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EDITORIAL

Cele mai frumoase păduri
Valentin Bolea

Cele mai frumoase păduri din lume (www.finoliving.ro) se 
remarcă prin:

•	 Vârste înaintate, grosimi şi înălţimi mari, ca în „Ancient 
Giants Big Basin Redwood State Park California” sau în 

„Montgomery Woods state Reserve California”;

Fig. 1. Rezervaţia Montgomery – Woods, USA, California 
Montgomery – Woods Reserve, USA, California  

(http://www.desktopdress.com)

•	 frumuseţea sălbatică a ecosistemului forestier, cu arbori 
de vârste diferite, cu iescari, cu floră şi faună nealterată, 
ca în „Bridge Over Sol Duc Falls, Olimpic Naţional Park, 
Washington” sau în pădurile seculare de cedru ţi brad din 
Cathedral Grove, MacMillan Provincial Park, Canada, în 
care trăiesc urşii negri (fig. 2);

•	 originalitatea şi complexitatea peisajului, ca în „Groy Wolf 
River Trail, Olimpic Naţional Park Washington”;

•	 farmecul florei şi bogăţia floristică, ca în „Kepler Track So-
uth Island, New Zealand” sau în „Redwoods and Blooming 
Rhododendrons, California”;

•	 biodiversitatea excepţională şi raritatea faunei, ca în „Hall 
of Mosses Olimpic Naţional Park Washington” sau în „Lon-
gh Kel Forest Park Ireland”;

•	 curiozităţi unicate, atrăgătoare, ca în Pădurea de ficus ben-
galeză, în Grădina Botanică Howrah de lângă Calcutta, cu 
arbori de 200-250 ani, având cele mai largi coronamente 

din lume şi mii de rădăcini aeriene sau ca în pădurea scu-
fundată din  Kazahstan (fig. 3).

Fig. 2. Pădurile seculare de cedru şi brad din Canada 
Multi-centenary redwood and fir forests in Montgomery Woods State 

Natural Reserve, Canada (http://www.studentie.ro/)

Fig.3. Pădurea scufundată pe malul Lacului Kaindy din 
Kazahstan / Sunken forest of Lake Kaindy, Kazahstan (http://
www.aratours.ch; http://www.lumeabizara.ro)
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Interesant este că printre cele opt păduri minuni, unice pe 
Terra (Spătaru RTV net/09. apr. 2013), una este chiar în 
România, în partea de nord a Deltei Dunării, între braţele 
Chilia, la nord şi Sulina la sud. Este vorba de Pădurea Letea 
(fig. 4), cea mai nordică pădure subtropicală din Europa, care 
vegetează printre dunele de nisip şi are un aspect unic din 
cauza lianelor copleşitoare şi a arborilor aplecaţi şi contorsi-
onaţi, unii dintre ei atingând 500 sau 700 de ani.

Fig. 4. Pădurea Letea (http://andrewphotograph.blogspot.ro)

Cu toate că România are cele mai întinse (300.000 ha) păduri 
virgine (Gândul info/2.08.2013), şi cele mai bine conservate 
din Europa temperată, fiind unele dintre cele mai importan-
te păduri sub raport biologic din zona temperată din întrea-
ga lume, o serie de păduri unicate în Europa, ca şi făgetele 
din bazinul Nerei, cu exemplare excepţionale care ating 45 
m înălţime; amestecurile de fag de la Sinaia, cu brazi de 55 
m înălţime, amestecurile de fag-brad-molid din Bucovina, 
unde molidul atinge 60 m înălţime; codrul secular Slătioara; 
gorunetele din M. Zarandului (Bârzava) şi cele din Cozia, cu 
gorun până la 40 m înălţime; cembretele din Retezat ori pă-
durea Letea nu sunt amintite printre cele mai frumoase pă-
duri ale Europei(Parlogîn http//wbcache.googleusercontent. 
com/search?hl=ro Et gbv din 24.11.2011).

Astfel autorul, amintit mai sus, consideră că din punct de 
vedere al biodiversităţii şi a măsurilor de protecţie, cele mai 
frumoase păduri ale Europei sunt următoarele:

•	 Pădurile Trillemarka şi Rollagsfjell din Norvegia cu cei mai 
sălbatici codrii din Ţara Vikingilor, o pădure bătrână de 
munte, în care s-au menţinut intacte toate caracteristicile 
străvechilor păduri norvegiene, cu râuri vijelioase şi lacuri 
limpezi şi cu cele mai mari populaţii de râşi şi glutoni din 
Norvegia.

•	 Pădurea Brothwood Corpse, Anglia cu stejari şi fagi de di-
mensiuni remarcabile şi cu şoareci de pădure, veveriţe roşii 
şi multe specii de lilieci şi nevertebrate.

•	 Pădurile virgine Komi din nordul Munţilor Urali, Rusia, 
aparţinând ecoregiunii de taiga de munte, cu molid, brad 
şi tisă siberiană şi o faună deosebi de bogată, cu cerbi, reni, 
urşi, lupi, glutoni, nurci, mistreţi şi iepuri şi constituind 
un obiectiv UNESCO de importanţă mondială.

•	 Pădurea Beloveja din Polonia şi Bielorusia, constituind cea 
mai mare şi cea mai bine conservată rezervaţie de zimbri 
din lume, dotată cu muzeu, centru veterinar şi agenţie de 

ghizi, care asigură singurul safarii european. Aici e ocrotit 
„ţarul stejarilor” de 800 ani, 46 m înălţime şi 2 m diametru.

•	 Pădurile din vestul Caucazului – Rusia, situate la 50 km 
nord de staţiunea Soci, cu Abies nordmanniana înalţi de 85 
m, cu o pădure unică de tisă, cu o treime din specii nemai-
întâlnite în alte părţi ale lunii şi cu zimbrii caucazieni de 
talie mai mică decât cei din Carpaţi (fig. 5).

 

Fig. 5. Pădurile din vestul Caucazului – Rusia 
Forest of West Caucasus – Russia (http://travel.descopera.ro)

•	 Pădurile relicte de la Biogradska Gora, din Muntenegru cu 
culmi muntoase de peste 2000 m înălţime şi lacuri glacia-
re, cu o mare biodiversitate (200 specii de plante, 150 spe-
cii de păsări, 10 specii de mamifere şi 86 specii de arbori şi 
arbuşti) cunoscute ca cele mai bătrâne şi sălbatice păduri 
din Balcani.

•	 Pădurile Pyha Hakki, considerate cele mai vechi păduri de 
taiga din Finlanda, alcătuite din pini, molizi, plopi tremu-
rători, mesteceni şi anini şi cu un bogat efectiv de urşi, lupi, 
râşi, glutoni, mistreţi, cocoşi de munte, cocoşi de meste-
ceni, reni, bufniţe, ulii porunbari şi acvile de munte.

•	 Pădurile din lanţul Munţilor Apenini, alcătuite din fag şi 
brad, care atinge 45 m înălţime, gazduiesc specii rare de 
plante, precum papucul – doamnei şi de animale, ca şi ur-
sul marsican specii rare, specii endemice, ca şi capra nea-
gră şi lupul de Apenini.

•	 Pădurile relicte din insula Madeira, cu dafini şi lauri în 
proporţie de 90%, atingând înălţimi de 40 m şi cu specii 
valoroase de arbori: Ocotea foetens, Persea indica, Visnea mo-
caena şi Apollonias barbujana.

După Ernest Guinier, citat de J. Parde redactor şef al revistei 
Revue forestiére française (Nr. 4/1993) plenitudinea farme-
cului de care este capabil să-l exercite o pădure se poate atin-
ge dacă îndeplineşte următoarele criterii:

•	 să fie puse în relief elementele atractive de peisaj: cascade, 
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stânci, izvoare, lacuri,ruine,poieni, liziere, mlaştini;

•	 să existe puncte naturale (mameloane, promontorii, culmi, 
vârfuri) de unde se poate admira peisajul, sau să se deschi-
dă perspective prin tăierea câtorva arbori ori prin deschi-
derea unor culoare de 4-5 m lăţime;

•	 să fie dotat cu drumuri de acces care să-i ridice valoarea de 
agrement;

•	 de-a lungul drumurilor să existe aliniamente de arbori;

•	 prezenţa unor construcţii rustice: cabane forestiere, refu-
gii, locuri de odihnă, din piatră sau lemn brut;

•	 promovarea arborilor şi arbuştilor fructiferi: Sorbus tormi-
nalis, Sorbus acuparia, Prunus avium, Pyrus piraster, Malus syl-
vestris, Coryllus avellana şi menţinerea unui subarboret bogat;

•	 conservarea celor mai înalţi, mai groşi şi mai bătrâni ar-
bori, sau cu o conformare curioasă a tulpinii.

O analiză sumară a pădurilor virgine din România, (Giurgiu, 
Biriş, Radu, 2013), a resurselor genetice forestiere (Pârnuţă, 
2011), a parcurilor naţionale şi naturale din România (Toa-
der şi Dumitru, 2004) şi a arborilor excepţionali din Regis-
trul Naţional recent elaborat (Bolea, Chira, Vasile, Gruiţă), în 
raport cu criteriile conturate la începutul editorialului, arată 
că: cu excepţia pădurilor din vestul Caucazului – Rusia, cu 
cei mai înalţi arbori de Abies nordmanniana din Europa, eta-
loanele valorice ale Europei pot fi egalate şi chiar depăşite de 
anumite ecosisteme forestiere din România.

