pune bomboana pe colivă, afirmân-
du-se că după terminarea afacerii, zona va fi un adevărat rai 
turistic.

Am făcut acest preambul la viitorul faunei sălbatice, pentru a 
sublinia faptul că probleme foarte importante şi pericole evi-
dente în care poate fi pusă populaţia unei regiuni sau întrea-
ga omenire nu au fost şi nu sunt rezolvate de către factorii 
responsabili, după cum nu se va rezolva nici problema viito-
rului faunei sălbatice. Autorităţile reacţionează la pericolele 
ecologice iminente cu o pasivitate care induce suspiciunea că 
profită de pe urma lor şi au soluţii secrete şi sigure care pe 
ele le pot proteja de efectul oricăror catastrofe. Imixtiunea 
factorilor politici în probleme ecologice, atunci când cei ce se 
implică nu au cunoştinţele necesare şi nici nu apelează la spe-
cialişti sau sunt consiliaţi de tot felul de oportunişti care se 
consideră cunoscători ai problemelor, vor duce mai devreme 
sau mai târziu la adevărate catastrofe ecologice. Un exemplu 
elocvent în acest sens, este modul cum au fost retrocedate 
pădurile României după 1989. Înaintea evenimentelor din 
decembrie 1989 administraţia silvică românească era una 
din cele mai performante, prin modul unitar de gospodărire 
şi de valorificare a întregii vegetaţii forestiere atât din fon-
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dul forestier cât şi din afara lui. În acest sens, ar fi intere-
sant de comparat producţia silvică a României realizată în 
anul 1989, cu producţia din 2007, întrucât efectul actual de 
protecţie ambientală al pădurilor româneşti l-am putut con-
stata în anii trecuţi prin apele care ne-au inundat, iar anul 
acesta prin seceta ce ne ameninţă. Nu ar fi lipsit de interes să 
aflăm nici cine sunt beneficiarii politici ai acestei acţiuni de 
retrocedare a pădurilor, întrucât electoratul care i-a susţinut 
se ştie, sunt hoţii de lemne, care s-au îmbogăţit împreună 
cu susţinătorii lor pe spatele bătrânilor şi naivilor care s-au 
trezit de la o zi la alta cu sau fără voie proprietari de păduri. 
Deşi nici tema retrocedării pădurilor şi nici efectul acţiunii 
acesteia sub aspectul implicaţiilor ecologice nu sunt lipsite 
de interes, consider că nu este acum timpul şi locul pentru a 
fi abordate in extenso.

Deşi nu sunt prooroc, voi încerca să anticipez cum se va 
adapta fauna sălbatică sub aspect comportamental la noile 
condiţii ambientale modificate prin efectul factorilor antro-
pici. În primul rând opinez că fauna pădurilor noastre nu va 
dispare,aşa cum ne-am aştepta datorită faptului că spaţiul 
său de viaţă va fi tot mai mult invadat de către oameni. Fau-
na, în bună parte se va adapta modificându-şi comportamen-
tul, căutându-şi alte habitate, dar în acelaşi timp va face şi un 
rabat la factorul linişte, desensibilizându-se faţă de stresul 
provocat de prezenţa omului şi a activităţilor sale.

Animalele au o frică instinctuală faţă de om pe care îl recu-
nosc drept stăpân absolut, fapt atestat şi de Biblie prin Întâia 
carte a lui Moise, unde în Capitolul I/28 – Facerea lumii şi a 
omului se scrie „ … şi stăpâniţi peste peştii mării, peste pă-
sările cerului, peste toate dobitoacele şi peste tot pământul, 
peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ”. Frica faţă de om, 
este caracteristica determinantă a oricărui animal sălbatic 
integru din punct de vedere fizic şi psihic. În ciuda oricăror 
legende care circulă pe seama aşa ziselor fiare sălbatice, toa-
te animalele, de parcă ar şti ce este scris în Biblie, se nasc 
cu un foarte puternic instinct al fricii faţă de om. Din acest 
considerent, aşa cum am mai menţionat în paginile acestei 
publicaţii, una din cele trei condiţii sine qua non ale prezen-
ţei animalului sălbatic într-un anumit teritoriu este liniştea, 
pe care acesta o realizează cu adevărat numai dacă nu simte 
prezenţa omului în ambientul său. Cum omul este din ce în 
ce mai prezent în toate biotopurile, animalele sălbatice te-
oretic au doar două alternative: fie se adaptează renunţând 
din ce în ce mai mult la exigenţa lor faţă de linişte, fie încet, 
încet vor dispărea aşa cum s-a întâmplat cu reptilele preis-
torice. Personal, după cum am mai afirmat, consider că nu 
vor dispare, ci renunţând la unele exigenţe privind liniştea, 
animalele sălbatice se vor întâlni tot mai des cu oamenii, vor 
avea tot mai multe conflicte, prin acestea vor cunoaşte şi ele 
tot mai bine comportamentul uman şi vor constata că în ce 
priveşte forţa fizică şi capacitatea de luptă directă, oamenii 
în multe cazuri pot fi învinşi. Conflictele dintre oameni şi 
animalele sălbatice trebuie înţelese în sensul că prin atenua-
rea fricii animalelor faţă de oameni, acestea nu vor mai evita 
aşezările şi localităţile umane, ci realizând că acolo de cele 
mai multe ori pot găsi mai uşor hrană, le vor căuta, erbivore-
le atacând culturile agricole iar răpitoarele animalele domes-
tice. În biologie, dreptul de proprietate asupra unui teritoriu 
în care habitează animalele aparţinând vieţii sălbatice este 

cunoscut prin termenul de teritorialism.

Animalul delimitează un anumit teritoriu în care el găseşte 
hrană adăpost şi linişte. Acest teritoriu va fi habitatul său şi 
îl va apăra din instinct, împotriva oricăror intruşi, inclusiv 
a oamenilor care sunt proprietarii funciari, atestaţi scrip-
tic prin documente de proprietate. Cu titlu de curiozitate, 
menţionez referitor la dreptul primar de proprietate asupra 
teritoriului (adică cine l-a delimitat şi l-a folosit pentru pri-
ma dată), unele consemnări din cronicile vremurilor despre 
procese juridice între animale şi oameni. Scriitorul francez 
Luc Ferry (1992) relatează despre un proces ce a avut loc în 
anul 1545, între locuitorii orăşelului Saint-Julien şi insectele 
dăunătoare ce le-au atacat viile. Avocatul dăunătorilor (in-
sectelor), a fost desemnat de către judecătorul episcopal al 
locului, care era de părere că: ,,animalele respective în calita-
te de făpturi ale lui Dumnezeu, au dreptul la fel ca şi oamenii, 
să se hrănească cu plante”. În timpul procesului, locuitorii 
oraşului pentru a nu suferi consecinţe mai neplăcute, au re-
cunoscut dreptul animalelor la supravieţuire, nu au invocat 
faptul că viile erau rezultatul muncii lor, şi s-au, oferit să asi-
gure insectelor prin compensare, în afara perimetrului viilor, 
un teren echivalent cu vegetaţie abundentă unde să se mute. 
Din cele relatate, se poate înţelege că autorităţile timpului 
aveau o gândire ecologică prin care se urmărea protejarea tu-
turor speciilor de animale, chiar dacă unele din ele aduceau 
prejudicii omului, personaj care este desemnat prin Biblie 

„Stăpân peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ”.

Prin procesul de desensibilizare faţă de stresul provocat de 
prezenţa omului şi a activităţilor sale, animalele sălbatice la 
început se vor îmblânzi, iar mai târziu se vor domestici. Prin 
noţiunea de animal îmblânzit, se înţelege un animal care în 
contact cu factorul antropic, şi-a pierdut doar agresivitatea şi 
frica faţă de om prin atenuarea în acest sens a comportamen-
tului de autoapărare, celelalte comportamente avându-le în 
forma lor naturală şi deci fiind apt de a habita în biotopul lui. 
Termenul de domesticit desemnează un animal sălbatic cres-
cut în contact cu factorul antropic, la care comportamentul 
natural este alterat într-o formă generalizată fiind atât de 
mult adaptat ambientului antropic, încât nu mai poate habi-
ta independent în biotopul său natural. Cu alte cuvinte, nu 
vom mai avea animale sălbatice ci şi acestea vor deveni do-
mestice, aşa cum sunt: calul, vaca, oaia, porcul, găina, pisica, 
câinele etc. Prin domesticire, animalele sălbatice ,,vor uita” 
foarte multe modele comportamentale de autoapărare pen-
tru că vor dispare stimulii care le declanşau şi le întreţineau. 
În acest sens doresc să relatez o mică întâmplare legată de 
modul de autoapărare al bovinelor aflate în stabulaţie liberă:

Oamenii mai în vârstă din satele de munte, povestesc că în 
perioada interbelică în cirezile de vaci şi tineret bovin tri-
mise la munte pentru păşunat pe timpul verii, se includea şi 
un număr de boi care aveau rolul de a proteja turma împo-
triva ,,fiarelor sălbatice”. Atunci când turma era atacată de 
urs, vacile şi viţeii se adunau grămadă, iar boii făceau cerc în 
jurul lor, aşezându-se cu spatele spre turmă şi cu coarnele 
spre atacator. În felul acesta ursul, indiferent cât de mare ar 
fi fost nu reuşea să răpească nici un animal. Cunosc o relatare 
de la bătrâni de foarte mare încredere care povesteau despre 
o pereche de boi care în Munţii Hăşmaşului în vara anului 
1930 au imobilizat cu coarnele între doi arbori concrescuţi 
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un urs ce venise în timpul nopţii la coşerul unde se aflau vi-
tele, până dimineaţa când s-a făcut ziuă. Deşi ursul datorită 
imobilizării fusese sufocat, boii nu l-au lăsat din strânsoare 
decât dimineaţa când au auzit glasul stăpânului care i-a che-
mat la el. Nu este vorba în acest caz de nimic altceva decât de 
instinctul gregar de autoapărare al bovinelor sălbatice, care 
s-a întreţinut şi la bovinele domestice prin faptul că au fost 
scoase în stabulaţie liberă în decursul anilor chiar şi după ce 
au fost domesticite şi în felul acesta legătura dintre stimula-
rea specifică şi comportamentul adecvat s-a menţinut.

Confirmarea afirmaţiei făcute anterior, am avut-o atunci 
când prin anii 1986 au fost importate din Elveţia două ju-
ninci şi doi tăuraşi de rasă, care au fost trimise în munţii 
Harghita cu o cireadă de bovine autohtone, pentru a se adap-
ta la noile condiţii.

Aceste animale de rasă au fost primele dintre cele 600-700 
de victime pe care urşii le făceau anual în şeptelul de bovine 
scos la păşunat în acele vremuri. Motivul rezidă în faptul că 
animalele respective fuseseră crescute de mai multe genera-
ţii în condiţii foarte antropice şi îşi pierduseră instinctul de 
autoapărare, atât pe cel colectiv cât şi pe cel individual.

Concluzia finală este aceea că dacă nu vom avea grijă şi nu 
vom acorda atenţia cuvenită conservării genofondului sălba-

tic al faunei noastre silvice, în mai puţin de un secol, poate 
doar în câteva decenii o vom pierde. O vom pierde nu în sen-
sul că nu vom mai avea urşi, cerbi, mistreţi etc. ci în sensul că 
aceştia nu vor mai fi sălbatici, ci vor deveni o faună suburba-
nă aşa cum sunt vrăbiile, ciorile, guguştiucii şi altele. Acest 
fenomen de distrugere a calităţii faunei noastre silvice de a fi 
sălbatică, a început deja şi este relatat tot mai des de media 
fie prin urşii de la Braşov, fie prin cerbii de la Buzău; iar şi 
acesta nu este decât începutul. Să dea Dumnezeu să fiu pro-
oroc mincinos.

Cu alte cuvinte ar fi de dorit ca fiecare vânător să devină în 
subconştientul său un bun ecolog, iar fiecare ecologist să 
poarte în el calităţile unui vânător corect, împlinind porun-
ca biblică, iubindu-se unii pe alţii, iar împreună să iubească 
natura, acea creaţie din care cu toţii facem parte şi pe care 
Creatorul cu generozitate ne-a dat-o fiecăruia din noi în ,,fo-
losinţă temporară şi nu în proprietate veşnică”.

Nu pot să închei aceste rânduri înainte de a mulţumi colegei 
mele Ilona fiica scriitorului Székely János care cu multă ama-
bilitate mi-a pus la dispoziţiile cugetările deosebit de intere-
sante ale tatălui său despre vânătoare.

Bibliografie
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Abstract
Forest and wildlife protection

The man appeared as a hunter, and in this position was, is and will be an active factor of maintaining the balance betwe-
en the different species of wildlife. Hunting is not really necessary and useful for the material advantages it can offer, 
but rather by the possibilities of real knowledge of the environment in which we have occurred and for which have been 
created us humans.

If we do not care and will not pay due attention to preserving our gene pool of wild fauna forest, bears, deer, wild boars, 
etc. will not be wild but will become a suburban fauna. The phenomenon of destruction of our forest fauna quality of 
being wild, has already begun. Ecologists need to understand the necessity and appropriateness of conscious human 
intervention in the ecosystem, in order to preserve the ecological balance in the context of an increasingly pronounced 
anthropomorphous natural environment.

Keywords: forest protection, conservation of wildlife cynegetic wild gene pool, the ecological balance.
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Poruncile divine şi pădurea
Ioan Micu

Într-o discuţie cu unul dintre ierarhii de frunte ai bisericii 
noastre ortodoxe, vorbind despre modul prădalnic în care 
se defrişează pădurile noastre, am afirmat că de fapt ar 

trebui să fie 11 porunci şi nu 10, cum stă scris în Biblie. În con-
tinuare mi-am motivat afirmaţia spunând că Dumnezeu tre-
buia să lase şi o a 11-a poruncă prin care să-şi protejeze cea mai 
perfectă creaţie a Sa care este pădurea. Ierarhul m-a ascultat cu 
atenţie, apoi m-a corectat spunând că nu pădurea este cea mai 
perfectă creaţie a lui Dumnezeu ci omul, după care mi-a spus: 

„Domnu inginer, căutaţi cu atenţie în Biblie şi în cele 10 porunci şi 
veţi găsi răspunsul”. Am urmat îndemnul ierarhului şi iată ce 
am găsit citind cu atenţie Biblia şi poruncile incluse în ea:

În vechiul testament, la Geneză se consemnează că la înce-
put Dumnezeu a creat cerul şi pământul, apoi pe toate vieţui-
toarele şi plantele, ce le-a dat omului să le stăpânească. Toată 
creaţia a durat şase zile, iar în ziua a şaptea cartea Genezei 
consemnează că Dumnezeu s-a odihnit. Se pare că odihna 
I-a fost necesară şi binevenită întrucât Creatorul a trudit mai 
bine de cinci zile pentru a realiza un mediu favorabil vieţii, 
unde l-a aşezat pe om în ziua a şasea. Nu cunoaştem valoarea 
timpului divin şi ca atare nu ştim ce durată are o zi a Dom-
nului, dar ştim că mai bine de cinci zile a trudit Dumnezeu 
pentru a-i oferi omului un mediu ambiental cât mai plăcut. 
În acest mediu omul urma să trăiască şi nu trebuia să facă 
nimic altceva decât să-l slăvească pe El, Creatorul tuturor 
celor văzute şi nevăzute. Un singur lucru a cerut Domnul-
Dumnezeu pentru darul Său divin; ca omul să nu se atingă 
de pomul cunoaşterii binelui şi răului, ce se afla în mijlocul 
grădinii Edenului. Din păcate, bietul om nu a rezistat ispitei, 
nu a putut respecta porunca lui Dumnezeu şi a cedat tenta-
ţiei. Nu ştim cât timp a petrecut omul în grădina Edenului. 
Nu ştim nici cât timp s-a scurs de când Dumnezeu a dăruit 
omului întreaga Sa creaţie şi până când acesta plecând ure-
chea la sfatul păcătos al femeii sale, a fost izgonit din rai. Din 
aceste considerente, este mai greu să înţelegem ce l-a împins 
pe om spre păcat. Poate curiozitatea de a şti ce gust are fruc-
tul oprit sau poate vanitatea, insuflată de şarpele cel viclean, 
care l-a minţit spunându-i că ar putea fi la fel cu Dumnezeu 
? Acum nici nu mai contează dacă motivaţia săvârşirii pă-
catului neascultării a fost lăcomia, invidia sau prostia. Ceea 
ce contează şi este trist, constă în faptul că omenirea timp 
de mai multe mii de ani, de la momentul izgonirii din rai a 
primului nostru strămoş şi până în vremurile noastre, nu a 
învăţat aproape nimic din greşeala primordială.

Nu numai că noi oamenii nu am învăţat nimic din greşeala pri-
mului nostru strămoş, dar păcatele lui le-am ridicat la rangul 
de virtuţi. Lăcomia şi invidia, au devenit doctrine ale partide-
lor care conduc astăzi lumea noastră păcătoasă cât şi a bresle-
lor profesionale ce le susţin. Natura, minunata creaţie pe care 
Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă ca mijloc de supravieţuire şi în-
cântare trupească şi sufletească, în nevrednicia noastră, o folo-
sim mai mult spre a ne afunda tot mai tare în mocirla păcatelor 
noastre, pe care în loc să le lepădăm, le perfecţionăm şi le diver-
sificăm în fiecare clipă şi fiecare zi a vieţii noastre netrebnice.

Ne putem întreba la modul retoric: Dacă Dumnezeu a iubit 
lumea atât de mult încât pe unicul Său Fiu L-a jertfit trimiţân-
du-L s-o mântuiască, cum de nu a inclus în cele zece porunci, 
în mod explicit, una care să ne oprească de la a distruge natura 
pe care ne-a dat-o nouă oamenilor s-o stăpânim şi fără de care, 
de fapt noi nici nu putem să supravieţuim ? Să fie oare aceasta 
o scăpare a Creatorului ? Nicidecum. Dacă vom citi cu atenţie 
cele zece porunci şi vom medita puţin asupra conţinutului lor, 
vom ajunge la concluzia firească că este de fapt inclusă, numai 
că este codificată, asemănător pildelor pe care Isus le spunea 
ucenicilor precum şi celor ce-l ascultau. Această obligaţie este 
inclusă de fapt în cea de a opta poruncă care ne spune foarte 
explicit: Să nu furi! Ce înseamnă de fapt porunca de a nu fura 
? Să nu iei cea ce nu este al tău. Conform cutumelor noastre 
religioase, toate bunurile materiale pe care noi le posedăm şi 
implicit a celor asupra cărora ne putem dovedi dreptul de pro-
prietate cu acte, de fapt nu sunt ale noastre, ci noi doar le fo-
losim cu voia lui Dumnezeu, pe durata vieţii noastre terestre. 
Această situaţie la prima vedere confuză, de a avea drept de 
proprietate asupra bunurilor pe care le deţinem şi de a nu fi de 
fapt şi de drept proprietarii acestora, este foarte bine relevată 
prin parabola talanţilor (Evanghelia după Matei Cap. 25 ver. 
14-30) Asemenea stăpânului care le-a încredinţat avuţia slu-
gilor sale şi a plecat apoi departe, Dumnezeu a încredinţat cre-
aţia Sa ,,omului ca să stăpânească peste peştii mării şi peste păsă-
rile cerului şi peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate 
vietăţile ce se târăsc pe pământ” (Cartea Facerii Cap. I. ver. 26). 
În versetul 29 din Cartea Facerii Cap. I. se precizează: „şi a zis 
Dumnezeu: Iată vă dau vouă şi toată iarba dătătoare de sămânţă 
pe faţa’ntregului pământ şi tot pomul purtător de rod cu sămânţa 
de pom într’însul;…”. Cu alte cuvinte, aşa cum am precizat la 
început, Dumnezeu a oferit omului ca să stăpânească tot ceea 
ce a creat în primele cinci-şase zile ale facerii lumii. Pentru a 
înţelege cât mai bine relaţia şi atitudinea omului acestor vre-
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muri faţă de mediul pe care Dumnezeu l-a creat şi în centrul 
căruia l-a aşezat ca stăpân, nu putem să luăm alt reper mai 
bun decât pădurea, cea care după om reprezintă una dintre 
cele mai perfecte componente ale creaţiei divine.

De la mic la mare, cu toţii am învăţat că pădurea reprezintă 
condiţia sine qua non a supravieţuirii noastre, întrucât ea pe 
lângă multe alte bunuri, ne asigură apa, aerul şi protejează 
solul, care, prin mila Domnului ne dă pâinea noastră cea de 
toate zilele. Pe lângă aceste funcţii care sunt cunoscute ca 
fiind de protecţie, pădurea ne mai oferă şi lemn care este o 
resursă de materie primă cu multiple utilizări şi din aceste 
considerente ea are şi funcţia de a fi mijloc de producţie. Ei 
bine, tocmai această funcţie şi capacitate a pădurii de a pro-
duce lemn, stă la baza ispitei ce-l împinge pe om în braţele 
păcatului lăcomiei şi a celorlalte rele ce se asociază cu acesta, 
şi-l determină să facă acele defrişări îngrijorătoare la care am 
asistat în ultimele două decenii. Oare aceste abuzuri săvâr-
şite împotriva bunurilor date nouă în stăpânire şi nu în 
proprietate, nu constituie o încălcare flagrantă a celei de a 
opta porunci care spune să nu furi? Pădurea, este exemplul 
cel mai elocvent al modului necorespunzător în care omul 
zilelor noastre se raportează la darul oferit de Dumnezeu. 
Vrăjmaşul, care în chipul şarpelui l-a împins pe om la păcatul 
neascultării, ne-a încolăcit după izgonirea din rai şi nu a avut 
nici o clipă de răgaz, ci ne-a ispitit să creăm o tehnologie prin 
care să putem distruge în lăcomia noastră nestăvilită, însăşi 
existenţa creaţiei divine. Lumea biologică, lumea vie, func-
ţionează asemănător unui sistem informatic în care rolul ci-
pului îl are celula, iar cel al softului informaţia genetică. La 
fel ca şi lumea informatică, lumea biologică poate fi virusată 
prin softuri malefice, însă în cazul celei din urmă, impactul 
negativ poate avea consecinţe distructive mult mai mari, pu-
tând ajunge până la distrugerea întregii creaţii, după care pe 
cale de consecinţă ar urma dispariţia omului. Să sperăm însă 
că nu va fi aşa, întrucât în acest caz, jertfa Fiului lui Dumne-
zeu ar fi fost zadarnică aşa cum ne spune Sf. Apostol Pavel.

Continuând paralela dintre parabola talanţilor din Evanghelia 
după Matei în care stăpânul a încredinţat averea slugilor sale şi 
aceea din Cartea Facerii în care Dumnezeu a dat omului să stă-
pânească creaţia Sa, să ne gândim ce se va întâmpla la judecata 
de apoi, pe care o putem asemăna cu întoarcerea stăpânului. 
Pentru a nu lungi prea mult vorba, ne vom referi doar la cazul 
ultimei dintre cele trei slugi, care la întrebarea stăpânului cu 
privire la ce a făcut cu talantul încredinţat, acesta a răspuns: 

„Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semă-
nat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. şi temându-mă, m-am dus de 
am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău. Și răspun-
zând, stăpânul i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde 
n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat ? Se cuvenea deci ca 
tu să pui banii mei la zaraf, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu 
dobândă. Luaţi deci de la el talantul … Iar pe sluga netrebnică arun-
caţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi 
scrâşnirea dinţilor”. (Evanghelia după Matei Cap. 25 ver. 24-30).

Oare ce ne va face nouă oamenilor Dumnezeu la judecata de 
apoi când întrebându-ne ce-am făcut cu ,,talantul încredin-
ţat”, noi nu-l vom putea prezenta nici cel puţin în forma în 
care l-am primit şi nu vom putea spune nici că l-am pierdut, 
ci va trebui să recunoaştem că l-am distrus datorită lăcomiei 
şi nevredniciei noastre ? Ce pedeapsă vom primi noi care am 

batjocorit şi am distrus cu rea credinţă munca cea de o săp-
tămână a lui Dumnezeu, dacă sluga cea necredincioasă doar 
pentru lenea şi viclenia sa a fost aruncată în întunericul cel 
mai din afară, deşi, a înapoiat talantul aşa cum l-a primit ?

Iată deci că obligaţia de a proteja şi gospodări cu simţ de răs-
pundere pădurile are şi o puternică motivaţie religioasă, care 
ar trebui să ne determine să ne implicăm şi mai mult în paza 
şi protecţia acestui patrimoniu care cu siguranţă după om 
este cea mai perfectă creaţie divină.

După cel de al doilea război mondial, Dumnezeu ne-a pedepsit 
pe noi românii, probabil pentru păcatele noastre, cu instaura-
rea în ţara noastră a regimului comunist. În tot răul pe care 
l-a trimis Dumnezeu asupra noastră prin această pedeapsă a 
fost totuşi şi un lucru bun. Ne-a oferit posibilitatea de a co-
masa pădurile şi a le gospodări în mod unitar. Timp de peste 5 
decenii, noi silvicultorii, am muncit ca numeroasele petece de 
vegetaţie arboricolă preluată de la foştii proprietari, să devină 
pădure şi să poată fi integrate în fondul forestier naţional. Din 
păcate după 1989 nu am fost capabili să păstrăm avantajul 
oferit nouă românilor de faptul că pădurile ţării erau coma-
sate şi gospodărite într-o concepţie unitară, ci am asistat ne-
putincioşi la modul cum erau ,,tranşate” şi apoi defrişate. Cu 
siguranţă urmaşii noştri ne vor judeca şi ne vor condamna pe 
noi pe silvicultorii pentru faptul că nu am fost capabili să păs-
trăm pădurile ţării, ci printr-o neimplicare mai activă în ela-
borarea legilor de retrocedare a pădurilor ne-am făcut părtaşi 
la actualul dezastru forestier din România postrevoluţionară. 
Cu siguranţă nu toţi silvicultorii au stat pasivi la dezastrul ce 
se prefigura şi media din timpurile respective poate confirma 
această afirmaţie. Problema a fost însă că nu s-a găsit nimeni 
care să organizeze pe aceşti protestatari independenţi într-un 
grup de presiune unit care să poată convinge pe parlamentarii 
de bună credinţă că distrugerea administraţiei silvice unitare 
va atrage după sine distrugerea pădurilor.

Poate nu este prea târziu nici acum să se refacă sistemul de 
gospodărire unitară a pădurilor româneşti fără a se leza cu 
nimic dreptul de proprietate şi toate beneficiile ce decurg 
din acesta, cu condiţia ca principiile de bază privind amena-
jarea pădurilor să fie respectate de facto şi nu formal. De data 
aceasta silvicultorii ar trebui să fie mult mai incisivi în a se 
impune ca lideri de specialitate în problema refacerii pădu-
rilor, întrucât există pericolul ca iniţiativa să fie preluată de 
unele aşa zise ONG-uri, care sub masca bine ticluită a dorin-
ţei de a se implica în refacerea patrimoniului forestier şi a ha-
bitatelor nu urmăresc altceva decât acapararea unor resurse 
financiare, care de regulă sunt fonduri europene de mediu.

În încheiere, trebuie precizat că reorganizarea administraţi-
ei pădurilor este o problemă de interes naţional, întrucât ele 
constituie patrimoniul forestier naţional indiferent de for-
ma de proprietate. De asemenea trebuie să recunoaştem cu 
toţii, că fondul forestier naţional a fost foarte bine gospodă-
rit până în anul 1989 când administraţia era asigurată prin 
Ministerul Silviculturii. Trebuie profitat de asemenea şi de 
faptul că mai sunt în viaţă şi poate şi în activitate silvicultori 
din vechea gardă care dispun de o vastă experienţă în ceea ce 
priveşte gospodărirea pădurilor şi care cu siguranţă dintr-un 
sentiment de conştiinţă profesională se vor implica în repa-
rarea dezastrului actual.
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Germania: Pădurea şi vânatul, 
motiv de dispută – un tur de orizont

Aurel Teuşan

În măsura în care lemnul devine tot mai preţios, se în-
mulţesc şi cercurile celor preocupaţi de soarta pădurilor. 
Problematica tăierilor ilicite este pe cale de a fi soluţio-

nată. Ordonanţa europeană nr. 995/2010 intră în vigoare în 
martie 2013 şi prevede o certificare obligatorie – momentan 
încă benevolă – a pădurilor resp. a produselor lemnoase.

În miezul preocupărilor rămân daunele cauzate de cervide, 
în primul rând sub forma de consumarea mugurilor şi lujeri-
lor terminali, atât în regenerările naturale, cât şi în plantaţii.

Stări de lucruri îngrijorătoare, dat fiind că în vâltoarea ha-
zardurilor climatice, misiunea silvicultorului constă în asi-
gurarea unei regenerări naturale, fără măsuri deosebite de 
protecţie.

Problemele ivite au fost puse pe tapet în două reprize.

Pentru prima dată în cadrul unei conferinţe de presă la 5 mai 
2010.

Doi ani mai târziu a urmat o nouă reuniune, organizată de 
grupa de lucru „Wald und Wild“. Aceasta a avut loc la 18 fe-
bruarie 2012 în Göttingen şi a întrunit numeroşi reprezen-
tanţi (*vezi lista de mai jos) din partea instituţiilor, asoci-
aţiilor şi întreprinderilor care socot că, au ceva de spus în 
materie de silvo-cinegetică.

În cele ce urmează ne referim în primul rând la dezbaterile 
care au avut loc la Göttingen. Acestea marchează primele în-
cercări de a ajunge la un numitor comun pe cale raţională, pe 
cât se poate, ştiinţifică.

În ceeace priveşte temele puse pe tapet, distingem următoa-
rele puncte de vedere. Ne mărginim la esenţial.

*) Bundesamt für Naturschutz (BfN), Deutscher Forstwirtschafts-
rat (DFWR), Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft 
(ANW), Fundaţia „Omul şi Natura“, Deutscher Jagdschutzver-
band (DJV), Waldbesitzerverein (WBV), Ministerul Pădurilor 
(BMELV), Technische Universitäten (TU) München şi Dresden.

Pădurea şi vânatul
Pădurea şi vânatul sunt faţa şi reversul aceleiaşi medalii. Ca 
atare, preşedintele organizaţiei AfN a pledat pentru o pădu-
re naturală, de amestec, în care arborii şi un număr suporta-

bil de cervide să poată convieţui.

Situaţia actuală este departe de acest ideal.

Cităm din raportul pe anul 2010 pentru landul Baden-
Württemberg: „Multe dintre regenerările naturale şi planta-
ţiile de brad şi stejar nu pot fi asigurate decât prin împrejmu-
iri sau măsuri de protecţie individuală“.

La nivel federal cheltuielile anuale se ridică la cel puţin 90 
milioane euro. O sumă insuportabilă pentru proprietarii de 
păduri. De unde imperativul de a adapta populaţia cervidelor 
la posibilităţile de hrană locale. O datorie care revine celor în-
dreptăţiţi să vâneze. Orice alte soluţii sunt „alături cu drumul“.

În căutarea unui numitor comun
O tematică abordată de reprezentantul Consiliului Forestier 
(DFWR). Din datele disponibile (culese între altele şi cu oca-
zia certificărilor benevole) reies discrepanţe considerabile în-
tre dispoziţiile legale şi situaţia pe teren. Acestea diferă de la 
regiune la regiune. De unde necesitatea de a înăspri controlul 
şi, la nevoie, de a recurge la prescripţii suplimentare.

Câteva exemple:

•	 revizuirea contractului,

•	 metode de vânătoare mai eficiente,

•	 prelungirea perioadei de vânătoare,

•	 cursuri ad-hoc pentru cei îndreptăţiţi la vânat,

•	 campanii de lămurire a proprietarilor de păduri, atât asu-
pra drepturilor, cât şi a datoriilor ce le revin,

•	 adaptarea populaţiei cervidelor la posibilităţile de hrană 
ale staţiuni.

Vânătorul partener, nu subordonat
Din partea reprezentanţilor organizaţiilor vânătoreşti s-a 
invocat faptul că, dreptul la vânat decurge din dreptul de 
proprietate. Prin urmare, litigiile se soluţioneză între propri-
etarul pădurii şi vânător, la faţa locului, nu în public. În lan-
dul Niedersachsen s-a dovedit că slujitorii pădurii pot ajunge 
la soluţii echitabile cu cei îndreptăţiţi la vânat.

În rest, nu-i cazul de a recurge la prescripţii înăsprite. Con-
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flictele nu pot fi soluţionate decât în cadrul unui dialog con-
structiv. Din păcate, mai există vânători inveteraţi, amatori 
de trofee. De unde necesitatea de a le desfiinţa.

Ceea ce lipseşte vânătorilor sunt proprietari de păduri, care-
şi expun, fără ocol, punctul lor de vedere. Soluţia vizată: a 
întări dreptul proprietarilor de pădure cu privire la o gospo-
dărire sui generis a bunurilor posedate.

În ceea ce priveşte despăgubirea daunelor constatate, tabele-
le aşa numitului Rosenheimer Modell s-au dovedit acceptabile.

Omul şi Natura
Reprezentanţii sus numitei organizaţii au invocat faptul că, 
dualitatea Om – Pădure nu poate fi redusă la problematica 
daunelor şi cheltuielilor cauzate de cervidele în căutarea hra-
nei de toate zilele.

Cele două noţiuni sunt împletite sufleteşte (nota noastră: 
vezi Eminescu).

Din cuvânt se naşte fapta
O dovadă este conceptul strategic al landului Baden-
Württemberg în vederea unei silviculturi fără măsuri de 
protecţie a regenerărilor naturale resp. a plantaţiilor. Într-o 
primă etapă – până în anul 2020 – este prevăzută o reducere 

a impactului din partea vânatului la brad şi stejar. În primul 
caz de la 7 % la 2 %, în al doilea caz de la 16 % la 10 %.

În acest scop sunt inevitabile unele amendamente în mana-
gementul silvo-cinegetic, anume:

•	 o prelucrare a aşa numitului Forstliches Gutachten. Este 
vorba de o convenţie pe baza căreia se stabileşte cota ani-
malelor de recoltat,

•	 măsuri ad-hoc în cazul căpriorilor şi a cerbilor.

Autorul: Dr. rer. nat. Aurel Teuşan este expert în materie de pro-
tecţie individuală contra daunelor cauzate de cervide.

Email: teusan@t-online.de
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Jumătate de veac de la introducerea 
cerbilor lopătari în regiunea Hanu 

Conachi – Lieşti din sudul Moldovei
Sorin Geacu, Florin Arghire, Traian Târâlă

1. Cadrul natural

C âmpia Tecuciului, vălurată de dunele de nisip, are alti-
tudini cuprinse între 10 şi 101 m. Temperatura medie 
anuală a aerului la Tecuci este de 10,0°C, cu un maxim 

în iulie (21,7°C) şi un minim în ianuarie (-4,0°C). Cantitatea 
medie de precipitaţii atmosferice, la Tudor Vladimirescu, este 
de 415,5 mm/an, cu un maxim în iunie (67,9 mm) şi minim 
în ianuarie (22,6 mm). Lipsind sursele naturale de apă (cu ex-
cepţia Siretului aflat în extremitatea sudică a regiunii), aceas-
ta se administrează vânatului în vase mari (de 200 l) fiind 
adusă cu cisterna, în anul 2000 creându-se adăpători beto-
nate. Menţionăm faptul că în pădurea Hanu Conachi s-au în-
treţinut două adăpători naturale alimentate cu apă freatică.

Populaţii stabile are cerbul lopătar în cuprinsul a două fonduri 
de vânătoare (Hanu Conachi şi Lieşti) unde pădurile ocupă circa 
2000 ha pe teritoriile comunelor Iveşti, Lieşti şi Fundeni. Multe 
dintre acestea formează de fapt un trup comun de circa 1700 ha, 
care, de la sud spre nord poartă următoarele denumiri: Hanu 
Conachi, Şerbăneşti, Micleasca, Păuşeşti, Buceşti, Diecheni, Re-
diu, Blăjeri, Valea Largă. Pădurile de pe fondul Lieşti sunt alcă-
tuite din salcâm (97%), stejar brumăriu (2%) şi pin (1%), predo-
minând arboretele tinere (sub 20 ani – 78%). Cele de pe fondul 
Hanu Conachi sunt alcătuite din salcâm (40%), plop (32%), sal-
cie (12%), stejar brumăriu (12%), frasin (1%), pin şi nuc (3%). 
Aici predomină arboretele din grupa de vârstă 21-40 ani (45%).

2. Colonizarea speciei
«Studiul pentru colonizarea cerbului lopătar» a fost efectuat de 
Ocolul Silvic Hanu Conachi în 1962, acţiunea efectuându-se 
în pădurea omonimă încadrată iniţial fondului de vânătoare 
Vadu Roşca, din 1969 trecând în cadrul fondului Hanu Conachi.

La momentul colonizării lupii se semnalau «foarte rar şi în 
cazul iernilor grele». Tot atunci, în acea pădure s-au construit 
primele hrănitori şi sărării. Pentru urmărirea acomodării şi 
evoluţiei efectivului de cerb lopătar, la ocol s-a creat un post 
de pădurar de vânătoare.

«Avându-se în vedere scopul de înnobilare faunistică a pădu-
rilor din raza Ocolului Silvic Hanu Conachi cu cerbi lopătari, 
personalul oolului a ţinut şi în cursul anului 1962 conferin-
ţe la căminele culturale despre importanţa acestui vânat şi 
despre comportarea ce trebuie să o aibă cetăţenii pentru ca, 
în cel mai scurt timp, efectivul să se poată mări în masivele 
păduroase ale ocolului. Ca o măsură de siguranţă, toate po-
tecile de trecere a cetăţenilor vor fi suspendate şi drumurile 
existente [prin pădure n.n.] se vor închide prin ararea lor» 
(Anonymous 1962). Totodată s-a interzis păşunatul pe acest 
fond de vânătoare şi s-a construit o fântână.