•	 Pădurea seculară Goţmanu-Tarcău din judeţul Neamţ, cu 
structură relativ plurienă şi aspect virgin. Este alcătuită 
din molid, brad şi fag, care pot atinge 60 m înălţime la mo-
lid şi 56 m la brad, peste 1,5 m diametrul tulpinii şi reali-
zează un volum de peste 700 m3/ha (Hufel citat de Brados-
che, 2008).

•	 Pădurea Milea-Viforita din judeţul Buzău cu structură plu-
rienă şi aspect cvasi-virgin, alcătuită din brad, fag şi molid, 
care ajunge la 60 m înălţime.

•	 Brădeto-făgetele de la Şinca de Vale, Munţii Ţaga judeţul 
Braşov, cu înălţimi record la nivel european, 58 m la brad şi 
51 m la fag (Bolea, Chira, Munteanu, Vasile, Mantale, Peter, 
Roman, 2011).

•	 Molideto-brădetul înalt productiv din Poiana Braşov cu 
exemplare de molid de 55 m înălţime, selecţionaţi ca ar-
bori plus în rezervaţia de seminţe (Bolea, Ienăşoiu, 2011).

•	 Resursele genetice de gorun, constituite în rezervaţia de 
seminţe la Borleşti, judeţul Satu Mare, au 130 ani sunt de 
clasa I-a de producţie şi cu exemplare de 40-45 m înălţime.

•	 Gârniţelul de clasa I-a de producţie de la Seaca-Optăşani, 
Ocolul Silvic Vultureşti judeţul Olt, cu cele mai frumoase 
arborete pure de gârniţă, atât de la noi din ţară cât şi din 
Europa (Haralamb, 1967). La 120 ani gârniţa realizează 
38-40 cm diametru mediu şi 25 m înălţime (Vlase, 2011).

•	 Pădurea Harţagul din bazinul râului Buzău, Ocolul Silvic 
Nehoiaş, cu exemplare excepţionale de molid, având 62 m 
înălţime, 2,40 m diametru de bază şi 84 m3 volumul fu-
sului cu coajă (Haralamb, 1967 după Ivanovici, 1957, Rev. 
Păd. 11: 739).

•	 Pădurea Pârâului Negru din O.S. Tarcău, judeţul Neamţ, cu 

exemplare de molid atingând 62,5 m înălţime şi 1,5 m di-
ametru de bază (Haralamb, 1967, după Zeletin, 1956, Rev. 
Păd. 8 p 542-543).

•	 Pădurea virgină Niculele, din O.S. Râmnicu Sărat, cu 
exemplare excepţionale de brad atingând 56 m înălţime, 
1,88 m diametru de bază şi 45 m3 volumul fusului cu coajă 
(Popescu-Zeletin, 1956 Rev. Păd. 8, p 542-543).

•	 Pădurea de la Ronişoara, O.S. Sighet, judeţul Maramureş, 
cu gorun renumit în toată Europa şi cu exemplare de Sor-
bus torminalis, atingând 28 m înălţime şi 40 cm grosime 
(Haralamb, 1967, p 417).

•	 Codrul secular Slătioara din judeţul Bistriţa-Năsăud, cu un 
amestec de molid, fag şi brad în vârstă de 350-400 ani, cu 
structură plurienă şi multietajată. Se remarcă prin marea 
sa bogăţie floristică, incluzând 451 specii de muşchi (Vlase, 
2011).

•	 Pădurea Bavna de lângă Lucăceşti, O.S. Şomcuta Mare, ju-
deţul Maramureş cu exemplare de stejar pedunculat de 40 
m înălţime, diametre de 50 cm şi o productivitate de 720 
m3/ha volum lemnos (Vlase, 2011).

•	 Pădurea Mociar, din O.S. Gurghiu, judeţul Mureş cu stejar 
pedunculat de 410 ani, 18 m înălţime şi 1,40 m diametru 
mediu (Vlase, 2011).

•	 Pădurea Ciurumela, din O.S. Calafat, judeţul Dolj, unde în 
zonă silvostepei, cu nisipuri mobile de natură eoliană şi 
fluvială, salcâmul de 100 ani atinge dimensiuni excepţio-
nale 33 m înălţime şi 60-70 cm diametru.

•	 Pădurea seculară de la Strâmbu Băiuţi, cu exemplare de fag 
având forme nemaiîntâlnite (fig. 6) şi dimensiuni impre-
sionante – pentru Abies alba (brad, fig. 7); diametru >180 
cm şi înălţimi ≈49 m pentru Fagus silvatica (fag); diametru 
>130 cm şi înălţimi >40 m pentru Acer pseudoplatanus (pal-
tin); diametru >100 cm şi înălţimi >40 m pentru Fraxinus 
excelsior (frasin) şi Picea abies (molid) .

Fig.6. Fag din pădurea seculară de la Strâmbu Băiuţi 
European beech in multi-centenary forest of Strâmbu Băiuţi  

(photo Timur Chiş, http://www.marasilva.ro/AP34.php)
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Fig.7. Brad din pădurea seculară de la Strâmbu Băiuţi  
European Silver fir in multi-centenary forest of Strâmbu Băiuţi (photo 

Timur Chiş, http://www.marasilva.ro/AP34.php)

Aceste păduri constituie doar câteva exemple din frumoasele 
şi numeroasele păduri ale României care aşteaptă să fie iden-
tificate, descrise şi analizate pentru a fi mai bine cunoscute 
în toată ţara şi recunoscute în Europa.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică încearcă să scoată vălul 
indiferenţei de pe minunatele păduri din România, care sunt 
nu tezaur inestimabil, nu numai la nivel naţional ci şi inter-
naţional. Fotografiile (fig. 6 şi 7) şi articolele privind cele mai 
frumoase păduri din România vor fi publicate nu numai în 
Revista de Silvicultură şi Cinegetică ci şi în „Cartea de aur a 
celor mai frumoase păduri din România”. ■
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Ministrul Pădurilor, dr. ing. Lucia 
Varga promite măsuri radicale şi 

reglementări silvice adecvate pentru 
încetarea jafului în pădurile României

Valentin Bolea

În zilele de 24-25 octombrie a avut loc la Tărlungeni Aduna-
rea Generală a Asociaţiei Administratorilor Pădurilor Parti-
culare din România. Întrunirea a fost organizată în condi-
ţii excelente de către şeful Ocolului Silvic Ciucaş, domnul  
Eugen Comşa.

Adunarea a beneficiat de participarea doamnei ministru de-
legat al Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii dr. ing. 
Ana Lucia Varga, împreună cu doi directori din 
minister şi un director din Regia Naţională a Pă-
durilor. Deasemenea au participat Decanul Facul-
tăţii de Silvicultură, reprezentanţii asociaţiilor şi 
societăţilor cu care colaborează AAPPR-ul, inclu-
siv reprezentantul Societăţii Progresul Silvic.

Şedinţa a fost deschisă şi mediatizată de dom-
nul ing. Dorel Fechete, director executiv al Aso-
ciaţiei Administratorilor Pădurilor Particulare 
din România.

Doamna ministru a atamat problemele arzătoare din ordinea 
de zi, cu precizarea convingerii că domeniul Pădurilor este de 
importanţă majoră în minister şi că dezvoltarea durabilă a 
ecosistemelor forestiere, fie că sunt ale statului sau particu-
larilor necesită definitivarea unui Cod Silvic, cu modificări 
radicale care să nu mai permită greşelile care s-au constatat 
în ţară (tăieri pe 2000 de hectare în Argeş, tăieri rase pe 100 
ha în condiţii cu pante mari, etc.).

Pentru stoparea tăierilor ilegale din România modificările 
codului silvic preconizează:

•	 trecerea de la vânzarea cu firul a arborilor la valorificarea 
din depozite;

•	 asigurarea gratuită a pazei pădurilor private de până la 
30 de hectare (peste 500.000 ha pădure, din fondul privat 
este nepăzită);

•	 sancţionarea celor vinovaţi inclusiv prin pierderea dreptu-
lui de a profesa, prin introducerea autorizaţiilor de exerci-
tare a profesiunii de inginer silvic;

În această ordine de idei, Societatea Progresul Silvic propune, 
reluarea Cursurilor de Perfecţionare a Inginerilor silvici din 
România, cu accent pe lucrările practice şi elaborarea de Ghi-

duri de bună practică, solicitate şi de directorul 
executiv Dorel Fechete, acţíuni la care poate să-
şi aducă contribuţia şi Revista de Silvicultură şi 
Cinegetică.

De asemenea pentru aplicarea Regulamentului 
european 995/2010 printr-o Ordonanţă de Ur-
genţă se transferă atribuţia de avizare, că lem-
nul este tăiat legal, de la firmele de exploatare la 
ocoalele silvice care administrează pădurea. În 
contextul, în care sistemele de certificare FSC şi 
PEFE îşi pierd prioritatea sunt necesare o serie 
de adaptări ale legislaţiei la noile cerinţe, cum 

ar fi Hotărârea de Guvern privind Circulaţia Masei lemnoase 
care va apărea la 15 ianuarie 2014.