Primele 15 exemplare (7 masculi şi 8 femele) au fost aduse din 
parcul Şarlota (jud. Timiş) în anul 1962. Ţarcul de acomodare 
de 2,7 ha (la 22 m altitudine), s-a constituit în parcela 42 A din 
nordul pădurii Hanu Conachi (33 km sud de Tecuci), unde au 
fost ţinute un timp, apoi lăsate libere (fig. 1). Împrejmuirea a 
avut 2,5 m înălţime, 675 m lungime, fiind realizată din plasă 
cu diametru de 6 mm fixată pe stâlpi din lemn de salcâm, 
lungimea totală a materialului lemnos folosit fiind de 5200 
m. Ţarcul a avut două intrări, apa pentru cerbii lopătari fiind 
adusă cu sacaua 0,5 km, de la fântâna din curtea brigăzii silvice.

Transportul lăzilor cu cerbi lopătari (790 km) s-a realizat cu 
vagon CFR din gara Şarlota prin Timişoara-Craiova-Bucureş-
ti-Galaţi până în gara Hanu Conachi.

Fig. 1. Aspectul actual al terenului fostului ţarc de acomodare 
al cerbilor lopătari din pădurea Hanu Conachi (parcela 42 A). 

Actual aspect of the former enclosure for fallow deer adaptation in 
Hanu Conachi forest (compartment 42 A)

FAUNă SăLBATICă
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3. Dinamica şi structura populaţiei
Datorită iernii grele din 1962/1963 numărul acestora se 
reduce, astfel încât în primăvara anului 1964 mai erau doar 
4 masculi şi 9 femele. După doi ani însă se depăşesc 20 de 
exemplare (8 masculi şi 15 femele), iar în 1969 erau aproape 

40 de indivizi (tab. 1).

Din pădurea Hanu Conachi ei s-au răspândit spre nord, astfel 
încât în luna martie 1970 primele 5 exemplare (2 masculi şi 
3 femele) devin stabile pe fondul de vânătoare Lieşti (Geacu, 
2003, 2004-2006).

Tab. 1. Dinamica populaţiei de cerb lopătar din regiunea Hanu Conachi-Lieşti (exemplare) 
Dynamic of fallow deer population (number of animals) in Hanu Conachi-Lieşti region

F.V./An 1962 ‘64 ‘65 ‘66 ‘67 ‘68 ‘69 ‘70 ‘71 ‘73 ‘74 ‘75 ‘76 ‘80 ‘81
Hanu Conachi 15 13 19 23 25 34 39 34 9 3 21 31 40 64 46

Liești - - - - - - - 5 50 82 64 61 92 134 50
Căprioara - - - - - - - - - - - - - - -

Nămoloasa - - - - - - - - - - - - - - -
Total 15 13 19 23 25 34 39 39 59 85 85 92 132 198 96

F.V./An ‘84 ‘86 ‘87 ‘88 ‘89 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99
Hanu Conachi 53 70 80 90 53 45 33 30 30 31 32 31 32 22 17

Liești 59 70 60 50 37 35 31 30 30 27 29 29 28 28 38
Căprioara - - - - - - - - - - - - - - -

Nămoloasa - - - - - - - - - - - - - - -
Total 112 140 140 140 90 80 64 60 60 58 61 60 50 50 55

F.V./An 2000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘10 2011
Hanu Conachi 31 19 18 22 22 20 18 19 19

Liești 34 35 32 32 36 30 24 17 15
Căprioara - - - - 5 5 5 - -

Nămoloasa - 9 7 5 - - - - -
Total 65 63 57 59 63 55 47 36 34

În adresa nr. 1534/24 IV 1970, Inspectoratul Silvic Galaţi 
informa Direcţia Economiei Vânatului din Bucureşti că: «s-
au recoltat două piese cerbi lopătari din nucleul colonizat la 
Hanu Conachi, din care un mascul cu piciorul stâng din spa-
te rupt şi o femelă care era complet albă. S-au mai observat 
1-2 femele care manifestă fenomenul de albinism, care tre-
buie să fie recoltate».

Din 1971 timp de circa un deceniu, majoritatea cerbilor lo-
pătari trec de pe fondul Hanu Conachi pe fondul Lieşti. De 
exemplu în 1971 erau 15 masculi şi 35 femele pe fondul Li-
eşti şi doar 3 tauri cu 6 ciute pe fondul Hanu Conachi, iar în 
1973 erau numai 3 exemplare la Hanu Conachi (un taur cu 2 
ciute) şi 29 masculi cu 43 ciute la Lieşti. În anii următori, pe 
fondul Lieşti numărul acestora era cel puţin dublu compara-
tiv cu cel de pe fondul Hanu Coanchi.

În 1973, Ocolul Silvic Hanu Conachi informa Inspectoratul 
Silvic Galaţi de faptul că cerbii lopătari se mutaseră din fondul 
Hanu Conachi în fondul Lieşti, datorită poligonului de tragere 
al armatei şi exploatărilor forestiere intense efectuate. Acest 
fenomen a fost semnalat începând de fapt cu 1971. În primă-
vara anului 1973, cei mai mulţi cerbi lopătari erau în pădurea 
Şerbăneşti (tab. 2), situaţie care se menţine şi în 1975 (tab. 3).

Tab. 2. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de con-
centrare în martie 1973 (exemplare, pe sexe) 

Population structure of fallow deer in concentration places in March 
1973 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Rediu Hanu Conachi
M / F 4 / 2 24/ 41 1/- 1/2
Total 6 65 1 3

La mijlocul anilor ’70 câţiva cerbi lopătari de la Hanu Co-
nachi ajunseseră pe valea Milcovului (Murariu, 1976), reve-
nind la scurt timp.

În iarna 1974/1975 s-au extras ultimele exemplare afectate 
de albinism (două ciute).

Tab. 3. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de con-
centrare în martie 1975 (exemplare, pe sexe) 

Population structure of fallow deer in concentration places in March 
1975 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Fundeni Hanu Conachi
M / F 7 / 6 22/ 26 5/6 8/12
Total 13 48 11 20

În 1976 erau peste 100 de exemplare (9 masculi şi 21 femele 
pe fondul Hanu Coanchi şi 44 masculi cu 48 femele pe fondul 
Lieşti), de 8,8 ori mai mulţi comparativ cu anul colonizării. 
Atunci s-au semnalat pagube semnificative produse în plan-
taţii şi regenerări.

Maximul populaţional (aproape 200) s-a înregistrat în 1980, 
din care 30 masculi şi 34 femele pe fondul Hanu Coanchi şi 
44 masculi cu 48 femele pe fondul Lieşti (preponderent în 
pădurea Şerbăneşti).

În 1981, toată vara cerbii lopătari de pe fondul Hanu Conachi 
au stat pe terenurile agricole, dar nu au produs pagube. În 
primăvara acelui an ei ajunseseră şi în pădurile Chitaroaia (5 
masculi şi 6 femele), Arhipoaia (7 masculi şi 8 femele) şi Sal-
cia (7 masculi şi 5 femele), de unde ulterior au revenit (tab. 4). 
Tot atunci s-au găsit şi doi indivizi morţi datorită intoxicării 
cu îngrăşăminte chimice.
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Tab. 4. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de concentrare în martie 1981 (exemplare, pe sexe) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1981 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Fundeni Hanu Conachi Diecheni Chitaroaia Salcia Arhipoaia
M / F 7 / 8 8/ 10 11/15 7/7 6/9 5/6 7/5 7/8
Total 15 18 26 14 15 11 12 13

În 1984 lângă Hanu Conachi un exemplar a fost găsit mort 
fiind accidentat pe drumul naţional Tecuci-Galaţi.

Efectivul a fost mai mic cu 30% în 1986 comparativ cu cel din 
1980, din cauza mortalităţilor din iarna grea (1984/1985) şi mi-
grării (prin lipsa liniştii) provocate de lucrările hidrotehnice exe-
cutate pe malul stâng al Siretului în 1982-1983. Câteva exemplare, 
mai slabe, au murit în perioada gerului târziu din 18 IV 1983. Ul-
timul an când se înregistrează peste 100 de exemplare a fost 1988 

(45 perechi pe fondul Hanu Conachi şi 25 perechi pe fondul Lieşti).

Din 1988 a avut loc o diminuare continuă a efectivului speciei.

În 1989 unele exemplare au fost găsite moarte ca urmare a 
consumului de seminţe tratate cu Furadan. În primăvara acelui 
an majoritatea cerbilor lopătari erau în pădurea Fundeni (tab. 5), 
situaţie care se menţine şi în 1990-1991 (tab. 6, 7). Tot în 1989, 
pe fondul Lieşti s-au semnalat mortalităţi datorită consumului 
de seminţe de porumb şi grâu tratate cu Cryptodin şi FB-7.

Tab. 5. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de concentrare în martie 1989 (exemplare, pe sexe) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1989 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Diecheni Fundeni Hanu Conachi
M / F 4 / 6 6 / 8 6 / 7 16/17 2/3
Total 10 14 13 33 5

Tab. 6. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de concentrare în martie 1990 (exemplare, pe sexe) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1990 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Diecheni Fundeni Hanu Conachi Bucești Rediu Chitaroaia
M/F 2/2 3/4 4/3 14/15 6/6 2/2 3/2 2/2

Total 4 7 7 29 12 4 5 4

Tab. 7. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de concentrare în martie 1991 (exemplare, pe sexe) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1991 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Diecheni Fundeni Hanu Conachi
M / F 4 / 3 3 / 4 9 / 8 13/12 4/4
Total 7 7 17 25 8

Tab. 8. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de concentrare în martie 1992 (exemplare, pe sexe) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1992 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Diecheni Fundeni Hanu Conachi Rediu
M/F 2/2 4/6 6/5 12/12 3/3 3/2

Total 4 10 11 24 6 5

Tab. 9. Structura populaţiei de cerb lopătar în luna noiembrie 1993 (exemplare, pe sexe M/F) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1993 (no animals, on sexes)

Fond de vânătoare Total Total M M
1-3 ani

M
3-10 ani

M
peste
10 ani

Total F F
Juninci

F
Mature

F
Bătrâne

Viţei sub 
1 an

Hanu Conachi 32 9 5 4 - 16 7 8 - 7
Liești 25 7 3 4 - 12 3 7 2 6
Total 57 16 8 8 - 26 10 15 2 13

Tab. 10. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de concentrare în luna martie a anilor 1994, 1995 şi 1996 (exemplare, pe sexe) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1994-96 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Diecheni Fundeni Hanu Conachi Chitaroaia
M/F 4/5 2/4 6/6 7/8 6/6 -/4

Total 1994 9 6 12 15 12 4
M/F 4/5 6/7 3/4 6/7 5/7 3/4

Total 1995 9 13 7 13 12 7
M/F 3/9 2/5 2/8 3/7 5/11 1/5

Total 1996 12 7 10 10 16 6

Tab. 11. Structura populaţiei de cerb lopătar în locurile de concentrare în martie 1997 (exemplare, pe sexe) 
Population structure of fallow deer in concentration places in March 1997 (no animals, on sexes)

Loc concentrare Micleasca Șerbănești Diecheni Fundeni Hanu Conachi Bucești
M/F 1/8 5/3 4/5 3/5 11/13 -/2

Total 9 8 9 8 24 2
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În 1992, în zona Hanu Conachi 30% din efectivele speciei 
aveau vârste sub 2 ani. În primăvara acelui an, în cele 6 nu-
clee existente raportul între sexe al populaţiei de cerb lopătar 
era echilibrat (tab. 8).

În 1993, în regiune s-au semnalat cerbi lopătari afectaţi de 
hypodermoză. În 1994, efectivele ajunseseră la 31 exempla-
re în fondul Hanu Conachi şi 27 exemplare în fondul Lieşti. 
Dacă în luna martie a anilor 1994 şi 1995, majoritatea erau 
în pădurea Fundeni, în următorii doi ani ei au fost observaţi 
preponderent în pădurea Hanu Conachi (tab. 10, 11).

Fig. 2. Cerb lopătar odihnindu-se în pădurea Hanu Conachi (2010) 
Fallow deer resting in Hanu Conachi forest (2010).

În 1997 faţă de anul anterior, efectivele au scăzut datorită 
doborâturilor de vânt produse de furtuna devastatoare din 
noaptea de 6-7 iulie 1997, care, la Hanu Conachi a afectat 341 
ha pădure (74 ha integral şi 267 ha parţial), determinând mi-
grarea înspre nord a cerbilor lopătari. Furtuna a afectat zo-
nele de linişte din pădurile Hanu Conachi (fondul cinegetic 
Hanu Conachi) şi Şerbăneşti (fondul cinegetic Lieşti). Ulte-
rior, lucrările silvotehnice efectuate în vederea eliminării ur-

mărilor furtunii, extinse pe durata a doi ani, au stresat vâna-
tul şi îndeosebi mamiferele mari cum sunt cerbii lopătari.

În perioada 1991-2005 efectivul nu a variat prea mult (55-65 
exemplare).

În primăvara anului 2006, 60% din efectiv era în pădurile 
Hanu Conachi şi Fundeni, iar 40% în cele de la est de Lieşti, 
iar în luna martie 2010, 53% era în pădurile Hanu Conachi 
(fig. 2) şi Fundeni, iar 47% în cele de la est de Lieşti.

În primăvara anului 2011 numărul cerbilor lopătari obser-
vaţi în regiune a fost de 34.

Cele 4 locuri de boncănit s-au păstrat de-a lungul timpului 
în areale liniştite din pădurea Hanu Conachi, în apropierea 
locului de colonizare.

4. Extinderea arealului
O extindere temporară a avut loc spre sud. Din grupurile mai 
mari aflate în pădurea Fundeni puţine exemplare (9 în 2001, 7 în 
2002 şi 5 în 2003) au trecut Siretul pe teritoriul comunei Nămo-
loasa (370 ha păduri). Au revenit de unde au plecat în anul 2004.

Tot din zona Fundeni-Hanu Conachi, începând din 2004, un 
grup format dintr-un mascul şi 4 femele au migrat la 15 km 
spre sud-est, habitând în pădurile din lunca Siretului de la 
Căprioara-Independenţa. Acest grup a fost distrus de inun-
daţiile Siretului din 2006.

O extindere permentă s-a realizat însă spre nord, în pădurile 
de pe fondul cinegetic Barcea, primele exemplare ajungând 
în 1969 şi apoi altele în anii următori, astfel că în 2010 erau 
acolo 54 cerbi lopătari.

5. Proporţia sexelor
Valorile acesteia s-au menţinut corespunzătoare în majorita-
tea anilor (tab. 12).

Tab. 12. Proporţia sexelor la populaţia de cerb lopătar din regiunea Hanu Conachi-Lieşti 
Fallow deer sex ratio in Hanu Conachi-Lieşti region

F.V./An 1963 1964 1965 1966 1967 1970 1971 1973 1974 1975 1976
Hanu Conachi 1/1,3 1/2,2 1/2,1 1/1,8 1/4 1/1,4 1/2 1/2 1/1,6 1/1,3 1/1,1

Liești - - - - - 1/1,5 1/2,3 1/1,8 1/1,9 1/1,1 1/1
Căprioara - - - - - - - - - -

Nămoloasa - - - - - - - - - - -

F.V./An 1980 1981 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Hanu Conachi 1/1,1 1/1 1/1,1 1/1 1/1,2 1/1 1,1 1/1 1/1 1/1 1/1

Liești 1/1 1/1,1 1/1,2 1/1 1/1 1/1 1/1,3 1/1 1/1 1/1 1/1
Căprioara - - - - - -

Nămoloasa - - - - - -

F.V./An 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2006 2011
Hanu Conachi 1/1,3 1/1,2 1/2,8 1/2,8 1/2,1 1/1,8 1/1,8 1/3,7 1/3,5 1/3,5 1/5,3

Liești 1/1,2 1/1,2 1/3,1 1/1,8 1/2,1 1/3,2 1/1,8 1,2,8 1/3,5 1/1,6 1/6,5
Căprioara - - - - - - 1/4 -

Nămoloasa - - - - 1/2 1/2,5 - -

6. Recolte. Trofee
În 1966 se vânează primii doi cerbi lopătari (masculi) din 
judeţul Galaţi pe fondul Hanu Conachi (tab. 13). În ansamblu, 
din 1966 până în 2009 de pe acest fond s-au recoltat aproape 

200 de cerbi lopătari, cei mai

mulţi în anii 1987 şi 1989. Pe fondul de vânătoare Lieşti, din 
1974 şi până în 2009 s-au recoltat aproape 230, cei mai mulţi 
(18 masculi şi 12 ciute) în anul 1980 (tab. 14).
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Tab. 13. Numărul exemplarelor recoltate pe fondul de vânătoare Hanu Conachi în intervalul 1966-2009 
Number of adults harvest in hunting area Hanu Conachi between 1966 and 2009

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1 3 15 8 29 4 21 6 5 5 2 3 3

1996 1997 1999 2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009
4 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Tab. 14. Numărul exemplarelor recoltate pe fondul de vânătoare Lieşti în intervalul 1974-2009 
Number of adults recoltate in hunting area Lieşti between 1974 and 2009

An 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986
Ex. 2 7 13 19 19 23 30 15 8 3 19 4

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
4 3 13 6 4 4 2 1 4 4 1 2 1

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2009
2 1 1 3 3 2 2 2

Pe fondul de vânătoare Lieşti s-au obţinut două trofee valo-
roase: unul de 180,9 puncte CIC la 22 XI 1983 (medaliabil cu 
aur, fig. 3) şi altul de 167,5 puncte CIC

la 24 XI 1982. Primul dintre ele este cel mai valoros trofeu la 
această specie obţinut în Moldova.

Fig. 3. Trofeul de 180,9 puncte CIC obţinut la 22 XI 1983 pe 
fondul de vânătoare Lieşti 

Trophy of 180.9 CIC points obtained in 22 XI 1983 in Lieşti hunting area.

7. Alte aspecte
În perioada de iarnă hrana complementară (fân, lucernă, tri-
foi, frunzare, seminţe, fructe, plante suculente) este distri-
buită în hrănitori, al căror număr a fost de: 56 în 1986, 38 în 
1994 şi 36 în 2010 (14 pe fondul Lieşti şi 22 la Hanu Conachi). 
Numărul sărăriilor a fost de: 116 în 1986, 90 în 1994 şi 78 
în 2010 (28 pe fondul Lieşti şi 50 pe fondul Hanu Coanchi).

Arealul speciei învecinându-se sau fiind traversat de şosele 
şi căi ferate de importanţă naţională, au existat şi cazuri de 
exemplare accidentate. Astfel, lângă Hanu Conachi în 1984 
un cerb lopătar a fost găsit mort fiind accidentat pe drumul 
naţional Tecuci-Galaţi, iar o ciută a fost accidentată la 29 X 
2010. Tot acolo, altă ciută a fost accidentată de trenul Ga-
laţi-Iaşi în 2011. În luna aprilie 2011 un mascul a fost lovit 
de maşină pe şoseaua Galaţi-Focşani (sectorul Hanu Co-
nachi-Fundeni, fig. 4, 5). Tot în 2011 şi tot o ciută a fost acci-
dentată de trenul Galaţi-Mărăşeşti aproape de Lieşti.

Fig. 4, 5. Accidentarea unui taur de cerb lopătar pe şoseaua 
Hanu Conachi-Fundeni în aprilie 2011. În stânga taurul rănit, 

iar în dreapta autoturismul avariat. 
Fallow deer car accident on Hanu Conachi-Fundeni road in April 2011 – 

left: injured male / right: damaged car.

8. Concluzii
Populaţia nou creată în sudul judeţului Galaţi în 1962, a 
fost a 7-a (şi ultima cronologic) din cele create în Moldova. 
Efectivul maxim (aproape 200 indivizi) a fost înregistrat în 
1980, sporul comparativ cu anul colonizării fiind de 92,5%. 
Ulterior a avut loc o diminuare continuă a acestuia, astfel că, 
în 2011, mai era numai 17% din cel al anului 1980. Cauzele 
sunt: braconajul, lipsa liniştii prin sporirea presiunii antro-
pice asupra pădurilor (retrocedări mai ales pe fondul cine-
getic Lieşti), efectele furtunii din 6/7 iulie 1997, ale inun-
daţiilor Siretului din 2006, dar şi mişcări de exemplare spre 
pădurile Ocolului Silvic Tecuci.
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La Hanu Conachi–Lieşti se află azi cel mai mic nucleu popu-
laţional cu acest mamifer din judeţul Galaţi (după cele de la 
Adam şi Barcea), deţinând doar 22,6% din efectivul judeţean.

Ceea ce este îngrijorător este numărul extem de mic de mas-
culi, ceea ce duce la degenerare şi, în consecinţă, valoare eco-
nomică scăzută. Cu siguranţă, va trebui avută în vedere o 
împrospătare a diversităţii genetice.
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Abstract
Half a century from the colonisation of Fallow Deer in Hanu Conachi-Lieşti region, southern Moldavia

The population colonised in the south of Galaţi County (1962) was the seventh (and the last chronologically) created in 
Moldavia. Maximum numbers (nearly 200 individuals) were registered in 1980 (increases of 92.5%, versus 1962) fol-
lowed by steady decreases to 17.1% in 2011 compared to the 1980 stock. This situation was caused by poaching, disturbed 
environment by human pressure on forest land (property restitutions particularly at Lieşti hunting fund), the effects of 
natural calamities (the storm of July 6, 7, 1972, floods on the Siret River in 2006) and the movement of specimens to 
Tecuci Forest Range.

Today, Hanu Conachi-Lieşti hosts the smallest population nucleu 22.6% (after Adam and Barcea populations) in Galaţi County.

Keywords: Fallow Deer, Hanu Conachi-Lieşti region, Galaţi County.

Recenzie
Sorin Geacu, 2011: Dinamica populaţiilor 
de cervide şi bovide din fauna României,

Ed. Academiei Române, București, 321p.

Cartea privind 
dinamica spa-
ţio-temporară a 
populaţiilor de: 
cerb, cerb lopă-
tar, căprior, elan, 
muflon, capră 
neagră și zim-
bru, pe teritoriul 
României în ulti-
mele două secole 

este o premieră absolută și de mare actualitate 
pentru literatura știinţifică românească, în con-
textul preocupărilor europene de monitorizare și 
conservare a biodiversităţii.

Autorul cărţii, doctor în geografie al Academiei 

Române (2001) și doctor în biologie al Universi-
tăţii București, activează ca șef al Secţiei de Ge-
ografie Fizică în cadrul Institutului de Geografie 
al Academiei Române din București și plin de 
energie și inspiraţie, publică a 11-a carte și peste 
90 de articole știinţifice în reviste din străinătate 
și din ţară, printre care și Revista de Silvicultură 
și Cinegetică.

Rod al cercetărilor, desfășurate cu pasiune timp 
de 10 ani (1998-2008) al deplasărilor neobosite 
pe întregul teritoriu al ţării, în judeţele Galaţi, 
Vaslui, Ialomiţa, Tulcea, Constanţa, Argeș, Bu-
zău, Arad, Iași, Olt și îndeosebi în parcurile cu 
zimbri de la Bucșani (jud. Dâmboviţa) și Haţeg 
(jud. Hunedoara), cele cu cervide de la Șarlota 
(jud. Timiș) și Valea Lungă (jud. Hunedoara) și 
cel cu mufloni de la Negureni (jud. Constanţa) și 
al informaţiilor culese din 522 lucrări biologice, 
geografice și cinegetice, cartea este deosebit 

de utilă specialiștilor în silvicultură, cinegetică, 
ingineria și protecţia mediului, zoologilor și bi-
ogeografilor sau celor care administrează ariile 
protejate.

Informaţiile și concluziile lucrării sunt foarte in-
teresante și valoroase:

•	 Efectivele de cervide și capră neagră din 
România sunt mai mari în comparaţie cu 
multe regiuni din Europa, ca urmare a 
condiţiilor de mediu și a managementului 
aplicat.

•	 Factorul determinant în dinamica populaţi-
onală și teritorială a speciilor studiate a fost 
presiunea antropică prin fragmentarea, 
distrugerea și poluarea habitatelor natura-
le, prin pătrunderea omului tot mai agresi-
vă în refugiile și în teritoriile individuale a 
fiecărei specii.
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•	 Omul a determinat modificări ale ritmului 
de activitate, a împiedicat relaţiile intras-
pecifice cu rol cheie în păstrarea vigurozi-
tăţii speciilor.

•	 Dar omul a efectuat și acţiuni pozitive de 
reintroducere și repopulare în cazul spe-
ciilor dispărute sau de colonizare în cazul 
speciilor alohtone și prin programe bine 
coordonate de conservare a biodiversităţii 
poate asigura și speciilor de cervide și bovi-
de un viitor îndelungat în fauna ţării.

•	 Elanul a fost identificat în 47 locuri din 12 
judeţe ale ţării.

•	 Se pune în discuţie numărul critic de in-
divizi sub care trebuie înţeleasă, în cazul 
mamiferelor mari,efectivul la care apare 
tendinţa de involuţie a populaţiilor spre 
dispariţie.

•	 Cele 7 specii, prin talia lor mare, prin abun-
denţa lor și prin valoarea lor economică și 
cinegetică, constituie elemente de prim 
rang a faunei, a ecosistemelor, a biodiver-
sităţii și a economiei.

Lucrarea evidenţiază aptitudinile deosebite ale 
autorului de investigare, analiză și prelucrare a 
datelor dobândite, sub formă de tabele, hărţi 
și grafice relevante, cât și interpretarea logică a 

semnificaţiei lor din punct de vedere al dinami-
cii populaţiilor de faună studiate.

Această carte originală, bine documentată, cu 
un înalt nivel știinţific, care va avea o largă uti-
lizare în elaborarea planurilor de gestionare a 
fondului cinegetic al ţării și care va aduce un real 
progres în activitatea cinegetică se propune a fi 
premiată de Societatea Progresul Silvic. De pre-
cizat că autorul cărţii este membru al Societăţii 
Progresul Silvic – Filiala Brașov, este un vechi și 
permanent colaborator al Revistei de Silvicultu-
ră și Cinegetică și din anul 2012 face parte din 
Comitetul de redacţie al revistei.

Valentin Bolea
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Răspândirea teritorială a jderului de 
piatră (Martes foina) în Dobrogea şi 

apariţia lui şi în Delta Dunării
Botond J. Kiss, Alexandru Doroşencu, Attila D. Sándor, Mihai Marinov, Vasile Alexe

1. Introducere

În ultimii ani au fost semnalate în Delta Dunării două ma-
mifere noi, fiind vorba despre jderul de copac (Martes mar-
tes) şi breb (Castor fiber) (Alexe şi Marinov 2010, Kiss et al. 

2012, 2012a, 2012b, Marinov 2011). Anul 2012 a adus cu sine 
şi documentarea sigură a prezenţei jderului de piatră (Martes 
foina) pe teritoriul Deltei Dunării, contribuind totodată şi la 
lărgirea semnificativă a cunoştinţelor cu privire la răspândi-
rea teritorială a acestui răpitor în Dobrogea. În cele de mai jos 
am cuprins datele noastre referitoare la prezenţa jderului de 
piatră din perioada 2001-2012, delimitându-ne strict asupra 
problemei răspândirii sale actuale în Dobrogea, unde – fără 
datele paleozoologice – până în prezent erau cunoscute con-
cret numai câteva zone. Considerăm importantă semnalarea, 
în premieră, a acestui mamifer din Delta Dunării.

Informaţiile literare privind răspândirea teritorială a jderu-
lui de piatră în Dobrogea se rezumă la trei lucrări (Călinescu 
1931, Cuzic şi Marinov 2002, Murariu şi Munteanu 2006) şi 
o semnalare punctiformă (Romanowski şi Lesiński 1991), 
în care sunt enumerate, în mod concret, punctele unde ani-
malul a fost identificat, restul surselor consultate, pe care nu 
le-am evidenţiat, indicând numai ecosistemele preferate de 
jder, fără alte specificaţii.

2. Material şi metode
În lipsă de un proiect consacrat acestei specii, datele noastre 
provin din activităţi de cercetare colaterale, folosindu-ne de 

ocazii întâmplătoare ivite timp de peste un deceniu şi respec-
tiv de logistica avută în dotare în cadrul acestor preocupări: 
camere foto Canon Power Shot A510 şi DMC-FZ18, binocluri 
Swarowsky 7x42, Zeiss 10x50, Nikon 10x50 etc.

Fără un plan de cercetare, acţiunile derulate au constat în:

•	 Colectarea de excremente din anumite zone, indicându-se 
în fişă (tabel) şi data exactă..

•	 Observarea de excremente, trecându-se în fişă luna sau 
eventual numai anul observaţiei.

•	 Observaţii vizuale privind exemplarele vii, vizuini locuite, 
fragmente de păr / blană jupuită.

•	 Identificarea sau (şi) fotografierea cadavrelor găsite întâm-
plător. O parte dintre acestea au apărut în mod evident 
datorită accidentării animalelor în urma traficului rutier. 
Din unele cadavre s-au prelevat probe de ţesut sau paraziţi, 
în ideea prelucrării informaţiilor în alte studii.

Pentru redactarea hărţii prezentată s-a folosit programul Arc 
GIS 9.

3. Rezultatele obţinute, discuţii
Informaţiile noastre privind prezenţa jderului de piatră con-
stau din identificarea şi fotografierea a mai multor cadavre, 
găsirea excrementelor aparţinând acestei specii şi observaţii 
vizuale. Datele proprii au fost completate cu cele din literatu-
ră, în final obţinându-se un tablou mai amplu al răspândirii 
jderului de piatră în Dobrogea (tab. 1, fig. 1).

Tabel 1. Semnalările jderului de piatră (Martes foina) din Dobrogea 
Observations of stone marten in Dobrogea

Nr crt.
Date din literatură Zona Date proprii

Căl. C&M M&M R&L semnalării

1 Adamclisi Excr. la Forensis și Tropheum, 19.10.2005

2 Agighiol Foto cadavru, găsit la 03.08.2006 (M. Doroftei)

3 Alba Obs. vizuală pe Dealul Kara Asan în mai 2007

4 Albești Ex. accidentat la 16.06.2002

FAUNă SăLBATICă
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Nr crt.
Date din literatură Zona Date proprii

Căl. C&M M&M R&L semnalării

5 X X Babadag Ex. accidentate la 26.04.2006 și sept. 2011, 2. ex. vii împreună la 28.04.2006

6 X Băneasa Excr., 08.07.2001

7 Beidaud Ex. accidentat la 16.01.2010

8 Canarale Hârșova Excr., 12.07.2003

9 Capidava Excr., 12.07.2003

10 C.A. Rosetti Obs. vizuală la 04.05.2012 (Lupu C.)

11 Canaraua Fetii Obs. vizuală, inclusiv pui, 23.06.2001

12 Casian Excr., 23.04.2005

13 Cerna Excr. din 2002-2008 din Dealurile Banilor și Pricopcea – 14 cazuri, Obs. vizuală Șaua Mare, 
august 2005

14 Cheia Excr., în cheia și cariera 24.04.2005, 16.04.2011

15 Dl. Consul Obs. vizuală, inclusiv pui la 16.04.04, excr. din 2004-2006 în min. 4 cazuri

16 Deniz Tepe Excr., pe deal și la canal, 27.10.2006, 14.05.2004

17 Dorobanţu Excr., 08.07.2001 și în cariera, 2007

18 X X X Enisala Excr., resturi pradă găsite în 2008-2011

19 Esechioi Obs. vizuală , 19.06.2011

20 Florești Excr. în aprilie 2005 pe Dealul Pietroiu Mare

21 General Praporgescu Ex. accidentat pe Dealul Carapelit, la 17.08.2010

22 Greci Excr. din 2002-2008 din zonele: Dealurile Moroianu, Pricopcea și Secaru, văile Ditcova și 
Racova – min. 33 cazuri, obs. vizuală (Moroianu – 22.06.2005, 23 Secaru – 05.07.2005)

23 Gura Dobrogei Excr. la pod, sat, cariera-24.05.05, 12.07.2003, 24.05.2005, obs. vizuală (pui) la G.D. chei, 
8.04.2006

24 Haidar Excr., 23.06.2004

25 Iazurile Obs. vizuală, iunie 2010, excr. din 2010-2011

26 Izvoarele Excr. din 2004-2006 de pe Dealul Lozva, min. 3 cazuri

27 Lac Hasarlâc Obs. vizuală, 28.07.2006

28 Limanu Excr., 16.06.2002

29 Luncaviţa Ex. accidentat, 19.04.2011

30 Nicolae Bălcescu Excr. la Movila Săpată-Baschioi, 2005-2010, min. 6 cazuri

31 Niculitel Foto cadavru găsit 24.03.2006.(M. Doroftei)

32 X X Măcin Excr. din 2002-2008 din zonele: Cheia, Dealul Sulucului, Orliga, Pricopan, Piatra Râioasă – 
27 cazuri, obs. vizuală la 05.09.2003 (Cheia) și 07.04.2004 (Dealul Sulucului)

33 Maliuc Foto ex. capturat, 23.01.2012 (Achimfiev C.)

34 Mircea Vodă Excr. pe Colina Dalchi și Dealul Vulpilor, în mai 2005 și aprilie 2007

35 X Negureni

36 Niculiţel Excr., ex. accidentat, 21.06.2004, excr. pe Dealul Sarica în 2007-2008

37 Oltina Excr., 12.07.2003

38 Revărsarea Excr., 23.05.2007

39 X X Sarichioi

40 Sălcioara Ex. vânat pe gheaţa Razelmului, februarie 2004

41 Sitorman Excr., 23.06.2003

42 Somova Excr., 10.12.2005

43 Teliţa Ex. accidentat, 22.05.2012

44 Topraisar Ex. accidentat, 23.08.2006

45 Sursa: Trestenic Excr. pe Dealul Techeaua în mai 2007

46 dr. A. Tulcea Ex. accidentat, 04.07.03

47 Rettig Turcoaia Ex. accidentat în iunie 2007, excr. în cariera, 2004-2008, min. 5 cazuri
Căl: Călinescu; C&M: Cuzic și Marinov; M&M: Murariu și Munteanu; R&L: Romanowski  şi Lesiński;

Excr. – excremente, Ex. – exemplar, Obs. – observaţie
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Figura 1. Localizarea zonelor din Dobrogea unde a fost iden-
tificat jderul de piatră (cercuri galbene – date din literatură, 

cercuri roşii – date proprii din perioada 2001-2012) 
The presence of the stone marten in Dobrogea (yellow circles – biblio-

graphic records, red circles – authors’ observations in 2001-2012).

Conform informaţiilor noi, se constată că jderul de piatră nu 
este o specie atât de rară pentru mamofauna Dobrogei, cum 
se credea până acum. Faţă de cele şapte menţionate anterior, 
s-au mai identificat alte 40 locaţii noi, informaţiile în ma-
joritate bazându-se pe probe concrete (cadavre fotografiate, 
vizuini cu pui, blană jupuită, excremente caracteristice spe-
ciei). Pe de altă parte, şase observaţii proprii confirmă şi pen-
tru ultimii ani prezenţa jderului de piatră în locurile deja de-
scrise (Călinescu 1931, Romanowski şi Lesiński 1991, Cuzic 
şi Marinov 2002, Murariu şi Munteanu 2005, Murariu 2006).

Datele provin nu numai din Dobrogea continentală, ci şi din 
zona lagunară (Sălcioara), ca şi din Delta Dunării propriu-zi-
să (Maliuc, C.A. Rosetti), documentând pătrunderea acestui 
răpitor de pe podişul dobrogean şi în spaţiul deltaic. Conside-
răm verosimilă explicaţia că protejarea malurilor braţului Su-
lina cu anrocamente din piatră a fost factorul hotărâtor care a 
facilitat pentru jderul de piatră aceasta expansiune teritorială.

Figura 2. Jderul de piatră capturat la Maliuc, în 23.01.2012, 
atestă prezenţa sigură a acestui mamifer şi pe teritoriul Del-

tei Dunării propriu-zisă 
Proof of the presence of the stone marten in the Danube Delta – animal 

found in Maliuc, 23.01.2012 (foto C. Achimfiev)

Un număr relativ mare de date (11 cazuri evidente) se referă 
la exemplarele accidentate prin circulaţia rutieră, sugerând 
pe de o parte existenţa unor populaţii mai mari de jderi decât 
despre care avem probe, dar pe de cealaltă parte documen-
tează sensibilitatea acestei specii faţă de presiunea antropică 
exersată de circulaţie, deşi jderul de piatră deseori preferă 
medii antropomorfizate, inclusiv clădirile şi infrastructura 
aferentă.

Fenomenul cuceririi, în ultimii ani, a ecosistemelor deltaice 
de către mamifere mici şi de talie mijlocie îl putem atribui 
unui complex de cauze, dintre care cele mai importante ar 
fi prăbuşirea pieţii europene a blănurilor, declararea Deltei 
Dunării drept rezervaţie a biosferei, deci existenţei unor mă-
suri de protecţie sporite, ca şi desfăşurării unor proiecte de 
cercetare având drept subiect biodiversitatea.

Ţinând cont de faptul că există nu numai observaţii vizuale 
ale prezenţei mamiferului, ci şi fotografia unui jder de pia-
tră capturat în Delta propriu-zisă, respectiv vânarea altuia 
în zona lagunară, considerăm oportună includerea acestui 
animal şi în listele faunistice ale Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării.

4. Mulţumiri
Mulţumim colegului dr. Mihai Doroftei pentru fotografia do-
veditoare din Agighiol, dr. Radu Suciu pentru exemplarul do-
veditor din Teliţa, laborantului Gheorghe Bucur cu privire la 
blana de la Sălcioara, agentului ecolog Costel Lupu referitor 
la observaţia jderului de pe insula Letea, iar în mod deosebit, 
agentului ecolog Constantin Achimfiev pentru punerea la 
dispoziţia colectivului nostru a primei dovezi fotografice pri-
vind prezenţa jderului de piatră pe teritoriul Deltei Dunării.
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Abstract
The distribution of the stone marten (Martes foina) in Dobrogea and its occurrence in the Danube Delta

The authors present new data on the distribution of the stone marten (Martes foina) in Dobrogea, signalling its presence 
in several locations unknown until now. This mammal was observed even in the Danube Delta and the large lagoon sys-
tem nearby the Black Sea, placing this species among the Danube Delta Biosphere Reserve area. The new records prove 
the stone marten covers most suitable habitats of Dobrogea. This large distribution has important implications regarding 
the species’ conservation status, classifying the martens as a widespread species instead of a rare one. This population 
development is not an insular one, but suits well with the European trends of the species.