Pentru stimularea valorificării superioare a lemnului se pre-
conizează măsuri de sprijinire a firmelor producătoare de 
mobilă, care vor avea drept de preemţiune la cumpărarea 
lemnului brut din depozite.

Domnul director al AAPPR inginer Dorel Fechete a prezentat 
starea actuală a Sectorului Forestier evidenţiind următoare-
le aspecte negative:

•	 Actele normative prea multe şi prea stufoase necesită înlo-
cuirea cu Ghiduri de bună practică succinte şi clare.

•	 Formularul recent introdus numit SUMAL necesită cos-
turi suplimentare de aplicare.

•	 Drepturile de proprietate în pădurile particulare cu funcţii 

CRONICA EVENIMENTELOR
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de protecţie sunt îngrădite şi nu se asigură compensări de-
cât în cazul ariilor protejate

•	 Se aplică prea multe şi prea mari supraimpozitări (taxa de 
mediu 2%; impozit pe exploatarea pădurilor 0,5%; impozit 
de 44 lei /hectarul de pădure; fondul de accesibilitate de 
10%; TVA 24%; etc.).

•	 Finanţarea slabă din fondurile comunitare.

•	 Aplicarea reglementărilor UE este dificilă şi trebuie efectuată 
cu amendamentele cerute de specificul pădurilor din România.

•	 Salarizarea necorespunzătoare a corpului silvic.

În continuare s-au prezentat materiale foarte interesante 
de reprezentanţii Facultăţii de Silvicultură din Braşov şi a 
ocoalelor silvice particulare, dintre care s-a remarcat refera-
tul :”Butăşiri şi altoiri la răşinoase „elaborat de dr. ing Ioan 
Blada, cercetător ştiinţific principal I care a evidenţiat faptul 
că şi în ocoalele silvice particulare se fac lucrări silviculturale 
de înalt nivel tehnic, constituind un exemplu de urmat de 
către toate ocoalele silvice din ţară. ■

Fig. 1. Aspecte din Adunarea Generală a Asociaţiei Administratorilor Pădurilor Particulare din România
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Comunicat de ziua silvicultorului –  
8 iunie 2013. Sinaia Hotel Palas

Gheorghe Gavrilescu

Doamnelor, domnilor, onoraţi invitaţi, stimaţi colegi,

Ziua silvicultorului, legalizată în anul 1991 prin grija şi 
eforturile corpului silvic, are menirea de a reaminti tuturor 
importanţa celui care îngrijeşte pădurea, preţioasa bogăţie 
regenerabilă a ţării.

Această sărbătoare reprezintă rolul şi eforturile corpului 
silvic de a asigura desfăşurarea durabilă a pădurilor cel mai 
important factor de protecţie a mediului înconjurător de care 
beneficiază fiecare cetăţean, dar şi de a afirma şi susţine pro-
fesia de silvicultor.

Profesia de silvicultor nu este o profesie uşoară, aşa cum este 
văzută din afară, este o confruntare permanentă pe parcur-
sul a zeci de ani, între om şi natură, confruntare care permite 
instalarea şi triumful pădurii care apoi îşi revarsă binefaceri-
le în folosul tuturor oamenilor.

Din partea Societăţii Progresul Silvic, asociaţia profesională 
centenară care reprezintă specialiştii din silvicultura româ-
nească dorim să adresăm calde mulţumiri organizatorilor 
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, care face permanent 
eforturi pentru a continua tradiţia şi a acorda importanţa 
cuvenită acestui eveniment.

Stimaţi participanţi,
Societatea „Progresul Silvic” a militat permanent pentru 
oprirea unor încercări de a aservi pădurea şi silvicultura ro-
mânească unor interese conjuncturale care ar fi putut afec-
ta grav rosturile complexe ale fondului forestier în viitorul 
apropiat şi mai îndepărtat.

Societatea ,,Progresul Silvic” s-a implicat fără rezerve direct, 
prin filialele şi membrii săi în toate acţiunile desfăşurate pe 
plan legislativ, administrativ, ştiinţific, tehnic şi profesional, 
cooperând cu instituţii din ţară şi din afară, pentru gestio-
narea cât mai judicioasă a resurselor forestiere pentru pro-
movarea în conştiinţa forestieră şi în cea publică a ideilor şi 
acţiunilor menite să conducă la conservarea acestei avuţii bi-
oregenerabile care este pădurea, conştienţi de faptul că acolo 
unde dispare pădurea urmează dezastrul.

Societatea noastră a militat pentru organizarea şi întărirea 
administraţiei silvice la nivel central şi în teritoriu şi în deo-

sebi a rolului de control atât în pădurile din domeniul public 
cât şi cele din domeniul privat, singura cale de a asigura in-
tegritatea acestora.

Dorim o colaborare cât mai strânsă cu Regia Naţională a 
Pădurilor Romsilva care trebuie permanent susţinută şi dez-
voltată deoarece a demonstrat de-a lungul anilor că poate 
administra eficient pădurile din domeniul public; cu ocoalele 
silvice private cu alte organizaţii care iubesc şi apără pădurea 
contribuind cu eforturi financiare în limita posibilităţilor la 
dezvoltarea continuă a fondului forestier naţional.

Din acest an, societatea se va implica în realizarea şi gesti-
onarea împreună cu alte organizaţii centrale şi teritoriale 
a unor proiecte realizate cu fonduri europene care vizează 
dezvoltarea sectorului forestier, perfecţionarea personalului 
silvic, valorificarea energiei regenerabile etc.

Începând din anul 2010 societatea noastră acordă premii anu-
ale pentru autori sau colective de autori, care prezintă lucrări 
de silvicultură deosebite pe plan ştiinţific, tehnic şi de produc-
ţie. Ne străduim ca de aceste premii să beneficieze cu prioritate 
membrii activi, tinerii şi personalităţile care au adus o contri-
buţie deosebită în plan naţional dezvoltării pădurii româneşti.

Doresc să fac o precizare deoarece am văzut multe păduri în 
Europa, păduri administrate de domeniul public sau privat 
şi personal am tras concluzia că noi silvicultorii români nu 
trebuie să stăm cu capul jos. Am învăţat silvicultură de la cei 
din vest, dar în multe privinţe profesionale elevii şi-au depă-
şit profesorii, am reuşit să creăm, să conducem şi să îngrijim 
în ţara noastră păduri deosebite pe care nu le întâlneşti în 
Europa de vest. Am văzut în unele zone suprafeţe mari cu ve-
getaţie forestieră trecute la păduri în situaţia unor păduri de 
la noi pe care în ultimii 50 de ani noi le-am refăcut integral.

Avem specialişti buni care şi-au dedicat viaţa şi eforturile 
creării de păduri durabile în zonele forestiere ale ţării, de 
aceea cred că trebuie să fim mândri pentru ceea ce am reali-
zat ca silvicultori şi tot odată să continuăm mai asiduu aceas-
tă activitate pentru a lăsa urmaşilor păduri cel puţin tot aşa 
de bune. De altfel cred că noi în silvicultură trebuie să luăm 
tot ceea ce este bun de la alţii numai dacă este adaptabil la 
condiţiile în care se dezvoltă pădurile noastre.

DIN ACTIVITATEA SOCIETăţII  
„PROGRESUL SILVIC”
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Ca în toate sectoarele economice, şi la pădure a început să se 
extindă corupţia pe care tot noi putem şi trebuie să o oprim, 
îndeosebi cei care au văzut ce se întâmplă şi au trecut la pre-
siunile care se fac permanent asupra personalului silvic atât 
de la teren şi mai ales asupra managerilor.

Învăţând din experienţa de 126 de ani a Societăţii ,,Progre-
sul Silvic”, dorim ca membrii săi să-şi unească şi canalizeze 

eforturile spre a servi cu profesionalism, devotament şi înal-
tă conştiinţă forestieră, rosturile prezente ale pădurii, ale 
silviculturii şi ale silvicultorilor.

Cu aceste gânduri, dorim să urăm succes şi sănătate tuturor 
silvicultorilor, realizări notabile întregului Corp Silvic în 
răspunderea pe care o are faţă de pădurile şi de securitatea 
ecologică a ţării. ■
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Silvicultorul în Germania:  
după trei secole la strâmtoare?

Aurel Teuşan

Se ştie, silvicultura a început să fie aplicată mai sistematic 
acum trei secole. Actul de naştere este lucrarea Sylvicultura 
oeconomica (1713) a directorului minelor din Saxonia, Hannß 
Carl von Carlowitz. Din titlu se desprinde o formulă armoni-
oasă. Pe de o parte slujitorul uneri păduri perene, pe de altă 
parte regula de a nu abuza de acest dar al naturii. În acest 
context ţinem să menţionăm şi o caracteristică a silviculturii 
germane: fiecare regiune* (sau aşa numitul land), membră a 
Federaţiei Germaniei, este independentă în materie de silvi-
cultură. Singurul numitor comun a fost – şi este – o evoluţie 
frământată, cu multe reforme şi adaptări la noile împejurări, 
atât în cazul pădurilor private, cât şi în posesiile statului.

O anchetă în rândurile proprietarilor de păduri private a dus 
la următoarea tipologie:

•	 Raţionalistul. Acesta este tipul clasic al proprietarului, care 
încearcă pe toate căile să profite la maximum de bunurile 
posedate.