Keywords: stone marten, distribution, Dobrogea, Danube Delta
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Câteva realizări 
la Ocolul Silvic Aninoasa

Nicolae Eugen Popescu

După absolvirea Facultăţii de Silvicultură, am avut marea 
şansă să lucrez din anul 1962 până la jumătatea anului 1965, 
la ocolul silvic Aninoasa, care făcea parte alături de ocolul 
silvic Mihăieşti, de Institutul de Cercetări şi Amenanjări Sil-
vice Bucureşti.

La acest ocol m-am bucurat de o colaborare deosebită cu cei-
lalţi doi ingineri la care şeful de ocol alături de întregul per-
sonal au constituit un exemplu de competenţă profesională, 
conştiinciozitate, demnitate, cinste şi ataşament faţă de pro-
fesie dovedite prin activitatea desfăşurată în pepiniere, în 
aplicarea unor tratamente experimentale, regenerări natu-
rale, corecţia torenţilor, plantaţii experimentale cu diverse 
specii exotice, economia vânatului şi salmonicultură.

În continuare menţionez câteva din realizările obţinute cu 
colaborarea susţinută a personalului din teren:

1. Cartarea în urma analizelor de sol a pepinierei Vlădeşti şi 
extinderea culturii molidului şi bradului în opt pepiniere 
cantonale (volante) cu desfiinţarea unor pepiniere cu sol 
epuizat;

2. Aplicarea unor tratamente experimentale în brigăzile 
(Râuşor şi Cândeşti) cu arborete de fag şi răşinoase;

3. Introducerea puieţilor de larice în regenerări naturale de 
fag, cu promovarea acestuia în etajul superior prin lucră-
rile de descopleşiri care vor conduce la elagarea laricelui 
de către fag, mărindu-se producţia viitorului arboret;

4. S-au cercetat cauzele uscării creşterilor primilor trei-pa-
tru ani a puieţilor de duglas verde extins la altitudini de 
şapte-opt sute metri conform recomandărilor certificate-
lor de provenienţă a seminţelor, care nu s-au confirmat, 
constatându-se că în primii trei-patru ani de la plantare 
puieţii nu suportă temperaturi mai scăzute de 15-20OC. 

Astfel în timpul iernilor cu zăpadă care nu acoperea pu-
ieţii aceştia sufereau de insolaţie primăvara (februarie 

– martie), uscându-se creşterea anuală neacoperită de ză-
padă, după care mugurii laterali din anul precedent por-
nesc în vegetaţie;

5. Electrificarea păstrăvăriei „Cândeşti” şi a bazinelor cu 
hrănire artificială şi naturală a păstrăvului Curcubeu 
vara în timpul nopţilor între orele 21 – 23 când tempera-
tura apei scade sub 19-21OC;

6. În vederea reducerilor pierderii mari a icrelelor de păstrăv 
curcubeu în timpul incubaţiei s-au executat cercetări pri-
vind determinarea vârstei optime a păstrăvului (femele 
şi masculi) obţinându-se vârsta păstrăvului la care pier-
derile erau minime (femele = 2-3 ani, masculi = 3-4 ani);

7. Obţinerea unor hibrizi între păstrăvul curcubeu şi lipan;

8. S-a extins, dublându-se suprafaţa ogoarelor pentru vânat 
(cerbi şi căpriori) experimentându-se câte 4-5 specii cul-
tivate pentru a determina cele mai preferate la consum 
(trifoi, ghizdei, lucerna, loboda roşie, spanac şi salată ver-
de);

9. În vederea îndeplinirii planului departamental la piei 
de jder s-a adoptat „metoda pădurarului Sofronici” din 
bazinul Argeşului prin construirea a patruzeci de capca-
ne „patule” pentru prinderea jderilor experimentându-se 
amplasarea diverselor momeli;

10. Pentru realizarea planului la export: carne de mistreţ, 
s-au luat măsuri de executare a unor patrulări de către 
personalul mai multor brigăzi în cele două fonduri GVS 
şi expunerea de hrană: borhot de prune şi diverse cereale, 
toate acestea au condus la transformarea lor în fonduri de 
vânătoare de interes republican.

MâNDRII ALE SILVICULTURII
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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 ordonan-
ţă intră în vigoare în martie 2013 şi pune capăt comer-
ţului 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 silvicultu-
ră durabilă, bazată pe utilizarea creşterilor anuale şi pe legalitate.

De la Lenin încoace se ştie: încrederea este bună, dar contro-
lul necesar…De unde întrebarea: care-i autoritatea însărcina-
tă a veghea asupra bunului mers al treburilor în noua conste-
laţie ?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 americană. Este 
vorba de un Consiliu pentru managementul durabil al păduri-
lor, 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 contract şi în schim-
bul unei taxe – un expert independent, un aşa numit auditor. 
Membru al organizaţiei poate deveni orice proprietar sau ges-
tionar de păduri, ca şi orice comunitate. Este deci vorba de o 
certificare benevolă. Pentru proprietarul pădurii o garanţie 
că, bunurile sale sunt gospodărite în mod legal şi optimal.

Pentru unele ţăril europene, în primul rând pentru Germa-
nia, iniţiativa de peste Atlantic a fost o provocare. Urmarea: 
în anul 1999, a apărut un alt standard în materie de certifi-
care, de data aceasta de factură europeană. Este vorba de aşa 
numitul Programme for the Endorsement of Forest Certi-

fication 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 cărări spre acelaşi obiectiv. 
Între altele şi din cauză că proprietarii 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 
separate, a aşa numitului 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.

Bibliografie:
Prodan M.:Verpflichtung der Forstwirtschaft und der Forstwissenschaf-

ten. AFZ 33/1975.

Teuşan A.: Certificarea produselor forestiere: o investiţie rentabilă sau in-
evitabilă ? Meridiane Forestiere 1/2010.

Teuşan S. und Teuşan A.: Certificarea în silvicultură văzută în lumina 
unui chestionar. Meridiane Forestiere 2/2006.

Teuşan, A.: Prin legalitate la durabilitate. Meridiane Forestiere 2/2008.

Teuşan, A. und Teuşan Şt. M : Lemnul între piroliză şi prelucrare. Meri-
diane Forestiere 4/2007.

Abstract
European Order no. 925/2010: A new Page as Regards 
Certification?

European Order no. 925/2010 put an end to the trade in 
wood products originating from illegal logging in the EU. 
The certification of sustainable forest management is based 
on two standards:

•	 Forest Stewardship Council (FSC), a non-profit, non-go-
vernmental Americanorganization, respectively a Council 
for Sustainable Forest Management, established in 1993.

•	 Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes (PEFC), based in Würzburg (Germany).

The certification of supply chain through which passes the 
downed tree (log) once leaving the forest, becoming timber 
is the subject of a separate certification, the so-called chain 
of custody (Chain of Custody).

Keywords: European Order no. 925/2010, Forest Ste-
wardship Council, Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certification Schemes, Chain of Custody.
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Drumul naţional Transfăgăraşan1 – 

Partea I 

(din istoricul său)

Aurel Amzică

1. Cadrul natural

În nordul municipiului Piteşti, la km 120 al DN7 (Bucu-
reşti-Râmnicu Vâlcea) se desprinde DN7C (Piteşti-Cur-
tea de Argeş-DN1), în lungime de 155 km. În cuprinsul 

acestuia, segmentul de drum dintre comuna Căpăţâneni si 
DN1 (Bucureşti-Braşov-Sibiu) poartă denumirea de TRANS-
FĂGĂRĂŞAN. Este amplasat pe versantul sudic şi nordic al 
Munţilor Făgăraş şi formează două sectoare distincte: sudic 
şi nordic, unite printr-un tunel.

Sectorul sudic îşi are originea în nordul satului Căpăţânenii 
Ungureni; urmăreşte Drumul de acces la coronamentul Ba-
rajului Vidraru, traversează barajul şi până la Coada Lacului 
de Acumulare Vidraru, urmăreşte pe malul stâng conturul 
lacului. În continuare parcurge urcând valea Pârâului Capra 
până la obârşie unde intră în tunel.

Sectorul nordic se înscrie în bazinul hidrografic al Râului Bâ-
lea, în coborâre continuă până în Valea Oltului, la racordarea 
cu DN1, la 4 km vest de comuna Arpaşul de Jos din judeţul 
Sibiu. Pe parcurs traversează Căldările glaciare din Valea Bâ-
lea şi trece prin zonele Cascadei şi Cabanei Bâlea, Pietrei Albe, 
Glăjeriei şi comunei Cârţişoara.

Carpaţii Meridionali sunt străpunşi printr-un tunel cu ieşire 
pe versantul transilvan, în zona Lacului Bâlea (Fig. 1).

Pe parcursul celor 95 km Transfăgărăşanul parcurge un tra-
seu de mare diversitate, 90% din lungimea sa fiind situată în 
zona montană. Până la altitudinea de 1500-1600 m îi oferă 
găzduire pădurea, iar în continuare golul alpin.

Dintre interesele servite de magistrala rutieră, cele mai 
semnificative vizează economia forestieră şi pastorală, pis-
cicultura şi pescuitul în lac şi apele de munte, canotajul, vâ-
nătoarea şi mai presus de toate turismul. Interesul general 
strategic nu poate fi ocolit nici el.

În privinţa servirii economiei forestiere, Transfăgărăşanul 
constituind artera rutieră care a înlocuit calea ferată fores-
tieră (CFF) din bazinul Argeşului superior şi fiind amplasat 
prin mijlocul zonei păduroase, i-a preluat funcţiile. Gospo-

dărirea pădurii din acest bazin nu se putea realiza eficient în 
lipsa mijlocului de transport prin care lemnul să fie adus la 
bazele de desfacere.

În acelaşi timp, pădurea, prin prezenţa ei, asigură Complexu-
lui Hidroenergetic Vidraru condiţii normale de funcţionare, 
prin protecţia apelor care alimentează lacul, solului contra 
eroziunii şi colmatării lacului, mediului împotriva factorilor 
dăunători etc. Pădurea absoarbe apa ajunsă pe sol şi o elibe-
rează apoi continuu şi echilibrat. În pădure regimul cursuri-
lor de apă este normal şi debitul constant. Pădurea impiedică 
producerea inundaţiilor. Cu întregul ei complex de factori, 
prin ozonul degajat, verdele dătător de speranţă şi coloritul 
nostalgic de toamnă, mireasma răşinei de brad ca şi atmo-
sfera înălţătoare de catedrală, pădurea oferă omului modern 
motive în plus de a o vizita, ocroti şi iubi.

În afara lemnului şi serviciilor enumerate, pădurea produce 
şi alte bunuri preţioase. Fiind cel mai mare producător de 
oxigen, purifică aerul; absorbind bioxidul de carbon eliberea-
ză oxigenul.

Economia pastorală devine mai productivă prin posibilitatea 
introducerii îngrăşămintelor pe pajiştile montane şi crearea 
unor condiţii mai bune pentru oamenii care o servesc.

Cei doi versanţi ai muntelui, pe direcţia cursurilor de apă, 
Argeş şi Bâlea, îşi etalează cu generozitate valenţele turistice, 
în principal prin elementele de diversitate ale cadrului natu-
ral. La această acţiune, împreună cu muntele şi pădurea îşi 
dau concursul formând un ansamblu armonios, numeroase 
cursuri de apă cu chei şi cascade, golurile de munte cu vege-
taţia specifică, culmile şi piscurile, lacurile alpine, căldările 
glaciare (Fig. 2), cărora li se adaugă o faună bogată formată 
din ciopoare de capre negre, cerbi şi căprioare, familii de urşi, 
jderi, râşi, vulturi etc.

___________________________
1 Iniţiativa scrierii materialului aparţine valorosului meu co-
leg, ing. P. Bradosche, căruia îi aduc pe această cale mulţu-
miri şi-l asigur de întreaga mea preţuire.

DRUMURI
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Fig. 1. Drumul Naţional 7C “Transfăgărăşan”. Copie după harta turistică “Munţii Făgăraş”, autor Andrei Beleaua. 
National Road 7C “Transfăgărăşan”. Copy of the touristic map “Făgăraş Mountains”, auhtor Andrei Beleaua.
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Fig. 2. Sus: peisaj alpin pe versantul sudic.  
Jos: Creasta Munţilor Făgăraş în zona Bâlea. 

Top: Alpine landscape on the southern slope.  
Bottom: Fagaras Mountains ridge near Balea. 

Foto: F. Amzica.

O notă deosebită a cadrului natural este dată de Defileul Râ-
ului Argeş, situat în aval de Cheile Vidrarului, parcurs înain-
te de construirea barajului de CFF Curtea de Argeş-Cumpăna. 
Aceasta străbătea cheile printr-un tunel de circa 350 m lun-
gime. Versanţii defileului, deosebit de spectaculoşi, au zone 
de stâncării masive la verticală pe înalţimi uluitoare şi sunt 
brăzdaţi de văi şi viroage adânci, între ele cu creste ascuţite 
şi proeminente (Fig. 3).

Fig. 3. Defileul Argeşului. Viaducte la drumul de acces  
la coronamentul barajului. 

Arges Gorges. Viaducts to the dam access road. 
Foto: A. Beleaua.

Înainte de construirea Complexului Hidroenergetic, la nord 
de Cheile Vidrarului, se afla o frumoasă depresiune, în pre-
zent acoperită de apele lacului de acumulare. În amonte, 
principalele cursuri de apă, Buda şi Capra, se uneau şi for-
mau Râul Argeş. În apropierea confluenţei, în zona pâra-
elor Cumpăna şi Cumpăniţa, se găsea cunoscutul Complex 
turistic Cumpăna şi lacul cu nuferi. În depresiune, Argeşul 
primeşte apele mai multor pârae, dintre care cele mai impor-
tante sunt: Valea Lupului, Valea cu Peşti şi Călugăriţa. Ver-
sanţii depresiunii, din est şi din vest, văluraţi şi crestaţi de 
numeroase pârae, sunt în general ospitalieri, dar au şi zone 
de abrupturi cu stâncării ca cea din versantul drept ce conti-
nuă Cheile Vidrarului, tăiată de Valea Călugăriţei.

Cu unele excepţii, până la limita pădurii şi intrarea în golul 
alpin, Valea Capra, cu un bazin hidrografic apreciabil, are 
panta moderată şi versanţi primitori. Traversările, fie ale 
văii principale, fie ale celor laterale, se pot realiza în condiţii 
normale. În câteva locuri apar chei, cascade şi stâncării, oco-
lite prin traversări. Pe vale sunt şi câteva zone apreciate de 
turişti: Poiana Braia, Pârâul Piscul Negru şi Stâna din Capra. 
De la Piscul Negru pornesc spre Creasta Făgăraşului câteva 
trasee turistice care ating vârfurile Lespezi, Paltin, Laita şi 
Negoiu precum şi Lacul Paltin. Pe lângă construcţiile exis-
tente, la Piscul Negru s-a edificat o mănăstire cu anexele ne-
cesare şi alte construcţii.

În golul de munte izvorelele laterale Paltin în vest şi Capra în 
est, unite la intrarea în pădure sub denumirea de Pr. Capra, 
delimitează suprafaţa de teren destinată urcării Transfăgă-
răşanului la tunel. Versantul, cu pantă mare şi neuniformă, 
cu ruperi şi abrupturi este deschis, însorit şi arid. Vegetaţia 
săracă este formată din tufe răzleţe de jnepeni şi iuniperi 
pitici şi iarbă aspră de munte. Suprafaţa golului este traver-
sată de multe viroage, ravene şi văiugi. Pe văile unor izvoa-
re–pârae apar suite de chei şi cascade discontinue. Zonele de 
plaiuri dintre pârae ca şi căldările glaciare constituie locuri 
potrivite buclelor.

Piscurile semeţe de pe Creasta Făgăraşului, Paltinul (2399 
m), Iezerul (2418 m) şi Capra (2494 m), împreună cu Lacul 
Capra, la care se adaugă exemplare singuratice sau în grup de 
animale şi păsări specifice marilor înălţimi, întregesc peisa-
jul zonei alpine. Dinspre est şi vest domină întreaga regiune 
vârfurile cele mai apropiate de cer ale Moldoveanului (2543 
m) şi Negoiului (2535 m).

Platforma Lacului Bâlea reprezintă şi prima căldare glaciară 
din bazinul hidrografic al Râului Bâlea (Fig. 4). Este situa-
tă la cea mai mare altitudine (circa 2039 m). Zona din jurul 
lacului împreună cu lacul, în suprafaţă totală de 15 ha, a 
fost constituită ca “Rezervaţie naturală” cu caracter botanic, 
importantă pentru flora tipică golurilor de munte şi ende-
mismelor pe care le adăposteşte: pin târâtor (Pinus montana), 
iuniper (Juniperus sibirica), smirdar (Rhododendron kotsky) 
ş.a., precum şi pentru covorul de plante specifice: firuţa, coa-
da vulpii, căldăruşa, guşa porumbelului de stâncă, clopoţeii 
transilvani etc.
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Fig. 4. Căldarea glaciară a Lacului Bâlea. Foto: A. Beleaua. În 
detaliu: Lacul şi Cabana Bâlea. Foto: F. Amzica. 

Bâlea Lake glacial pot. In detail: Bâlea Lake and Caban.

Pe malul Lacului Bâlea (4.65 ha) şi al modestului Lac Paltin 
din apropiere, excursionistul poate gusta clipe de linişte. 
Dacă are norocul ca pe ţancurile de pe versant sau din creas-
tă să apară “regina înălţimilor” – capra neagră – cu salturi 
spectaculoase de balerină peste hăuri, cu siguranţa uimitoa-
re în fragilele ei picioare, cu ochi umezi şi rugători, şi cu frea-
măt tulburător transmis firilor sensibile, efortul turistului şi 
oboseala acumulată sunt pe deplin răsplătite.

Spre aval, căldarea glaciară a Lacului Bâlea este continuată 
de o zonă de coborâş, asemănătoare ca relief celei de pe ver-
santul sudic, brăzdată de multe izvoare şi pârae, în care se 
înscrie, prin intermediul serpentinelor, Transfăgărăşanul 
pentru a coborî în Căldarea secundară a Râului Bâlea. La 
baza pieptului, în vale, toate pâraele sunt colectate în albia 
uşor profilată a modestului Pârâu Bâlea. Zona de coborâre, 
nu prea aspră, dar şi cu abrupturi, este deschisă, parţial înso-
rită şi acoperită de vegetaţie săracă. Solul stâncos şi arid este 
totuşi ravenat puternic.

Până la pragul superior al Cascadei Bâlea – cota 1578 m – se 
parcurge Căldarea secundară a Bâlii. Depresiunea, cu lungi-
mea de aproape 2.6 km, cu panta mai aspră către poala piep-
tului şi blândă pe ultimul km, permite amplasarea drumului 
pe vale, la baza versantului. Versanţii din vest şi est, înalţi şi 
repezi, sunt acoperiţi cu tufe de pin târâtor, culcate pe solul 
pietros şi numai cu o parte a tulpinilor şi vârfurilor ridicate 
şi încolăcite pe după blocurile de stâncă ocrotitoare. Jnepe-
nilor li se alătură asociaţii de smirdari care înfrumuseţează 
mult peisajul în perioada înfloririi. În fondul cenuşiu al golu-
lui alpin, florile smirdarului, adevărate limbi roşietice de foc, 
introduc o notă de calm şi optimism. Spre culmi pinul târâtor 
îşi menţine prezenţa cu îndărătnicie pe coastele şi muchiile 
dintre văiugi şi împiedică formarea torenţilor şi avalanşelor.

De la pragul superior al Cascadei Bâlea şi până în zona Pietrei 
Albe, pe o lungime de circa 8.9 km, cadrul natural pe care îl 
parcurge Transfăgărăşanul de-a lungul versantului estic al 
Văii Bâlea, sub care se găseşte Cascada Bâlea (Fig. 5) şi a treia 
căldare glaciară, reprezintă cea mai grea şi inospitalieră zonă 
din întregul sector transilvănean. Versantul este stâncos şi 
cu înclinări aspre, pe alocuri până la abrupt, cu porţiuni in-
accesibile, cu văi, viroage şi văiugi adânci, unele cu caracter 
torenţial şi altele fiind culoare active de avalanşe, cu vegeta-
ţie lemnoasă anemică sau fără. În zona cascadei se intră în 

pădure, pădure de limită altitudinală crescută pe stâncării şi 
formată din molizi care vieţuiesc în condiţii vitrege datorită 
sezonului scurt de vegetaţie, vânturilor puternice, gerurilor 
aspre, schimbărilor bruşte de temperatură, zăpezilor mari şi 
apăsătoare, ploilor repezi şi abundente etc.

Fig. 5. Cascada Bâlea. Foto: A. Beleaua. 
Bâlea Waterfalls

Versantul nu oferă locuri aşezate, potrivite amplasării bucle-
lor de întoarcere. Numai pe un plai ce coboară din Muchia 
Buteanu există un astfel de loc indicat întoarcerii şi coborârii 
traseului. Un al doilea loc se află în Valea Bâlii, în zona Piatra 
Dracului-Cabana Bâlea Cascadă (cota 1234 m).

La Piatra Albă1, denumire ce provine de la albul calcarelor ce 
apar la suprafaţă, terenul îşi schimbă caracteristicile. Stân-
ca este acoperită cu un strat de deluviu, iar pantele abrupte 
şi zonele susceptibile la alunecare sau cu exces de umiditate 
apar numai la unele traversări de văi.

Botul de deal împădurit, cu cădere nu prea aspră spre vest şi 
nord, permite coborârea traseului în Valea Bâlea – zona Glăje-
rie – , în drumul forestier existent, la 11 km de punctul final.

Pe acest ultim tronson, Transfăgărăşanul urmăreşte pe tera-
se înalte cursul Râului Bâlea.

Ca obiective turistice, în zonă se găsesc “Casa de oaspeţi 
Hans Binder” şi “Casa muzeu etnografic Badea Cârţan”.

Realizarea complexului Hidroenergetic Argeş a adăugat încân-
tătorului cadru natural obiective care l-au îmbogăţit şi diversi-
ficat. Dintre acestea se amintesc numai cele mai semnificative.

1 Pe poteca ce urcă prin falnica pădure de la Glăjerie la “Cabane”, 
în apropierea Pietrei Albe, până la executarea Transfăgărăşanu-
lui se găsea un agreabil loc de popas “La Bănci”, în fapt o masă şi 
un scaun cu spătar, lungi, confecţionate din lemn rotund necojit 
de mesteacăn, de unde spre Creasta Făgăraşului, la circa 4.5 km, 
apărea în întreaga ei splendoare apa Pârâului Bâlea în alunecare vi-
jelioasă pe jgheabul de stâncă lustruit de la Cascadă, împrăştiind 
irizaţii luminoase şi scânteieri de fulgere în bătaia soarelui.
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Pe primul loc se situează Barajul Vidraru, construcţie impu-
nătoare şi elegantă, de o deosebită şi înaltă tehnicitate, din 
beton armat, în arc de cerc, amplasat în Cheile Vidrarului, cu 
înălţimea de 165 m, lungimea la

coronament de 307 m şi cu parte carosabilă pentru fir dublu 
de circulaţie (Fig. 6).

Fig. 6. Barajul Vidraru. Foto: A. Beleaua. 
Vidraru Dam

Barajului i se alătură Lacul de Acumulare în care, pe lângă 
apele Argeşului şi afluenţilor săi din zonă, au fost aduse prin 
galerii, în lungime de peste 40 km, apele râurilor Topolog, 
Vâlsan, Cernatu şi Doamnei.

Seria obiectivelor se completează cu drumurile de pe maluri-
le lacului, pliate la formele de relief şi apreciate pentru fru-
museţea lucrărilor de artă de la traversarea văilor Oticu (Fig. 
7) şi Buda (Fig. 8) şi a tunelului din zona Călugăriţei.

Fig. 7. Viaductul de la Oticu (23 m) în plină curbă (r=25 m). 
Oticu Viaduct (23 m) in full curve (r=25 m).

Fig. 8. Sus: pod (L=40 m) peste Râul Buda. Jos: eşafodajul şi 
podul de serviciu. 

Up: Bridge (L=40 m) over Buda River. Down: Scaffolding and service bridge. 
Foto: Gh. Sminchişescu.

Cu maximum de interes admiraţia turistului pedestru şi mai 
puţin a celui cu automobilul se va opri asupra spectaculoase-
lor şi ineditelor frumuseţi pe care le pune în evidenţă Dru-
mul de acces la coronamentul Barajului Vidraru.

Transfăgărăşanul are în alcătuire şi alte zone remarcabile, 
ca tronsoanele de drum din golul alpin, ca şi lungul tronson 
dintre Cascada Bâlea şi Piatra Albă.

2. Analize şi studii
2.1. Aspecte generale

Până la construirea Hidrocentralei, în bazinul Argeşului su-
perior numai interesele forestiere erau luate în considerare 
la fundamentarea economică a extinderii reţelei de instalaţii 
de transport. Turismul, oricât de evident şi atractiv ar fi fost 
şi alături de el componenta strategică, ambele greu de cuan-
tificat, erau departe de a constitui factori hotărâtori în luarea 
deciziei de a iniţia construirea unuui drum de talia Transfă-
gărăşanului. De altfel, proiectanţii Ministerului Economiei 
Forestiere (MEF) specialişti în instalaţii de transport, nu pu-
teau să aibă acces la astfel de investiţii decât cu imaginaţia. Şi 
totuşi dacă vreun proiectant de drumuri s-ar fi gândit să iniţi-
eze un proiect care să traverseze Munţii Făgăraş, cu siguranţă 
că s-ar fi oprit asupra unei variante la cea mai joasă altitudine, 
aceasta fiind “Curmătura Zârnei”, la cota 1923 m, pe direcţia 
văilor Râul Doamnei-Pojorta, cu ieşire în sud la Nucşoara-
Domneşti-Piteşti şi în nord la Breaza-Sâmbăta-vest Făgăraş.

Realizarea Transfăgărăşanului nu s-a impus ca soluţie de la 
început. Numai după construirea unei mari părţi din reţeaua 
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de drumuri auto forestiere în bazinul Argeş şi nesemnificativ 
în Bâlea a apărut şi decizia de a le uni şi mai tîrziu de a le 
transforma în magistrală turistico-strategică, cu străpunge-
rea Carpaţilor Meridionali la o altitudine foarte mare şi cu un 
tunel rutier lung, ştiindu-se că mai mult de jumătate din an 
nu va fi circulat datorită zăpezilor şi avalanşelor, iar întreţi-
nerea lui va necesita fonduri foarte mari. Cu siguranţă hotă-
rârea a aparţinut organelor politice din conducerea statului.

Impozanta magistrală rutieră a Transfăgărăşanului îşi are 
începutul în modestele drumuri forestiere. Proiectanţii aces-
tora din bazinele Argeş şi Bâlea, intuind posibilitatea trans-
formării lor în drumuri publice le-au conceput cu elemente 
cheie – declivităţi maxime şi raze minime – încadrate în pre-
vederile normativelor acestora din urmă.

2.2. Analize şi studii în bazinul Argeşului superior

Bazinul forestier al Argeşului superior, format din 14 Unităţi 
de Producţie (UP), din care 12 în jurul Lacului de Acumu-
lare Vidraru, are o suprafaţă de 25 000 ha, un fond lemnos 
de peste 7 milionae m3, din care mai mult de 50% este ex-
ploatabil. Anual se pot extrage 81 000 m3 de lemn, din care 
produsele principale reprezintă 74%. La posibilitatea anuală 
răşinoasele participă cu circa 30%.

Până prin 1963 transportul lemnului din bazin se realiza pe 
CFF Curtea de Argeş-Cumpăna, în lungime de 40 km, la care 
se adăugau încă 13 km pe văile laterale (Limpedea, Valea Lu-
pului, Valea cu Peşti, Buda, Capra şi Cumpăna).

Construirea barajului hidrocentralei şi formarea lacului de 
acumulare pe circa 14 km au impus restructurarea întregului 
sistem de transport forestier datorită faptului că reţeaua de 
CFF din amonte de baraj a fost inundată iar cea din aval ră-
măsese fără obiect.

Dotarea insuficientă a suprafeţelor păduroase din bazinul 
în cauză cu instalaţii de transport necesare făcea ca recol-
tarea de produse principale să fie parţială, iar a produselor 
secundare să lipsească. Tăierile care se realizau conduceau 
la suprasolicitarea suprafeţelor accesibile, iar recoltele sufe-
reau pierderi mari în procesul de scoatere a lemnului, cel de 
răşinoase prin plutit liber iar cel de fag, dacă se recolta, era 
declasat în lemn de foc spre a putea fi plutit.

Continuarea acţiunii de dotare a fondului forestier cu insta-
laţiile de transport era o necesitate independentă de con-
struirea hidrocentralei, iar extinderea reţelei de CFF nu mai 
era posibilă sub raport tehnic. Pantele mari ale văilor şi ver-
sanţilor nu permiteau nici prelungiri şi nici desfăşurări. În 
acelaşi timp şi costul transportului lemnului pe CFF era mai 
ridicat decât cel auto. Înlocuirea reţelei feroviare cu cea auto 
şi extinderea ei se impuneau ca soluţie unică. Deci, construi-
rea Complexului Hidroenergetic n-a făcut decât să grăbească 
schimbarea tipului de transport.

O altă consecinţă a construirii hidrocentralei a vizat modali-
tatea de gospodărire a pădurilor situate în amonte de baraj, ca 
şi din bazinele alfuenţilor captaţi. Pădurile au fost trecute la 
un sistem mai raţional de gospodărire, funcţiile lor de protec-
ţie, în special a solului, devenind precumpănitoare. Tăierile 
intensive, cu descoperirea solului, au fost înlocuite cu tăieri 
selective bazate pe intervenţii moderate şi repetate, iar opera-
ţiunilor culturale li s-au oferit condiţii de a putea fi executate.

Sarcina de Proiectare (SP) cu titlul “Instalaţii de transport în 
bazinul Argeşului superior”, întocmită în 1957 de Institutul 
de Proiectări pentru Industria Lemnului (IPROIL), organul 
de specialitate al Ministerul Silviculturii şi Industriei Lem-
nului (MSIL)1, prevedea înlocuirea CFF existentă cu drumuri 
auto. Accesul la coronamentul barajului urma să se realize-
ze pe un drum cu bandă dublă de circulaţie pe traseul Valea 
Limpedea, Şaua Curmătura Ursului si Valea Lupului.

În 1961, odată cu reluarea lucrărilor hidrocentralei, ca ur-
mare a introducerii unor obiective industriale noi, s-a impus 
şi revizuirea SP din 1957. Noul elaborat, un studiu tehnico-
economic (STE), a analizat şi aprofundat şi o variantă de 
traseu care în 1957 părea imposibilă, aceea de acces la co-
ronamentul barajului prin defileul Râului Argeş şi a ajuns la 
concluzia că, în pofida unor dificultăţi neînchipuit de mari, 
noua variantă era nu numai posibilă, dar şi mai utilă şi mai 
economică. Cu maximă operativitate s-a trecut la întocmirea 
proiectului de execuţie (PE).

În anul următor s-a aprobat executarea Drumului de acces 
la coronamentul Barajului Vidraru, în lungime de 5 km, şi în 
continuarea acestuia a unui drum amplasat pe malul stâng 
al lacului de acumulare, până la gura Văii Capra, în lungime 
de 30 km. Pentru restul reţelei s-a trecut la întocmirea unui 
Proiect de Ansamblu (PA) care, adâncind varianta propusă în 
STE, prevedea în principal demontarea reţelei CFF, instalaţii 
de transport noi, refaceri şi transformări de drumuri. Re-
ţeaua de instalaţii de transport, studiată în PA în mai multe 
variante, inclusiv drumuri combinate cu transport pe apă de 
pe malul drept pe cel stâng al lacului de acumulare, a fost 
aprobată pentru o reţea de 113 km de drumuri auto, struc-
turată astfel:

•	 22 km drumuri auto cu bandă simplă pe malul drept al la-
cului, cu racordare la Drumul de acces la coronament şi cu 
cel de pe malul stâng;

•	 69.5 km drumuri auto pe văile principale şi secundare ale 
pâraelor din bazin, unele fiind drumuri de vale şi altele de 
trecere dintr-un bazin în altul;

•	 21.5 km drumuri de versant (coastă), amplasate în supra-
faţa păduroasă din vecinătatea lacului.

În 1963 Drumul de acces la coronamentul barajului a fost 
pus în funcţiune. Drumul forestier de pe malul stâng al lacu-
lui, intrat în execuţie în ianuarie 1963, a fost dat în exploata-
re în 1965, iar cel de pe malul drept, în 1965 era în execuţie. 
În martie 1966 barajul era terminat, iar drumurile forestiere 
de pe văile laterale, printre care şi primul tronson de pe Pâ-
râul Capra intraseră în execuţie; prelungirea acestuia până 
la circa 4 km în aval de golul alpin era în fază de proiectare.

2.3. Analize şi studii în bazinul hidrografic al Râului 
Bâlea

UP Bâlea, suprafaţă forestieră în care este amplasat în între-
gime sectorul nordic al Transfăgărăşanului, este constituită 
din două bazine principale: Bâlea-Valea Doamnei şi Laita, şi 
din două trupuri mai mici situate în nordul UP, în continua-
rea platoului agricol.

Dacă până în 1963 trupurile de pădure precum şi zona de pe 
Valea Bâlii care gravita la drumul forestier (7.3 km) erau puse 
în valoare în condiţii economice, cea mai mare parte din su-
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prafaţa UP era nedeschisă. În trecut scoaterea lemnului din 
bazinele Bâlea-Valea Doamnei şi Laita s-a făcut prin plutit 
liber şi pe canale de apă.

________

Devenite ulterior Institutul de Studii şi Proiectări Silvice 
(ISPS), Institutul de Studii şi Proiectări Forestiere (ISPF), iar 
din 1970, Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Indus-
tria Lemnului (ICPIL) şi respectiv Ministerul Industriei Lem-
nului (MIL).

STE “Drumuri auto în UP I Bâlea”, întocmit în 1963 de Ateli-
erul instalaţii de transport al filialei ISPF Braşov, a analizat 
sub raport tehnic şi economic posibilitatea extinderii dru-
murilor auto în bazinele Bâlea şi Laita şi a ajuns la concluzia 
că dacă prin posibilitatea anuală de lemn bazinul Laita justi-
fica 15 km de drum auto, Bâlea n-o poate face nici pentru 2-3 
km. Prelungirea drumului pe vale până la Bâlea Cascadă nu 
era posibilă datorită pantei mari şi versanţilor aspri. Desfă-
şurările ar fi dublat lungimea.

Cum aprovizionarea cabanelor din amonte se realiza cu ca-
ravane de măgăruşi şi cum sub raport turistic zona era una 
dintre cele mai cunoscute, apreciate şi frecventate, şeful de 
proiect al STE a propus printr-o scrisoare motivată fostu-
lui Consiliu Popular al Regiunii Braşov colaborarea. Acesta 
a răspuns că este direct interesat de realizarea unui drum 
până la Cabana Bâlea Cascadă, având în vedere interesele 
turistice şi cinegetice din zonă. A urmat elaborarea unui PA 
care, în baza măsurătorilor topografice, a stabilit soluţia teh-
nică de amplasare, lungimea (6 km), valoarea de investiţie şi 
cotele de participare ale Consiliului şi MEF.

În 1965 ISPF Bucureşti a primit sarcina elaborării unui STE 
referitor la dezvoltarea reţelei de instalaţii de transport în 
bazinul Capra cu trecere peste Făgăraş în zona Bâlea. În anul 
următor atelierului de specialitate al filialei Braşov i-a intrat 
în plan studierea unei variante de drum auto pe versantul 
transilvănean, cu plecare din Valea Arpăşelului (afluent de 
stânga al Râului Arpaşul Mare). Varianta studiată se racorda 
la drumul forestier Arpăşel în amonte de confluenţa Pârâ-
ului Lupoaia cu Râul Arpăşel, traversa pe la obârşie Pârâul 
Lupoaia, ajungea în culmea dintre Arpăşel şi Bâlea, şi apoi în 
zona “La Bănci”. Continua pe versantul stâncos şi prăpăstios 
al Văii Bâlea şi ajungea în Poiana de sub Urlătoarea Bâlii, o 
parcurgea în lung, traversa apa Pârâului Bâlea şi prin întoar-
cere se înscria pe versantul vestic până în Culmea Văii Doam-
nei unde, printr-o buclă se îndrepta spre Creasta Munţilor 
Făgăraş. Urcând continuu pe versantul împădurit, cu încli-
nări foarte mari, cu viroage şi văiugi, unele culoare active de 
avalanşe cu pat golaş sau cu vegetaţie culcată pe stânca nudă, 
depăşea pieptul din dreptul Cascadei Bâlea şi intra în golul 
alpin. De aici şi până la Bâlea Lac parcurgea Căldarea glaciară 
secundară şi urca zona aspră ce precede platforma Lacului 
Bâlea. Culmea Făgăraşului urma să fie străpunsă printr-un 
tunel de 600 m lungime, la altitudinea de 2 100 m.

În urma analizării traseului Arpăşel-Bâlea Lac s-au întocmit 
două variante: drum auto şi drum auto combinat cu teleferic. 
Drumul auto continua pe cele forestiere existente pe cei doi 
versanţi ai Făgăraşului. În varianta drum auto-teleferic, dru-
mul auto se oprea la Cabana Bâlea Cascadă pe versantul nor-
dic şi la Stâna din Capra pe cel sudic. Între ele se propunea 

un funicular de 6 km, cu staţii la Cascada Bâlea, Bâlea Lac şi 
Şaua Capra. Deşi varianta auto avea câteva neajunsuri majo-
re cauzate de altitudinea mare, sezonul scurt de circulaţie şi 
o investiţie mai mare, pentru importantele avantaje pe care 
le realiza o legătură auto fără transbordări pentru turismul 
auto, preponderent în anii ce urmau, poiectantul general a 
optat pentru aceasta, urmând ca în viitor, pentru satisface-
rea nevoilor sporturilor de iarnă, în zona Bâlea-Capra să se ia 
în considerare şi un funicular.