•	 Idealistul. Acesta preţuieşte libertatea, munca în mijlocul 
naturii, şi se bucură de roadele muncii sale.

•	 Familistul. Se simte responsabil în primul rând faţă de fa-
milie şi viitorul ei.

•	 Tradiţionalistul. Se simte chemat să păstreze tradiţia.

•	 Resemnatul. Şi-a pierdut orice speranţă în mai bine. Pădu-
rea nu-i aduce decât muncă şi necazuri.

Nici pădurea statului nu a fost cruţată de fluctuaţii în opinia 
publică.

Dintr-o anchetă organizată de universitatea Marburg, reiese 
că numai 9% din tineretul german apreciază eforturile per-
sonalului silvic de a susţine o producţie lemnoasă durabilă. 
Marea majoritate (79%) pune accentul pe rolul protectiv şi 
recreativ al vegetaţiei forestiere.

Ne putem aştepta“, după cum spunea şeful unui ocol silvic, “ca 
într-o bună zi, noi, silvicultorii, să fim nevoiţi a cere de la iubitorii 
naturii autorizaţia de a pune piciorul în pădure“.

Nu mai puţin intensive au fost eforturile forurilor superioa-
re silvice de a transforma administraţiile silvice de stat în 
întreprinderi axate pe profit.

Aşa şi în Baden-Württemberg, o regiune care se distinge prin 
pădurile montane de amestec din Munţii Pădurea Neagră.

Pe scurt: silvicultorul este animat de un neastâmpăr faustic. 
În continuare, un exemplu.

Încotro silvicultura?

Întrebarea şi-a pus-o Max Reger, şeful administraţiei silvice 
de stat din Baden-Württemberg. După patru ani de succese, 
întoarce foaia. Într’un articol din presa silvică (Reger 2012) 
citim:

„Aşa nu merge mai departe! Ne lipsesc instrucţiuni clare cu privire 
la sarcinele ce revin silvicultorului şi ordinea prioritară a acestora. 
Noi, cei responsabili de preţiosul bun comun care-i pădurea tre-
bue să intrăm în arenă, să propagăm punctul nostru de vedere, 
să mijlocim marelui public importanţa determinantă a pădurilor 
statului şi cu privire la promovarea proprietăţilor silvice private. 
Democraţia implică participare la treburile publice“.

*) Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Brandenburg, Mecklemburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen, Thüringen. Ultimele cinci aparţin la landurile ali-
pite deabia după înlăturarea regimului comunist în 1989. De 
acelaşi statut se bucură oraşele libere, anume Berlin, Ham-
burg şi Bremen. ■
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EUTR:  
ultima ratio în comerţul cu lemn?

Aurel Teuşan

Este meritul prof. Mihai Prodan (1912-2002) de a fi semnalat 
starea jalnică a pădurilor de pe toate continentele. „Cu mul-
tă părere de rău trebue să constatăm că în majoritatea ţărilor de 
pe glob domneşte jaful. Nici urmă de reguli„ – spunea Prodan 
într-o alocuţiune în cadrul Facultăţii de silvicultură în anul 
1975. O tematică preluată ani mai târziu de Naţiunile Unite 
cu ocazia Conferinţei Internaţionale din 1992 la Rio de Jane-
iro. Participaţii au sesizat că omenirea este pe cale de a-şi tăia 
craca de sub piciore. Ca atare, au căzut de acord asupra unui 
program, care să asigure o evoluţie continuă, nu numai a me-
diului ambiant, ci şi a umanităţii. Un punct de vedere preco-
nizat ani mai înainte de profesorul Mihai Prodan. Demn de 
reţinut este şi faptul că, la sus-numita conferinţă au parti-
cipat, pentru prima dată, şi reprezentanţii unor organizaţii 
neguvernamentale.

Una dintre acestea cu sediul în Toronto (Canada) a prezentat 
în anul următor (1993) o listă cu 10 principii inerente unui 
management durabil nu numai în materie de silvicultură, 
ci şi în relaţiile sociale. Pe baza acestora s-a creat o normă 
denumită Forest Stewardship Council (FSC), bine cunoscută şi 
în România. La înfiinţarea acesteia au contribuit proprietari 
de păduri, reprezentanţi ai populaţiei locale, a organizaţiilor 
pentru protecţia mediului înconjurător, precum şi ai indus-
triei lemnului din 25 ţări.

Replica a urmat ani mai târziu (1999) sub forma unei alter-
native europene, care a luat fiinţă în Paris, cunoscută sub de-
numirea de Programme for the Endorsement of Forest Certifica-
tion (PEFC). La origine găsim 11 corporaţii naţionale. Ambe-
le sisteme sunt îndreptăţite să elibereze certificate, garanţie 
că lemnul, respectiv produsele lemnoase comercializate, nu 
provin din exploatări ilegale. Existenţa celor două sisteme a 
fost motivată prin faptul că proprietarii de păduri au intere-
se deosebite şi nu pot fi traşi pe acelaşi calapod.

Sus-numitele sisteme au fost obiectul unor experimente în 
cadrul Universităţii Technice Darmstadt. Concluzia: soluţia 
ideală este de a certifica pădurile şi produsele lor după ambe-
le sisteme. Un fapt practicat din ce în ce mai adesea. Totodată 
se ivesc îndoieli. Cele două sisteme nu-s în stare să blocheze 
toate portiţile de scăpare folosite de manipulanţii cu lemn.

De unde necesitatea unor prescrpţii suplimentare. Aces-
tea au fost formulate în Ordonanţa Europeană nr. 995/2010 
(EUTR – European Timber Trade Regulation). În noua constela-
ţie, sistemele FSC / PEFC îşi pierd prioritatea şi sunt obiectul 
unor adaptări la noile cerinţe.

Care-s aceste adaptări ?
La bază găsim principiul dansului în doi, aplicat în comerţul 
cu lemn. Cei doi parteneri sunt comercianţii şi manipulanţii 
de lemn şi produse lemnoase. Ambii sunt obligaţi să ţină sea-
ma de prescripţiile unei clauze, cunoscută sub denumirea de 
Due Diligence System (DDS). A trece la amănunte ar depăşi ca-
drul acestei contribuţii. Ne mărginim în a menţiona că une-
le ţări, membre ale Uniunii Europene, se „grăbesc încet“ în 
ceea ce priveşte transpunerea în practică a susnumitei clauze. 
Unul dintre punctele controversate este problema organelor 
de control. Summa summarum: după cunoscătorii în materie, 
incertitudinele vor dura până la doi ani. ■
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Economia şi ecologia în silvicultură: 
faţa şi reversul aceleiaşi medalii? 

Puncte de vedere
Aurel Teuşan

Promotorul acestui punct de vedere a fost prof. Mihai Pro-
dan (1912-2002). Cităm: „Numeroase exemple dovedesc că eco-
logia şi economia – în sensul larg al cuvântului se contopesc, dat fi-
ind că ecologia poate fi parte din economie şi viceversa. Un punct 
devedere discutat şi la Conferinţa Internaţională, care a avut 
loc în 1992 la Rio de Janeiro. Nu au fost vorbe în pustiu. Un 
an mai târziu (1993) cele două discipline au fost integrate 
într-un „decalog“ cu 10 puncte inerente unei silviculturi care 
să corespundă viziunii prof. Prodan. Ne referim la norma 
FSC (Forest Stewardship Council). Un elaborat conceput de un 
for ne-guvernamental din Toronto (Canada), constituit din 
proprietari de păduri, reprezentanţii etniilor indigene, pro-
tectorii mediului ambiant, asociaţii de factură socială şi re-
prezentanţii industriei lemnului din 25 ţări.

Obiectivele urmărite:

•	 Promovarea unei silviculturi internaţionale, în concordan-
ţă cu protecţia mediului, cu necesităţile economice şi ce-
rinţele sociale.

•	 Bază de plecare pentru certificatele FSC, eliberate de ex-
perţi (auditori) nepărtinitori.

•	 Realizarea unei industrii durabile în materie de lemn.

•	 Marcarea acestor produse cu sigiliul FSC, bine cunoscut şi 
în România.

În rezumat: la baza unei silviculturi durabile găsim compo-
nente de factură economică, ecologică şi socială, în prin-
cipiu echivalente. Factorul determinant este proprietarul, 
respectiv gestionarul pădurii. Acesta poate stabili priorităţi. 
În această privinţă, Republica Federală Germania este un 
El Dorado. Cele 13 aşa numite landuri sunt independente în 
materie de silvicultură, de unde numeroase experimente. De 
la Heraklit încoace se ştie însă că, nimic nu-i stabil pe lume, 
totul curge, panta rei.

Cu timpul, noile generaţii şi-au pus întrebarea, dacă şi în ce 
măsură decimarea pădurilor pentru arginţi este tolerabilă. 
O anchetă în cadrul universităţii Marburg – încă în timpul 

profesorului Prodan – a scos la iveală că numai 9 % din cei 
contactaţi apreciază eforturile silvicultorului de a aprovizi-
ona populaţia cu lemnul necesar pentru foc şi construcţii. 
Marea majoritate (79 %) pune accentul pe rolul protectiv al 
pădurilor.

Dar nu numai atât.