O altă variantă de traseu situată pe versantul transilvănean 
a fost studiată de către ISPF Bucureşti pe planuri. Aceasta 
pleca de la Glăjerie, din drumul existent şi urmărea versan-
tul estic al Văii Bâlea până deasupra Cascadei. Pe parcurs, 
atingea zonele Pietrei Albe şi Cabanei Bâlea Cascadă unde în-
torcea şi urca până sub Culmea Buteanu. Pe un plai secundar 
ce cobora din culme, printr-o buclă se întorcea către Creasta 
Făgăraşului, depăşind abruptul Cascadei Bâlea. În amonte de 
acesta urma acelaşi traseu ca varianta Arpăşel.

Pe baza acestui studiu, a unor recunoaşteri anterioare în 
zonă, a bogatei experienţe a echipei de proiectare şi a presi-
unii timpului, s-a tras concluzia că această variantă, însorită 
şi cu unele avantaje turistice, comparată cu varianta Arpăşel, 
este cea optimă şi s-a dispus începerea măsurătorilor topo-
grafice în vederea întocmirii PE.

Drumurile amplasate în bazinul Bâlea au intrat în proiecta-
re în 1968 prin tronsonul Glăjerie-Cabana Bâlea Cascadă. În 
aprilie şi noiembrie 1970 erau proiectate şi predate benefici-
arului – Centrala de Exploatare şi Industrializare a Lemnului 
(CEIL) Sibiu – şi tronsoanele Cabana Bâlea Cascadă-Bâlea Lac 
părţile I şi a II-a.

2.4. Hotărâri ale Consiliului de Miniştri referitoare la 
Transfăgărăşan

Cu trecerea timpului se cristalizează şi concepţia de ansam-
blu privitoare la Transfăgărăşan.

În decembrie 1969 apare Hotărârea Consiliului de Miniştri 
(HCM) Nr. 2259 referitoare la “ Executarea drumului peste 
munţii Făgăraş între barajul hidrocentralei de pe Argeş şi 
comuna Arpaşu de Jos din judeţul Sibiu”. De această dată, 
drumul preconizat să traverseze Făgăraşii viza pentru pri-
ma oară o arteră care să facă legătura între Baraj şi DN1. La 
data apariţiei Hotărârii, Drumul de acces la coronamentul 
Barajului Vidraru, în prelungirea drumului judeţean Piteşti-
Curtea de Argeş-Căpăţâneni, era în folosinţă ca drum public 
de câţiva ani, iar drumul forestier de pe malul stâng al la-
cului ca şi prima parte a drumului de pe Pârâul Capra erau 
în circulaţie. Pe versantul nordic erau în exploatare drumul 
Glăjerie-Cabana Bâlea Cascadă şi în execuţie prima parte a 
drumului Cabana Bâlea Cascadă-Bâlea Lac.

În 1970 apare o nouă HCM, Nr. 1116, urmată în 1971 de 
alta cu Nr. 99 din 8 februarie, intitulată “Hotărâre privind 
modificarea unor prevederi ale Consiliului de Miniştri Nr. 
2259/1969 şi 1116/1970 pentru executarea drumului peste 
munţii Făgăraş, între barajul hidrocentralei de pe Argeş şi 
comuna Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu şi a unor obiective tu-
ristice”.

Din anexa 1 a HCM 99/1971 se poate vedea că aceasta, ca şi 
cele anterioare, prevedea punerea în funcţie în anul 1973 a 
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unei lungimi de 97 km drumuri auto, distribuite astfel:

•	 30 km drum naţional (era vorba de drumul de pe malul stâng 
al lacului de acumulare, devenit între timp drum public);

•	 44.4 km drumuri noi (19.7 km drum Capra II şi III şi 24.7 
km drum Glăjerie-Bâlea Lac);

•	 14 km lărgire drumuri forestiere (9 km drum Capra I şi 5 
km drum Laita-Glăjerie);

•	 7.8 km lărgire drum comunal (Arpaşu de Jos-Laita) şi

•	 0.8 km tunel.

Cei 97 km se distribuie astfel: 58.7 km în ramura sudică şi 
37.5 km în cea nordică; acestora li se adaugă 0.8 km de tunel

Modificarea esenţială prevăzută în HCM 99/1971 consta în 
schimbarea categoriei drumurilor. Întregul traseu al Trans-
făgărăşanului trecea din categoria drumurilor forestiere cu 
bandă simplă de circulaţie în categoria drumurilor publice 
de tip naţional. De la lăţimea platformei de 5.5 m şi a părţii 
carosabile de 3.5 m se trecea la 8 m şi respectiv 6 m. Împie-
truirea rămânea cea de tip macadam; numai pe drumul de 
contur era prevăzută impregnarea cu bitumină.

Ca urmare a modificării hotărâte, valoarea investiţiei s-a dublat.

3. Proiectarea
3.1. Proiectarea Drumului de acces la coronamentul 
Barajului Vidraru

Majoritatea tronsoanelor de drum care au intrat în alcătui-
rea Transfăgărăşanului, atât pe versantul argeşan cât şi pe 
cel transilvănean, au fost proiectate prin metoda clasică iar 
când aceasta n-a mai fost suficientă, datorită condiţiilor pe 
care le prezenta terenul – zone inaccesibile – , s-a apelat la 
procedee adaptate situaţiei.

Dintre toate tronsoanele Transfăgărăşanului cel mai dificil 
s-a dovedit a fi drumul public de acces la coronamentul Ba-
rajului Vidraru. La proiectarea acestui drum s-a folosit atât 
trasarea directă, cât şi cea indirectă.

În materialul ce urmează se vor descrie procedeele de lucru 
ale echipelor de proiectare din Colectivul Argeş al ISPF Bu-
cureşti, conduse de şeful de proiect şi de colectiv, ing. Mihai 
Ionescu (Fig. 9). Acesta a lucrat pe teren şi la birou împreună 
cu echipele sale de proiectare. Mai mult, ing. M. Ionescu a 
fost specialistul de înaltă clasă care a avut curajul să accepte 
provocarea de a propune şi apoi de a proiecta soluţii conside-
rate de mulţi cunoscători ca imposibile, asumându-şi riscuri 
pe care puţini le-ar fi acceptat.

Presaţi de timp, proiectarea drumului s-a realizat într-o sin-
gură fază, cea de PE, deşi pentru lucrări de-o asemenea difi-
cultate un PA ar fi fost mai mult decât necesară. Aşa cum a 
fost realizat, proiectul de execuţie a înglobat şi celelalte faze.

Într-o primă etapă traseul a fost studiat pe hărţi având curbe 
de nivel (hărţi ale Marelui Stat Major) la scara 1:25 000, iar 
pentru unele zone, pe planuri de situaţie detaliate, la scara 
1:20 000 şi chiar 1:500, prin măsurători terestre sau aerofo-
togrametrice; în acest fel întregul complex al Hidrocentra-
lei Argeş s-a proiectat într-un sistem unic de cote. Pe aceste 
hărţi şi planuri s-a fixat un poligon de bază provizoriu.

Pasul următor a constat din confruntarea planurilor cu tere-

nul – recunoaşterea terenului – prin parcurgerea cu piciorul 
a zonelor accesibile şi identificând reperele şi semnalele plan-
tate în teren de către topometriştii şantierului hidrocentra-
lei. În urma acestei operaţiuni s-a tras concluzia că lucrarea 
poate fi proiectată pe tronsoane independente, cu închidere 
pe punctele obligate de cote cunoscute, existente în teren. 
Totodată s-au stabilit şi procedeele de proiectare specifice fi-
ecărei zone. Zestrei existente de date i s-au adăugat cele noi, 
foarte folositoare şi hotărâtoare deciziei ce urma să fie luată.

A urmat o fază de studiu la birou cu care ocazie s-au restudi-
at şi completat planurile cu detaliile culese la recunoaşterea 
terenului şi s-a stabilit pe planuri traseul probabil care urma 
să fie transpus pe teren, împărţit în zone de lucru în funcţie 
de dificultăţile zonelor şi de procedeele de proiectare care ur-
mau să fie aplicate.

Date fiind condiţiile oferite de teren, specificul lucrării şi ur-
genţa de realizare a proiectului, s-au format mai multe echi-
pe de proiectare care pe teren puteau să lucreze independent. 
În afară de aparatura specifică ridicării în plan din care cli-
zimetrul nu putea lipsi, echipele au fost dotate cu altimetre, 
materiale de alpinism (frânghii, corzi, centuri de siguranţă, 
topoare ş.a.) şi de protecţie.

Pentru transpunerea pe teren a axei sau nivelului platformei 
drumului s-au folosit următoarele procedee de proiectare: 
trasarea directă, indirectă şi cea specifică zonelor inaccesibile.

Fig. 9. Şeful de proiect: ing. Mihai Ionescu. 
Project Manager: eng. Mihai Ionescu.

Cu excepţia zonei situate în apropierea albiei minore a Pârâu-
lui Valea lui Stan şi a zonelor inaccesibile – acestea însumea-
ză 20% din lungimea drumului – de-a lungul traseului s-au 
întins frânghii ancorate din loc în loc, de care s-au fixat corzi 
laterale cu care s-au legat muncitorii şi proiectanţii pentru a 
putea lucra în siguranţă.

Pe circa 40% din lungimea traseului s-a folosit trasarea direc-
tă, axa drumului fiind materializată pe teren iar poligonul de 
bază racordat.

În aceeaşi proporţie a fost folosită şi trasarea indirectă. În 
zonele respective linia poligonală a fost materializată mai 
sus sau mai jos faţă de axa drumului, în funcţie de condiţiile 
din teren pentru dirijarea şi ancorarea frânghiei longitudi-
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nale, precum şi de aşezarea aparatului topografic. În aceste 
zone linia poligonală a rămas neracordată, traseul fiind defi-
nitivat pe planuri, la birou, prin operarea deplasărilor de axă.

Pe 10% din lungimea traseului s-a folosit un procedeu de tra-
sare indirectă de un gen aparte întrucât terenul n-a permis 
aşezarea aparatului în zona de proiectat. Tachimetrul a fost 
aşezat fie pe platforma CFF din Valea Argeşului, fie pe talvegul 
Văii lui Stan. Din locurile de staţionare cu aparatul s-au fixat 
puncte la nivelul viitoarei platforme, materializate de munci-
tori şi proiectanţi alpinişti prin urcare sau coborâre pe corzi.

Terenul a prezentat şi două zone complet inaccesibile (circa 
10% din lungimea traseului) unde nu s-a putut face uz de nici 
un procedeu cunoscut. Versanţii stâncoşi, aproape verticali, 
erau complet lipsiţi de vegetaţie. În aceste zone s-au materia-
lizat capetele accesibile ale traseului. Acestea au fost predate 
constructorului împreună cu o declivitate obligatorie. Lun-
gimea dintre punctele accesibile a fost stabilită după hartă.

În zonele inaccesibile, ca de altfel şi în zonele în care s-a fo-
losit trasarea indirectă, materializarea axei drumului şi fi-
xarea elementelor geometrice definitive s-au realizat după 
deschiderea unei căi de acces de către constructor.

Pe întregul traseu distanţele dintre picheţi s-au măsurat fie 
direct cu lanţul, fie indirect cu stadia. Cotele altitudinale ale 
punctelor pichetate s-au determinat prin nivelment geome-
tric sau trigonometric cu închidere pe reperele sau punctele 
topografice din canevasul hidrocentralei. Pentru marea ma-
joritate a punctelor, nivelmentul transversal a făcut apel la 
poloboc şi lată. În zonele inaccesibile linia terenului a fost 
stabilită după planuri. Nivelmentul transversal astfel deter-
minat a fost completat cu ridicări de puncte radiate din staţii 
de pe traseu sau laterale.

În vederea stabilirii dispoziţiei generale a podurilor, pode-
ţelor cu deschideri mari şi a viaductelor s-au făcut ridicări 
topografice obişnuite.

Încă de la recunoaşterea terenului s-a făcut constatarea că 
în unele zone realizarea platformei drumului nu se va putea 
obţine decât prin executarea unor tunele. Cu această ocazie 
s-au stabilit unele elemente ca: intrări, ieşiri, lungimi, decli-
vităţi etc. în vederea încadrării în caracteristicile generale 
ale drumului. Ulterior aceste elemente au fost restudiate şi 
fundamentate temeinic. Pentru trasarea tunelelor s-au folo-
sit procedeele recomandate de literatura de specialitate: tra-
sarea directă pe deasupra, trasarea prin ocolire şi trasarea 
prin triangulaţie. Unele din elementele constructive ca: lă-
ţime, înălţime, secţiune etc. sunt comune tuturor tunelelor, 
iar altele ca: lungime, declivitate, portale, lucrări de protec-
ţie etc. sunt specifice fiecărui tunel. Drumul de acces la coro-
namentul Barajului Vidraru trece prin patru tunele. Cel mai 
scurt dintre ele şi-a arătat necesitatea la execuţie când s-a 
constat că stratificaţia nefavorabilă a versantului stâncos ar 
putea genera debleeri masive şi dezechilibrul lui.

Avizul geologo-tehnic referitor la proprietăţile mecanice ale 
rocilor, stratificaţia şi gradul de stabilitate al acestora, pre-
siunile ce se nasc în urma forării tunelelor etc. şi-a bazat 
concluziile pe observaţii de suprafaţă şi pe cercetări în unele 
galerii din zonă, efectuate pentru lucrările hidrocentralei.

În zonele cu pericol de accidentare, personalul de proiectare 

ca şi muncitorii, furnizaţi de şantierul hidrocentralei, aceş-
tia având pregătire fizică specială, au lucrat asiguraţi cu cen-
turi şi corzi legate de frânghia longitudinală sau de arbori 
bine înrădăcinaţi.

3.2. Proiectarea celorlalte tronsoane

Cea mai mare parte din lungimea Transfăgărăşanului a fost 
proiectată după metdoda clasică, folosită de regulă la drumu-
rile forestiere, respectiv prin pichetarea pe teren a traseului 
viitorului drum şi racordarea aliniamentelor liniei poligo-
nale. În alegerea traseului pentru încadrarea într-o anumită 
declivitate şi o bună adaptare a acestuia la relieful terenului, 
folosirea clizimetrului a fost de mare utilitate.

Până în 1971 când a apărut HCM 99, prin care Transfăgără-
şanul era trecut în categoria drumurilor publice, aliniamen-
tele liniei poligonale erau racordate prin curbe circulare. La 
reluarea proiectării pentru a transforma drumurile forestie-
re în drumuri publice, racordarea s-a făcut prin curbe progre-
sive de tipul clotoidelor. Elementele geometrice referitoare 
la pantele maxime şi razele minime cu care se proiectaseră 
drumurile forestiere corespundeau şi normativelor drumuri-
lor publice; în consecinţă n-au fost necesare modificări.

În zonele greu accesibile şi inaccesibile proiectanţii au piche-
tat pe teren o linie poligonală cât mai aproape de axa sau ni-
velul platformei viitorului drum. Linia poligonală a rămas 
neracordată. Numai după efectuarea deplasărilor de axă şi 
racordarea liniei poligonale pe planuri, la birou, şi deschide-
rea platformei de către constructor, s-a trecut la transpune-
rea axei pe teren şi racordarea poligonului.

La proiectarea sectorului nordic al Tranfăgărăşanului proiec-
tanţii n-au folosit decât trasarea directă şi indirectă. În zone-
le inaccesibile, proiectanţii ajutaţi de muncitorii din echipă, 
alcătuită din ostaşi ai Unităţii Vânătorilor de Munte Prede-
al, instruiţi în tehnica alpinismului, coborând şi urcând pe 
corzi, au putut realiza măsurătorile topografice ale unei linii 
poligonale. Locotenentul Almăjan, comandantul echipei de 
ostaşi, pe lângă instruirea proiectanţilor, a lucrat pe teren 
efectiv la trasare, dovedindu-şi cu prisosinţă utilitatea, acţi-
uni pentru care a primit aprecierile şi mulţumirile ing. Ioan 
Cazan cu care a colaborat frumos şi eficient (Fig. 10).

Fig. 10. Proiectarea Transfăgărăşanului. Stânga: ing. Ioan Ca-
zan coborând pe coardă. Dreapta: ing. Ioan Cazan şi lt. Almăjan. 

Designing Transfăgărăşan. Left: eng. Ioan Cazan descending on the 
rope. Right: eng. Ioan Cazan and lt. Almăjan.

3.3. Aprecieri privitoare la personalul de proiectare
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Începând din 1961 MEF prin ISPF, iar din 1970 MIL prin 
ICPIL, a proiectat toate tronsoanele de drum ale Transfă-
gărăşanului situate între Cătăţâneni şi DN1 şi a reproiectat 
pentru lărgire drumurile deja proiectate până în 1971 cu 
excepţia drumului de pe malul stâng al Lacului Vidraru, re-
proiectat pentru lărgire de Ministerul Transporturilor (MT).

La data apariţiei HCM 99/1971, în sectorul sudic mai rămăsese-
ră de proiectat 8 km cuprinşi în drumul Capra III, iar în cel nor-
dic 3 km din drumul Cabana Bâlea Cascadă-Bâlea Lac şi tron-
sonul de drum Arpaşu de Jos-Glăjerie, în lungime de 12.8 km.

Faţă de prevederile HCM 99/1971, constructorul (Minis-
terul Forţelor Armate – MFA) împreună cu proiectantul 
(ICPIL), având acordul administraţiei locale, au iniţiat şi 
obţinut aprobarea organelor politice centrale cu privire la 
schimbarea traseului între comunele Arpaşu de Jos şi Câr-
ţişoara. Noul traseu, cuprins între DN1 şi Cârţişoara, în 
lungime de 4 km, era mai scurt cu 1.7 km, mai economic şi 
mult mai uşor. Execuţia era simplă, fără poduri şi ziduri, şi 
se putea realiza rapid.

MEF (MIL) şi-a îndeplinit obligaţiile de proiectare prin ISPF 
(ICPIL). În această acţiune au fost implicate atelierele (colec-
tivele) de proiectare a instalaţiilor de transport din ISPF Bu-
cureşti şi filiala Braşov, în colaborare cu atelierul de proiecta-
re a podurilor şi cel de studii geologo-tehnice ale institutului. 
Proiectanţii acestora şi-au arătat capacitatea profesională şi 
ataşamentul pentru profesia practicată prin modul exemplar 
cum şi-au îndeplinit datoria.

Fără a minimaliza importanţa suprastructurii în proiecta-
re, când aceasta era formată din profesionişti, începând cu 
conducera institutului şi sfârşind cu şefii de ateliere, afirm 
cu convingere că greul în proiectare l-au dus inginerii şefi ai 
echipelor şi ajutoarele lor, tehnicienii. Aceştia trebuiau să gă-
sească amplasamentul optim al traseelor şi să adopte soluţii-
le cele mai potrivite, materializându-le la teren, de multe ori 
în condiţii de mare periculozitate şi de vrăjmăşie climatică.

Cele două colective profilate pe proiectarea instalaţiilor de 
transport forestier implicate în proiectarea Transfăgărăşanului, 
au avut la conducere şi coordonare pe ing. Mihai Ionescu pentru 
sectorul sudic, iar pentru cel nordic, până în 1963 pe ing. Vasile 
Lazăr, şi apoi pe cronicarul acestor consemnări (Fig. 11).

Fig. 11. Colegi şi prieteni: ing. Aurel Amzică şi ing. Mihai Ionescu. 
Coleagues and friends: eng. Aurel Amzică and eng. Mihai Ionescu.

Parcurgând Defileul Argeşului şi urmărind cu privirea Dru-
mul de acces la coronamentul Barajului Vidraru se constată 
că acesta stârneşte deopotrivă nedumerire şi admiraţie. Une-
ori îţi vine să zici că “aşa ceva nu se poate”. Şi totuşi… Acest 
prim tronson al Transfăgărăşanului a fost gândit şi realizat, 
ca proiect, de specialişti cu profil forestier. Probând compe-
tenţă şi având încredere în forţele lor, au realizat ceea ce mul-
tora le părea de domeniul imposibilului. Din rândul acestor 
specialişti s-a detaşat personalitatea modestă dar inspirată 
şi dăruită muncii, de un curaj fără egal, a inginerului Mihai 
Ionescu, conducătorul colectivului de proiectare Argeş, şeful 
de proiect al lucrării, artizanul care, grupând în jurul lui o 
mână de ingineri şi tehnicieni inimoşi, dispuşi la mari sacri-
ficii şi sfidând gradul sporit de periculozitate al operaţiunilor 
topografice determinate de asperităţile terenului din defileu, 
ce voiau să sugereze că “pe aici nu se trece”, a realizat o lucra-
re situată în condiţii de teren de neconceput. Peste ani, acest 
tronson al Transfăgărăşanului, o bijuterie de 24 de carate, se 
va dovedi a fi nu numai un unicat al genului, ci şi o lucrare 
de mare încercare şi cutezanţă căreia i se vor acorda cele mai 
înalte aprecieri.

Impreună cu ing. M. Ionescu, la proiectarea ramurii sudice 
a Tranfăgărăşanului s-au remarcat şi colaboratorii acestuia. 
Cu părere de rău de a nu fi reuşit colectarea unor date comple-
te şi semnificative în ceea ce-i priveşte, şi solicitând înţelege-
rea celor nedreptăţiţi, rezumăm nominalizarea la următorii 
ingineri: Alexandru Toma, Costea Barba, Marian Avram şi 
Marin Oprea; si tehnicieni: Ion Ionescu, Aurelian Ionescu, 
Marin Fera, Cristian Buciu şi L. Ferenczi.

În diferitele faze al proiectării, colectivul de instalaţii de 
transport al filialei ISPF Braşov a rulat aproape întregul per-
sonal de ingineri şi tehnicieni (Fig. 12). Proiectele de execuţie 
însă au fost încredinţate spre soluţionare celor mai capabili 
ingineri. Aceştia aveau însumate în experienţă proprie zeci 
de kilometri de drumuri situate în condiţii dificile de teren, 
cărora le găsiseră rezolvări dintre cele mai potrivite.

Fig. 12. Proiectanţii versantului nordic al Transfăgărăşanu-
lui. Colectivul de proiectare a drumurilor din ICPIL Braşov. 
Printre ei, proiectanţii Transfăgărăşanului: N. Crintea, L. 

Madarasz, K. Bottesch, A. Amzică, I. Cazan, V. Buziac şi A. Me-
rişanu. Lipsesc din fotografie R. Schiel şi I. Hudiţă. 

The designers of Transfăgărăşan northern slope. The team of road de-
signers of ICPIL Brasov. Among them, the designers of Transfăgărăşan: 

N. Crintea, L. Madarasz, K. Bottesch, A. Amzică, I. Cazan, V. Buziac 
and A. Merişanu. Missing from this photo R. Schiel and I. Hudiţă.
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Primul tronson din sectorul nordic, cel dintre Glăjerie şi “La 
Bănci”-Piatra Albă, de 7.5 km, a fost proiectat de ing. Nicolae 
Crintea, un admirabil colaborator şi profesionist, ajutat de 
tehn. Ion Hudiţă. Tronsonul următor, până la Cabana Bâlea 
Cascadă, de 3.8 km a fost încredinţat ing. Kurt Bottesch, om 
de o conştiinciozitate şi moralitate exemplare, ajutat de ing. 
Rolf Schiel şi tehn. Vasile Buziac. Cel mai dificil traseu şi cu 
lungimea cea mai mare, de 13.4 km i-a revenit ing. Ioan Ca-
zan. Acesta era cel mai calificat dintre proiectanţii colectivu-
lui, cel care avea şi experienţa cea mai bogată şi se distinsese 
şi cu ocazia proiectării altor trasee dificile. Colaboratorul său 
fidel, tehn. Adrian Merişanu, dispus la sacrificii continue, 
policalificat la locul de muncă, un organizator desăvârşit al 
activităţii în teren, un desenator cu mână de aur, un gospo-
dar “bun la toate”, şi-a însuşit tehnica proiectării la nivelul 
inginerilor, lucru ce i-a fost de mare ajutor (Fig. 13). Această 
echipă a fost obligată să deprindă de la alpinişti profesionişti 
tehnica utilizării coardei şi uneori a făcut uz de ea. Ampla-
sarea bretelelor de serpentine pe pieptul dintre cele două 
căldări glaciare, aspect cu care Transfăgărăşanul a ieşit în 
lume după aprecierea presei străine de specialitate, este ro-
dul muncii acestei echipe. Evidenţiaţilor de mai înainte li se 
poate alătura şi tehn. Ludovic Madarasz, utilizat acolo unde 
era nevoie, şi autorul unora din fotografiile din lucrare.

  

  

Fig. 13-14. Echipele de proiectare ale versantului nordic al 
Transfăgărăşanului. Foto 1: N. Crintea şi I. Hudiţă. Foto 2:  

I. Cazan, K. Bottesch şi A. Merişanu. Foto 3: R. Schiel. Foto 4:  
V. Buziac. Foto 5: L. Tocan 

Design teams of the northern slope of Transfăgărăşan. Photo 1:  
N. Crintea and I. Hudiţă. Photo 2: I. Cazan, K. Bottesch and A. Merişa-

nu. Photo 3: R. Schiel. Photo 4: V. Buziac. Photo 5. L. Tocan

Controlul tehnic şi economic (CTE) al proiectării în ambele 
sectoare a fost asigurat în permanenţă de ing. Leonid Tocan 
(Fig. 14), un specialist echilibrat, cu mare experienţă în pro-
iectare şi un colaborator talentat. Intervenţiile sale utile şi 
numai la obiect se făceau fără ostentaţie. La început, o scurtă 
perioadă, a participat şi ing. Mihai Carp.

Pentru sectorul sudic ca şef de proiect a funcţionat ing. Mi-
hai Ionescu, iar pentru cel nordic, până la introducerea tru-
pelor de geniu ale MFA la execuţie, în 1970, şefia de proiect 
a avut-o şeful de colectiv al filialei Braşov, iar după aceea ing. 
Teodor Guţu.

La proiectarea lucrărilor de artă, lucrări care au contribuit în 
mare măsură la ridicarea valorii estetice a drumului, din co-
lectivul de poduri al institutului s-au remarcat, printre alţii, 
şeful de atelier ing. Virgil Chiriazi, inginerii consilieri Tăna-
se Petrişor şi Sergiu Vârjoghe, şi inginerii Alexandru Anisto-
roaie şi Constantinescu.
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Din arhiva personală.

Abstract
The National Road Transfăgărăşan (From its histo-
ry) Part I

This paper describes the various stages of design and 
execution of the National Road 7C, also known under 
the name of Transfăgărăşan, as well as the elements of 
the natural frame hosting this construction. These as-
pects are set in a historical perspective, and emphasize 
the efforts necessary to overtake the inherent difficulties 
bound to an extremely unfriendly landscape. Started as 
a forest road, but realizing the touristic potential of the 
area, the project was extended to become an automotive 
road. A section of the paper is devoted to the design per-
sonnel that holds the merit in the present value of the 
Transfăgărăşan. We mention and discuss the various te-
chnical solutions, as well as a series of aspects related to 
the harm inflicted to nature during the construction of 
the road and their final resolution. One may say now, al-
most 40 years after its inauguration, that the investment 
was fully justified, yielding to more than it was initially 
planned for. The Transfăgărăşan is and will remain a re-
ference work of monumental size and everlasting beauty.

Keywords: National Road 7C, Transfăgărăşan, automoti-
ve road, history, elements of the natural frame, technical 
solutions, touristic potential of the area.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

154

Omagiu distinsei personalităţi a  
dr. ing. Aurel D. Amzică la împlinirea 

frumoasei vârste de 90 de ani
Valentin Bolea

Domnul dr. ing. Aurel D. 
Amzică ne vizitează la 
Redacţia Revistei de Sil-

vicultură şi Cinegetică cu veşnicul 
său zâmbet jovial, cu modestia lui 
molipsitoare şi ascultând conver-
saţia lui fermecătoare nu-ţi vine 
să crezi că în faţa ta se află:

•	 un erou decorat cu Ordinul CO-
ROANA ROMÂNIEI în 1944 şi 
cu STEAUA ROMÂNIEI în 1945;

•	 un profesionist desăvârşit, ab-
solvent a două facultăţi, având 
ca lucrare de referinţă participarea la proiectarea ramurii 
nordice a TRANSFĂGĂRĂŞANULUI pe 35 km;

•	 un cercetător ştiinţific, cu doctorat în ştiinţe tehnice, cu 
două inovaţii admise spre generalizare şi numeroase arti-
cole la publicaţii periodice;

•	 un cadru didactic iubit de studenţi, autor şi coautor a patru 
cursuri şi manuale de învăţământ superior;

•	 un FIU AL ARGEŞULUI îndrăgit şi respectat pentru presti-
giul său moral, profesional şi civic;

•	 un soţ şi un tată model, cu un copil reuşit sub raport profe-
sional şi o familie fericită, care îi încununează viaţa.

Domnul dr. ing. Amzică D. Aurel este şi un extraordinar na-
rator, care prin talentul său a transformat un curiculum vitae 
într-o capodoperă literară, pe care o prezentăm în continuare 
în original, pentru a permite cititorilor să-i savureze măiestria.

Este născut la 26.10.1922 în Berevoeşti – Argeş, ca fiu al lui Du-
mitru şi al Mariei Amzică, fiind al patrulea copil din cei cinci.

Studii
Şcoala primară în comuna natală, trei clase la Liceul Internat 
Buftea şi următoarele cinci la Liceul Militar Mihai Viteazul 
din Târgul Mureş-Timişoara. Bacalaureat în mai 1942.

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie Piteşti între 
1942 şi 1944. Sublocotenent în 15 aprilie 1944.

Facultatea de Silvicultură Bucureşti-Braşov. Examen de stat 
în februarie 1951. Inginer silvic. Diplomă de merit Nr. 1743.

Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie Piteşti între 
1942 şi 1944. Sublocotenent în 15 aprilie 1944.
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Facultatea de Silvicultură Bucureşti-Braşov. Examen de stat 
în februarie 1951. Inginer silvic. Diplomă de merit Nr. 1743.

Facultatea Tehnico-Economică Secţia Silvicultură, Institutul 
Politehnic Bucureşti. Examen de stat în 1966, cu media ma-
ximă. Inginer economist. Diplomă Nr. 190.351.

Doctorat în ştiinţe tehnice în 1971. Doctor inginer. Diplomă 
Nr. 68.

Cursul vieţii
Plecat dintr-o familie de ţărani cu avere modestă în care 
munca era singura şi sigura brăţară de aur, neştiind dacă 
va face faţă concurenţei celor mai dotaţi, mai bine pregătiţi, 
mai perseverenţi, cu educaţie aleasă şi bine îndrumaţi, îm-
pins de nevoia de a depăşi lipsurile materiale de acasă şi de aş 
asigura un viitor, fără să aibe vocaţie sau atracţie deosebită 
pentru cariera armelor, în clasa a IV-a a intrat în Liceul Mili-
tar din Tg. Mureş. În acea vreme liceele militare constituiau 
un miraj prin faima la învăţătură, prin înlesnirile materiale 
pe care le ofereau elevilor bursieri şi prin perspectiva, ca ofi-
ţer, de a face parte din elita societăţii. La absolvirea liceului 
i s-a oferit posibilitatea de a continua instruirea militară în 
Germania. În 1942 faima armatei germane era pe creasta va-
lului. Majoritatea colegilor au optat totuşi pentru pregătirea 
în ţară. Câţiva au scăpat în viaţa civilă.

După absolvirea Şcolii Militare, sfârşitul lui martie 1944, a 
intrat în componenţa Regimentului 35 Artilerie Sibiu care 
se pregătea să plece pe front. Prin tragere la sorţi s-a decis să 
rămână la Partea Sedentară – P.S. – pentru instruirea noului 
contingent – 1945 – recent încorporat.

A plecat pe front la 24.08.1944 cu întregul efectiv apt de 
luptă al P.S. – ului — un Divizion cu două secţii – fără să 
nutrească speranţa întoarcerii acasă şi fiind convins că a-ţi 
da viaţa pentru pământul ţării este cel mai nobil sacrificiu. 
La sfârşitul lui septembrie 1944, Divizionul independent a 
intrat în alcătuirea Regimentului 35 Artilerie care se întor-
sese de pe frontul din Moldova cu armamentul şi efectivele 
complete.

A participat la luptele pentru eliberarea Ardealului, Ungariei 
şi Cehoslovaciei împotriva trupelor germane şi maghiare, în 
cadrul Diviziei a 18-a Infanterie din Armata a IV-a Română, 
pe itinerariul: Aiud, Câmpia Turzii, est Cluj, Zalău, Carei, Ur-
ziceni – graniţa cu Ungaria – Nyrbator, Vencsellö, Gava, To-
kay, Tiszalök (trecerea Tisei), Buzita – graniţa cu Cehoslova-
cia – Banska Bistriţa (râul Hron), Waag Bistriţa (râul Waag), 
Hradişte, Prestojov şi Ivani (pe râul Morava). A avut gradul 
de sublocotenent şi a îndeplinit următoarele funcţii: ofiţer 
de legătură cu infanteria, observator înaintat, cu transmi-
siunile, orientator si adjutant de divizion, cu operaţiile (la 
comanda regimentului), dar nu numai.

Comportarea pe câmpul de luptă se pare că i-a fost meritorie 
fiindu-i apreciată şi răsplătită cu decoraţiile: Ordinul CO-
ROANA ROMÂNIEI şi STEAUA ROMÂNIEI, precum şi prin 
propunerea, în 1945, de a fi avansat în grad.

La înapoierea de pe front în ţară – 2.08.1945 – Regimentului 
i s-a fixat ca garnizoană oraşul Oradea Mare. Până la trecerea 
în “cadrul disponibil” – 22.07.1946 – a îndeplinit funcţia de 
ofiţer cu informaţiile pe regiment.

Pe întreaga perioadă cât a făcut parte din cadrele active ale 
armatei, superiorii săi, depăşindu-se în generozitate, l-au 
apreciat ca fiind „un foarte bun ofiţer de artilerie”. Mai mult, 
chiar în primăvara anului 1946, Divizia a 18-a Infanterie şi 
Corpul IV Armată, prin „Birourile 2”, analizându-i activita-
tea, l-au dat drept exemplu pentru toţi ofiţerii informatori.

La 23.08.1946 a fost avansat locotenent, iar în perioada regi-
mului comunist a rămas „bun în grad”(lt.).

Între 1946 şi 1951 a urmat cursurile Facultăţii de Silvicul-
tură, după care, timp de 10 ani a activat în învăţământul su-
perior ca asistent şi şef de lucrări la facultatea absolvită, în 
care calitate a condus seminarii, lucrări practice, practici de 
an şi în producţie, proiecte de an şi de stat etc la disciplinele 
Tehnologia lemnului, Transporturi forestiere şi Exploatarea 
pădurilor. În anul şcolar 1957/58 a suplinit conferinţa Insta-
laţii de transport la Facultatea de Ingineri economişti.

În timpul culegerii datelor şi redactării proiectului de diplo-
mă — august 1950 – februarie 1951 – a fost încadrat la Şan-
tierul Rusca-Teregova (Caransebeş) la construcţia căii ferate 
forestiere Higeg-Higigel.

Din 1960 şi până la pensionare (1985), ca angajat al Insti-
tutului de Studii şi Proiectări Forestiere – I.S.P.F. – devenit 
Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Industria Lem-
nului – I.C.P.I.L. – a proiectat direct (ca inginer proiectant 
până în 1963), a coordonat (ca şef de atelier şi şef de colectiv) 
sau a avut responsabilitatea totală (ca şef de proiect) a dotării 
pădurilor cu reţeaua de drumuri auto forestiere în judeţele 
Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş, întocmind stu-
dii tehnico – economice (S.T.E), proiecte de ansamblu (P.E.) 
proiecte şi detalii de execuţie (D.D.E.). Activitatea pe care a 
desfăşurat-o a cuprins şi colaborări cu alte sectoare econo-
mice (energetic, minier, turism etc.). Proiectarea drumurilor 
auto pe conturul lacurilor de acumulare hidroenergetică şi în 
mod deosebit proiectarea ramurii nordice a Transfăgărăşa-
nului (D.N. 7C) pe 35 km rămâne ca lucrare de referinţă. La 
această lucrare capitală, în etapa de studiu tehnico-economic 
a participat ca şef de proiect, iar în etapele următoare ca şef 
de proiect şi ca şef al colectivului de proiectanţi supervizând 
soluţiile şi verificările. Proiectanţii, sub îndrumare, au efec-
tuat măsurătorile topografice, au cules datele de teren şi au 
întocmit proiectele şi detaliile de execuţie. S-ar putea adăuga 
studierea şi proiectarea reţetei de drumuri auto la Acumula-
rea Hidroenergetică Cireşu de pe platoul Comandău-Covasna.

Atât în anii de ucenicie la catedră cât şi în cei ce au urmat în 
economia concretă ca proiectant – cercetător, în calitate de 
colaborator – coautor sau autor independent a elaborat lu-
crări cu conţinut ştiinţific, unele în legătură cu activitatea 
de dascăl, altele – cele mai multe – izvorând din necesităţile 
practice imediate, majoritatea fiind publicate.

În perioada de cadru didactic, dr. ing. Aurel D. Amzică a fost 
asociat de profesorii Jiva Filipovici şi Vasile Andreescu la ela-
borarea manualelor de Tehnologia Lemnului, tipărit în 1956 
(prima ediţie fusese litografiată în 1953) şi Exploatare a Pă-
durilor, curs litografiat în 1959.

Cercetarea fundamentală referitoare la studierea desimii 
optime a reţelei de drumuri auto forestiere din România a 
format obiectul tezei sale de doctorat.
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Cu utilitate şi valoare apreciată se situează materialele publi-
cate în revistele de specialitate ale Ministerului Silviculturii. 
Acestea au vizat, în principal, elementele geometrice ale dru-
murilor auto forestiere, principiile de amplasare a reţelei de 
drumuri în fondul forestier, desimea optimă precum şi cele 
referitoare la artera de circulaţie publică cu numele de Trans-
făgărăşan.

Nu trebuie subestimat nici faptul că după pensionare omagi-
atul şi-a continuat activitatea de cercetare – scriere – publica-
re a unor aspecte interesante, unele cu parfum de arhivă, din 
domeniul de bază în care a activat, simbolul constituindu-l 
DN7C Transfăgărăşan, precum şi a unor experienţe trăite în 
vremea celui de al aoilea război mondial (Omagiu eroilor şi 
veteranilor de război di Berevoeşti – Argeş).

În anexă se prezintă o parte din titlurile elaboratelor sale.

I s-au admis spre generalizare inovaţiile privind: mă-
rirea hărţilor pe cale optică (Certificat 34/1962) şi tabele de 
calcul ale punctelor principale şi intermediare la racordările 
verticale (Certificat 44/1963)

Alte aspecte
După trecerea din învăţământ în proiectare – cercetare, Fa-
cultatea de Silvicultură a continuat să-i folosească serviciile 
încredinţându-i spre îndrumare absolvenţi în perioada efec-
tuării proiectelor de stat.

În 1974, prin adresa Universităţii Braşov Nr. 12699 a fost nu-
mit oficial cadru didactic asociat, în care calitate a participat 
la sesiunile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor cu 
comunicări ştiinţifice şi a ţinut în faţa acestora lecţii deschise.

Prin scrisorile nr. 56417/1976 şi 43783/1977 ale Ministeru-
lui Educaţiei şi Învăţământului a fost numit membru în co-
misiile de analiză şi susţinere a tezelor de doctorat elaborate 
de inginerii V. Opriţă şi M. Pătrăşescu.

Nefiind atras de politică şi neţintind prea sus s-a pus la adă-
post de furtuni şi ameţeli, ducându-şi viaţa în modestie şi 
în armonie cu sine însuşi, muncind în cinste şi credinţă şi 
oferind şi colaboratorilor şi apropiaţilor săi acest model.

O căsătorie normală şi un copil reuşit sub raport profesional 
ar putea încununa şi încheia ciclul vieţii sale în care destinul 
şi voinţa sa şi-au jucat rolul lor.

I s-au atribuit următoarele distincţii:

•	 Ordinul COROANA ROMÂNIEI clasa a V-a în gradul de ca-
valer cu spade şi panglică de Virtute Militară şi frunze de 
stejar (Ordin de zi 8/10/1944).

•	 Ordinul STEAUA ROMÂNIEI clasa a V-a în gradul de ca-
valer cu spade şi panglică de Virtute Militară şi frunze de 
stejar (O. Z. 114/07/1945).

•	 De două ori Ordinul STEAUA REPUBLICII POPULARE RO-
MÂNE clasa a V-a (Decret 150/1955 şi 342/1959).

•	 Diplomă de onoare pentru merite deosebite în cercetarea 
ştiinţifică forestieră (MEFMC, 1973)

•	 Medaliile: “Muncii“ (D.P. 1984/1974), “Eliberarea de sub 
jugul fascist” (D. 325/1954), A XXX-a aniversare a armatei 
(D.P. 214/1974) şi “Crucea comemorativă al celui de-al doi-
lea război mondial 1941-1945“ (D. 55/1995).

Dintre toate aceste distincţii cele mai apropiate sufletului 
său sunt cele primite pe front întrucât acestea n-au fost afec-
tate de considerente politice.

În alcătuirea acestui C.V., deşi s-a menţinut la suprafaţa eve-
nimentelor, a încercat să redea viaţa aşa cum a fost, bazată 
pe fapte şi documente şi eliminând cât mai mult din subiec-
tivismul firii umane.

Omagiatul speră că o adiere din inspirata meditaţie a pro-
fundului Vlahuţă să-l fi atins şi pe el, ca un ecou, cu:

„Bine e să ştii, la moarte, că o dungă laşi, un nume;

Ca-i săpat la zidul nopţii – ca-i muncit să-ţi scoţi în lume,

Din al creierului zbucium, ca pe-un diamant, ideea,

Urma-ţi va fi cunoscută pe-unde ţi-ai purtat scânteia”

ANExă
Lista selectivă a lucrărilor

A. Cursuri, manuale, cercetare fundamentală

1. Tehnologia Lemnului (autori: J. Filipovici şi A. Amzică), 
284 pag., Editura tehnică, Bucureşti, 1956.

2. Exploatarea pădurilor (autori: V. Andreescu şi A. Amzi-
că), 670 pag., Litografia învăţământului, Or. Stalin, 1959.

3. Contribuţii la studiul desimii optime a reţelei de dru-
muri auto forestiere din România (teză de doctorat), 246 
pag., Institutul Politehnic Braşov, 1971.

B. Articole la publicaţii periodice

1. Contribuţii la studierea elementelor de proiectare ale dru-
murilor forestiere I, în Revista Pădurilor RP nr. 9/1959.

2. Idem II, în RP nr. 10/1960.

3. Probleme ale instalaţiilor de transport în Bazinul Arge-
şul superior (autori M. Ionescu şi A. Amzică), în RP nr. 
6/1966.

4. Drumul de acces la coronamentul barajului Hidrocentra-
lei Gh.Gheorghiu – Dej de pe Argeş (autori A. Amzică şi 
M. Ionescu) în RP nr. 1/1967.

5. Desimea optimă a reţelei de drumuri forestiere, în RP 
nr. 3/1967.

6. Interpretări cu privire la desimea optimă a reţelei de 
drumuri forestiere, în RP nr. 4/1967.

7. Arteră de interes turistic între Bâlea şi Argeş, în Drum 
Nou nr. 6923/1967.

8. Consideraţii asupra unor elemente geometrice ale dru-
murilor forestiere, în Rp nr. 12/1967.

9. Cu automobilul peste masivul Făgăraşului – un proiect 
interesant, în Almanahul turistic, ONT Bucureşti 1968.

10. Soluţii eficiente în dotarea pădurilor de dealuri cu dru-
muri auto, în RP nr. 1/1969.

11. Magistrată turistică peste munţii Făgăraş, în Drum Nou, 
nr. 8031/1970.

12. Cu privire la amplasarea reţelei de drumuri auto foresti-
ere în regiunea de munte şi deal, în RP nr. 3/1977.

13. Cercetări privind stabilirea lăţimii minime a diferite-
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lor categorii de drumuri forestiere în vederea reducerii 
suprafeţelor scoase din producţia forestieră (Temă de 
cercetare ştiinţifică, coordonator R. Bereziuc. Din colec-
tivul de autori face parte şi A. Amzică), Universitatea din 
Braşov, 1980.

14. Fundamentarea lăţimii drumurilor forestiere pentru 
transportul lemnului cu autotrenuri de capacitate spo-
rită (autori: R. Berziuc, A. Amzică şi N. Olteanu), în RP 
nr. 5/1981.

15. Supralărgirea drumurilor forestiere în curbe pentru trans-
portul lemnului cu autotrenuri de capacitate sporită (au-
tori: A. Amzică, R. Bereziuc şi N. Olteanu), în RP nr. 6/1981.

16. Soluţii de proiectare eficientă pentru drumurile foresti-
ere amplasate în terenuri cu exces de umiditate (autori: 
A. Amzică şi K. Bottesch), în RP nr. 1/1982.

17. Stabilizarea şi consolidarea taluzurilor de drumuri cu 
vegetaţie forestieră. Experienţa Transfăgărăşanului. 
(partea I-a autori: A. Amzică, R. Bereziuc, V. Alexandru, 
I. Vlase şi P. Ciobanu), în RP nr. 2/1986.

18. Idem, Partea a II-a, în RP nr. 3/1986.

C. Lucrări nepublicate

1. Accesibilitatea Rezervaţiei forestiere Peleş-Şinaia (lucra-
re prezentată în sesiunea de comunicări ştiinţifice a spe-
cialiştilor din ICPIL în 1978). Autori: A. Amzică şi alţii.

2. Aspecte tehnico-economice privitoare la proiectarea, 
execuţia şi exploatarea drumului auto Tamina (autori: 
A. Amzică şi N. Crintea), lucrare prezentată la sesiunea 
cadrelor didactice din Universitatea Braşov în 1979.

3. Calculul debitelor maxime de viitură cu formula raţiona-
lă varianta I, ICPIL Filiala Braşov, 1984.

D. Lucrări realizate după pensionare

1. Omagii eroilor şi veteranilor de război din Berevoeşti – 
Argeş. Autori: A. Amzică în colaborare cu Bucur Antone; 
384 pagini. Ed. Tiparg Piteşti, 2009.

2. Cercetătorul Mihai G. Gava; Revista de Silvicultură şi 
Cinegetică nr. 28/2011.

3. Războiul şi onoarea profesorului universitar dr. Ing. Te-
odor P. Bălănică, în Revista de Silvicultură şi Cinegetică 
nr. 29/2011.

4. În memoria profesorului universitar dr. ing. Vasile 
Andreescu, în Revista de Silviculturî şi Cinegetică nr. 
31/2012. Autori: Aurel Amzică şi Alexandru Filipescu.

5. Drumul Naţional Transfăgărăşan, partea I, în Revista de 
Silvicultură şi Cinegetică nr. 31/2012.

6. Drumul Naţional Transfăgărăşan, partea II, în Revista 
de Silviculturî şi Cinegetică nr. 32/2013 (în curs de pu-
blicare).
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Consideraţii tehnice şi practice 
asupra gaterelor mobile

Daniel I. Gligoraş

1. Consideraţii introductive

În dicţionarele de limba română se fac multiple referiri , 
cu privire la noţiunea de gater fără ca între diferite păreri 
să existe diferenţe sensibile, astfel: – Alexandru Cioră-

nescu (1958 – 1966) redă noţiunea de gater în modul urmă-
tor: Gater – fierăstrău mecanic, joagăr; Vasile Brebau (1974) 
prin gater înţelege un ferăstrău mecanic pentru debitarea în 
piese a lemnului rotund sau a lemnului tăiat în prealabil în 
prismă. Cam în acelaşi mod s-a definit noţiunea de gater şi 
de către alţi autori care de-a lungul timpului au contribuit 
la elaborarea dicţionarelor de limba romană, referindu-ne 
aici la Florin Marcu şi Constant Mânecă (1986), Iorgu Iordan 
(1998), Florin Marcu (2000), precum şi în dicţionarul expli-
cativ al limbii române şi dicţionarul de sinonime apărute în 
anul 2002. Este interesant de subliniat că în toate sursele 
amintite cuvântul “gater“ este provenit din limba germană. 
De asemenea se precizează faptul că în toate sursele de infor-
mare nu este definită noţiunea de gater mobil.

În baza exemplelor anterioare, în cele ce urmează se încearcă 
clarificarea noţiunii de gater mobil. În opinia noastră gater 
mobil este instalaţia care poate fi deplasată cu uşurinţă din-
tr-un loc în altul în vederea debitării buştenilor în diferite 
sortimente de cherestea. Această categorie de gatere se poate 
folosi pentru debitarea buştenilor în pădure, lângă parchete 
cu material lemnos, în gospodăriile particulare şi depozitele 
de buşteni unde se prelucrează diferite sortimente lemnoase 
pe bază de comenzi speciale.

Aceste gatere pot fi cu avansul gaterului în material sau cu 
avansul lemnului în pânza tăietoare.

Acestea se pot echipa cu mai multe tipuri de organe active, 
organe active care taie prin frezare şi care pot fi de diferite 
forme constructive: – freză lanţ, pânză continuă (freză con-
tinuă) cu dinţi triunghiulari, trapezoidali, dreptunghiulari, 
universali, etc., precum şi freză disc cu dinţi asemănători cu 
cei specificaţi anterior.

Sub aspectul posibilităţilor de deplasare, aceste gatere pot fi 
transportate manual de către o singură persoană sau în mij-
loace auto de mic tonaj (1,5 t).

Cele transportate de om sunt alcătuite în ansamblu dintr-un 

ferăstrău mecanic solidarizat pe o ramă de susţinere în tim-
pul debitării. Datorită simplităţii lor acestea sunt cele mai 
răspândite în special în gospodăriile particulare.

Sub aspectul mobilităţii lor, în aceeaşi categorie se încadrea-
ză şi gaterele perfecţionate cu cadru din materiale uşoare 
(aluminiu, lemn), care sunt destinate unui spectru mai larg 
de utilizare. Perfecţionarea constă în prezenţa unui cadru de 
susţinere a ferăstrăului mecanic cât şi a unei mici cantităţi 
de buşteni pregătite să intre în procesul de debitare. Aceste 
avantaje sunt evidente în special în ceea ce priveşte como-
ditatea de debitare a buştenilor precum şi în ceea ce priveş-
te calitatea materialului rezultat. Tot ca o notă pozitivă se 
apreciază şi faptul că timpul de instalare şi demontare este 
aproximativ scurt. Dintre acestea mai cunoscute sunt mini-
gaterele cu cadru îmbunătăţit.

Caracteristica cea mai importantă a acestor gatere constă în 
debitarea piesă cu piesă a buştenilor. Debitarea buştenilor în 
pădure facilitează aducerea materialului lemnos la mijloace-
le de acces hipo sau auto, ceea ce nu se poate realiza cu piesele 
aflate sub formă de buştean. Alte aspecte care merită a fi evi-
denţiate, vor fi prezentate în cotinuare.

În aceeaşi categorie de gatere dar beneficiind de mai multe 
îmbunătăţiri sunt gaterele suedeze cunoscute sub denumi-
rea de tip “Logosol“ şi urmărind criteriul perfecţionării pe 
o treaptă superioară se pot adăuga şi instalaţiile de debitare 
prevăzute cu pânză panglică.

Datorită multiplelor avantaje pe care le oferă, acestea re-
prezintă categoria de gatere cea mai răspândită, atât în ţara 
noastră cât şi în numeroase alte ţări europene importante. 
Din această categorie pot fi nominalizate o serie de gatere 
din producţia internă (FBO-01 CUT; FBO-02 CUT; FBO-03 
CUT , precum şi alte fabricate în special în Suedia şi Germa-
nia (Serra, NORWOOD).

Din categoria echipamentelor utilizate pentru debitarea buş-
tenilor în cherestea nu trebuie neglijate pânzele circulare, pe 
care utilizatorii le folosesc în special pentru tivirea materi-
alului obţinut din alte gatere, dar şi pentru debitarea unor 
buşteni a căror diametru la capătul gros nu depăşeşte 25 cm.

Cu privire la categoria de gatere mobile se poate afirma că 

PRELUCRAREA LEMNULUI
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răspândirea lor în ultimul deceniu poate fi dată prin avanta-
je generale pe care le oferă. Între acestea, în opinia noastră 
cele mai importante sunt: Costurile de achiziţie convenabi-
le; Consumul energetic relativ scăzut; Instalarea cu oarecare 
uşurinţă în punctul de lucru precum şi demontarea şi încăr-
carea cu un număr scăzut de lucrători; Acţionarea în sarcină 
de motoare cu ardere internă sau electrice, a căror putere nu 
depăşeşte 10 kw, trebuind să precizăm că majoritatea acesto-
ra necesită motoare de acţionare de cel mult 5 kw; Instalarea 
în locul unde sunt stivuiţi buştenii, permite reducerea con-
sumului de forţă umană în timpul manipulării acestora până 
la introducerea în procesul de debitare ; Ajustarea comodă a 
echipamentului de tăiere în raport de cerinţele solicitanţi-
lor de material prelucrat; Reducerea consumului de material 
lemnos sub formă de rumeguş la majoritatea gaterelor mobi-
le, excepţii făcând acelea care au ca organ tăietor frezele de 
tip lanţ; În faza –premergătoare – când are loc prismuirea 
materialului, se subliniază că întoarcerea buştenilor se face 
destul de uşor; Nu necesită personal de deservire cu un grad 
ridicat de calificare; Întreţinerea organelor active se poate 
efectua chiar în incinta şantierului de lucru, iar montarea şi 
demontarea acestora pe organele de antrenare se face uşor; 
Deşeurile rezultate din debitarea la pădure pot fi în parte fo-
losite sub formă de combustibili, îngrăşământ natural (ru-
meguş), araci sau elemente de împrejmuire a unor mici su-
prafeţe de interes forestier.

Printre dezavantajele de ordin general nu putem omite fap-
tul că la fiecare cursă de lucru se debitează doar o singură 
piesă. În aceeaşi ordine de idei sunt amintite limitele dimen-
sionale ale buştenilor – ca grosime şi lăţime.– care pot fi tă-
iaţi cu astfel de gatere.

Gaterele ocupate cu motoare electrice nu pot fi utilizate decât 
în situaţiile când există o sursă de curent corespunzătoare. 
În contrast cu acestea cele cu motoare termice au un dome-
niu mult mai extins de întrebuinţare.

2. Elemente de ordin constructiv şi 
funcţional
La majoritatea gaterelor mobile se întâlnesc următoarele 
componente de bază: platforma buştean, cadrul translator 
(cadrul suport, traversa mobilă, coloanele de ghidare, roţile 
de rulare, subansamblul de reglare şi susţinere a traversei şi 
subansamblul coborâre şi ridicare traversă); organe de tăiere.

Pe lângă componentele de bază se întâlnesc şi unele acceso-
rii. O importanţă mai mare o are maşina de ascuţit pânze cu 
toate componentele sale funcţionale.

Fig. 1. Elementele constructive ale gaterelor mobile. 1-Șine 
pentru deplasarea ansamblului gater; 2 – traversă pentru montarea 

buşteanului prin intermediul scoabelor; 3 – Cadru cu role pentru depla-
sarea ansamblului de tăiere; 4 – Suport de protecţie; 5 – Volanţi port 

Pânze; 6 – Traversă mobilă; 7 – Coloane de ghidare; 8 – Riglă gradată; 
9 – Subansamblu de reglare şi susţinere a traversei mobile; 10 – Coloa-
ne de ghidare, 11 – Rezervor lichid pentru răcirea pânzei tăietoare; 12 

– Dispozitiv de siguranţă care asigură oprirea pânzei gaterului îndată ce 
s-a luat mâna de pe mâner; 13 – Motor electric; 14 – Suport susţinere 
rolă care culisează pe traversa mobilă; 15 – Rolă de ghidare a pânzei 

tăietoare; 16 – Pânza tăietoare (zonă de acţionare a pânzei tăietoare); 
17 – Traversă de fixare a liniei de rulare a căruciorului translator. 

Fig. 1. The components of mobile sawmills. 1 – rails for moving the 
sawmill assembly, 2 – beam for fitting log through staples, 3 – roller 

framework for moving cutter assembly; 4 – protection support; 5 – port 
blades flywheels, 6 – mobile beam, 7 – guiding columns; 8 – graded ru-
ler; 9 – subunit of control and support of mobile beam, 10 – directions 
columns, 11 – fluid reservoir for cooling the cutting blade; 12 – safety 
device that ensures sawmill blade stopping once you take your hand 
off the handle, 13 – electric motor 14 – stand supporting cross roller 

sliding on mobile beam, 15 – guidance roller for the cutting blade, 16 – 
cutting blade (area of operation of the cutting blade) 17 – fixing beam 

for rolling trolley line translator.

Din punctul de vedere al părţilor componente facem preci-
zarea că în cele ce urmează accentul principal se va pune pe 
prezentarea organelor active şi a unor informaţii referitoare 
la principiul de funcţionare în timpul debitării.

Gaterele de tip freză lanţ – Partea activă a acestor gatere 
este lanţul de tip universal. La primele două tipuri de gatere 
uşoare, menţionate în partea introductivă, organul activ este 
format dintr-o singură categorie de dinţi tăietori care înde-
plinesc şi funcţia de limitatori.

Fig. 2. Elementele geometrice ale unui dinte tăietor de la lanţul 
tăietor universal a)Vedere laterală. b) Vedere în plan Limitatorul 

de adâncime (O) se află în faţa părţii tăietoare a dintelui. Fiecare dinte 
tăietor este prevăzut cu o muchie tăietoare verticală (muchia pieptului), 
care se prelungeşte printr-o muchie orizontală (muchia spatelui). Geo-

metria dintelui mai cuprinde unghiurile de ascuţire (ɣ1, ɣ2), unghiurile 
deaşezare (ɣ1,ɣ2), unghiurile de tăiere (ɣ1,ɣ2) şi unghiurile de degajare 
(verticală ɣ= şi laterală ɣ= ). Mărimea avansului (h) pe care îl realizează 
limitatorul reprezintă diferenţa dintre partea extremităţii muchiei tăie-

toare a spatelui şi cota limitatorului de adâncime 
Geometry of a cutter tooth from the universal chain saw a) Side view. b) 

Plan view The depth limiter (O) is before the cutting part of the tooth. 
Each cutting tooth is provided with a vertical cutting edge (chest edge), 

which extends in a horizontal edge (back edge). Tooth geometry also 
includes sharpening angles (ɣ1, ɣ2), alignment angles (ɣ1,ɣ2), cutting 
angles (ɣ1,ɣ2) and clearance angles (vertical ɣ= şi lateral ɣ= ). The size 

of the advance (h) that the limiter achieved is the difference between the 
extremity of the cutting edge of the back and the rate of the depth limiter.
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Lanţul în ansamblul său este alcătuit din sectoare de lanţ de 
dreapta şi de stânga, aşa cum este prezentat în figura de mai 
jos (fig.3).

Fig. 3. Detaliu sector de lanţ: a) stânga, b) stânga-a) Sector de 
lanţ de dreapta: 1) dinte tăietor de dreapta; 2) Zală de legătură; 3) zală 
mediană; 4) zală de legătură; 5) dinte tăietor de stânga; 6) Zală de legă-

tură; 7)zală mediană; 8)zală de legătură; 9) dinte tăietor de dreapta. – b) 
Sector de lanţ de stânga: 1)dinte tăietor de stânga; 2) Zală de legătură; 3) 
zală mediană; 4) zală de legătură; 5) dinte tăietor de dreapta; 6) Zală de 
legătură; 7) zală mediană; 8) zală de legătură; 9) dinte tăietor de stânga.

Detailed chain sector: a) right, b) left-a) right chain section: 1) right-
tooth cutter, 2) connecting ring, 3) median ring, 4) connecting ring, 5) 

Left tooth cutter, 6) connecting ring, 7) median ring, 8) connecting ring, 
9) right tooth cutter – b) left chain section: 1) left cutter tooth, 2) con-

necting ring, 3) median ring, 4) connecting ring, 5) right tooth cutter, 6) 
connecting ring, 7) median ring , 8) connecting ring, 9) left cutter tooth.

La cele prezentate se adaugă în lista componentelor şi nituri-
le de asamblare, după cum se observă în imaginea alăturată.

Fig. 4. Vedere de ansamblu a lanţului tăietor 
Overview of cutting chain

Dintele lanţului tăietor universal lucrează de asemenea, ca o 
pană compusă efectuând atât tăierea în secţiune frontală cât 
şi cea în secţiune transversală. Procesul de tăiere a lemnului 
cu ajutorul lanţului tăietor universal depinde de următorii 
factori mai importanţi: specia lemnoasă, umiditatea lemnu-
lui, grosimea aşchiei desprinse, viteza de tăiere, tensionarea 
lanţului, mărimea unghiului dintelui şi gradul de ascuţire al 
muchiilor tăietoare.

Gaterele de tip freză disc – Partea activă a acestor gatere este 
o pânză circulară. Pânzele circulare sunt scule tăietoare re-
alizate din discuri circulare metalice – dinţate, utilizate în 
principal la prelucrările primare ale lemnului. Pânza circu-
lară este confecţionată din oţel nobil de scule (oţel 75 Gr), 
prelucrată la cald, echilibrată, durificată, ceaprazuită (distri-
buită) şi ascuţită.

Prin echilibrarea pânzei circulare, se înţelege îndepărtarea 

abaterilor de la planeitate, adică deformaţiile sau ciupiturile. 
Prin modificarea corespunzătoare a tensionării se măreşte 
duritatea pânzelor circulare, ceea ce permite mărirea pasu-
lui, îmbunătăţirea preciziei de tăiere şi calităţii suprafeţei 
tăiate. Mărimea ceaprazului (distribuţiei) este de regulă un 
sfert din grosimea corpului pânzei. Doar treimea superioară 
a dinţilor este ceaprazuită. Ceaprazuirea se realizează înain-
te de ascuţire.

Fig. 5. Controlul şi executarea tensionării la pânzele circulare 
a) – Pregătirea pânzei pentru tensionare; b – tensionarea corespunză-
toare; 1 – pânză circulară; 2 – golul pentru fixarea pe ax; 3 – rigla de 
control; 4 – zona de tensionarea corectă; 5 – zonă cu tensionare neco-

respunzătoare total; 6 – zonă cu tensionare slabă; 7 – cercurile concen-
trice trasate cu creta pentru desfăşurarea tensionării; 8 – punctele de 

batere cu ciocanul. 
Control and enforcement of tension in circular blades a – preparing 

blade for tensioning, b – proper tension, 1 – circular saws, 2 – gap to 
secure the shaft, 3 – ruler of control, 4 – correct tension zone, 5 – total 
area of   undue stress, 6 – low tension area, 7 – concentric circles drawn 

with chalk to carry tension, 8 – hammering points.

Fig. 6. Elementele dimensionale ale unei pânze circulare 
1-masa maşinii; 2 – pânză circulară; 3 – flanşele de fixare pe ax; 4 – cuţi-

tul divizor;5 – şuruburile pentru fixarea şi reglarea poziţiei de lucru a cuţi-
tului divizor; h – înălţimea maximă de tăiere; s – grosimea peretelui mesei 
maşinii; df – diametrul fişierelor; r – raza flanşei; R – raza pânzei dinţate. 
Fig. 6. Dimensional elements of a circular canvas 1-car mass, 2 – saw 
blade, 3 – spindle mounting flange, 4 – slicer knife, 5 – setting screws 
for fixing the working position of the knife divisor h – the maximum 

height of the cutting, – s wall thickness of machine table , df-file diame-
ter, r-flangebeam, R – radius serrated blade

Pentru gaterele de tivit şi spintecat, este obligatorie prezenţa 
cuţitului divizor în spatele discului dinţat, care are rolul de a 
evita blocarea pânzei circulare în piesa de lucru prin strânge-
rea sa în tăietură ca urmare a deformaţiilor ce apar în proce-
sul spintecării şi aruncarea înapoi a piesei.
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Gaterele de tip freză continuă – Partea activă a acestor tipuri 
de gatere sunt pânzele dinţate denumite simplu

pânze de gater. Aceste pânze sunt confecţionate dintr-o ban-
dă metalică elastică din oţeluri speciale(oţel aliat CROM, va-
nadium), fără sfârşit, zimţată pe o parte, sudată cap la cap 
fără adaos de material prin arc electric ( sudură de argon).

Dantura dinţilor poate fi compusă din dinţi triunghiulari în-
clinaţi sau dinţi cu ceafă, şi foarte rar cu dinţi bolţiţi.

Fig. 7. Tipuri de dantură utilizate la pânzele de gater 
a-dinţi triunghiulari înclinaţi; b – dinţi cu ceafă; p – pasul dinţilor; 

h – înălţimea dinţilor. 
Types of teeth used for sawmill blades 

a – inclined triangular teeth; b-neck teeth; p-tooth pitch; h-teeth height.

Se pot folosi şi pânze cu dinţi căliţi. Prin procesul de călire al 
dinţilor se obţine o pânză îmbunătăţită care creşte durata de 
utilizare şi volumul de material lemnos exploatat.

Fig. 8. Imagine dinţi căliţi 
Image hardened teeth

Cele mai bune rezultate s-au realizat cu pânze cu lăţimea în-
tre 35-40 mm, grosimea 0,9 – 1 mm, pasul dinţilor de 22 mm, 
cu profilul dintelui ceaprauzit prin îndoirea stânga-dreapta, 
al treilea rămânând drept.

Ceaprazuirea se face cu ajutorul cleştelui de ceaprauzit. Se 
porneşte de la dintele de la lipitură, care rămâne drept, iar 
apoi îndoirea pe o parte şi alta a dinţilor se face conform 
schemelor de mai jos.

Îndoirea pe o parte a dinţilor:

Fig. 9. Îndoire dinţi pe o parte 
Teeth bended on one side

După îndoirea pe o parte a dinţilor se procedează la răsucirea 
pânzei după care se trece la îndoirea dinţilor pe partea opusă 
după următoarea schemă:

Fig. 10. Îndoire dinţi pe partea opusă 
Teeth bended on the oposite side

Pânzele se folosesc în funcţie de particularităţile constructi-
ve, după dimensiuni, forma şi dispunerea dinţilor.

Caracteristicile constructive ale unei pânze de gater de tip 
freză continuă sunt: – lungimea utilă sau lungimea părţii 
dinţate; dantura pânzei formată din toţi dinţii la un loc; linia 
vârfurilor (respectiv linia care uneşte vârfurile tuturor din-
ţilor); spatele pânzei format din cantul opus părţii dinţate; 
lungimea pânzei se exprimă în mm şi este formată din lun-
gimea utilă (toată circumferinţa pânzei fiind utilă); lăţimea 
pânzei se exprimă în mm şi cuprinde distanţa dintre linia 
vârfurilor şi spatele pânzei ; feţele pânzei sunt suprafeţele ei 
laterale şi sunt denumite ( stânga sau dreapta) după poziţia 
pe care o au; grosimea pânzei se exprimă în mm sau în zeci 
de mm reprezentând distanţa dintre cele două feţe.

Deservirea şi capacitatea de lucru a gaterelor mobile

În ceea ce priveşte deservirea şi exploatarea gaterelor mobile 
se va pune accent pe cele cu organe active freză lanţ şi cele cu 
organe active freză continuă.

Deservirea şi exploatarea gaterelor mobile cu organe active 
freză lanţ – La gaterele mobile cu organe active freză lanţ 
(logosol), proprietarul de pădure se poate aproviziona singur 
cu cherestea. În funcţie de necesităţi, utilajul prelucrează 
buşteni de până la o grosime de 70 cm pentru a obţine grinzi, 
scânduri, şipci. Calitatea de tăiere este comparabilă cu cea a 
unui ferăstrău cadru.

Instalarea logosolului se realizează uşor şi simplu, fiind vorba 
despre un cadru fabricat în totalitate din pofile de aluminiu, 
care se instalează în pădure, la locul de doborâre al arborilor.

Fig. 11. Imagine logosol 
Logosol

După montarea cadrului Logosolului ( minigaterului ) pen-
tru care sunt necesare doar chei fixe şi o şurubelniţă, urmea-
ză amplasarea fierăstrăului mecanic pe platforma cadrului. 
În continuare se prinde ferăstrăul mecanic de platformă şi 
vârful şinei se acoperă cu un dispozitiv de protecţie.
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Buşteanul aflat pe doi suporţi se ridică prin folosirea mecanis-
mului cu manivelă, în vederea tăierii şi se asigură cu două bol-
ţuri (orice ridicare ulterioară corespunde reglării grosimii do-
rite de cherestea), iar un opritor cu dinţi păstrează trunchiul 
fixat. Învârtirea progresivă a manivelei de transport pune în 
mişcare ferăstrăul mecanic dorit, începând procesul de tăiere.

Deservirea minigaterului Logosol cu buşteni se face pe par-
tea cadrului de susţinere a suporţilor pe care se fixează ma-
terialul. Buştenii se aşează de preferinţă în faţa logosolului 
în partea pe unde se face alimentarea acestuia, la o înălţime 
apropiată de cea a nivelului maxim de coborâre a suporţilor 
de susţinere pe care se aşează şi se fixează buşteni ( vezi fig . 
13), realizându-se astfel mai uşor alimentarea logosolului cu 
material lemnos.

Sortimentele rezultate din debitarea buştenilor (cherestea, 
grinzi, şipci) se aşează în spatele cadrului minigaterului logo-
sol, opus suporţilor de susţinere a buştenilor (partea pe unde 
se face alimentarea cu buşteni), sau prin apropierea acestuia 
în funcţie de poziţia terenului pe care este instalat logosolul. 
În nici un caz acestea nu se depozitează în faţa minigaterului 
pe unde se realizează alimentarea cu material lemnos.

Transportul utilajului pe terenuri accidentate la distanţe 
mici se poate realiza de către om, dar în cazul în care este 
necesar ca deplasarea logosolului să se realizeze pe distan-
ţe mai mari sau dintr-o localitate în alta, aceasta datorită 
construcţiei simple şi greutăţii uşoare pe care o are, se poate 
transporta la locul utilizării fără probleme pe capota unei 
maşini prevazută cu suporţi de prindere.

Deservirea şi exploatarea gaterelor mobile cu organe active 
freză continuă – Gaterele active cu organe active freză conti-
nuă sunt deservite de către 2 lucrători. Respectiv un lucrător 
care execută operaţiile de pregătire, montarea-demontarea 
pânzei tăietoare, reglarea volanţilor în vederea rulării corec-
te a pânzei, reglarea rolei de ghidare, verifică dacă buşteanul 
este bine fixat şi efectuează mişcarea de avans a căruciorului 
translator, realizându-se procesul de tăiere al materialului 
lemnos. Cel de–al doilea lucrător participă împreună cu cei-
lalţi la alimentarea instalaţiei de muncă cu material lemnos, 
efectuează evacuarea şi stivuirea cherestelei rezultate după 
fiecare tăiere , înainte de retragerea căruciorului translator, 
ajută la manipularea buşteanului pe platforma de tăiere şi 
aprovizionează cu apă sau lichid special rezervorul de răcire 
al pânzei tăietoare. Trebuie ca ambii lucrători să fie echipaţi 
cu echipament corespunzător de protecţie.

Montajul acestor tipuri de gatere mobile cu organe active 
freză continuă asemănătoare cu ferăstraiele panglică se re-
alizează astfel:

 – Se pregăteşte terenul unde să va realiza platforma pe care 
va fi montat gaterul. Se alege un teren relativ plan, de men-
ţionat faptul că gaterele mobile de acest fel nu se montează 
în pantă. Pregătirea terenului de montare a gaterului mobil 
constă in realizarea unei platforme consolidate cu traverse 
din lemn semi-îngropate, aşezate în paralel una faţă de cea-
laltă la o distanţă de cca. 1 m între ele, pe o lungime sufi-
cientă în funcţie de lungimea liniei de rulare a căruciorului 
translato. Aceste traverse se aşează în boloboc, astfel încât să 
permită uşor montarea corectă a liniei de deplasare a gateru-
lui cu lăţimea mai mare decât linia de rulare a căruciorului, 

cu scopul a mări suprafaţa de sprijin pe teren.

 – După pregătirea platformei se fixează, montează şi se re-
glează linia de rulare a căruciorului pe traversele semi-îngro-
pate. Fixarea liniei de rulare se realizează prin şuruburi de 
prindere şi reglare de traversele semi-îngropate, realizată 
odată cu fixarea liniei de rurale a căruciorului.

Şinele de rurale ale gaterului sunt de 6 m sau din segmente 
de cate 3m, cele mai folosite in cazul nostru fiind cele de 3 
m, prin unirea acestora la locul de exploatare, deoarece sunt 
mai uşor de manipulat.

 – După mutarea şi reglarea liniei de rulare a gaterului, mon-
tarea acestuia este aproape finalizată, urmând a se aşeza pe 
şinele de rulare căruciorul translator. După aşezarea aces-
tuia pe linia de rulare se trece la pregătirea echipamentului 
pentru a se putea începe operaţia de tăiere.

Pregătirea gaterului pentru începerea operaţiilor de debita-
re se face astfel: Se realizează reglarea volanţilor în vederea 
aşezării corecte a pînzei tăietoare; Se montează pânza tăie-
toare (la montarea pânzei tăietoare se va ţine cont de sensul 
de antrenare al motorului şi poziţia dinţilor tăietori); Se veri-
fică ca pânza tăietoare să fie suficient de strânsă; Se montea-
ză apărătoare de protecţie a pânzei tăietoae; Se alimentează 
rezervorul cu lichid de răcire.

Pentru a putea începe procesul de tăiere se verifică ca buş-
teanul să fie bine fixat. Înainte de pornirea motorului şi de 
acţionarea pânzei tăietoare, lucrătorul trebuie să se asigure 
că nu este nimeni în lateralul sau in faţa gaterului. În timpul 
debitării , lucrătorii nu au voie să treacă prin faţa acestuia 
sau să stea în lateralul acestuia, ci doar la o distanţă conside-
rată suficientă ( 4m) pentru evitarea unor posibile accidente 
provocate de eventuala rupere a pânzei tăietoare.

Se porneşte motorul care acţionează pânza tăietoare şi se 
deschide robinetul rezervorului lichidului de răcire, printr-
un furtun se deplasează lichidul realizându-se răcirea pânzei 
tăietoare în timpul funcţionării. Apoi lucrătorul acţionează 
asupra căruciorului translator realizându-se avansul pânzei 
tăietoare în lemn.

Evacuarea cherestelei rezultate în urma tăierii se realizea-
ză întodeauna prin spatele căruciorului translator, înainte 
ca acesta să se retragă. Se acţionează mânerul care asigură 
oprirea pânzei gaterului de îndată ce s-a luat mâna de pe el 
şi se retrage căruciorul translator inapoi. Apoi se acţionează 
manivela subansamblului de coborâre si ridicare a traversei 
mobile, orice coborâre ulterioară corespunzând grosimii do-
rite a cherestelei.

Grosimea dorită a cherestelei se realizează prin verificarea 
coborârii traversei, indicată de linia gradată a gaterului. Se 
va ţine cont de grosimea pânzei (cca 2-3 mm).

După debitarea fiecărui buştean şi alimentarea gaterului cu 
următorul buştean se curăţă şinele de rulare ale căruciorului 
translator, înainte de a începe operaţia de debitare a urmă-
torului buştean.

Demontarea gaterului mobil cu organe active freză continuă 
se efectuează mult mai uşor decât montarea acestuia şi se rea-
lizează astfel: Se demontează apărătoarea pânzei tăietoare; Se 
demontează pânza tăietoare; Se goleşte rezervorul prin care 
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se realizează pânza tăietoare; Se ia căruciorul translator de pe 
şinele de rulare; Se desfac şuruburile de prindere ale şinelor şi 
se demontează linia de rulare a căruciorului translator.

După demontarea gaterului, acesta se pregăteşte pentru 
transport, se curăţă bine volanţii de antrenare a pânzei tă-
ietoare, se curăţă motorul dacă este cazul şi se curăţă bine 
şina de rulare.