„Ne putem aştepta că, în viitor , silvicultorii vor fi nevoiţi să ceară 
un permis de la protectorii naturii pentru dreptul de a-şi pune 
piciorul în pădure“, aşa spunea un student al prof. Prodan, de-
venit şef de ocol.

Între timp au trecut ani, silvicultorii sunt încă toleraţi în 
pădure…Între altele şi datorită faptului că, lemnul devine 
din ce în ce mai preţios. Era deci firesc ca slujitorii pădurii, la 
rândul lor, să treacă la contra-atac. Rolul leului revine unei 
organizaţii atotcuprinzătoare (păduri publice, private, sin-
dicate) cunoscută sub denumirea Deutscher Forstwirtschafts-
rat (DFWR). O instanţă a cărei rol este de a apăra drepturile 
membrilor contra “poftelor“ politicienilor. Un rol care impli-
că numeroase dezbateri. Guvernul federal a elaborat două 
strategii cu ţeluri opuse. Una dintre acestea (2007) preconi-
zează înmulţirea rezervaţiilor naturale, combinată cu redu-
cerea exploatărilor. Ani mai târziu (2011) a urmat o variantă 
bazată pe exploatări fără rezerve. Ambele teorii îşi au adep-
ţii lor. Prin urmare, orice înţelegere implică compromisuri. 
Acord unanim domneşte actualmente în ceea ce priveşte ro-
lul pădurii în confruntarea cu schimbările climatice. ■
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Recenzie
Petre Bradosche, 2013: Punerea 
în valoare a pădurilor României, 
181p. Ed. AGIR, Bucureşti.

 

Autorul este un renumit specialist, ab-
solvent cu diplomă de merit al Facultă-
ţii de Exploatarea şi Industrializarea 
Lemnului din Bucureşti, cu munci de 
răspundere în Institutul de Studii şi 
Proiectări Silvice Bucureşti, în Ministe-
rul Economiei Forestiere – construcţia 
drumurilor forestiere şi a combinatelor 
de industrializarea lemnului şi apoi în 
Societatea CARAMBOIS din RCA.

După lansarea cu succes a cărţii „Con-
tribuţia şcolii franceze la formarea 
silviculturii româneşti” acelaşi autor, 
îngrijorat de „existenţa pădurii, serios 
periclitată” în România elaborează o 
nouă carte în care „scoate în evidenţă 
căile pentru conservarea acestui bun 
nepreţuit al naturii şi, folosind cât mai 
deplin serviciile pe care acesta le oferă 
omului, să-i asigure în acelaşi timp pe-
renitatea şi vitalitatea”.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică, 
în care s-au publicat trei articole (RSC 
nr. 28 şi 29/2011 şi nr. 30/2012), care 
anticipau cartea,consideră bineveni-
tă o asemenea carte care se înscrie în 
spiritul celorlalte articole cu privire la 
promovarea funcţiilor de protecţie a 
pădurii. Din bogăţia informaţiilor şi 
experienţa extraordinară a autorului, 
analizate şi prelucrate cu o deosebită 
inteligenţă, rezultă constatări, soluţii 
şi recomandări deosebit de importante 
pentru silvicultura românească, dintre 
care se exemplifică următoarele:

» Orientarea spre o silvicultură mai dina-
mică, care să producă arborete mai puţin 
dense şi mai puţin înalte, mai rezistente la 
lipsa de apă şi mai puţin sensibile la vânt.

» Promovarea unei silviculturi „aproa-
pe de natură” :

•	 prin arborete amestecate care amelio-
rează protecţia solului, cresc rezistenţa 
la stres şi la atacul dăunătorilor, mă-
resc capacitatea de primire a vânatului;

•	 prin liziere numeroase şi etajate care 
protejează împotriva vântului şi asi-
gură alimentarea pentru faună;

•	 prin conservarea lemnului mort, 
care favorizează funcţionarea ecosis-
temului, fertilizează solul, uşurează 
regenerarea naturală şi înmagazina-
rea carbonului din atmosferă.

» Măsurile silviculturale preconizate 
de „Pro Silva”

» Serviciile ecologice ale pădurii.

•	 Componente abiotice; solul, roca, 
elementele chimice, temperatura, 
precipitaţiile;

•	 Componente biotice: biodiversitatea 
individuală, specifică şi ecologică;

•	 Componente socioeconomice: resur-
se materiale, sociale, culturale.

» Clasificarea „Millenium Ecosystem 
Assessement-2005” pentru evaluarea 
serviciilor:

•	 Servicii suport: reciclarea nutriţiei 
(C, N, P etc.), producţia de oxigen, 
formarea solului, rezistenţa la inva-
zia speciilor străine.

•	 Servicii de aprovizionare cu bunuri 
consumabile: hrană, apă potabilă, 
lemn, fibre, bioenergie, resurse gene-
tice utilizate în creşterea animalelor, 
substanţe medicale, bioacizi, aditivi 
alimentari, vânat.

•	 Servicii de regularizare: ameliorarea 
climatului, (temperatura, regimul 
precipitaţiilor, capturarea carbonului) 
menţinerea calităţii aerului (absorbţia 
noxelor), modificarea ciclului apelor, 
a debitului pâraielor, reţinerea apei 
în sol, controlul eroziunii,purificarea 
apei, tratamentul deşeurilor, comba-
terea bolilor şi controlul biologic, po-
lenizarea, protecţia împotriva furtu-
nilor şi inundaţiilor;

•	 Serviciile culturale şi sociale: este-
tice (inspiraţia artistică), spirituale, 
educative şi recreative (frumuseţea 
peisajului, destinderea şi turismul), 
ocuparea forţei de muncă.

Pentru plata serviciilor ecosistemului, 
necomerciabile, cum ar fi biodiversita-
tea, autorul cărţii propune soluţii:

•	 contractarea pe bază de obiective 
pentru conservarea mediului;

•	 programe de alocare prin contracte 
aplicând sistemul de licitaţie.

Aceste soluţii sunt foarte utile şi proprie-
tarilor particulari de pădure, care găsesc 
în carte şi un model de gestionare a pă-
durilor particulare din Franţa (Cap. 10).

Fig. 1. Autorul la lansarea cărţii anterioare

Un larg interes pentru cititori prezintă 
şi: conceptul original de punere în valoa-
re a pădurii, documentaţia pentru plani-
ficarea gestionării ecosistemului foresti-
er, cu accentul pe amenajament, docu-
mentaţia pentru gestionarea „pădurii 
aproape de natură” şi pe accesibilitate.

În ceea ce priveşte punerea în valoare 
a pădurilor prin accesibilizare, autorul 
cărţii, un expert în drumuri forestiere 
şi un bun cunoscător al situaţiei din 
România, prezintă o serie de probleme 
utile pentru silvicultori şi autorităţile 
din ţară:

•	 Caracteristicile şi construcţia dru-
murilor forestiere.

•	 Evoluţia transportului forestier în 
România.

•	 Programul naţional de punere în va-
loare a pădurilor din anul 1959.

•	 Construcţia drumurilor forestiere în 
perioada 1960-1990 şi eşecul progra-
mului de accesibilizare.

Cartea pune în faţa responsabililor din 
cercetarea, proiectarea de drumuri şi 
amenajarea pădurilor o serie de proble-
me dificile, care nu trebuie să supere, ci 
să stimuleze în rezolvarea lor.

Valentin Bolea
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Consideraţii privind problematica 
lucrărilor speciale de conservare1

Ion I. Florescu1, Gheorghe Marian Tudoran
1 Comunicare prezentată la Secţia de Silvicultură din ASAS în data de 15.02.2013

1. Definiţie. Scurt istoric
Lucrările speciale de conservare se referă la sistemul complex şi 
divers de lucrări silvotehnice necesare de adoptat în arborete cu 
funcţii speciale de protecţie, exceptate de la tăieri de produse 
principale, în scopul asigurării permanenţei pădurii şi a ameloi-
rării potenţialului său ecoprotectiv (Florescu, 2006).

Aceste lucrări au fost introduse în practica silvică de la noi 
prin normele tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamen-
telor, ca un sistem complex şi divers de intervenţii silvoteh-
nice, vizând (Milescu, 1988):

a) aplicarea de lucrări speciale de conservare cu caracter tem-
porar, în arborete în care sunt sistate vremelnic tăierile de 
produse principale;

b) aplicarea de lucrări speciale de conservare de durată (per-
manente) care sunt recomandate pentru pădurile supuse re-
gimului special de conservare (T II), în conformitate cu zona-
rea funcţională a pădurilor.

Necesitatea adoptării şi aplicării unui regim deosebit vizând 
ameliorarea potenţialului ecoproductiv al pădurilor cu func-
ţii speciale de protecţie s-a impus, încă din 1954, prin ofici-
alizarea zonării funcţionale a pădurilor de la noi, care a fost 
continuu revizuită şi ameliorată, dar n-a fost însoţită de mă-
suri clare de conservare (Giurgiu, 1988).

După 1988 s-a prevăzut, prin Normele tehnice pentru amenaja-
rea pădurilor şi Normele tehnice pentru alegerea şi aplicarea tra-
tamentelor, separarea unor arborete exceptate temporar de la 
tăieri principale, iar ulterior numai pentru arborete încadrate 
în T II, păduri supuse regimului special de conservare, adop-
tarea şi aplicarea lucrărilor speciale de conservare (tabelul 1).