Construcţia modulară a gaterului mobil cu organe active fre-
ză continuă şi greutatea scăzută sunt principalele avantaje 
care îl fac uşor de transportat. Niciuna dintre părţile compo-
nente ale acestuia nu cântăreşte mai mult decât pot ridica cu 
uşurinţă doi oameni.

Fig. 12. Imagine gater mobil cu organe active freză continuă 
pregătit pentru transport 

Image of mobile sawmill with active organs, continuous cutuerready for 
transportation
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Abstract
Technical and practical considerations of mobile sawmills

The mobile sawmill is the installation which can be moved easily from one place to another in order to cut logs in various 
kinds of lumber. This category of sawmills may be used for cutting the logs in the woods, near wooden material floors, in 
households and logs warehouses where various kinds of wood is machined based upon special orders.

For the most part of mobile sawmills the following main elements are encountered: log platform, movement frame 
(support frame, mobile rung, marker posts, drive train, adjustment kit and rung support kit, descending and lifting kit); 
cutting elements.

These may be equipped with various types of active elements, which are cutting by milling and which can be of different 
shapes: – chain mill, continuous blade (continuous mill) with triangular, trapezoidal, rectangular, universal teeth, etc., 
as well as disc cutter with teeth similar to those aforementioned.

The main characteristic of these sawmills is represented by the cutting piece by piece of the logs. Also as a positive cha-
racteristic is appreciated it’s relatively short time for installing and uninstalling.

Taking into consideration the aspect of the movement possibilities, these sawmills may be manually transported by only 
one person or by light cars (1.5 t).

Keywords: mobile sawmill, elements, characteristic, movement possibilities.
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Premiile anului 2012  
acordate de Societatea Progresul Silvic

Gh. Gavrilescu

Comisia de evaluare a lucrărilor, având ca preşedinte pe 
prof. dr. ing. Ion Florescu a selectat şi evaluat urmă-
toarele lucrări care îndeplinesc criteriile de premiere

1. Revista „Annals of Forest Research”
Colectivul de redacţie: Sorin POPESCU – redactor şef, Iovu-
Adrian BIRIŞ – redactor şef-adjunct, Dana Mohor – secretar 
redacţie, Marius Teodosiu, Nicolai Olenici, Olivier Bouriaud 

– membri.

Revista Annals of Forest Research (AFR), editată de Institutul 
de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), prin Editura Silvică 
(ES), face parte dintr-o gamă mai largă de publicaţii ale ICAS 
care au fost grupate în şase serii: i). Seria I: Periodice (An-
nals of Forest Research); ii). Seria a IIa: Lucrări de cercetare; 
iii). Seria a IIIa: Teze de doctorat; iv). Seria a IVa: Diseminare/
promovare; v). Seria a Va: Norme, îndrumări şi recomandări 
tehnice; vi). Seria a VIa: Manuale, tratate, monografii.

AFR este o publicaţie cu apariţie regulată, începând cu anul 
1934. Din anul 2008 apare sub denumirea de Annals of For-
est Research, care este versiunea în limba engleză a denumirii 
vechi – Analele ICAS. Iniţial a fost o publicaţie anuală, iar 
din anul 2010 apar două volume anual. Pe lângă tradiţia în-
delungată (78 ani), revista se remarcă prin nivelul ştiinţific 
ridicat al articolelor, prin adoptarea convenţiilor editoriale 

utilizate pe plan internaţional, prin utilizarea procesului de 
peer – review în selecţia şi pregătirea lucrărilor pentru publi-
care, fiind din acest punct de vedere cea mai bine cotată re-
vistă ştiinţifică cu specific de silvicultură din România.

Începând cu anul 2008, revista are şi o versiune electronică 
(ISSN 2065-2445), articolele fiind disponibile în format 
pdf intr-o bază de date prin intermediul unei interfeţe 
în limbile română şi engleză (www.e-afr.org). La URL-
ul http://www.editurasilvica.ro/analeleicas/english/de-
fault.php?l=online este disponibilă arhiva revistei, care 
conţine toate articolele publicate în perioada 1934-2012.

În AFR sunt publicate articole originale de cercetare şi sin-
teze care prezintă analize ştiinţifice critice şi exhaustive ale 
stadiului cunoştinţelor existente pe plan internaţional pe un 
anumit subiect major din domeniul ştiinţelor silvice. Toate 
lucrările trebuie să îndeplinească condiţia de a nu fi trimise 
spre publicare în alte reviste şi nici să nu fi fost publicate an-
terior. Înainte de publicare, lucrările sunt analizate şi avizate 
de către membrii de specialitate ai comisiei de referenţi şti-
inţifici ai publicaţiei, iar cele care nu îndeplinesc exigenţele 
minime pentru publicare sunt considerate inacceptabile. Ar-
ticolele sunt redactate în limba engleză şi sunt însoţite obli-
gatoriu de rezumat şi cuvinte cheie în limba engleză, precum 
şi de referinţele bibliografice menţionate în text.

Revista AFR s-a consacrat ca o publicaţie ştiinţifică de re-
ferinţă în domeniul ştiinţelor silvice şi ale mediului, având 
o contribuţie semnificativă la diseminarea, valorificarea şi 
creşterea vizibilităţii rezultatelor ştiinţifice pe plan naţional 
şi internaţional. Revista este considerată la nivel naţional o 
foarte valoroasă sursă de documentare, utilă specialiştilor 
din sectorul forestier datorită contribuţiilor pe care le aduce 
la fundamentarea gestionării durabile a pădurilor şi poten-
ţarea funcţiilor ecologice, sociale şi economice ale acestora.

AFR este indexată începând din 2011 în ISI Thomson Scientif-
ic Master Journal List (Science Citation Index Expanded, Cur-
rent Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences, 
Zoological Record, BIOSIS Previews), fiind singura revistă din 
domeniul ştiinţelor forestiere din ţară şi din sud-estul Europei 
inclusă în baza de date „Science Citation Index Expanded”.

DIN ACTIVITATEA  
SOCIETăţII “PROGRESUL SILVIC”
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De asemenea, AFR este indexată în cele mai relevante baze 
de date internaţionale de rezumate / articole: Scopus 

, CABI, Forestry Abstracts, Forest Science Database, Plant 
Genetic Resources Abstracts, Plant Breeding Abstracts, Di-
rectory of Open Access Journals (DOAJ), ULRICHSWEB, 
AGRIS (F.A.O.), Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld 
Academic Search Engine (BASE), http://www.intute.ac.uk/, 
http://www.worldcat.org/title/annals-of-forest-research/
oclc/712139376&referer=brief_results, http://www.naasin-
dia.org/documents/jrnlist.pdf

AFR este evaluată şi inclusă de către CNCSIS în categoria 
„A” (reviste incluse in Science Citation Index Expanded) 
(http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_
isi_2012.pdf).

Revista se difuzează în ţară şi străinătate pe bază de abo-
nament/comandă şi schimburi internaţionale. Din cele 300 
de exemplare tipărite la fiecare număr, un număr de peste 
100 este utilizat pentru schimburi internaţionale de publi-
caţii pe bază de comandă. Dintre publicaţiile ştiinţifice pri-
mite de ICAS cu regularitate prin intermediul schimburilor 
internaţionale amintim: i) reviste cotate ISI: Silva Fennica, 
Revue Forestiere Française, Forest Genetics, Forest Policy 
and Economics, Silvae Genetica; Tree rings; ii) reviste de 
specialitate necotate ISI: Silva Belgica, BFH Mitteilungen 
der Bundesforschungsanstalt fur Forst und Holzwistschaft, 
Studia Forestalia Slovenica, Acta Silvatica et Lignaria Hun-
garica, Boletin de Sanidad Vegetal Plagas, Spanish Journal 
of Rural Development. Cca. 100 de exemplare sunt trimise 
la biblioteci şi instituţii din ţară, iar diferenţa sunt achiziţi-
onate pe bază de comandă sau abonamente de unităţi silvice, 
universităţi, institute de cercetare, ONG-uri etc.

Pentru a creşte audienţa şi impactul revistei la nivel regi-
onal şi internaţional, începând cu anul 2008 revista apare 
în întregime în engleză, bordul editorial a fost completat cu 
specialişti reputaţi din străinătate, a fost adoptată o formula 
grafica nouă, mai modernă, mai practică, specifică publicaţi-
ilor ştiinţifice de elită, a fost modernizat website-ul revistei, 
a fost înfiinţată o versiune electronică a revistei, iar baza de 
date cu articolele complete în format pdf este accesibilă gra-
tuit tuturor utilizatorilor.

2. Catalogul Naţional al Resurselor Genetice 
Forestiere din România
Lucrarea a fost elaborată de un colectiv coordonat de dr. ing. 
Gheorghe PÂRNUŢĂ.

Cartea cuprinde două părţi: i) Catalogul Naţional al Resur-
selor Genetice Forestiere din România şi ii) Instrucţiuni 
tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice 
forestiere, ambele părţi fiind aprobate prin Ordinul Minis-
trului Mediului şi Pădurilor nr. 945 din 01.03.2012.

Necesitatea elaborării acestei lucrări este dată de obligati-
vitatea implementării reglementărilor naţionale – Legea nr. 
107/2011 – şi internaţionale asumate de România prin sem-
narea Rezoluţiilor Conferinţelor Ministeriale pentru Protec-
ţia Pădurilor din Europa adoptate la: Strasbourg 1990 – S2: 
Conservarea Resurselor Genetice Forestiere; Helsinki, 1993 

– H2: Îndrumări Generale pentru Conservarea Biodiversită-
ţii Pădurilor din Europa şi Viena, 2003 – V4: Conservarea şi 
Sporirea Diversităţii Biologice a Pădurilor din Europa.

Catalogul Naţional conţine resursele genetice forestiere 
(RGF) constituite în nuclee de conservare in situ, pentru toa-
te speciile de răşinoase şi foioase autohtone, şi de conservare 
ex situ, pentru speciile exotice introduse, importante şi rele-
vante din fondul forestier, existente în ecosisteme forestiere 
reprezentative.

Au fost constituite 698 de nuclee de conservare pentru 45 de 
specii forestiere de bază şi 31 de specii asociate (de arbori) 
existente în ecosistemele respective.

Fişele de catalog ale RGF conţin toate elementele de eviden-
ţă şi descriere referitoare la: unitatea care le administrează; 
localizarea administrativă (unitatea de producţie, unităţi 
amenajistice); suprafaţa; descrierea condiţiilor staţionale şi 
de arboret (inclusiv coordonatele geografice) ale nucleului de 
conservare şi componenţa zonei tampon.

Fiecare resursă genetică are un cod unic şi pentru fiecare re-
sursă genetică se precizează: denumirea; modul de conserva-
re (in situ sau ex situ); originea; forma actuală de proprietate 
(conform Codului Silvic – Legea nr. 46/2008).

Instrucţiuni tehnice pentru managementul durabil al resur-
selor genetice forestiere au fost elaborate pe baza rezulta-
telor ştiinţifice obţinute în cadrul proiectului COREGE FO-
REST (finanţat de la Ministerul Cercetării prin Programul de 
Cercetare de excelenţă – CEEX – în perioada 2005-2008) şi a 
datelor din literatura de specialitate românească şi străină 
existentă în acest domeniu.

Au fost realizate baze de date GIS pentru resursele geneti-
ce forestiere conservate in situ şi ex situ (în arborete) şi au 
fost realizate în total un număr de 29 de hărţi pentru cele 45 
de specii forestiere pentru care au fost constituite nuclee de 
conservare.

Această carte este foarte utilă inginerilor silvici pentru aplica-
rea în practică a prevederilor legale, O.M. nr. 945/01.03.2012, 
care la Art.3 precizează că „deţinătorii cu orice titlu de fond 
forestier sunt obligaţi să respecte instrucţiunile tehnice pri-
vind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.”

3. Cercetări privind lucrările de amenajare 
a reţelei hidrografice torenţiale din bazinul 
superior Tărlungului (Amonte de acumularea 
Săcele) – sub redacţia: prof.dr.ing. Ioan 
Clinciu
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Cartea cu titlul de mai sus, tipărită la Editura Universităţii 
Transilvania din Braşov (2011), prezintă pe larg rezultatele 
cercetărilor desfăşurate în cadrul a două proiecte UEFISC-
SU – CNCSIS, primul în perioada 2000 – 2004, iar cel de-al 
doilea în perioada 2009 – 2011. Ambele proiecte au avut ca 
temă comportarea şi efectele lucrărilor de amenajare a reţe-
lei hidrografice torenţiale de pe Valea Târlungului (amonte 
de Acumularea Săcele).

Coordonarea cercetărilor a fost asigurată de prof.dr.ing. Ioan 
Clinciu (directorul celor două proiecte amintite), din echipa 
de cercetare făcând parte mai multe cadre didactice de la 
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere (Ştefan 
Tamaş, Gheorghe Chiţea, Victor Păcurar, Cătălin Petriţan, 
Adrian Indreica, Cristian Tereşneu, Maria Vasilescu, Mihai 
Niţă), precum şi câţiva doctoranzi, masteranzi si studenţi 
care, la vremea respectivă, îşi elaborau teza de doctorat, teza 
de disertaţie sau proiectul de diplomă în specialitatea Ame-
najarea bazinelor hidrografice torenţiale.

Lucrarea este structurată pe patru părţi, volumul total fiind 
de 400 de pagini.

În primele două părţi (extinse pe 294 de pagini) sunt redate 
rapoartele ştiinţifice anuale elaborate de-a lungul celor două 
cicluri de cercetare (2000 – 2004 şi (2009 – 2011).

În partea a III – a (10 pagini) se prezintă un bilanţ asupra va-
lorificării şi diseminării rezultatelor cercetărilor: 2 articole 
publicate în reviste cotate ISI şi alte 14 publicate în reviste 
indexate în baze de date internaţionale, 9 comunicări susţi-
nute la sesiuni ştiinţifice naţionale (cu participare internaţi-
onală) şi/sau internaţionale, 2 teze de doctorat elaborate pe 
aceeaşi temă, dar în bazine hidrografice din alte zone ale ţă-
rii, un schimb de experienţă cu Universitatea Politehnică din 
Madrid, organizat pe Valea Tigăile din bazinul Tărlungeni, în 
care s-au desfăşurat cercetările.

În ultima parte a cărţii, cea de-a IV-a, se prezintă un rezumat 
extins în limba engleza (96 de pagini).

Noutatea rezultatelor obţinute îşi are originea în focalizarea 
cercetărilor într-o “nişă” încă neexplorată până la ora actua-
lă: identificarea legităţilor statistice privitoare la frecventa 
şi intensitatea evenimentelor care se produc în perioada de 
funcţionare a lucrărilor de amenajare a reţelei hidrografice 
torenţiale, în vederea trecerii la elaborarea şi la aplicarea 
unui program de monitorizare sistematică şi permanentă a 
bazinelor torenţiale amenajate în aria forestieră a ţării. Pen-
tru aceasta, în cadrul cercetărilor, autorii au aprofundat şi 
aspectul legat de instalarea şi evoluţia vegetaţiei forestiere 
(şi ierboase) pe sectoarele de albii amenajate cu lucrări hidro-
tehnice.

Lucrarea elaborată se remarcă printr-o ridicată valoare ştiin-

ţifică şi aplicativă, iar coordonatorul lucrării este cunoscut şi 
recunoscut pentru performantele sale în domeniul hidrolo-
giei, hidrotehnicii şi amenajării bazinelor hidrografice.

4. „Biodiversitatea ariilor protejate din zona 
Socol – Moldova Nouă”
Lucrarea a fost elaborată de Dănuţ Chira, Dan Stănescu, Ma-
rius Danciu, Neculai Patriche şi Adrian Ruicănescu, editată 
şi publicată de Editura Silvică, în anul 2011 (ISBN 978-606-
8020-22-8).

Autorii sunt personalităţi de prestanţă ştiinţifică, din cadrul 
Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, Universitatea 
de Vest din Timişoara Facultatea de Silvicultură şi Exploa-
tări Forestiere Braşov, Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Ecologie şi Acvacultură Galaţi şi Institutul de Cer-
cetări Biologice Cluj Napoca, aceştia reuşind să elaboreze o 
lucrare interdisciplinară (finanţată în cadrul proiectului PN 
II – PROBIO) de un înalt nivel ştiinţific.

Cercetările s-au desfăşurat în bazinul hidrografic al Dunării, 
cuprins între Socol – Baziaş şi Tri-Cule (cu unele referiri şi la 
sectorul din aval) şi îşi aduc contribuţia la cunoaşterea biodi-
versităţii într-o zonă unică în Europa, de o valoare deosebită 
a mediului natural (floră, faună, habitate, peisaj, relief), a 
tradiţiilor culturale, a vestigiilor istorice şi a resurselor.

În sectorul dintre balta Nera – Dunăre (Socol) şi Coronini 
(est de Moldova Nouă), incluzând Dunărea (cu ostroave 
şi bălţi), lunca şi terasa Dunării, dealurile ce se ridică spre 
Munţii Locvei şi depresiunea Moldova Nouă, cercetările s-au 
concretizat astfel:

•	 au fost identificate 388 specii de plante, dintre care 5 sunt 
noutăţi pentru Parcul Natural Porţile de Fier;

•	 au fost sistematizate 67 asociaţii floristice încadrate în 37 
habitate cf sistematicii române (trei noi pentru parc), re-
spectiv în 20 habitate Natura 2000;

•	 a fost confirmată prezenţa a 137 specii de păsări, dintre 
care 10 sunt noi pentru parc şi s-au determinat numeroase 
date calitative şi cantitative utile pentru înţelegerea dina-
micii populaţiilor speciilor protejate;

•	 s-au identificat 32 specii de peşti şi s-au făcut observaţii 
interesante privind spectrul capturilor comerciale;

•	 s-a cuantificat prezenţa a 181 specii de nevertebrate în 
zona de studiu; respectiv s-a completat numărul speciilor 
de coleoptere (la 217) în cadrul parcului, dintre care 5 spe-
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cii incluse în anexa II a Directivei 92 /43 /CEE şi 17 specii 
rare sau ameninţate la nivel naţional;

•	 s-a estimat existenţa în zona de studiu a 8 specii de amfi-
bieni, 7 specii de reptile, majoritatea protejate (3 prin Di-
rectiva 92 /43 /CEE); respectiv 2 specii de lilieci în zona 
Baziaş, 11 specii de lilieci în perimetrul Coronini – Padina 
Matei şi 13 specii de rozătoare în cadrul zonei de studiu.

Prin volumul şi valoarea contribuţiilor ştiinţifice la cunoaş-
terea biodiversităţii ariilor protejate din zona Socol – Mol-
dova Nouă, prin claritatea structurării cuprinsului pe 6 ca-
pitole, urmate de concluzii sintetice, prin grafica elegantă şi 
fotografiile relevante şi prin bibliografia laborioasă, lucrarea 
constituie o carte de referinţă în domeniul biodiversităţii, o 

„carte de vizită” a ariilor protejate din România şi un ghid util 
pentru biologi, silvicultori, cinegeticieni, ecologi, acvacul-
tori, ornitologi şi toţi iubitorii naturii.

La şedinţa festivă preşedintele Societăţii Progresul Silvic, 
domnul inginer Gheorghe Gavrilescu a înmânat Diplomele 
de Excelenţă şi premiile aferente.
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Un eminent genetician şi ameliorator – 
dr. ing. Iancu Căbulea – s-a stins

Ioan Blada

Născut la Cluj în 7 Iunie 1928 a trecut în 
lumea celor drepţi la data de 30 Mai 
2012 în localitatea Turda, unde, în ca-

drul Staţiunii de Cercetări Agricole din locali-
tate s-a dedicat cercetărilor fundamentale de 
genetică teoretică şi aplicativă în ameliorarea 
porumbului.

După terminarea liceului (1940-1947), în pe-
rioada 1947-1951 a urmat cursurile Facultăţii 
Agrotehnice din Cluj, pe care le-a absolvit cu 
diplomă de merit, fapt pentru care, între anii 
1951 – 1957 i s-a oferit postul de asistent şi lec-
tor universitar la aceeaşi facultate. După perioada universi-
tară a lucrat o lungă perioadă de timp (1957-2003) în cadrul 
Staţiunii de Cercetări Agricole Turda unde, a avut excepţiona-
le rezultate ştiinţifice şi practice în genetica şi ameliorarea po-
rumbului recunoscute nu numai la nivel naţional ci şi inter-
naţional. Acolo la Turda, în vârful dealului, datorită spiritului 
său de bun pedagog dar şi de loial şi altruist coleg, a reuşit, 
de-a lungul timpului, să închege o adevărată şcoală de gene-
ticieni şi amelioratori, dintre care unii profesori universitari.

Primul mare pas în formarea sa profesională s-a realizat lu-
crând la teza de doctorat întitulată Cercetări privind relaţiile 
dintre hibrizi de porumb şi formele parentale, pe care a susţi-
nut-o în anul 1966. Aşa cum mărturisea, toată activitatea de 
doctorand a desfăşurat-o fără a avea un conducător ştiinţific, 
astfel că cercetările de analiză genetică a caracterelor canti-
tative, efectuate prin efort propriu, au constituit nu numai 
rezultate originale ci şi priorităţi naţionale în respectivul 
domeniu.

În ţară, a mai participat la diferite stadii de specializare în 
cadrul multor instituţii cum ar fi Institutul Agronomic Cluj, 
I.C.C.P.T. Fundulea, Institutul de Tehnologie de Calcul şi In-
formatică din Cluj, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Me-
dicină Veterinară, Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj. La 
buna pregătire, un rol deosebit l-a avut conlucrarea s-a cu per-
sonalităţi de seamă dintre care se amintesc: academicienii N. 
Ceapoiu, E. Rădulescu, N. Giosan; membrii corespondenţi ai 
Academiei Române: C. Bodea, V. Velican, E. Negruţiu; profe-
sorii universitari N. Săulescu, I. Puia, G. Neamţu, T. Mure-

şan. Împreună cu echipa de la Turda precum şi 
cu personalităţi din învăţământul universitar 
a promovat cooperarea multidisciplinară în 
domeniul geneticii, fiziologiei, biochimiei, bi-
ologiei, informaticii şi statisticii matematice 
fapt care a dus la obţinerea de rezultate funda-
mentale şi aplicative remarcabile. Înafara cer-
cetărilor interdisciplinare menţionate, având 
ca scop obţinerea de informaţii privind deter-
minismul genetic al caracterelor, a desfăşurat 
o amplă activitate de consultanţă şi asistenţă 
ştiinţifică din alte domenii precum economia 

agrară, agrotehnică, mecanizare, plante furajere, pomicultu-
ră, genetică forestieră. Prin aceasta s-a realizat eficientizarea 
cercetărilor din respectivele domenii, contribuindu-se la or-
ganizarea, instalarea şi valorificarea experienţelor.

O deosebită eficienţă, trebuie considerată consultanţa şi asis-
tenţa ştiinţifică acordate în cadrul a două lucrări de doctorat 
din domeniul silvic, privind speciile zâmbru (Pinus cembra L.) 
şi jneapăn (Pinus mugo Turra). Concret, ajutorul acordat unor 
cercetători silvicultori a constat în consilierea analizei mate-
matice a determinismului genetic al caracterelor cantitative ale 
arborilor forestieri precum şi interpretarea datelor obţinute în 
urma testării familiilor full-sib obţinute din încrucişări con-
trolate în sistem complet dialel la respectivele specii. O parte 
din lucrările ştiinţifice întocmite pe baza analizei genetice 
menţionate au fost publicate în prestigioasa revistă interna-
ţională Silvae Genetica. Urmare acestei activităţi, genetica 
silvică din România s-a afirmat şi prin participarea şi prezen-
tarea de comunicări în cadrul unor congrese şi simpozioane 
interne şi internaţionale. Autorul acestui material, precum şi 
colegul lui mult mai tânăr – dr. ing. Flaviu Popescu –au fost, 
de nenumărate ori, beneficiarii omeniei şi ajutorului oferit în 
genetica cantitativă de către regretatul Iancu Căbulea, căruia 
şi acum în nefiinţa lui, îi aduc un sufletesc pios omagiu.

Dar formarea profesională s-a desăvârşit şi prin participarea 
la mai multe stadii de pregătire în cadrul unor instituţii in-
ternaţionale de prestigiu, după cum urmează:

•	 specializare în ameliorarea porumbului, în Franţa la 
I.N.R.A;

NECROLOG
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•	 specializare la Torino în utilizarea şi programarea calcula-
torului Olivetti;

•	 specializare în utilizarea sistemului automat de analize 
chimice Technicon Automatic Autoanalyzer, la firma Tech-
nicon din Roma;

•	 doi ani cursuri postuniversitare de genetică aplicată la 
Universitatea din Milano;

•	 specializare prin bursa FAO Andre Meyer, în perioada 
1968-1971 la Institutul de Cercetări Horticole Minoprio, 
Italia şi la Institutul de Genetică, Milano unde a lucrat cu 
personalităţi de prestigiu ale vieţii ştiinţifice ca A. Cau-
deron, X. Lascols, A. Bianchi, E. Ottaviano, G. Gavazzi, C. 
Lorenzoni.

Imensul bagaj de cunoştinţe acumulat a fost, în mod altru-
ist, împărtăşit colegilor de la Staţiunea de Cercetări Agricole 
din Turda pe ale cărei ogoare, a instalat şi evaluat numeroase 
experimente la porumb a căror rezultate au făcut obiectul 
multor comunicări publicate în reviste de prestigiu şi / sau 
prezentate la diferite manifestaţii ştiinţifice din ţară şi de 
peste hotare. Agenda sa cuprinde peste 150 lucrări ştiinţifice 
publicate, peste 40 comunicate şi nepublicate, peste 40 arti-
cole de propagandă tehnică, patru monografii în calitate de 
autor, cu peste 1300 pagini iar, în calitate de coordonator, un 
tratat de 652 pagini întitulat Studiul Monografic al Porumbu-
lui în care numărul paginilor proprii este de 148.

O pondere însemnată a lucrărilor ştiinţifice cuprinde rezul-
tatele cercetărilor cu caracter de fundamentare teoretică 
menite a contribui nemijlocit la perfecţionarea metodologiei 
procesului de ameliorare a porumbului, după cum urmează:

•	 cercetări de analiză a caracterelor cantitative iniţiate ca 
prioritate naţională;

•	 cercetări privind determinismul genetic al caracteristicilor 
fiziologice ale porumbului;

•	 cercetări privind determinismul genetic al calităţii boabe-
lor de porumb;

•	 cercetări privind determinismul genetic al rezistenţei po-
rumbului la boli şi dăunători şi implementarea conceptului 
de patosistem în ameliorarea porumbului;

•	 fundamentarea şi implementarea unor noi concepte meto-
dologice de ameliorare a porumbului precum: ameliorarea 
simultană pentru caractere şi însuşiri genetic antagoniste, 
valorificarea potenţialului genetic al citoplasmei, diversi-
tatea genetică şi fenotipică în determinarea heterozisului.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice proprii au stat la baza unui 
larg program de creare de hibrizi şi linii consangvinizate de 
porumb autohtone cu reale performanţe competitive celor 
din import şi mai ales în privinţa adaptării la condiţiile de 
mediu din ţara noastră. În cadrul programului amintit a cre-
at 31 hibrizi autohtoni omologaţi în calitate de autor şi cinci 
în calitate de coautor precum şi peste 200 linii consangvine 
folosite la noi creaţii hibride. Anual, hibrizii creaţi au fost 
extinşi în cultură pe câteva sute de mii de hectare au avut 
remarcabile efecte economice nu numai la nivel regional ci 
şi naţional.

Pe parcursul activităţii, a participat la diferite cooperări in-
ternaţionale dintre care se amintesc acelea cu Institutul de 

Cercetări pentru Cereale din Bernburg (Germania), Institu-
tul de Genetică al Universităţii din Milano (Italia), Institutul 
pentru Porumb şi Sorg (Republica Moldova), firma Noord-
Saat din Germania şi Franţa, Asociaţia Europeană a Amelio-
ratorilor de Plante EUCARPIA.

Sinteza lucrărilor deosebite realizate constă în:

•	 contribuţii la dezvoltarea activităţii de cercetare şi a pro-
ducţiei agricole;

•	 contribuţii la obţinerea şi introducerea în cultură a pri-
milor hibrizi de porumb având liniile consangvinizate ca 
forme parentale;

•	 contribuţii la crearea hibrizilor de porumb autohtoni;

•	 contribuţii la perfecţionarea metodologiilor de ameliorare;

•	 contribuţii la dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare 
pentru fundamentarea teoretică a ameliorării porumbului;

•	 contribuţii la valorificarea rezultatelor de cercetare în con-
diţii de producţie.

Pe parcursul activităţii i s-au atribuit următoarele titluri: 
membru cooptat al ASAS din 1984; membru titular al ASAS 
din 1991 şi membru al Biroului Secţiei de Cultura Plantelor 
Agricole; membru fondator al Filialei ASAS din Cluj.

Datorită multiplelor sale realizări în cercetarea fundamenta-
lă şi aplicativă, i s-au conferit Ordinul Steaua Republicii cl. IV 
şi trei medalii de stat; două medalii de aur şi 11 diplome de 
onoare şi de merit cu ocazia diferitelor ocazii de aniversare.

Ar fi considerat un act de impietate faţă marele Căbulea dacă 
la toate realizările, incluse ori neincluse în acest text, nu s-ar 
aminti şi al său Cod Deontologic în opt articole şi şase para-
grafe, care printr-o remarcabilă claritate, expune principiile 
etic-fundamental-morale, adică fidelitatea faţă de adevăr, care 
ar trebui cu stricteţe respectate de membrii ASAS, şi nu nu-
mai, în activitatea lor. Luarea în considerare a principiilor 
expuse în amintitul Cod ar trebui să fie un apanaj nu numai 
al oamenilor de ştiinţă ci şi al acelora de care depinde soarta 
ştiinţei, de care depinde progresul societăţii.

Pe baza realizărilor ştiinţifice şi aplicative, în ultima parte a vie-
ţii profesionale, Academia Română i-a acordat o indemnizaţie 
financiară, indemnizaţie de care nu s-a putut bucura prea multă 
vreme. Respectiva recunoaştere materială a fost necesară dar nu 
suficientă pentru a recompensa meritul ştiinţific. În opinia celui 
care semnează acest text, remarcabilele rezultate ştiinţifice fun-
damentale şi aplicative obţinute impuneau, cu mulţi ani în urmă, 
includerea doctorului Iancu Căbulea în rândul membrilor Acade-
miei Române; acest act nu s-a realizat motiv pentru care, subsem-
natul consideră că s-a comis o regretabilă eroare.
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În memoria  
prof. univ. dr. ing. Vasile Andreescu

Aurel Amzică, Alexandru Filipescu

În ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae din 2012 se vor 
împlini 100 de ani de la naşterea prof. univ. dr. ing. Va-
sile Andreescu, în localitatea Făurei din ţinutul Vrancei. 

Descindea din părinţi modeşti, tatăl agent sanitar şi mama 
casnică. Copilul Vasile a moştenit de la înaintaşii săi gena 
purtătoare de valoare şi dorinţă, ca prin muncă, să-şi poată 
depăşi condiţia socială.

Elevul Andreescu Vasile îşi începe instruirea şcolară secun-
dară la unul dintre cele mai prestigioase licee din ţară, Sfinţii 
Petru şi Pavel din Ploieşti. Inteligenţa ascuţită şi memoria 
de calitate, dublate de seriozitate în muncă, l-au ajutat să 
parcurgă cu uşurinţă anii de liceu, ani în care şi-a format o 
temeinică şi solidă cultură generală. A simţit chemarea ma-
tematicii şi fizicii, dar tot atât de aproape i-au fost şi discipli-
nele umaniste. În plus, auzul fin şi vocea caldă, melodioasă 
şi plăcută i-au netezit calea spre domeniul muzicii. Devine 
absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat, în 1931, an în 
care începe studenţia la Secţia de Matematică a Facultăţii de 
Stiinţe din Bucureşti.

Nori negri, prevestitori de conflicte militare, apar pe cerul 
Europei. În apus se aude zăngănitul armelor şi se simte miro-
sul prafului de puşcă.

Satisfacerea serviciului militar, continuată la Focşani cu in-
struirea la Şcoala Militară de Ofiţeri de rezervă, arma artile-
rie, îi întrerupe studenţia. În 1935, la absolvire obţine gradul 
de sublocotenent.

În anul următor intră, prin concurs, la Facultatea de Silvi-
cultură de pe lângă Politehnica din Bucureşti. După cinci 
ani, în 1941 obţine diploma de inginer silvic. Pe parcursul 
anilor de studenţie se dovedeşte conştiincios, perseverent 
şi disciplinat. Materiile cele mai apropiate i-au fost cele cu 
bază matematică. În acelaşi timp preocupările sale muzicale 
îi ocupă o mare parte din timpul liber, după propriile mărtu-
risiri nepierzând nici un spectacol de operă şi operetă şi chiar 
de teatru, la unele dintre ele fiind prezent seară de seară. În 
felul acesta cultura sa generală se întregeşte iar baza îi devi-
ne mai temeinică.

Nu i se oferă răgazul de a se bucura de încheierea studiilor 
universitare. Războiul bătea şi la uşa ţării sale, în 1940 ră-

masă fără Basarabia, sudul Bucovinei, nord-estul Ardealului 
şi Cadrilater. Este concentrat şi apoi mobilizat. Între anii 
1941 şi 1943 participă la cel de al doilea război mondial ca 
ofiţer comandant de secţie într-un regiment de artilerie pen-
tru recuperarea teritoriilor răpite. Parcurge prin lupte, de la 
vest la est, Basarabia şi vastul teritoriu al fostului imperiu 
sovietic. În pragul iernii 1942/1943 ajunsese la Stalingrad. 
Îndură cu bărbăţie şi stoicism rigorile războiului, asprimea 
frigului siberian şi întregul cortegiu de factori neomenoşi ai 
câmpului de luptă. Având simţul răspunderii, o comportare 
demnă, echilibrată şi curajoasă este remarcat de superiorii 
săi care îi răsplătesc meritele prin avansarea în grad şi deco-
rarea cu Ordinul ,,Coroana României în grad de Cavaler, cu 
spade şi panglică de Virtute Militară şi frunze de stejar.”

În noiembrie 1942 Armata Roşie a fostei Uniuni a Republicii 
Socialiste Sovietice (URSS) primind sprijin în armament şi 
subzistenţă şi fiind informată că Japonia n-o atacă în Extre-
mul Orient, trece la marea ofensivă pe Frontul de Est împo-
triva armatelor germane şi celor aliate lor şi reuşeşte să spar-
gă blocada instituită la Stalingrad şi să înceapă încercuirea 
trupelor din zonă. Soarta a decis ca victoria să treacă de ,, 
cealaltă parte” iar URSS să devină stăpâna discreţionară a 
centrului şi răsăritului Europei.

Pentru a scăpa de încercuire, armatele de ocupaţie, puţinele 
norocoase care au reuşit s-o facă, au început retragerea spre 
vest, cele mai multe haotic dar şi foarte puţine organizat. Cu 
suflul tancurilor ruseşti în ceafă şi teroarea bombardamen-
telor aviaţiei, cu frica de a nu cădea în inumana captivitate 
rusească, pe un ger năprasnic în plină iarnă, cu hrană pre-
cară atât pentru personalul luptător cât şi pentru caii de la 
tunuri, chesoane şi căruţe, regimentul se retrage zi şi noapte 
încercând să înregistreze cât mai puţine pierderi, hrănindu-
se o bună parte din timp numai cu boabe de porumb fierte în 
timpul marşului în cazane de campanie, mâncând boabele 
din mână şi din mers, parcurgând pământul rusesc de la ră-
sărit le apus, regimentul de artilerie reuşeşte performanţa 
de a ajunge în ţară după un marş lung şi istovitor, cu întregul 
armament, cu efectivul de cai împuţinat şi numai piele şi os 
şi cu schelete de ostaşi şi comandanţi, dar schelete vii.

Locotenent în rezervă Andreescu Vasile este demobilizat şi 
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lăsat la vatră. Ani de zile a fost obsedat de scenele incredi-
bile trăite în timpul marşului de întoarcere de la Stalingrad. 
Datoria către PATRIE şi-o făcuse cu demnitate şi fără excese, 
cu înţelegere faţă de populaţia neangajată în luptă şi faţă de 
ostaşul rus care lupta apărându-şi ,,vatra”. Urma ca în anii 
care veneau şi care pentru conducătorii noului stat român 
încorpora o gândire aberantă referitoare la luptătorii săi 
din răsărit, să suporte consecinţele participării la ,,Războiul 
Sfânt” pentru recuperarea părţii din glia străbună pierdută 
prin uneltiri şi samavolnicii vremelnice de mai marii vremii, 
tiranii Hitler şi Stalin. Acum, fostul inamic, aparent devenit 
prieten, judeca pe cei pe care ŢARA îi folosise pentru salvarea 
onoarei şi demnităţii ei, socotind ,,patriot” după concepţia 
comunistei Ana Pauker, ,,pe cel care punea interesele Uniunii 
Socialistice înaintea intereselor propriei patrii”.

Pentru fostul ofiţer luptător Vasile Andreescu urmează câţi-
va ani de muncă relativ paşnică. Între anii 1943 şi 1945 este 
angajat ca inginer cu administrarea pădurilor Domeniului 
Coroanei de la Bicaz, iar în continuare până în 1950 ca ingi-
ner de cercetare la Institutul de Cercetări Forestiere (INCEF), 
la ocoalele silvice Ţigăneşti şi Sinaia. În această perioadă se 
aproprie de învăţământul superior, la disciplina Exploatarea 
pădurilor, al cărui titular era prof. dr. ing. I. M. Pavelescu. 
În 1950 i se încredinţează Direcţia de Studii a Institutului 
de Exploatare şi Industrializare a lemnului (IEIL) Bucureşti, 
creat în 1948 prin reforma învăţământului, împreună cu in-
stitutele din Braşov şi Câmpulung Moldovenesc.

La 1.07.1951 este numit conferenţiar la Institutul din Câm-
pulung.

În toamna anului1953 toate institutele de învăţământ supe-
rior silvic sunt reunite la Braşov în cadrul unei singure uni-
tăţi – Institutul Forestier.

După un an este numit la şefia catedrei de Exploatarea pă-
durilor şi Transporturi forestiere iar în 1964 este atestat 
conducător de doctorat. Obţine titlul de profesor în 1970 iar 
în 1972 îşi susţine teza de doctorat1 pe o temă de bază din 
exploatările forestiere, tipizarea acestora, în care modelarea 
matematică îi era fundament.

Trece în eternitate în februarie 1976 după o lungă şi grea su-
ferinţă lăsând în urmă amintirea de neşters a unei personali-
tăţi puternic conturate şi apreciate atât de familia sa cât şi a 
universitarilor braşoveni.

*
* *

Trainica, armonioasa şi frumoasa căsnicie, bazată pe dragos-
te, încredere şi respect reciproc i-au asigurat prof. Andreescu 
climatul necesar consacrării sale profesionale şi soţiei, Mioa-
ra, creşterii şi educării copiilor, în paralel cu cea de salariată. 
Iustin şi Florin, moştenind zestrea genetică a părinţilor,cu 
înclinări evidente, primul spre ştiinţele exacte iar al doilea 
şi spre latura artistică şi reverie, se profilau a constitui mo-
tive de mândrie şi speranţă. Soarta a decis însă altfel lovind 
greu şi nedrept familia profesorului prin decesul timpuriu, 
în 1963, la numai 19 ani, a lui Iustin, student eminent la Fa-

1 Titlul lucrării de doctorat: ,,Cercetări privind semnificaţia teh-
nologică şi tipologică a condiţiilor litologice şi geomorfologice în 
zona de colectare a lemnului cu funiculare pasagere”.

cultatea de Matematică a Universităţii Braşov. Prin pierderea 
lui Iustin echilibrul familiei se frânge, inimile părinţilor sân-
gerând tot restul vieţii. Florin, dotat cu însuşiri complemen-
tare de poet, scriitor şi artist plastic cu excelente realizări 
în arta fotografică, dar şi cu uşurinţa în însuşirea stiinţelor 
matematice, ajunge inginer electromecanic şi se remarcă în 
producţie. Cu experienţa acumulată accede în învăţământul 
superior, îşi ia doctoratul şi parcurge toate treptele ierarhice 
devenind profesor la Universitatea din Braşov. În afara pro-
fesiei îşi deschide o editură de carte şi îşi etalează sensibili-
tatea sufletească lansând pe piaţă, printre altele, mai multe 
albume cu peisaje şi personaje deosebite, apreciate de speci-
aliştii domeniului.

*
* *

În scurta sa viaţă de numai 64 de ani prof. Vasile Andreescu 
s-a dovedit a fi un cadru didactic deosebit de generos, cal-
culat, calm, un suflet cald, apropiat de cei umili. Ca şef de 
catedră şi-a condus cu atenţie şi abilitate munca reuşind să 
fie un element de echilibru în interiorul eterogenului colectiv 
cu mulţi cumularzi, dintre care unii cu funcţii înalte, căruia 
i-a imprimat un spirit de seriozitate, disciplină şi conştiin-
ciozitate.

În perioada anilor 1948 – 1950 când viitorul profesor era 
chemat la catedră, recoltarea lemnului din pădure, avizată 
la nivelul muncii manuale, nu îşi dobândise statutul de ştiin-
ţă. Pe altarul ei activase cu rezultate recunoscute, alături de 
alţi profesionişti, valorosul profesor dr. ing. I. M. Pavelescu. 
Din motive necunoscute nouă, ci numai bănuite, era margi-
nalizat deşi producea ştiinţă de cea mai înaltă calitate prin 
elaboratele sale, cele două tratate de Exploatarea pădurilor 
tipărite în 1955 şi 1966 şi articolele sale remarcabile bazate 
pe cercetări minuţioase şi adâncite. În pădurile ţării noastre 
acţionau cu rezultate considerate satisfăcătoare pentru vre-
mea respectivă toporul, joagărul, ţapina, jilipurile uscate şi 
canalele de apă, cuşcaele, corhănitul, trasul cu vitele, pluti-
tul sălbatic şi cel dirijat. În 1950 în pădurile României nu se 
simţea nici adierea mirosului de benzină. Dinspre Răsărit ne 
venea îndemnul introducerii ferăstraielor electrice, complet 
nepotrivite la doborârea arborilor şi secţionarea buştenilor 
în parchete, precum şi a folosirii tractoarelor KT12 pentru 
trasul lemnului iar din Apus răzbise ecoul reuşitului funi-
cular pasager, invenţia inginerului elveţian Wyssen, pentru 
scosul lemnului din suprafeţele tăiate şi performanţele fe-
răstraielor cu benzină.

În anii următori înlocuirea muncii manuale, cu productivita-
te scăzută şi efort fizic istovitor şi a tehnologiilor cauzatoare 
de mari pierderi, cu un larg arsenal de dispozitive şi mecanis-
me şi urmată de consecinţa transformării Exploatării pădu-
rii într-o ramură industrială, s-a desfăşurat într-un ritm şi 
avânt fără precedent. Introducerea ferăstraielor pe benzină 
la doborât şi secţionat şi a gamei largi de funiculare alături 
de tractoare la scosul lemnului din parchete, continuat cu 
transportul cu autocamioane pe reţeaua de drumuri auto în 
extindere a cunoscut o dezvoltare înfloritoare.

Pentru promovarea noului, generat de introducerea mecani-
zării în procesul de recoltare a lemnului, era necesară forma-
rea unei noi categorii de specialişti. Cadrele inginereşti au 
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fost formate de Facultatea de Silvicultură Braşov. La contu-
rarea şi definitivarea acestora, Catedra de Exploatarea pădu-
rii şi Instalaţii de transport forestiere, la conducerea căreia 
se găsea prof. V. Andreescu, cunoscător al realităţilor din te-
ren, şi-a adus din plin aportul. Profilul inginerului de exploa-
tare a pădurilor (corect de recoltare a lemnului) a devenit un 
element central, indispensabil noii şi viitoarei etape.

Adunând ca o albină date şi fapte pe care analizându-le şi 
selecţionându-le metodic le-a introdus în articole de reviste, 
în comunicări ştiinţifice susţinute în sesiuni, în conţinutul 
manualelor universitare elaborate (Exploatarea pădurilor, în 
trei ediţii: 1959 cu A. Amzică, 1963 cu G. Mureşanu şi 1967 
singur) pentru uzul studenţilor, dar şi al cercetătorilor şi in-
ginerilor din producţie, în manuale de nivel mediu pentru 
liceele de profil industrial silvic, cât şi cele pentru maiştri şi 
altor categorii de muncitori calificaţi din exploatările fores-
tiere. Trecută prin minţile celor şcolarizaţi ştiinţa a rodit în 
practica aplicării în producţie, mulţi dintre studenţii profe-
sorului Andreescu ajungând cadrele de conducere ale univer-
sităţilor de profil şi chiar din ministerul de resort, promotori 
ai introducerii noilor tehnologii şi mecanisme, multe de pro-
ducţie autohtonă cu performanţe similare celor importate: 
ferăstraie pe benzină, funiculare pasagere, tractoare, auto-
camioane cu dispozitive de încărcare – descărcare etc. la do-
borârea, secţionarea şi scosul (adunat – apropiat) lemnului 
din parchete, încărcarea în mijlocul de transport etc. Totoda-
tă suprafeţele de exploatat primesc o organizare ştiinţifică şi 
chiar tipizarea acestora. Încet dar sigur Exploatarea pădurii, 
diversificată după două direcţii de bază (tehnologie şi meca-
nizare) s-a constituit în ştiinţă.

Opera sa, opera de pionierat a prof. Andreescu în domeniul 
recoltării şi scoaterii lemnului din parchete a fost apreciată 
de conducerea statului prin acordarea unui binemeritat OR-
DIN AL MUNCII.

De-a lungul anilor prof. V. Andreescu s-a conturat ca o pu-
ternică personalitate a cercetării şi şcolii silvice superioare 
din România. Munca şi cinstea îi erau priorităţi iar datoria 
împlinită, dusă până la sacrificiul de sine, a însemnat esenţa 
vieţii sale.

A dorit cu ardoare să-şi ridice colaboratorii la nivelul său. 
L-am cunoscut ca foşti studenţi ai săi iar mai târziu ca apro-
piaţi şi apreciaţi colaboratori şi în cele din urmă în calitate 
de conducător ştiinţific al activităţii de doctorantură. Noi îi 
datorăm mult pentru încrederea şi chiar prietenia pe care 
ne-a acordat-o dar tot atât de mult îi rămân obligaţi şi foarte 
mulţi alţii, din rândul cărora nu pot lipsi generaţiile de stu-
denţi şi pleiada de doctori pe care i-a sprijinit să intre în rân-
dul specialiştilor de înaltă calificare. A dăruit din plin fără 
să pretindă nici chiar recunoştinţă, aşa cum numai sufletele 
mari dovedesc să aibă această disponibilitate rară.

Pentru colaboratorii săi apropiaţi a constituit un model, este 
adevărat nu un model comod, ci unul aparent aspru, dar în 
care ardeau vâlvătăile unei inimi fierbinţi, cu dragoste şi 
înţelegere faţă de semeni. Bogatele sale însuşiri native le-a 
alăturat o perseverenţă rară care, cultivată metodic din tine-
reţe, i-au asigurat o platformă de pe care domina. Şi-a iubit 
meseria cu pasiunea unui înrobit. Şi-a iubit studenţii şi cola-
boratorii pe care i-a dorit mai înainte de toate oameni şi apoi 

specialişti prin crearea condiţiilor de dezvoltare şi afirmare. 
S-a bucurat de succesele acestora ca de propriile sale realizări.

A crescut şi format specialişti de înaltă calificare cărora le-a 
îndrumat paşii în munca de cercetare; pe unii i-a asociat la 
scrierea unor articole la publicaţii sau manuale (se adaugă 
celor menţionaţi mai înainte: R. Grudniţki, H. Furnică, D. 
Cârloganu ş. a.), deschizându-le calea spre afirmare, nu îna-
inte de a-i trece prin focul sacru al înaltei sale exigenţe, pe 
care a slujit-o cu devotament şi căreia nu i-a acordat concesii.

Prin laborioasa şi rodnica sa activitate didactică şi ştiinţifică 
profesorul şi-a obţinut un loc binemeritat în categoria profe-
sioniştilor de prim rang, a spiritelor inovatoare şi creatoare 
de literatură tehnică de specialitate cu înaltă ţinută ştiinţi-
fică şi s-a constituit într-o personalitate de renume înscrisă 
în galeria marilor dascăli şi oameni de ştiinţă care au făcut 
glorie învăţământului superior şi cercetării forestiere româ-
neşti de-a lungul deceniilor trecute.

*
* *

La comemorarea centenarului naşterii valorosului profesor 
universitar dr. ing. Vasile Andreescu ne exprimăm speranţa 
că recunoştinţa celor care îl poartă în inimi să se transforme 
în petale de trandafiri de pe care să picure roua lacrimilor 
duioaselor aduceri aminte.
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Un eminent genetician şi ameliorator – 
cercetător ştiinţific grd. I  

dr. ing. Gheorghe Pârnuţă – s-a stins
Echipa de Genetică – ICAS

S ilvicultura românească a suferit o mare şi ire-
parabilă pierdere prin trecerea prematură în 
nefiinţă a celui care a fost dr. ing. Gheorghe 

PÂRNUŢĂ, personalitate complexă şi de excepţie, 
cercetător cu o mare reputaţie naţională şi inter-
naţională în domeniul ştiinţelor silvice, în general, 
şi cu precădere al geneticii forestiere şi ameliorării 
arborilor.

La 27 mai 1952, în Rucăr, judeţul Argeş se năştea 
cel care urma să devină o personalitate marcantă 
a geneticii forestiere şi un mentor pentru tinerii 
cercetători, pe care i-a format şi promovat.

Între anii 1967 şi 1972 urmează cursurile liceale la Liceul In-
dustrial Forestier Rm. Vâlcea, la finalizarea căruia alege să 
îmbrăţişeze cariera de inginer silvic, continuându-şi studiile 
la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Bra-
şov, pe care le absolvă meritoriu în anul 1977.

După absolvire, activează ca inginer în cadrul Institutului de 
Cercetări şi Amenajări Silvice, la Ocolul Silvic Experimental 
Mihăeşti de unde un an mai târziu este transferat la Institu-
tul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) – Filiala Piteşti, 
unde desfăşoară lucrări în cadrul activităţii de amenajarea 
pădurilor.

Începând din anul 1979 până în ultima clipă şi-a desfă-
şurat activitatea în cercetare – domeniul geneticii fores-
tiere, în cadrul Laboratorului de genetică forestieră şi ame-
liorarea arborilor, în anul 1999 obţinând titlul de doctor în 
Silvicultură cu lucrarea: ,,Cercetări privind ideotipurile 
de molid cu coroană îngustă. Premise pentru creşterea 
calităţii, densităţii şi a rezistenţei la rupturi de zăpa-
dă a arboretelor de molid din România”.

Cercetător devotat, slujeşte silvicultura românească cu price-
pere, curaj şi eficienţă punând mult suflet în tot ceea ce face 
indiferent de poziţiile şi funcţiile pe care le-a deţinut: Cerce-
tător ştiinţific, Şef de laborator, Secretar ştiinţific şi Director 
ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, de 

cadru didactic asociat la Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti şi 
membru în diverse comisii şi organizaţii naţionale 
şi internaţionale pentru cercetare.

Impresionanta sa carieră, acoperă o mare diver-
sitate de preocupări şi reflectă entuziasmul, dă-
ruirea şi priceperea cu care şi-a asumat proiecte, 
sarcini şi responsabilităţi de ordin profesional şi 
moral.

După o activitate îndelungată, desfăşurată pe du-
rata a 35 de ani, dl. dr. Gheorghe PÂRNUŢĂ ne 

lasă un impresionant volum de realizări, o operă solidă, de 
prestigiu, care stă mărturie în timp că şi-a făcut datoria faţă 
de ştiinţă, faţă de pădurea şi silvicultura românească, faţă de 
semenii săi. Prin aceasta va continua să dăinuiască în memo-
ria noastră asemenea unui brad care va rămâne veşnic verde.

Dl. Gheorghe PÂRNUŢĂ a fost nu doar un profesionist re-
marcabil, ci şi un om foarte special, pe care ni-l amintim ca 
un om foarte apropiat, prietenos cu colegii, calm, răbdător, 
corect, diplomat, bun sfătuitor, care a ştiut să se facă iubit, 
respectat şi ascultat în acelaşi timp. Un om de o mare gene-
rozitate şi omenie, care şi-a pus energia şi sufletul în ajuto-
rarea şi formarea celorlalţi. Pentru tinerii cercetători a fost 
un adevărat părinte spiritual şi mentor profesional. A fost o 
ONOARE şi un PRIVILEGIU să îl cunoaştem şi cu atât mai 
mult, să facem parte din echipa coordonată de domnia sa.

Vestea dispariţiei neaşteptate şi mult prea devreme a cole-
gului şi prietenului nostru ne întristează profund şi ne face 
solidari cu durerea familiei sale, a prietenilor şi apropiaţilor 
familiei precum şi a colegilor din instituţiile în care şi-a des-
făşurat activitatea sau cu care a colaborat de-a lungul tim-
pului.

Familiei îndurerate, prietenilor şi colegilor le transmitem în-
treaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe!

DUMNEZEU să-l odihnească!!!

NECROLOG
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Dr. Rudolf Müller (1898–1995). 
Om de ştiinţă şi fost ataşat forestier  

al Germaniei în România
Rudolf Rösler

1. Introducere

După revoluţia anticomunistă din decembrie 1989 
au apărut în presă mai multe articole ale unor foşti 
membri ai ambasadei germane din Bucureşti. Ace-

ste lucrări se bazează pe memoriile autorilor din perioada 
trăită în România (1937-1944). Astfel amintim însemnările 
consilierului diplomatic Dr. Gerhard Stelzer, publicate în 
ziarul bucureştean “Cotidianul” (suplimentul “Arhive”) în 
anul 1992, ca şi cele ale diplomatului dr. Rolf Pusch tipărite 
în presa germană din Bucureşti (1995), precum şi cartea 

“Diplomaţi germani la Bucureşti 1937 – 1944”, apărută sub 
redacţa lui Cristian Scarlat (2001).

In literatura de specialitate (Istoria silviculturii) din Ger-
mania, este amintit amplul “Jurnal personal” al fostului 
ataşat economic şi forestier al Germaniei la ambasada din 
Bucureşti, Rudolf Müller (Rösler 1996, 1997), nepublicat 
până în prezent, care cuprinde 878 pagini (din timpul şederii 
în România) dactilografiate pe foi ministeriale, după manu-
scrisul original (Fig.1).

Fig.1. Pagină din manuscrisul dr. ing. Rudolf Müller  
de la finele anului 1939 

Page of Rudolf Müller manuscript at the end of 1939

2. “Vânătorul călăreţ” – premergătorul 
“ataşatului forestier”
Denumirea completă ar fi “vânător călăreţ prusac de câmp (de 
luptă)”. Care este originea acestuia? Regele Prusiei Frederic 
al II-lea (1712 – 1786) – supranumit şi Frederic cel Mare – a 
aplicat reforme în spiritul mercantilismului şi absolutismu-
lui luminat în toate domeniile politice şi economice. In 1740 
a creat “Corpul vânătorilor călăreţi de câmp” (constituit în ex-
clusivitate din silvicultori) ca formaţie de elită, cu menirea 
de a face recunoaşterile necesare pentru mişcările de trupe 
(cercetaşi) şi ghidarea în terenuri puţin cunoscute a corpuri-
lor de armată. Concomitent au preluat şi sarcina de curieri 
secreţi între corpurile de armată şi comandantul suprem, re-
gele. Succesele acestei formaţii de silvicultori de elită, a con-
dus la folosirea lor şi în funcţia de curieri diplomatici. Mare 
parte au fost preluaţi de-a lungul timpului în corpul diploma-
tic al Prusiei. Restul a fost onorat prin funcţii de conducere 
în Serviciul Silvic al Pădurilor Statului (Jentsch 1939).

De amintit este că primul ataşat forestier al Germaniei a fost 
numit Dr. C. Metzger (1900) în Finlanda; după încetarea sa din 
viaţă (1930), postul nu a mai fost ocupat. După primul Război 
mondial, această formaţie a vânătorilor călăreţi a fost desfiin-
ţată (1919). In 1938 H. Göring (1893 – 1946) – ca preşedinte 
al Reichului şi şef suprem al silviculturii şi vânătoarei – reedi-
tează tradiţia aceasta, acum însă doar cu funcţie diplomatică. 
Ataşaţi forestieri au fost numiţi numai în ţările cu pondere 
silviculturală, cum sunt: România, Slovacia, Franţa, URSS, Su-
edia şi Iugoslavia. Iniţial a fost prevăzut acest post de ataşat fo-
restier şi pentru două ţări din America de Nord (Rubner 1997).

3. Scurtă biografie.
R. Müller (Fig. 2) a fost descendentul unei vechi familii de sil-
vicultori. S-a născut la data de 14 ianuarie 1898 la Misdroy 
în Prusia (astăzi Miedzyzdoje / Polonia). După bacalaureatul 
depus în 1915 la Stettin / Szczecin, este înrolat in forţele ar-
mate, luând parte până la sfârşitul primului Război mondial 

PERSONALITăţI
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(1918) pe frontul din Italia şi Franţa. In continuare studiază 
silvicultura la facultăţile de stiinţe silvice de la Eberswalde şi 
Marburg. După depunerea examenului de stat (1924) lucrea-
ză ca amenajist, fiind numit în 1927 şef de ocol la Wetzlar. 
In anul 1930 susţine teza de doctorat la Giessen (amenajări 
silvice) sub îndrumarea profesorilor W. Bergmann (1869 – 
1931) şi K. Vanselow (1879 – 1969) – la care în anii ce vor 
urma – îşi vor da doctoratul mai multe personalităţi ale şti-
inţelor silvice din România.

Până în 1934 lucrează la Institutul de Amenajări Silvice din 
Magdeburg, fiind apoi promovat pe postul de “Landforst-
meister” (inginer consilier silvic) în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Domeniilor şi Silviculturii din Berlin. In no-
iembrie1938 i se oferă postul de profesor la catedra de ame-
najament a Facultăţii de silvicultură din Tharandt pe care o 
refuză, fiind numit la 1 decembrie 1938 ataşat forestier al 
ambasadei germane din Bucureşti. In colaborare cu persona-
lităţile stiinţelor silvice din România – profesorii Drăcea, An-
tipa, Săvulescu, Stinghe, Sburlan, Eliescu, Georgescu, Dinu, 
Dr. Dumitrescu (“partenerul meu principal” cum îl numeşte R. 
Müller în memoriile sale) precum şi cu personalităţi din ad-
ministraţia pădurilor statului, conlucrează şi pregăteşte atât 
partea de economie forestieră a tratatului economic Româ-
no – German din 1939 (numit şi “Tratatul asupra promovării 
raporturilor economice dintre Regatul României şi Reichul Ger-
man”), cât şi “Acordul economic forestier” (12 mai 1939) dintre 
cele două state. Participă şi la elaborarea planului cincinal 
modern pentru economia forestieră a ţării. La congresul 
internaţional al Societăţii Silvicultorilor Germani, ţinut la 
Berlin (iunie 1939) a participat pe lângă delagaţia Regatu-
lui România (Prof.dr.dr. Valeriu Dinu, dr. ing. Vasile Sabău şi 
ing. At. Nedelcovici) şi dr. R. Müller. Cu această ocazie dr. V. 
Dinu a prezentat conferinţa “România şi tendinţele actuale ale 
economiei forestiere”, în care tratează ca probleme de bază na-
ţionalizarea industriei lemnului, raţionalizarea consumului 
materiei prime lemnoase, precum şi ameliorarea terenurilor 
degradate (Dinu 1939). De amintit este faptul că naţionali-
zarea industriei (inclusiv a lemnului) s-a realizat abea nouă 
ani mai târziu (1948).

Fig. 2. Dr. ing. Rudolf Müller (1898-1995)  
fondatorul Institutului de Cercetare a Plopului  

(Arhiva ing. Rudolf Müller) 
Dr. Rudolf Müller (1898-1995) Founder of the Institute for Poplar Research

După lovitura de stat de la 23 august 1944 (C.Scorpan 1997), 
personalul ambasadei germane din Bucureşti a fost arestat 
de E. Bodnăraş (1904 – 1976), parte deportat în URSS, parte 
internat la Ghencea. De amintit că misiunea militară ger-
mană, care s-a retras din timp din Bucureşti, în drum spre 
Berlin a ajungând în prizioneratul partizanilor slovaci, a fost 
executată la 27 august 1944 (22 ofiţeri plus trupa) (Schön-
feld 2000).

Eliberat de la Ghencea în aprilie 1946, dr.R. Müller se reîn-
toarce în Germania, unde înfiinţează la Brühl lângă Köln “In-
stitutul de Cercetare a Plopului”. Nu întâmplător s-a ocupat cu 
genul Populus – de atunci poreclit “Pappel – Müller” (Müller – 
Plopistul) – deoarece anii petrecuţi în România – ţară în care 
cultura plopului şi a salcâmului se situa în fruntea cercetări-
lor în Europa – i-au oferit multiple condiţii pentru a cunoaşte 
şi a se pasiona pentru cultura speciilor repede crescătoare.

După pensionare, R. Müller dactilografiază personal vastul 
său jurnal personal, deoarece o bună parte a acestuia l-a scris 
în vechiul alfabet german (gotic), care după 1945 nu a mai 
fost utilizat. De subliniat este faptul că a fost şi un pasionat 
al muzicii clasice, stăpânind peste mediocricitate următoa-
rele instrumente: vioară, pian, ghitară şi corn (Waldhorn).

Dr. R. Müller a publicat 12 cărţi de specialitate (Müller 1949, 
1959), unele în colaborare, precum şi aproape 100 de articole 
ştiinţifice, cu teme legate de cultura plopului, sau legate de 
perioada petrecută în România (Müller 1940).

In ianuarie 1994 suferă o apoplexie, urmată de pierderea 
parţială a vorbirii. La 16 martie 1995 în vârsta de 97 ani, se 
stinge din viaţă la Bad Heilbrunn / Bavaria.

In numeroasele articole biografice consacrate doctorului R. 
Müller apărute de-a lungul anilor în literatura germană de 
specialitate, se apreciază munca depusă de fostul ataşat fo-
restier în România (Fröhlich 1968, Röhrig 1988). In schimb 
nu a fost amintit valorosul său jurnal personal, originalul 
aflându-se în posesia fiului său; doar o copie a fost depusă 
în arhiva ministerului de externe care, până în prezent, a ră-
mas neconsultat de istorici.

4. Jurnalul personal
Jurnalul cuprinde observaţii zilnice, atât de la locul de mun-
că la ambasadă, cât şi în relaţiile sale diplomatice cu perso-
nalităţi ale vieţii politice şi economice a Regatului Român; 
preponderent sunt însemnate probleme legate de meseria 
de silvicultor. O importanţă deosebită o acordă de-a lungul 
anilor, relaţiilor sociale şi culturale ale “Micului Paris” (Bucu-
reşti), cum ar fi vizite reciproce între reprezentanţi ai amba-
sadei şi personalităţi bucureştene. O importanţă deosebită 
este acordată vieţii culturale înfloritoare a Bucureştiului de 
atunci (concerte, operă, teatru, artişti şi cântăreţi, cinemato-
grafe, baluri, muzee, etc.), precum şi sportului, tenisul – pe 
atunci deja deosebit de mult practicat – stând ca importanţă 
alături de fotbal, pe locul fruntaş.

Deosebit de interesante sunt excursiile prin România cu fa-
milia (soţia şi cei doi fii), dar mai ales călătoriile de serviciu 
prin ţară la ocoale silvice, fabrici de cherestea etc. Şi vână-
toarea ocupă un loc important, ataşatul forestier dr. ing. R. 
Müller evitând însă pe cât posibil a lua parte la vânătorile la 
care participa şeful lui direct, ambasadorul baron Manfred 
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von Killinger, despre care nu avea părere bună atât din punct 
de vedere etic cât şi vânătoresc.

Cu deosebită persistenţă a învăţat dr. Müller limba română, 
pentru a putea sta de vorbă cu oamenii simpli de pe stradă şi 
la locurile lor de muncă în pădure şi în fabrici. A fost fascinat 
de folclorul românesc, de vechile tradiţii deosebit de intere-
sante pentru un central-european, precum şi de bucătăria 
poporului român, pe care o laudă cu deosebit entuziasm.

De-a lungul celor cinci ani petrecuţi la Bucureşti, a cunoscut 
personal elita silvicultorilor din ţară, înjghebând prietenii 
de nezdruncinat până la sfârşitul vieţii sale, regretând că 
din cauza existenţei celor două lagăre politice, nu a putut re-
vedea colegii şi prietenii dragi din România, pe care nu i-a 
putut uita nici-cum şi nici-când!

5. Extrase din jurnal
Voi căuta să redau cronologic mici sondaje din însemnările 
făcute de-a lungul timpului, pe alocuri cu scurte comentarii 
explicative, fără a face însă o selecţie pe anumite teme (poli-
tică, silvicultură, vânătoare, cultură, relaţii de prietenie, etc.). 
Desigur că ar fi de mare importanţă istorică comentarea din 
punct de vedere istoric şi ştiinţific a capitolelor mai sus citate. 
Dar aceasta ar depăşi cu mult, scurtul plan de prezentare a 
jurnalului. Aci doresc să subliniez că acest jurnal aşteaptă a 
fi prelucrat din punct de vedere istorico – ştiinţific, deoarece 
oferă o sursă bogată de informaţii şi caracterizări personale 
ale vieţii politico – economice de pe atunci, dar mai ales date 
asupra stadiului pozitiv al silviculturii, exploatării, industri-
alizării şi a transportului forestier la înalt nivel calitativ pen-
tru acele vremuri, bineînţeles şi cu neajunsurile inerent ivite.

După numirea sa ca ataşat forestier, dr. R. Müller pleacă la 
1 decembrie 1938 din Berlin – cu cabrioleta nou cumpărată 
marca “Opel – Super 6”, însoţit fiind de cumnatul său; fami-
lia (soţia cu cei doi fii) urmând să se mute la timpul opor-
tun. Ruta a fost: Praga, Viena, Budapesta, ajungând la 4 de-
cembrie, ora 20 şi 30 de minute la Oradea. In jurnal citim: 
5.12.1938. “...La ora 11 plecăm mai departe spre Cluj ...”

Mulţi ani mai târziu, pensionar fiind, completează următoa-
rele rânduri: “Nu am mai văzut Clujul, deoarece dictatul de la 
Viena a smuls acest oraş minunat şi renumit din trupul teritoriu-
lui României...”

7.12. “...Prima zi la Bucureşti...la ora 17 şi 18 minute am ajuns 
la Bucureşti...Seara am mâncat splendid la restaurantul Cina...”

În Bucureştiul francofil şi francofon, va studia în particular 
intensiv nu numai limba română, ci şi cea franceză, în vede-
rea perfecţionării acesteia.

Din primele săptămâni a căutat să cunoască atât România, 
cât şi personalităţi ale vieţii publice. Astfel: 13.2.1939. “La ora 
9 cu Kräutle şi Suprian la Institutul de Cercetări Agronomice, la 
prof. dr. Săvulescu1, care este şi decanul facultăţii. Până la ora 12 
ne-a condus prin acest institut ştiinţific şi n-ea făcut cunoştiinţă 
cu multe personalităţi. Mult timp pentru a ne intreţine în discuţii 
de specialitate, nu prea ne-a rămas... După masă la 17 şi 15 

1 Săvulescu Traian (1889-1963), membru al Academiei Române 
(1936), apoi preşedintele acesteia (1948-1959), fondatorul ( împre-
ună cu Gh. Ionescu – Şişeşti) Institutului de Cercetări Agronomice 
al României (ICAR).

minute la prof. dr. V.N. Stinghe, pe strada Kiseleff unde se află 
doar de câteva zile noul sediu al Institutului de Cercetări Silvice. 
Intreţinere deosebit de amabilă. S-a stabilit să ne întâlnim mâine 
la Universitate. De la ora 18,30 până la ora 20, ore intensive de 
limba franceză: Parcă sunt tras pe roată!” (de oboseală!).

14.2.1939. “La birou. La 9,30 la Institutul Politehnic; întâlnire 
cu profesorii V.N. Stinghe, M.D. Drăcea, D.A. Sburlan, G. Eliescu, 
C.C. Georgescu şi alţii. 12,30 din nou la birou, dar înainte mi-am 
adus maşina de la Leonida, carburatorul a fost înfundat precum 
şi conducta de la rezervorul de benzină. 13,15: Masa luată cu am-
basadorul nostru, în prezenţa lui Malaxa,.. dr. Stelzer, precum şi 
a altori personalităţi româneşti2; convorbirea a durat până la ora 
17. Apoi am făcut câteva cumpărături. Ora 21 îmbrăcat în frac3 
am luat parte la premierea filmului despre olimpiada de la Berlin, 
partea I-a, în prezenţa regizoarei Leni Riefenstahl4, care sosise 
după masă la Bucureşti. Deşi a fost invitat şi regele, acesta nu 
a luat parte; ...aplauzele au fost mediocre...apoi la barul “Mont-
martre...”

18.2.1939. “...A trebuit să concep o lucrare amplă despre colabo-
rarea româno – germană în domeniul silviculturii şi al economiei 
forestiere, fără să fi avut până în prezent ocazia de a cunoaşte 
măcar o frântură a vastei păduri româneşti ...”

21.2.1939. “Marţi: Birou, conferinţă de presă ... Nu am ştiut că la 
Bucureşti nu-ţi poţi cumpăra gata fabricată, de exemplu o galerie 
pentru perdele  ; în schimb tâmplarii, pantofarii şi croitorii con-
fecţionează produse excepţionale... Mă cheamă la telefon prinţul 
ing. Mavrocordat, cu care fixăm sâmbăta ca zi de întâlnire. Lucrez 
la o statistică cu privire de ansamblu asupra pădurii româneşti...”

Între timp ataşatul forestier dr. R. Müller făcuse cunoştiinţă 
cu personalităţi ale vieţii politice şi economice, dar nu a 
putut realza ieşiri pe teren, pentru o cunoaştere practică a 
pădurii şi a economiei forestiere din România. Acest neajuns 
caută să-l înlăture grabnic, începând să ia parte la călătorii 
de serviciu prin ţară, însoţit fiind de specialişti români. Din 
noianul acestori excursii, amintesc doar câteva:

16.8.1939. “...La ora 24 plecăm cu trenul în vagonul de dormit la 
Paşcani....”

17.8.1939. “Micul dejun îl luăm în gara Paşcani. Cu automobilele 
(limuzine americane mari) ale direcţiilor Iaşi şi Bacău (Ştefănescu 
şi Pruteanu) plecăm la Fălticeni şi Râşca, de unde apoi la Pipi-
rig. La prânz suntem la Ocolul silvic Râşca... Seara plecăm la 
Mânăstirea Neamţ, unde înnoptăm; la cină am fost musafirii pa-
triarhului Nicodim... Am fost serviţi cu un vin roşu din pivniţa 
patriarhală, de o înaltă calitate de neconceput!...”

18.8.1939. Sub conducerea ing. Lungu, vizitează lucrările 
de construcţie a căii ferate forestiere precum şi lucrările de 
amenajare a pădurilor ocolului.

Interesant este de amintit următoarea întâmplare: Intr-o 

2 Fără nominalizare, probabil că nu-i cunoştea încă mai de aproa-
pe. Dr. G. Stelzer este coautorul cărţii “Diplomaţi germani...”

3 Acest costum negru de ceremonie, în faţă scurt până la talie, iar în 
spate terminat cu două cozi lungi şi înguste – purtat astăzi mai ales 
de muzicieni – a fost şi haina reprezentativă a diplomaţilor timpului.

4 Leni Riefenstahl (1902 – 2003) – sub regia căreia s-au turnat, 
printre altele, şi cele două serii renumite ale olimpiadei de la Berlin 
din anul 1936; după război s-a dedicat artei fotografice, publicând 
mai multe cărţi.
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poiană s-a servit masa de prânz, despre care notează printre 
altele în jurnal: “...de neuitat îmi va rămâne petrecania cu un 
ardei verde gras, care după cunoaşterile mele de acasă este dulce, 
dar nici-odată iute... dar acest exemplar de legumă afurisită a fost 
atât de iute ca şi cunoscutul ardei subţire roşu pipărat; am muşcat 
puternic cu multă poftă, iar în cavitatea bucală am simţit numai 
foc. Dar ciudat lucru, după 20 de minute totul a fost din nou nor-
mal, bine şi plăcut!...»

Într-o mică discuţie politică cu ing. Lungu, acesta i-a spus re-
feritor la presiunea politică asupra oraşului polonez Danzig 
(Gdansk)5: “... Este o adevărată nebunie de a pretinde integra-
rea acestui oraş în Reichul German, şi de a provoca astfel un nou 
război; nu se pot rezolva problemele fără asemenea escapade ale 
lui Hitler? Voi nemţii vă purtaţi într–adevăr deosebit de rău...” 
Referitor la această discuţie, dr. Müller va nota câteva dece-
nii mai târziu: “Cât de multă dreptate a avut Lungu...dar din 
păcate am devenit prea târziu văzători ai adevărului!...”

La data de 1.9.1937 Germania a atacat Polonia, dezlănţuind 
al doilea război mondial. In jurnalul său de zi, dr. R. Mül-
ler notează scurt: “... Aici nu se întâmplă nimic în sectorul meu 
de activitate ; românii tac. Seara ne descongestionăm ascultând 
muzică la patefon; radioul nu-l punem în funcţiune; ascultăm 
opera Rigoletto până la ora 1 noaptea”.

21.9.1939: “Cernăuţi. La ora 9,30 plecăm cu automobilul Fon-
dului Bisericesc prin Storojineţ la Falcău; pe drum întîlnim multe 
maşini poloneze cu civili, precum şi camioane militare poloneze. 
La Falcău vizităm conduşi fiind de administratorul forestier Ve-
lehorschi, fabrica de cherestea şi cea de lăzi; luăm la el acasă micul 
dejun, deşi nu am fost anunţaţi, iar soţia lui chiar făcea curăţenie 
mare în casă; am fost ospătaţi aşa ca întotdeauna şi peste tot, dar 
am mâncat de trei ori prea mult! Dar iată că ni s-a sevit şi prânzul. 
La 14,30 am plecat cu drezina pe Valea Brodinei... La ora 15,45 
ne întoarcem, iar pe drum întâlnim peste 200 de camioane mi-
litare poloneze... Cât de aproape am văzut şi cunoscut aci mize-
ria refugiaţilor, alături de viaţa dusă în pace de băştinaşi, oare 
până când?!...” Extrag doar o frază din notările pentru ziua de 
2.10.1939: “A ajunge în ţara binecuvântată România, a fost un 
ţel al tuturor celora, care cu orice pretext au putut s-o realizeze.”

4.10.1939: “ Ora 9,30 la birou, la 10,30 conferinţă de presă... 
Pe la ora13. dr.dr. Valeriu Dinu mi-a adus mai multe invitaţii 
la partide de vânătoare. In discuţii prezice moartea prim-mini-
strului Armand Călinescu.6.... Dinu este ginerele importantului 
politician român Manoilescu7; soţia lui este o femeie deosebit de 
încântătoare şi fermecătoare...”

Amintim aici o întâmplare hazlie, petrecută la 18.10.1939, 
cu ocazia unei petreceri în casa dr. Müller, la care au partici-
pat ca invitaţi 12 persoane: “... Fetele de serviciu şi bucătăresele 
au fost preluate de la o familie de diplomaţi la alta, fiind splendid 
rutinate... Totuşi au mai avut loc întâmplări curioase, ca cea cu 
soneria de parchet. Deoarece până la bucătărie nu se putea auzi 

5 Cu câteva zile mai târziu, la data de 3.9.1939 oraşul va fi ocupat 
şi integrat în cel de-al Treilea Reich.

6 Intr-adevăr, acest fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc a 
afost asasinat de legionari la 21 septembrie 1939.