Tabelul 1. Tipizarea categoriilor funcţionale

Tip de 
categorie 

funcţională
Scurtă caracterizare Categorie funcţională,

conform normelor tehnice din 1988

T II
Păduri supuse 

regimului special de 
conservare

1.1.a, 1.1.b, 1.1.h, 1.1.i, 1.2.a, 1.2.c, 1.2.d, 1.2.e, 
1.2.k, 1.2.h, 1.2.j, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.e, 1.3.f, 1.3.h, 
1.3.j, 1.3.k, 1.4.a, 1.4.c, 1.4.e, 1.4.f, 1.4.g, 1.4.i, 

1.4.k, 1.5.g, 1.5.h, 1.5.j, 1.5.k.

În acest tip funcţional (T II) au fost încadrate păduri situate 
în condiţii staţionale grele şi având funcţii multiple de pro-
tecţie, cum sunt:

•	 perimetre de protecţie a izvoarelor, a surselor de apă mi-
nerală şi potabilă, în perimetrul captărilor de apă pentru 
păstrăvării, în albia majoră a râurilor etc.;

•	 jnepenişurile şi rariştile din aproprierea golurilor de mun-
te şi etajul subalpin;

•	 arboretele situate pe stâncării, grohotişuri, expuse la ero-
ziuni, pe substrate nisipoase cu înclinări mai mari de 300;

•	 arboretele limitrofe drumurilor de interes deosebit sau în 
apropierea unor construcţii hidrotehnice şi industriale;

•	 arboretele instalate pe terenuri degradate;

•	 arborete situate în zonele de formare sau de deplasare a 
avalanşelor, pe terenuri expuse la alunecări, la înmlăştina-
re, la propagarea de viituri torenţiale;

•	 arborete situate în jurul minelor şi carierelor;

•	 unele arborete situate în zona Deltei Dunării şi a litoralu-
lui maritim;

•	 în perdele forestiere de protecţie şi aliniamente;

•	 arborete din pădurile parc şi de recreere etc.

Suprafaţa ocupată de pădurile încadrate în T II este apre-
ciabilă, circa 25% din fondul forestier (Giurgiu, 1988), iar 
complexitatea constitutivă, structurală şi funcţională este 
majoră.

Lucrările speciale de conservare nu sunt şi nu trebuie considerate 
un tratament direct, ci un sistem complex şi unitar de măsuri sil-
votehnice diverse, armonios integrate şi vizând aducerea şi apoi 
menţinerea pădurilor încadrate în T II la parametri de optimă 
stabilitate ecosistemică şi eficientă ecoprotectivă, reducând con-
tinuu riscurile de degradare previzibile.

Lucrările speciale de conservare nu trebuie reduse în nici un caz 
doar la tăieri de conservare, aşa cum adeseori sunt percepute în 
practica gospodăririi pădurilor.

SILVICULTURă
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Din statisticile existente în România se apreciază că au fost 
parcurse cu lucrări speciale de conservare 6,16 mii ha în pe-
rioada 2000 – 2004 şi 12,09 mii ha în perioada 2004 – 2009 
(Carcea ş.a., 2011).

2. Scopul şi obiectivele urmărite prin 
aplicarea lucrărilor speciale de conservare
Scopul principal al lucrurilor speciale de conservare este să 
contribuie susţinut şi continuu la ameliorarea structurală şi 
funcţională a fiecărui arboret considerat separat şi a ansam-
blurilor de arborete din T II, urmărind optimizarea stabili-
tăţii ecosistemice şi conservarea durabilă a potenţialului lor 
ecoproductiv până la realizarea stadiului de climax (Florescu, 
Nicolescu, 1997). Obiectivele mai importante ce pot şi trebuie 
soluţionate prin aplicarea lucrărilor speciale de conservare se 
pot rezuma astfel (Florescu, 1991; Florescu, Nicolescu, 1997):

•	 creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanen-
ţei pădurii cu funcţii speciale de conservare;

•	 asigurarea reînoirii continui, prin regenerare, a arborete-
lor supuse regimului de conservare;

•	 îndrumarea treptată a structurii reale a fiecărui arboret şi/
sau ansamblului de arborete prin structuri optime ca efica-
citate protectivă şi polifuncţională;

•	 prevenirea producerii unor dereglări sau degradări previ-
zibile ce ar putea periclita continuitatea pădurii, stabilita-
tea sa ecosistemică şi eficacitatea ecoprotectivă (Florescu, 
1991; Machedon, 1996);

•	 reconstrucţia ecologică a unor arborete în consens cu func-
ţiile ecoprotective atribuite şi îndrumarea unor arborete ± 
derivate spre tipuri naturale existente anterior, dar fără a 
se provoca dezgolirea solului în spaţiu şi timp;

•	 refacerea treptată a diseminării arboretelor rărite sub acţi-
unea unor factori perturbanţi, biotici, abiotici sau atropici;

•	 ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a fiecărui ar-
boret component sau a staţiunilor cu exces de umiditate;

•	 aplicarea cu continuitate a unui complex de măsuri vizând 
producerea şi îngrijirea seminţişurilor;

•	 îngrijirea populaţiilor de arbori tineri, executarea, după 
caz, a lucrărilor de igienă, extragerea de arbori de mari di-
mensiuni şi cu vigoare de vegetaţie stabilă;

•	 punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase rezulta-
te prin aplicarea sistemului unitar de dirijare a dezvoltării 
arboretelor din T II.

3. Relaţii între dezvoltarea durabilă, 
stabilitatea ecoprotectivă şi lucrările 
speciale de conservare
Fundamentate teoretic şi introduse în practica silvică de la 
noi după 1988, lucrările speciale de conservare au avut şi 
continuă să aibă susţinători dar şi adversari redutabili. În 
timp ce susţinătorii militează pentru aplicarea şi adaptarea 
sistemului unitar de lucrări speciale de conservare ca mijloc 
eficient şi durabil de conservare a pădurilor din T II şi a func-
ţiilor ce le au de îndeplinit în fiecare loc şi moment, adver-
sarii acestui sistem de intervenţii sunt cei care constată că, 

adeseori în practică, lucrările speciale de conservare se rezu-
mă aproape exclusiv la tăierile de masă lemnoasă în arborete 
exceptate prin lege de la extrageri de produse principale.

Înţelese şi aplicate corect, lucrările speciale de conservare pot consti-
tui un mijloc foarte util de îndrumare durabilă a arboretelor cu func-
ţii speciale de conservare. Aplicarea lor, redusă doar la punerea în 
valoare şi extragerea de masă lemnoasă poate deveni mai păguboa-
să şi riscantă pentru conservarea pădurii, decât dacă nu e aplicată.

Lucrările speciale de conservare au un caracter complex şi 
unitar vizând:

a. asigurarea condiţiilor ecologice favorabile de instalare şi 
dezvoltare a seminţişurilor valoroase;

b. regenerarea golurilor existente prin instalarea pe cale na-
turală, artificială şi mixtă a seminţişului, în raport cu na-
tura, starea şi structura arboretelor în care se intervine în 
orice loc şi moment;

c. extragerea arborilor groşi, cu vigoare şi stare de vegetaţie 
slăbită, şi promovarea celor viabili;

d. aplicarea la timp a lucrărilor de igienă;

e. dirijarea dezvoltării populaţiilor de arbori în vederea opti-
mizării structurale şi funcţionale;

f. aplicarea unor lucrări de combatere a bolilor şi dăunători-
lor dacă şi când se consideră necesare;

g. promovarea şi combaterea unor procese erozionale, de ava-
lanşe, de înmlăştinare, de alunecare ş.a.;

h. interzicerea păşunatului şi adoptarea unor măsuri de opti-
mizare a efectivelor de vânat etc.

Alegerea şi adaptarea, de fiecare dată şi în fiecare loc a com-
plexului de lucrări este obligatoriu să fie axată pe o aprofun-
dată analiză a stării fiecărui arboret sau a ansamblului de 
arborete în care urmează a se interveni şi pe obiectivele de 
soluţionat alese cu discernământ în fiecare etapă de lucru.

4. Tehnica lucrărilor speciale de conservare
4.1. Măsuri amenajistice

La revizuirea amenajamentelor se aleg arboretele ce sunt sau 
trebuie încadrate în T II şi se constituie unităţi de protecţie în 
care arboretele se pot grupa, după caz, în 7 – 10 cupoane sau 
se stabilesc măsuri distincte pentru fiecare unitate amenajis-
tică încadrată în T II. Dacă la revizuirea amenajamentelor se 
constată că nu s-au produs schimbări în zonarea funcţională 
se pot păstra, în continuare, structurile pe cupoane şi ordi-
nea lor de parcurgere fixată prin amenajamentul expirat. În 
cadrul fiecărui cupon se urmăreşte ca suprafaţa acestora să 
fie echilibrată, ordinea de parcurgere se stabileşte cu antici-
paţie, pentru toate arboretele (cupoanele) se reglementează 
lucrările necesare de executat, se aproximează masa lemnoa-
să de extras de fiecare dată şi, dacă este posibil, se evaluează 
eficienţa lucrărilor proiectate şi executate în rotaţia expirată.