7 Mihai Manoilescu a fost ministru de externe al Regatului 
Român. Vezi şi cărţile sale: „Dictatul de la Viena. Memorii. Iulie – au-
gust 1940“, Bucureşti, 1991; “Memorii”, Bucureşti, 1993; “Memorii”, 
Bucureşti, 1994, editor V. Dinu.

sunetul clopoţelului de masă, doar eventual a unui clopot mai 
mare de la gâtul unei vaci,... am instalat o sonerie electrică cu bu-
tonul de declanşare aflat la picioarele gazdei. Dar în timpul petre-
cerii, profesorul Drăcea s-a aşezat pe locul soţiei, care în acel mo-
ment a fost liber, şi fără să-şi dea seama, a pus piciorul pe butonul 
montat ascuns în parchet. Alarmă! A durat un răstimp, pînă când 
în salonul de masă şi în bucătărie să se aşterne din nou liniştea, 
deoarece nimeni nu s-a cumetat a avertiza pe ilustrul invitat, asu-
pra cauzei care produsese această confuzie sonoră...»

23.11.1939: «... Costumul meu gri-petrol este gata! Doamne, ce 
bine sunt îmbrăcat! ... Seara la concertul dat de orchestrele uni-
te ale filarmoniei Bucureşti şi a celei de la opera Frankfurt, în 
program fiind: Uvertura Euriante; Simfonia întâia de J. Brahms; 
Moarte şi transfigurare de R . Strauss; Rapsodia 1-a de George 
Enescu. Aceasta este rapsodia în care compozitorul valorifică 
ciocârlia din autenticul folclor românesc...”

16.12.1939: “... După masă mi-am cumpărat plăci de patefon cu 
sinfonia a 5-a de Beethoven... Seara la operă, în program Rigolet-
to.... Rigoletto cântat şi interpretat deosebit de perfect de către 
Ştefănescu-Goangă, pe care nu-l voi uita nicicând, cum a păşit în 
lumina rampei, cântând pătrunzătoarea arie a răzbunării. Mir-
cea Lazar a interpretat din păcate destul de slăbuţ rolul contelui...”

Fig. 3. Pagină din manuscrisul dr. ing. Rudolf Müller  
de la începutul anului 1940 (Foto: Ing. Rudolf Müller) 
Page of PhD. Rudolf Müller manuscripts in the early 1940’s  

(Photo: Ing. Rudolf Müller)

Deoarece soţia şi cei doi băieţi a dr. Müller petreceau 
sărbătorile de iarnă (crăciun şi revelion) în Germania la bu-
nici, această perioadă este caracterizată doar prin muncă 
tipică de birou şi câteva partide de vânătoare.

6. Epilog
Cu un extras din jurnalul ataşatului forestier al celui de al 
treilea Reich dr. R. Müller, încheiem primul an pe care ace-
sta l-a petrecut în Regatul României. Concluzia care se po-
ate trage: Atât ataşatului cât şi membrilor familiei sale, l-ea 
plăcut această perioadă trăită într-o ţară minunată în care 
domnea pacea, şi în care s-au integrat deosebit de bine, mai 
ales datorită colegilor români de la ministere, de la Institu-
tul de Cercetări Forsetiere, de la Universitate precum şi de la 
direcţii, ocoale silvice şi fabrici de cherestea.
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Zusammenfassung
Dr. Rudolf Müller (1898 – 1995). Wissenschaftler und ehemaliger Forstattaché Deutschlands in Rumänien 
(1939 – 1944).

Rudolf Müller war der Sohn eines preußischen Forstmeisters. Er wurde am 14. Januar 1898 in Misdroy (heute Miezyzdo-
je / Polen) geboren. In Stettin (Szczecin) absolvierte er 1915 das Gymnasium mit Abitur, um anschließend als Teilnehmer 
im Ersten Weltkrieg bis 1918 an der Front in Italien und Frankreich eingesetzt zu werden. Nach Kriegsende Studium der 
Forstwissenschaften in Eberswalde und Marburg. Nach der Staatsprüfung 1924 arbeitet er als Forstbetriebsplaner, um 
1926 die Leitung des Forstamtes Wetzlar zu übernehmen. 1930 promovierte er an der Universität Gießen. 1931 – 1933 
war Müller am Forsteinrichtungsamt Magdeburg tätig, anschließend bei der Regierung in Köslin / Pommern; 1934 wird 
er in das Reichsforstamt nach Berlin berufen und 1936 zum Landforstmeister ernannt. November 1938 wurde er zum 
Professor für Forsteinrichtung an die Fakultät Tharandt berufen, die er jedoch nicht annahm. Zum 1. Dezember dessel-
ben Jahres übernahm er das neu errichtete Amt eines Forstattachés an der Deutschen Botschaft in Bukarest. Die Deuts-
che Forstmission sollte in enger Zusammenarbeit mit den rumänischen Forstfachleuten ( die Professoren Drăcea, Antipa, 
Săvulescu, Stinghe, Sburlan, Eliescu, Georgescu, Dinu, Dumitrescu u.a.) helfen, die Rentabilität der Forstwirtschaft zu 
steigern und die Holzindustrie zu entwickeln. So wurde das Forstabkommen 1939 zwischen beiden Staaten, als auch ein 
Forstwirtschaftlicher Fünfjahresplan Rumäniens ausgearbeitet.

Als im August 1944 Rumänien dem Deutschen Reich den Krieg erklärte, wurden die Gesandschaftangehörigen verhaftet 
und in rumänische Internierungslager verbracht. Dr. Müller war bis April 1946 in Ghencea interniert. Nach Rückkehr 
in die Heimat, widmete er sich der Erforschung der Pappel, hatte er doch in Rumänien wertvolle Erfahrungen hinsi-
chtlich schnellwachsender Baumarten gesammelt. In Brühl bei Köln, baute er ab 1947 das Forschungsinstitut für Pap-
pelwirtschaft auf, das er bis 1963 leitete. In dieser Zeit prüfte er mit seinen Mitarbeitern über 2500 Pappelherkünfte. 
Er veröffentlichte 12 Bücher, sowie über 100 Fachbeiträge. Dr. R. Müller verstarb am 16. März 1995 in Bad Heilbrunn in 
Oberbayern.

Nach einem kurzen Lebenslauf, werden die Tagebuchaufzeichnungen chronologisch geordnet für das Jahr 1939 in 
Auszügen wiedergeben. Diese umfassen sowohl Daten zum Privatleben, als auch Aufzeichnungen betreffend Politik, Kul-
tur und im besonderen berufliche Probleme, die sich durch gute Zusammenarbeit und bewährte Freundschaft mit den 
rumänischen Kollegen, charakterisieren.

Schlüsselworte: Geschichte, Biografie, diplomatische Beziehungen, Rumänien, Deutschland.
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Otto Erich Witting – inginerul silvic – 
vânătorul cu suf let – tatăl meu iubit

Inge Rita Witting

R idic perdeaua amintirilor şi arunc o privire curioasă 
spre un altfel de trecut: unul plin de farmec, în care 
oamenii erau conduşi de alte principii şi nu erau 

prinşi în iureşul ameţitor al unui cotidian superficial, o lume 
în care se poate regăsi ceva din armonia de altădată a omului 
cu natura.

Căci ea, Natura, ar trebui ridicată la rang de zeitate, dar noi, 
inconştienţi copii, profităm în fiecare zi de binefacerile ei, 
sperând că în mărinimia sa caracteristică ne va dărui şi ulti-
ma picătură de vlagă...

Dincolo de farmecul irezistibil al naturii, am descoperit 
OMUL, care pentru 66 de ani a purtat un nume: Otto Erich 
Witting. Profesor universitar, om de ştiinţă, cercetător sunt 
titluri care ar înnobila pe fiecare dintre noi şi în acelaşi timp 
i-ar da poate dreptul accesului la o zonă superioară a societă-
ţii... Greşit!!! Total greşit!!! Descoperim dar, în aceste rânduri, 
că pe măsură ce omul respiră mai mult aerul tare al înălţimi-
lor, el devine de o normalitate zdrobitoare, de o sensibilitate 
rar întâlnită, de un firesc al relaţiilor interumane care amin-
teşte de confesiunea sinceră, fără disimulare.

Ar putea constitui omul Otto Erich Witting un model al unei 
generaţii pierdute în meandrele unui cotidian reorganizat 
după false valori?

Foto 1. Tata şi cu mine 
Father and I

Porniţi dar într-o călătorie scurtă şi încercaţi să reconstituiţi, 
ca într-un puzzle, fragmente ale unor timpuri trecute, al că-
ror farmec risipit nu a murit pentru că şi-a păstrat amprenta 
în trăirile unice ale copilei, adolescentei şi mai târziu ale ti-
nerei inginere silvice care i-a fost nu numai copil, ci şi un mic 
discipol: Inge-Rita Witting.

Ce mândră sunt că pot să mă numesc fata profesorului Otto 
Witting! L-am iubit, l-am stimat, l-am admirat – ca tată al 
meu, ca silvicultor, ca vânător, ca om de ştiinţă, ca iubitor 
a ceea ce este frumos în viaţă: natura, arta, muzica şi nu în 
ultimul rând – oamenii.

Tata s-a născut la Braşov, a trăit şi a murit la Braşov (1889 
– 1955). A fost un bărbat – după părerea mea – frumos, de 
statură mijlocie, cu ochi deosebit de expresivi, om blând, om 
bun, cu un anume umor şi o seriozitate caracteristică unui 
om de ştiinţă. A fost mereu în mijlocul naturii, alegându-şi 
meseria de silvicultor. Pe timpul tinereţii lui, Ardealul apar-
ţinea Austro-Ungariei şi tata a fost nevoit să facă facultatea 
în limba maghiară. Lucru deloc uşor când ai permanent ne-
voia unui dicţionar germano-maghiar. Mama mea, Wilhel-
mine Witting, născută Stadlmüller, a fost o femeie foarte 
frumoasă, blândă şi de o bunătate rară. Din păcate, şi-a pă-
răsit familia, decedând în 1936 şi lăsând în urmă un bărbat 
cu 4 copii, dintre care eu nici de 3 anişori. Tata tânăr, mereu 
plecat ca silvicultor, avea o situaţie deosebit de grea şi un co-
pil mic – eu – care avea nevoie de o mamă. Aşa s-a căsătorit 
cu sora mamei mele, Luise-Marie Witting, născută Stadlmül-
ler, cunoscută mie, fiind mereu prezentă la noi în casă. Mama 
mea vitregă – de fapt mama mea care m-a crescut şi care m-a 
iubit – a împlinit dorinţa mamei mele de a avea grijă de mine. 
Era severă, mândră, foarte frumoasă, dar se spune că firea ei 
era contrar mamei mele. Dar ei îi datorez existenţa mea de 
astăzi. A murit la vârsta de 99 de ani, lângă mine, la Dachau, 
unde trăiam în 1977.

Am avut o copilărie deosebit de frumoasă. Am crescut într-o 
familie ideală, cu trei fraţi mai mari şi părinţi de o bunătate 
rară.

Tata – bunătatea în persoană – m-a înconjurat cu multă dra-
goste şi mi-a oferit din fragedă copilărie momente de neuitat. 

PERSONALITăţI
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Silvicultor cu trup şi suflet, mi-a făcut viaţa deosebit de fru-
moasă, deschizându-mi drumul către natură şi dragostea de 
tot ce se găsea în ea.

Foto 2. Doi din cei trei ursuleţi 
Two of the bear cubs

Aşa am avut parte să cresc împreună cu trei ursuleţi pe care 
tata îi adusese acasă, ocrotindu-i şi salvându-i de o tragică 
soartă, fără mama lor. Aveam în grădina noastră de pe strada 
Bariţiu nr. 24 o cuşcă mare, în care de fapt nu prea stăteau. 
Umblau liberi în curte şi grădină, jucându-se şi făcând fel de 
fel de năzdrăvănii. Fraţii mei, fiind mai mari decât mine, au 
putut să se bucure într-adevăr de prezenţa acestor trei prie-
teni adevăraţi.

Foto 3. Eu cu Bambi – 1934 
Bambi and I – 1934

Câţiva anişori mai târziu am avut în grădină un ied de căpri-
oară – Bambi – prietenul meu permanent de joacă. Ce frumos 
era când aveam voie să-l hrănesc cu biberonul! De atunci am 
început să iubesc vânatul, pădurea şi natura cu toate minu-
năţiile ei. Cu câtă grijă mă apropia tata de aceşti prieteni dră-
gălaşi, netezindu-mi drumul spre fenomenul grozav – dra-
gostea pentru tot ce era frumos în jurul meu.

Tata a fost primul om care mi-a călăuzit şi îndrumat pas cu 
pas educaţia aleasă. El a fost acela care m-a luat de mână şi 
m-a dus la Bucureşti, la Muzeul de Artă din Palatul Regal. 
M-a aşezat în faţa tabloului lui Rembrandt şi mi l-a explicat. 
Iubea mult pictura, devenind cu timpul un mic colecţionar 
de tablouri.

Colegul său de şcoală, pictorul braşovean de mai târziu, Fritz 
Kimm, a realizat în anul 1921 un frumos tablou cu tata vâ-
nător. Pictorul braşovean Hans Eder a făcut în anul 1947 un 
splendid portret al tatălui meu. Alt pictor braşovean, Scha-
chel, a realizat în 1954 un portret al tatei, doar cu un an 
înainte de moartea tatălui meu. Nemaivorbind de renumitul 

pictor maghiar Nagy Imre, prieten fidel al tatălui meu.

Nagy Imre era originar din Jigodin, judeţul Harghita.

Foto 4. Nagy Imre şi tata în 1936 
Nagy Imre and Father in 1936

Era începutul carierei sale, încă nehotărât să devină pictor 
sau nu. Tata a fost impresionat şi încântat de talentul lui 
Nagy Imre, devenind – se poate spune – mentorul acestuia 
şi ajutându-l la începutul carierei sale. L-a introdus, respec-
tiv l-a făcut cunoscut în societatea braşoveană, înlesnindu-i 
vânzarea cu mare succes a picturilor sale. A fost un oaspete 
drag şi des în casa noastră, anunţându-şi vizita instantanee 
strigând încă din curte: „Otto, Otto – deschide-mi uşa!” S-a 
răspândit repede vestea acestui talent deosebit şi Nagy Imre 
a devenit un mare pictor în România. Casa noastră din Bra-
şov era împodobită cu numeroase picturi ale sale. Cea mai 
frumoasă lucrare era un portret al tatei din 1934. Am petre-
cut câteva vacanţe în casa lui natală din Jigodin, cunoscând-
o pe mama pictorului, o bătrânică dulce şi tare dragă. Plecam 
cu Imre pe malul Oltului, unde el picta şi eu combinam scăl-
datul în Olt cu admiraţia măiestrei lui de a picta. Renumit 
fiind, s-a stabilit la Cluj unde avea un atelier mare plin cu lu-
crările sale minunate. Era profesor la Facultatea de Artă din 
Cluj şi profesor la Budapesta. A devenit un maestru emerit 
al artei şi astăzi picturile sale au o valoare deosebită. Pentru 
tata era un devotat prieten. La moartea tatei a venit la Bra-
şov oferindu-mi sprijinul său.

Foto 5. Tata pictat de Nagy Imre în 1934 
Father painetd by Nagy Imre in 1934
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Fiindcă sunt la capitolul prieteni, doresc să mai remarc un 
deosebit prieten din tinereţe al tatălui meu – Friedrich Kle-
verkaus – tata îl striga Lethi. Elevi fiind, au cutreierat îm-
preună Transilvania cu primele biciclete de pe vremea aceea, 
fără frâne. Împreună se duceau la schi, aşa cum se practica pe 
vremuri, cu un băţ pentru frână şi cu legături metalice foarte 
grele. Amândoi o iubeau pe mama mea, femeie superbă, de o 
frumuseţe gingaşă. Dar mama l-a ales în final pe tatăl meu 
şi prietenul tatei nu s-a mai însurat niciodată. A devenit un 
renumit constructor de viori şi a trăit foarte modest până la 
moartea sa, într-o singură cameră mică, atelier, dormitor şi 
sufragerie, în propria casă, ocupată de alţii. Viorile sale erau 
renumite atât în România cât şi peste hotare. A rămas până 
la moartea tatei un prieten fidel, vizitându-ne foarte des. Era 
invitatul nostru permanent în zilele de Paşti şi de Crăciun, 
când savura fantastica bucătărie a mamei. În zilele grele de 
după moartea tatei, a fost un adevărat prieten al mamei mele 
vitrege, ajutând-o chiar băneşte, când ea primise o pensie de 
mizerie.

De remarca este şi prietenia ce îl lega pe tata de renumita pic-
toriţă maghiară Ferenczi Noemi. Ea era renumită nu numai 
pentru pictura deosebită, dar şi pentru minunatele goble-
nuri pe care le producea. Am avut fericita ocazie să vizitez la 
Szent Endre (Ungaria) muzeul dumneaei, unde sunt expuse 
splendidele ei lucrări.

Dar să mă întorc cu mulţi ani în urmă, când tata a fost primul 
care m-a dus la un concert simfonic şi m-a făcut să înţeleg 
concertul de vioară a lui Nicolo Paganini. Dar compozitorul 
lui preferat a fost Joahnn Sebastian Bach. Spre sfârşitul vie-
ţii, grav bolnav, devenise atât de sensibil că muzica lui pre-
ferată o asculta numai cu lacrimi în ochi. Pentru tata, un 
concert de orgă la Biserica Neagră era întotdeauna ceva de-
osebit. Avea locurile lui preferate, unde, spunea dumnealui, 
că rezonanţa era cea mai bună. Îi plăcea mult când mama, 
profesoară de pian, mă acompania la pian şi eu cântam Lie-
durile lui Schubert. De asemenea, îi plăceau serile de Crăciun 
când împreună cu mama cântam colindele de Crăciun. Avea 
un suflet nobil, era duios, cald, dar putea fi şi foarte sever şi 
nu-i plăcea să fie deranjat când lucra, când aşternea pe hârtie 
observaţiile lui cinegetice.

Momentele cele mai frumoase petrecute cu tata, erau vacan-
ţele splendide în vârf de munte la cabana noastră de vână-
toare de la Ditrău (Borsec) şi cea din munţii Făgăraş. Aici 
avea timp mai mult pentru mine şi nu pierdea nici o ocazie 
să mă facă să înţeleg ce minunată şi liniştită este viaţa în 
natură, departe de veşnicul iureş orăşenesc. Dar trebuia şi 
eu să învăţ să trag cu arma. Aoleu! – eu şi arma!!! Ei da, am 
încercat, dar rezultatul a fost destul de modest. Nu m-a lăsat 
până când, în sfârşit, am învăţat să trag, la ţintă, nicidecum 
în vânat.

Mă lua cu dumnealui când pleca în pădure să facă observa-
ţiile sale. Trebuia să tac din gură, să nu sperii vânatul. Dar 
mie, copil de 6-7 anişori, mi-era tare frică singură. Singură, 
fiindcă dragul de el avea un pas nemaipomenit de iute pentru 
mine, în mijlocul unei păduri întunecoase de molid, ai cărei 
arbori trosneau de mama focului, mă pomeneam singură cuc, 
căci tata o lua la pasul lui rapid, uitând că eu rămâneam în 
urmă. Cumplită era „pădurea neagră” de molid! Dar eram 

fata lui şi trebuia să mă descurc. Nu-i vorbă, m-am descurcat 
mergând de zor înainte , cu viteza mea de copil, cu inimioara 
bătând zdravăn. Am ajuns la o răscruce de drumuri. Doamne, 
pe unde să o iau? Am luat-o la stânga, spre norocul meu, pe o 
vale îngustă, când la un moment dat aud un fluierat şi îl văd 
pe tata sus pe versant făcându-mi semn cu degetul să tac. Am 
tăcut. Doamne, ce era să fac? Altă dată, pe un drum de pădu-
re, sare din desiş pe drum un urs – numai un urs, Doamne! 

– Încremenisem. „Micuţa namilă” se afla doar la câţiva paşi 
depărtare de noi. Tata mi-a luat mâna, me-am oprit şi tata 
îndemna ursul: „Frate Nicolae, ia du-te mai departe!” Ursul 
s-a oprit, s-a uitat la noi clătinând din cap şi dragul de el a 
luat-o într-adevăr din loc, sărind de pe drum în desiş.

Foto6. Eu cu iedul de căprioară în 1938 
Me and the baby dear in 1938

Acolo, la Borsec, am trăit momente deosebite. Aveam un ied 
de căprioară, prietenul meu cel mai drag. Îl hrăneam cu bibe-
ronul. Pleca din când în când în pădure, dar se întorcea me-
reu să bea lapte cu biberonul.

Terenul de vânătoare era plin de vipere, Din această cauză, 
trebuia să purtăm permanent jambiere din piele până la ge-
nunchi.

O întâmplare cu mama, şi ea vânătoreasă, ne-a făcut să ne 
dăm seama că nu eram singuri niciodată. Am plecat cu mama 
la cules de zmeură. Nu ştiam că paznicul nostru se luase cu 
arma încărcată după noi. Am cules zmeură, am mers mai de-
parte şi iar ne-am oprit la cules de zmeură şi iar o luam din 
loc. Ajunse acasă la cabană, paznicul Kullak a întrebat-o pe 
mama dacă chiar nu a observat nimic. În urma noastră mer-
sese un urs, care se oprea şi el la mâncat de zmeură şi ne-a 
însoţit mai tot drumul. Ţin minte vizitele unor oameni de 
seamă la cabana noastră. Desigur, cel mai de seamă a fost 
prinţul de Bourbon, care a venit la vânătoare de cerbi, împuş-
când un exemplar frumos şi care a plecat foarte mulţumit.

Profesorul Axhausen din Berlin a fost de asemenea un oaspe-
te drag. La clinica dumnealui, din Berlin, am fost eu operată 
în 1937, chiar de domnia sa. Un om extraordinar de simpatic, 
dar de care mie atunci mi-a fost frică, căci îmi provocase oda-
tă dureri mari. În schimb, pe asistentul dumnealui îl adoram 
şi zburam în braţele lui.
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Foto 7. De la stânga la dreapta: prof Axhausen mama şi prinţul 
Alfons de Bourbon, 1937 

From left to right: Prof Axhausen Motherand Prince Alfons de Bourbon, 1937

Tata, dragul de el, a venit la clinică şi cum patul meu era după 
uşă, a întins mai întâi o păpuşă în cameră, care mă saluta 
drăgălaş. Devenise de atunci păpuşa mea preferată.

Tot aici, la cabană, ne-a vizitat şi pictoriţa maghiară Ferenczi 
Noemi.

La cabana de vânătoare de pe valea Pojortei, din munţii Fă-
găraş, am fost o singură dată cu tata. Punctul de plecare era 
localitatea Breaza, unde ne aştepta paznicul de vânătoare, 
moş Vulcu. Un ţăran, un moşulică dulce de tot. Era bătrân, 
dar teribil de vioi. La sosirea noastră la Breaza, ne-a aşteptat 
cu un ceaun de lapte de bivoliţă şi un castron cu smântână 
proaspătă, tot de bivoliţă. De asemenea, magiun de prune 
şi pâine proaspătă. Un adevărat deliciu. Urcarea la cabană, 
pentru mine era destul de chinuitoare, urcam greu şi încet. 
Tata în schimb a luat-o din nou înainte, nesimţind dispera-
rea mea. Noroc de moş Vulcu, că a rămas cu mine. Cabana, în 
comparaţie cu cea de la Ditrău (Borsec), era mult mai mică 
şi mai modestă. Dar era şi ea dotată cu tot necesarul unui 
sejur plăcut. Aici m-a impresionat stâna de oi de pe versantul 
din faţă, unde am mâncat prima dată un bulz ciobănesc. Moş 
Vulcu a pescuit nişte păstrăvi din pârâul din faţa cabanei, pe 
care i-a pregătit la proţap şi care au fost un deliciu. Aici am 
văzut pentru prima dată capre negre în toată splendoarea lor. 
Am fost fascinată.

Foto 8. Tata la cabană, 1938 
Father at the cabin, 1938

Dar, din păcate, istoria scrie momente nedorite de noi şi din-
tr-o dată tot frumosul se năruie. Eram cu mama la cabana 
Ditrău, când a venit trista veste că Ardealul a căzut sub stă-
pânirea maghiară. Ţin minte că vestea tristă a fost şocantă. 
Pentru mama şi paznicul nostru de vânătoare Kullak, starea 
era foarte tensionată. Ziua şi noaptea, mama stătea într-o 
parte a terasei noastre cu arma încărcată, iar pe cealaltă par-
te stătea Kullak, tot cu arma încărcată. Comunicase doar tata 
că există pericol pentru noi. A doua zi dis de dimineaţă a ve-
nit tata foarte îngrijorat şi a urmat desfiinţarea rapidă a tot 
ceea ce aveam la cabană, lucru deloc uşor, căci exista acolo tot 
confortul pentru un stat mai îndelungat. Câtă muncă, câţi 
bani s-au investit acolo, totul se scurgea acum pe apa sâm-
betei. Am plecat urgent cu ceea ce s-a putut încărca într-o 
căruţă, lăsând în urmă mobilierul şi foarte, foarte multe lu-
cruri. Tata a luat şi câinii la Braşov. Tata era distrus şi foarte, 
foarte trist pentru că pierduse ce era mai scump pentru el. 
Mai mult, câinii lui dragi au fost otrăviţi de vecinii din Bra-
şov. Apoi a ajuns la noi vestea că au fost distruse, devastate 
cabana cea mare, cabana cea mică şi grajdurile (aveam o vacă, 
un viţeluş şi cai).

A urmat o perioadă tristă, fără speranţă, ca după termina-
rea războiului Ardealul să fie din nou alipit României. Primul 
gând al tatei a fost refacerea cabanei. Cu ajutorul fabricantu-
lui Klompe, am plecat la cabană. Am găsit-o pe picioare, fără 
uşi şi ferestre, camerele goale şi tot ce mai rămăsese fusese 
distrus. Am dormit o noapte pe cetină de brad, ca a doua zi, 
cu speranţe noi, să ne întoarcem la Braşov. Alţi bani, altă dis-
tracţie, altă muncă – însă pentru scurtă vreme. Au început 
lucrările de refacere a cabanei, când graţie noului sistem co-
munist din nou s-a ales praful de tot ce fusese. De această 
dată pentru totdeauna. Este adevărat că Ocolul Silvic Borsec 
a refăcut cabana şi diverşi vânători au fost acolo la vânătoare. 
Eu am vizitat, cu ajutorul Ocolului Silvic Borsec, în august 
2000, împreună cu soţul meu, Traian, cabana noastră ce-i 
purta acum numele tatălui meu: „Cabana Witting”. Aici do-
resc să mulţumesc Ocolului Silvic Borsec că a menţinut amin-
tirea tatălui meu. Când am ajuns la cabană, Doamne, era în 
picioare!, uşile şi ferestrele închise, iar camerele goale. Doar 
vechile sobe mai existau. Plină de emoţii, am retrăit momen-
tele splendidei mele copilăii. Vedeam locurile atât de bine 
cunoscute mie, amintirea a venit rapid şi totul se desfăşura 
în faţa ochilor mei aşa cum le retrăisem odată. Puteam să-i 
explic iubitului meu soţ, Traian, unde şi cum tata ademenea 
cerbii până în faţa cabanei. În perioada boncănitului era un 
spectacol magnific şi de neuitat.

Doamne, ce s-ar fi bucurat tata să mă vadă acolo, după atâţia 
ani! Eu, care de acum eram plecată în Germania de mulţi ani 
şi eu acum inginer silvic, eram atât de copleşită şi de fericită 
că mi-a fost dat să mă reîntorc într-un loc atât de superb şi 
de drag nouă.

Oh, tată, îşi mulţumesc din suflet că m-ai învăţat atât de 
multe, că ai fost lângă mine la bine şi la rău, că ai fost mento-
rul meu, pentru viitorul dorit de tine. Da, la dorinţa tatei am 
urmat Facultatea de Silvicultură din Braşov şi am reuşit s-o 
termin în anul 1958. Tata nu a mai avut bucuria să trăiască 
această zi, căci studentă fiind în anul II de facultate, tata ne-a 
părăsit pentru totdeauna, la vârsta de numai 66 de ani. Ar fi 
fost fericit şi mulţumit.
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Dar hai să revin la amintiri, că îmi trec acum atâtea prin cap 
şi retrăiesc momente unice, de neuitat.

La Braşov aveam obiceiul să plecăm foarte des în excursie. Că 
era drumul de pe Tâmpa, pe Crucur, până în Postăvarul sau 
multe altele. Deseori plecam spre Poiană (Poiana Braşov), în-
treaga familie cu câine cu tot. Mereu în rucsac se aflau grăta-
rul şi carnea pregătită pentru grătar. De foc se ocupa tata ale-
gând mereu un loc ca să nu strice ceva. El era şi responsabil 
cu slănina înfiptă pe un băţ de lemn şi ţinută la foc deschis. 
Ce bună era grăsimea slăninii topite la foc deschis şi scursă 
pe pâine! De grătar şi de carnea de porc dinainte pregătită se 
ocupa mama. Un adevărat deliciu dacă mai aveam şi apă rece 
de izvor de munte. Totul se încheia cu o prăjitură făcută de 
mama, mare specialistă în dulciuri, de altfel la de toate.

Primul meu drum mai greu a fost escaladarea pe peretele de 
vest al Pietrii Craiului. Dis de dimineaţă, încă nu se crăpase 
de ziuă, am plecat de la cabana Plaiul Foii numai cu tata. La 
prima stână am fost înconjuraţi într-o clipită de câini ciobă-
neşti care ne arătau dinţii lor înfricoşători. Tata m-a aşezat 
repede spate în spate cu dumnealui şi nu făceam altceva de-
cât să întindem amândoi către câini câte un băţ lung. Asta 
până când au apărut ciobanii. Urcarea pe la lanţuri şi apoi 
pe creasta muntelui a fost primul meu drum extrem de difi-
cil. Dar tata era lângă mine şi avea grijă de paşii ce-i făceam. 
Răsplata grozavei oboseli a venit însă foarte repede, cu prive-
liştea superbă de pe creastă.

Doresc aici să subliniez un lucru, care astăzi în libertatea 
greşit înţeleasă, aduce grave urmări. Noi am fost educaţi de 
părinţi şi de şcoală să avem grijă de păduri şi de poieni ca să 
rămână curate după trecerea noastră, deoarece resturile de 
mâncare lăsate vraişte pe iarbă pot dăuna vânatului. Tot ce 
rămânea de la masă se împacheta frumos, se punea în rucsac 
şi se lua acasă, aşa că în urma noastră rămânea totul curat 
cum fusese înainte. Ce se întâmplă azi în România este de-a 
dreptul iresponsabil şi revoltător. Sute de mii de aşa-zişi „tu-
rişti” fac N focuri pentru grătare, distrugând pătura de iarbă. 
Am văzut chiar, la Poiana Ţapului, maşinile trase în pădure 
şi focuri făcute sub arbori care, Doamne-fereşte!, pot lua foc 
distrugând multe hectare de pădure. Chiar şi un splendid iz-
vor cu apă curată, bună de băut, a fost înconjurat de resturi 
de la construcţia vilelor. Nemaivorbind de miile de sticle 
de plastic împrăştiate peste tot! Chiar în râurile curgătoare 
plutesc aceste mizerii cumplite. Nu mai vorbesc de lipsa de 
civilizaţie şi de bun-simţ a oamenilor de a lăsa maldăre de 
gunoaie, pe care alţii trebuie să le adune. Şi ce simplu ar fi 
pentru automobiliştii moderni să le ia în portbagaj! Săracă 
Românie, unde te-au adus noua democraţie şi libertate prost 
înţelese! Unde sunt oamenii civilizaţi de altădată care să-i 
educe pe aceşti „turişti moderni”?

La şcoală eram o elevă mediocră. Nu-mi plăcea să învăţ. Pe 
mama mea nu o ajutam în gospodărie. Tata, dragul de el, do-
rea să fiu harnică, mult mai activă, ceea ce de fapt nu mă prea 
impresiona. Am trecut mereu la limită dintr-o clasă într-alta. 
Dar s-a petrecut o minune şi, la un moment dat, mi-am dat 
seama că trebuie să mă schimb. Deloc uşor. Am devenit stu-
dentă la Facultatea de Silvicultură, unde tata era conferenţi-
ar la Catedra de Vânătoare. Deodată am devenit fata domnu-
lui profesor Witting şi nu aveam voie să-l fac pe tata de râs. 

Am început să învăţ pe rupte. Şi am descoperit că nici nu era 
greu. În anul II, în sesiunea de examene, am avut un succes 
neaşteptat şi am luat 10 pe linie la toate examenele. O adevă-
rată revoluţie! Mândră, m-am dus cu carnetul de student la 
tata şi i-am arătat rezultatul excelent. Tata s-a oprit din scris 
(scria la manuscrisul cărţii ce urma să-l scot eu post-mor-
tem), s-a ridicat în picioare şi s-a uitat în ochii mei zicând: 

„Va să zică dacă tu vrei, totuşi poţi!” S-a bucurat tare mult, 
m-a îmbrăţişat şi ca răsplată a luat din perete un desen în tuş, 
realizat de prietenul său Nagy Imre, reprezentându-l pe tata 
ca vânător, dăruindu-mi-l. Tabloul îl ţin şi astăzi cu cinste 
în locuinţa mea din Dachau, unde stau de aproape 40 de ani.

Foto 9. Tata vânător, Nagy Imre, desen în tuş 
Father as hunter, Nagy Imre, drawing in ink

Altădată, lucrând tot la manuscrisul cărţii lui şi cum tata nu 
ştia perfect limba română, mă consulta pe mine, deoarece eu 
cunoşteam foarte bine limba. Între camera mea şi cea a lui 
era o uşă glisantă. Eu învăţam pentru examen, când aud că 
mişcă uşa încetişor. Capul lui tata apărea şi cu voce înceată 
mă întreba: „Te rog, spune-mi cum este mai corect: aşa... sau 
aşa...” Eram mândră că tata avea încredere în mine!

Apoi a venit marea nenorocire în viaţa noastră. Tata s-a îm-
bolnăvit de cancer esofagian. Tata, care nu fumase niciodată, 
nu exagera cu băutura, trăia deosebit de sănătos, avea o ase-
menea boală. Toate investigaţiile pentru bani puţini, nu au 
adus nici un rezultat şi tata se simţea din ce în ce mai rău. În 
situaţia aceasta, într-o zi, tata m-a chemat la el şi m-a rugat 
să fac totul ca după decesul dumnealui să apară cartea la care 
lucrase ani de zile. Mi-a predat pagină cu pagină, explicându-
mi cum trebuie scrisă. Manuscrisul avea multe desene, schi-
ţe, tabele. M-am ţinut de cuvânt şi am bătut cu două degete 
la maşina de scris Continental a tatălui meu, rând pe rând, 
lucrarea. Era greu, căci nu învăţasem să scriu la maşină. Am 
făcut în tuş desenele şi schiţele. Am lucrat mult timp ca până 
la urmă, în anul 1959, ca tânăr inginer silvic să plec cu lu-
crarea la Editura Agro-Silvică din Bucureşti, cu rugămintea 
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să fie tipărită post-mortem lucrarea tatălui meu. S-a aprobat 
publicarea manuscrisului spunându-mi-se că ar fi necesar 
să apară un nume cunoscut în silvicultură. Aşa a acceptat dl. 
inginer Bodea să semneze pentru controlul ştiinţific. Faptul 
că eu finalizasem lucrarea nu a fost luat în seamă. De parcă 
eu nu aş fi contribuit cu nimic la apariţia cărţii tatălui meu, 

„Economia vânatului”. Aşa era pe vremurile de atunci, eu 
eram naivă, credulă, dar fericită că am putut realiza ultima 
dorinţă a iubitului meu tată.

Înainte de a încheia aceste rânduri, vreau să mai amintesc 
legătura de colegialitate şi de respect deosebit a tatălui meu 
faţă de câteva personalităţi ale Facultăţii de Silvicultură din 
Braşov:

•	 Prof. dr. doc. ing. Gr. Eliescu,

•	 Prof. dr. doc. ing. C. Georgescu,

•	 Prof. dr. ing. N. Rucăreanu,

•	 Prof. dr. ing. Th. Bălănică

şi nu în ultimul râns întregului corp didactic de pe timpul 
când tatăş meu era conferenţiar universitar la Facultatea de 
Silvicultură.

Când tata s-a îmbolnăvit, prof. Georgescu m-a sfătuit să-l du-
cem pe tata la Bucureşti, dar din păcate nu a mai fost posibil.

Prof. G. Eliescu a fost alături de mine tot timpul facultăţii, 
sprijinindu-mă din punct de vedere moral. Dumnealui i-am 
predat tot ceea ce avea tata legat de facultate. M-a înconjurat 
cu multă dragoste. Prof. Th. Bălănică devenise pentru mine 
asemenea unui tată, aşa cum a fost şi prof. Eliescu. Sfaturile 
dumnealor au avut pentru mine o valoare deosebită.

După mutarea mea la Bucureşti, am avut fericita ocazie să lu-
crez la Centrul de Documentare Forestieră, sub îndrumarea 
prof. Bălănică, care devenise şi şeful meu. Au fost ani de care 
îmi aduc aminte cu mult drag. Am avut parte de un colectiv 
extraordinar, cu care era o adevărată plăcere să lucrez zi de zi.

Mulţumesc cu respect deosebit tuturor celor care mai sunt în 
viaţă şi celor care nu mai sunt printre noi, pentru dragostea 
şi prietenia cu care m-au înconjurat.

Mulţumesc domnului ing. Cristian Stoiculescu că mi-a dat 
ideea să aştern pe hârtie câteva din amintirile mele. Merçi 
mult, Cristi!

Şi nu în ultimul rând, mulţumesc tuturor colegilor mei care 
m-au înconjurat cu multă dragoste.

Închei aceste mici mărturisiri în speranţa că modestele mele 
rânduri vor contribui la completarea imaginii deja pozitive a 
unui mare şi valoros om de ştiinţă, cercetător şi nu la urmă a 
tatălui meu drag – Otto Erich Witting.
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