Lucrările speciale de conservare se pot adopta şi aplica şi 
pentru arborete dispersate în păduri cu alte funcţii priori-
tare, chiar dacă nu se pot constitui subunităţi de conservare.

4.2. Măsuri silvotehnice

Complexul de măsuri silvotehnice se adoptă şi se aplică, de 
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fiecare dată şi în fiecare loc avându-se în vedere prevederile 
amenajistice, dar şi realităţile forestiere momentane, estima-
te pe o aprofundată analiză a condiţiile concrete de vegetaţie, 
de staţiune, de eficacitate ecosistemică şi ecoprotectivă (Flo-
rescu, 1991; Tăbăraş, 1987). În fiecare arboret component şi 
cupon scadent silvotehnicianul, bun cunoscător al tehnicii 
lucrărilor speciale de conservare, dar şi al realităţilor foresti-
ere asupra cărora se adoptă şi se aplică complexul de lucrări 
silvotehnice, poate face apel la un complex unitar şi diferen-
ţiat de lucrări silvotehnice după cum urmează:

a) Dirijarea procesului de regenerare. Este un obiectiv priori-
tar şi măsurile desprinse în urma recunoaşterii arboretului 
(arboretelor) vor viza:

•	 însămânţarea pe cale naturală, sau după caz, mixtă sau 
artificială, a unor ochiuri deschise şi neregenerate. Se va 
acorda prioritate instalării seminţişului din speciile locale 
şi, pe cât este posibil se va utiliza materialul seminologic 
de provenienţă locală;

•	 constituirea de noi nuclee de regenerare vizând reînoirea şi 
asigurarea permanenţei arborilor şi ameliorarea funcţiilor 
acestora. În acest scop, normele tehnice în vigoare reco-
mandă adoptarea unei intensităţi pe suprafaţă de maxim 7 

– 8%, care să fie compusă din nucleele de regenerare a căror 
mărime să nu depăşească 500 – 600 m2 (Tăbăraş, 1987);

•	 determinarea numărului de nuclee de regenerare (n) se 
poate face astfel:

n = Se x Is Sn

În care: Se repretintă suprafaţa arboretelor, în m2;

Is – intensitatea pe suprafaţă, Is ≤ 0,07 – 0,08;

Sn – mărimea maximă a unui nucleu de regenerare, Sn=500 
– 600 m2.

•	 amplasarea nucleelor de regenerare este o operaţiune sil-
votehnică decisivă care trebuie să urmărească: ameliorarea 
continuă a structurii şi stabilităţii arboretului (arborete-
lor); extragerea arborilor groşi şi care au început să vegete-
ze mai slab; crearea unor condiţii bioecologice de instalare 
şi dezvoltare a seminţişului speciei (speciilor) prin care se 
poate ameliora compoziţia viitoare a arboretului; extrage-
rea arborilor sub forma unor lucrări de igienă; executarea 
unor lucrări de favorizare a instalării seminţişului sau de 
îngrijire a seminţişului preexistent valoros; executarea, 
dacă se apreciază necesară, a lucrărilor de igienă şi chiar 
de recoltare a unor arbori din speciile secundare situaţi în 
afara nucleelor de regenerare ş.a.;

•	 punerea în valoare şi întocmirea APV pentru masa lem-
noasă ce urmează a fi extrasă în favoarea asigurării rege-
nerării continui;

•	 controlul extragerii masei lemnoase cu respectarea regu-
lilor silvice cunoscute şi corectarea vătămărilor propuse;

•	 la intervenţiile următoare în nucleele de regenerare se poa-
te interveni cu lucrări de luminare şi lărgire a acestora ase-
mănător cu intervenţiile în cazul tratamentului tăierilor 
cvasigrădinărite;

•	 la nevoie se poate interveni în cupoanele constituite cu 
lucrări de lărgire şi luminare ţinând seama de ecologia se-

minţişului instalat, precum şi cu lucrări de igienă dacă se 
apreciază necesare (fig. 1);

•	 aşadar, când se revine cu intervenţii într-un arboret (cu-
pon), în funcţie de cerinţele regenerării şi de starea semin-
ţişului se pot amplasa noi nuclee de regenerare, dar se pot 
lărgi şi cele deja deschise anterior (fig. 1);

•	 pe baza controlului anual al regenerărilor se vor alege şi 
executarea lucrărilor de îngrijire a seminţişurilor utiliza-
bile din nucleele de regenerare deschise şi lărgite,

•	 în cuprinsul fiecărui cupon, arboret, se pot executa, dacă 
sunt considerate necesare, şi unele lucrări de îngrijire şi 
conducere a populaţiilor tinere, gen curăţiri, rărituri, res-
pectând în mare măsură tehnica acestor lucrări, dar apli-
cându-le pe suprafeţe parţiale (Florescu, Nicolescu, 1998);

•	 masa lemnoasă rezultată din aplicarea lucrărilor de igienă 
şi/sau de îngrijire a populaţiilor de dimensiuni mici şi mij-
locii se pune în valoare şi se poate precompta la posibilita-
tea fixată prin amenajament (Giurgiu, 1988);

•	 în arboretele derivate degradate, din perimetrele de tere-
nuri degradate, în bazinele hidrografice torenţiale, în cele 
situate pe terenuri cu înclinare mare (peste 350), pe stâncă-
rii şi grohotişuri intensitatea tăierilor va fi cât mai redusă, 
iar caracterul lucrărilor se va apropia de specificul lucrări-
lor de igienă (Clinciu, Lazăr, 1997);

•	 pe terenuri cu exces de umiditate sau cu fenomene de în-
mlăştinare se vor adopta şi aplica lucrări de drenare con-
form tehnicilor cunoscute (Ciortuz, 1981);

•	 în toate arboretele de parcurs cu lucrări speciale de conser-
vare se interzice păşunatul şi se aplică, unde şi când este 
necesar, lucrări de combatere fito şi/sau entomopatogenă, 
precum şi lucrări de optimizare a efectelor de vânat (Flo-
rescu, 1991);

•	 în arboretele destinate recreerii se pot face studii de speci-
alitate şi lucrări de execuţie privind ameliorarea şi optimi-
zarea funcţiei respective, dar şi cu optimizarea stabilităţii 
şi a funcţiei ecoprotective.

Beneficiarii pădurilor cu funcţii speciale de protecţie trebuie 
să facă investiţiile reclamate de starea de moment a arbore-
telor încadrate în T II, de natura, caracterul şi intensitatea lu-
crărilor de adoptat şi aplicat an de an. Costurile necesare vor 
fi parţial acoperite din valorificarea masei lemnoase şi altor 
produse accesorii, a unor taxe fixate special pentru vizitarea 
pădurilor parc, de recreere ş.a. şi eventual când este posibil şi 
prin intervenţii de la bugetul statului;

b) deoarece implementarea lucrărilor speciale de conserva-
re în practica gospodăririi pădurilor de la noi nu s-a axat pe 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

20

cercetări sistematice anterioare, este imperios necesar ca în 
continuare să se aloce fonduri pentru iniţierea unor cercetări 
şi experimentări de durată în arboretele de parcurs;

c) eficacitatea lucrărilor speciale de conservare trebuie apre-
ciată după ritmul în care sunt soluţionate scopul şi obiecti-
vele fixate şi în nici un caz după volumul şi valoarea masei 
lemnoase exploatate deşi nici acesta nu sunt de neglijat;

În concluzie, se poate aprecia că prin formarea unor specia-
lişti competenţi şi pasionaţi, cu o ridicată conştiinţă forestie-
ră şi responsabilitate profesională, sistemul complex, unitar 
şi diferenţiat al lucrărilor speciale de conservare va aduce şi 
în viitor o contribuţie importantă pe linia instaurării unei 
gospodăriri raţionale şi eficiente în pădurile cu funcţii speci-
ale de protecţie încadrate în tipul II de categorie funcţională.

Aplicarea în continuare a lucrărilor speciale de conservare 
reclamă un efort sporit de tehnicitate şi de responsabilitate 
profesională, precum şi un efort de investiţii privind experi-
mentarea aplicării acestui gen de lucrări potrivit marii diver-
sităţi de situaţii în care este prevăzută adoptarea şi aplicarea 
multiplelor obiective necesar de soluţionat.

Pe baza rezultatelor experimentale şi de producţie deja obţi-
nute se poate propune şi realiza reconsiderarea şi ameliora-
rea normelor tehnice şi mai ales se poate ameliora tehnica lor 
de aplicare diferenţiată şi eficientă. ■
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Abstract
Considerations on special conservation works

Anytime and everywhere the complex of silviculture works are chosen and applied function of management planning 
technical decisions and momentary forest realities.

In the future, in order to provide an important contribution to rational and efficient forest management, the complex 
system of forest conservation special works needs the following:

•	 Directing the regeneration process (favouring the natural, mixed or artificial regeneration by seeds in gaps / opening 
in group shelterwood forest; opening new regeneration gaps and old ones enlargement); accretion felling – sanitation 
works; tending operations (thinnings) of young stands;

•	 Continuously financing of long term research on old forest management;

•	 Forest conservation special works may be evaluated according to optimal timing and solving their goal and objectives.

Keywords: forest conservation special works, regeneration, tending operation, efficacy
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Recenzie
Cristian D. Stoiculescu, 2013: Fă-
getele virgine din România în con-
text european sub influenţa schim-
bărilor climatice. GREENPEACE, 
Bucureşti, 416p.

Autorul cărţii dr. ing. C. D. Stoicules-
cu este un reputat cercetător ştiinţific 
principal gr. I, cu 309 cărţi, articole 
şi note ştiinţifice publicate, distins cu 
premiul ,,Traian Săvulescu, al Acade-
miei Române, cu stagii de specializare 
în Polonia şi Germania, cadru didactic 
asociat al Facultăţii de Silvicultură din 
Oradea, membru în consiliile: ,,Regio-
nal Enviroment Center for Central and 
Eastern Europe” şi ,,Stiflung Europäis-
ches Naturerbe – Euronatur, Germania 
Acest autor este un adevărat ,,general” 
al militanţilor pentru ocrotirea făgete-
lor virgine din România şi pentru recu-
noaşterea unui patrimoniu naţional şi 
universal inestimabil.

 

Cartea ,,Făgetele virgine din Româ-
nia în context european sub influenţa 
schimbărilor climatice” este o capo-
doperă a literaturii de specialitate, o 
lucrare de suflet, scrisă cu pasiune şi 
convingere, o operă importantă pentru 
conţinutul său valoros, pentru mesajul 
său curajos şi pentru originalitatea şi 
complexitatea subiectelor (făgete ana-
lizate din punct de vedere funcţional, 
paleopalinologic, ecologic, structural, 
evolutiv, taxonomic, sintaxonomic, 
fitocenologic, botanic, faunistic, con-
servativ, cenogenetice şi biometrice, 
al succesiunii, al poluării) legate de cea 
mai răspândită specie lemnoasă din 
România – Fagus sylvatica L.

Silvicultorii vor reţine din această lu-

crare scăderea alarmantă a suprafeţe-
lor cu păduri virgine din România (75 
– 80% la începutul erei creştine, 12% 
în 1960, 10 – 12% în 1978, sub 6% în 
1994, cca 4% în 1999 şi cca 3% în 2005) 
şi se vor lansa cu mai multă hotărâre în 
salvarea lor.

În contextul în care ,,România taie 3 ha 
de pădure pe oră” tânăra generaţie este 
avertizată, în paginile cărţii de impor-
tanţa stocării carbonului în făgetele 
României (180.000.000 t), care trebuie 
asigurată prin limitarea consumului, 
protejarea, conservarea şi refacerea fă-
getelor.

Ocrotitorii pădurilor virgine vor dis-
pune de o carte de referinţă şi instru-
mentare, care îi va introduce în lumea 
impresionantă a pădurilor primare cu 
o gamă mult mai largă a biodiversităţii 
cu amplitudini biometrice neobişnuite, 
o carte care le va asigura cadrul legis-
lativ în care se desfăşoară acţiunile de 
conservare.

Iubitorii arborilor excepţionali din 
România vor găsii detalii şi fotografii 
privind cel mai gros fag din Europa si-
tuat în Munţii Iezer, O. S: Aninoasa cu 
circumferinţa de 9,36 m şi înălţimea 
de 46 m şi vor fi atraşi prin fotografi-
ile (fig. 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 9.5, 11.3, 
11.4, 11.5, 12.4, 12.5, 12.6, 15.8 ,16.5, 
17.3, 18.1, 20.4, 20.5, 32.1, 32.8) din 
carte, cu păduri unde desigur se vor gă-
sii şi alţi arbori campioni ai Europei în 
înălţime, grosime şi vârstă.

Arhitecţii peisajişti vor descoperii în 
cartea domnului dr. ing. C. Stoiculescu, 
polivalenţa peisagistică a fagului: în 
pădure sau solitar, în aliniamente ori 
în garduri vii, mereu cu o decorativita-
te distinctă.

Turismul ecologic şi mai des turismul 
internaţional beneficiază prin această 
carte de un valoros ghid privind pădu-
rile virgine şi cvasivirgine din patrimo-
niul natural românesc.

Cartea spulberă mitul imunităţii făge-
telor din România, la orice maladie, re-
latând defolierile din O. S: Sovata pro-

duse de Daszchia pudibunda şi cele din 
Băile Herculane, Orşova, Berzeasca şi 
Ulmeni cauzate de Lymantria dispar şi 
prezentând în tabela 27.1 un inventar 
de 51 dăunători ai fagului din Româ-
nia.

Toţi care simt româneşte, vor fi mân-
drii să afle din această carte că Româ-
nia deţine un inegalabil capital natural 
şi că cele mai bine conservate făgete eu-
ropene sunt cantonate în Carpaţii Me-
ridionali, în sudul Munţilor Apuseni şi 
cu precădere în judeţul Caraş – Severin.

Autorităţile din Bucureşti vor afla încă 
o dată din această carte cât de impor-
tantă este implicarea lor în recunoaşte-
rea pădurilor virgine de fag din Româ-
nia ca ,,bun al patrimoniului natural 
mondial”.

Mesajul cărţii ajunge până la organul 
legislativ naţional prin sesizarea: ca-
racterului anacronic şi antinaţional al 
noului Cod silvic şi a încălcării Con-
stituţiei României prin ,,dispoziţiile 
viciate, retrograde, contrare tendinţei 
silvice române şi practicilor UE”.

Localnicii vor fi încântaţi să afle în car-
te (cap. 25) despre jubileul de 775 ani 
de la atestarea documentară a centru-
lui geografic al făgetelor româneşti din 
străvechea aşezare dacică ,,Braşovia” 
redenumită Corona (1235), apoi Bara-
su (1252), Braso (1288), Brasov (1294) 
sau Kronstadt (sec. XV), astăzi Braşov.

Această carte este nu numai valoroasă 
ci şi atrăgătoare, cu coperţi cartonate , 
supracopertă şi hârtie de lux.Ea a fost 
tipărită de GREENPEACE , aportul So-
cietăţii Progresul Silvic limitându-se la 
supracopertă. Considerăm că aprecie-
rea ei numai cu sintagma CARTE FRU-
MOASĂ CINSTE CUI TE-A SCRIS este 
prea puţin! Cartea merită şi un premiu 
substanţial din partea Societăţii Pro-
gresul Silvic,care este onorată să încu-
rajeze asemernea capodopere, dedicate 
progresului silviculturii şi ridicării pre-
stigiului ţării. ■

Valentin Bolea
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Recenzie
Ovidiu Badea, Ioan Corneliu Iacob, 
Diana Silaghi. 2013: Procedee teh-
nice şi metode practice pentru de-
terminarea volumului arborilor în 
raport cu diametrul măsurat la cioa-
tă Editura Silvică. Seria LUCRĂRI 
DE CERCETARE, Bucureşti, 99 p.

 

Autorii sunt personalităţi binecunos-
cute în cercetarea silvică româneas-
că, cu responsabilităţi în conducerea: 
ICAS Bucureşti – dr. ing. Ovidiu Badea, 
director ştiinţific sau al Staţiunii ICAS 
Braşov – dr. ing. Ioan Corneliu Iacob 
şef Laborator Cercetare, care cu spriji-

nul financiar al Ministerului Educaţiei 
Naţionale, prin Programul Nucleu „ 
Gestionarea durabilă a ecosistemelor 
forestiere în contextul modificărilor 
globale de mediu” au reuşit să publice o 
lucrare mult aşteptată şi utilă în activi-
tatea practică de silvicultură.

Cartea: „ Procedee tehnice şi metode 
practice pentru determinarea volu-
mului arborilor în raport cu diametrul 
măsurat la cioată” constituie „o nouă 
contribuţie ştiinţifică de mare interes 
practic a şcolii româneşti de biometrie 
forestieră” (Acad. Victor Giurgiu).

Determinarea diametrului de bază 
în raport cu diametrul cioatei se face 
printr-o ecuaţie de regresie stabilită în 
cadrul unui arboret similar, constituit 
din aceleaşi specii, având aceeaşi pro-
venienţă, parametrii dendrometrici 
(diametru mediu, înălţime medie, vâr-
stă, consistenţă), condiţii staţionale, 
clasă de producţie şi fiind apropiat al-
titudinal.

Cartea vine în întâmpinarea nevoilor 
practice de reconstituire a unui act de 
punere în valoare sau de determinare a 
volumului de lemn în arboretele dobo-
râte de vânt ori zăpadă.

De un real folos sunt recomandările 
tehnice succinte care sintetizează me-
todologia pusă la dispoziţia specialiş-
tilor de la inspectoratele silvice terito-
riale, direcţii silvice, ocoale, districte 
sau a agenţilor economici din domeniul 
exploatărilor forestiere.

În contextul creşterii frecvenţei şi in-
tensităţii doborâturilor şi rupturilor de 
vânt şi de zăpadă şi a extinderii îngri-
jorătoare a tăierilor ilegale ,elaborarea 
pe bază ştiinţifică a unei metode de 
determinare a volumului arborilor în 
raport cu diametrul măsurat la cioată 
este foarte importantă pentru silvicul-
tură şi merită acordarea unui premiu 
de către Societatea Progresul Silvic. ■

Valentin Bolea
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Păduri cu valoare ridicată de conservare 
pentru satisfacerea necesităţilor de bază 

(PVRC 5) sau pentru păstrarea identităţii 
culturale (PVRC 6) a comunităţilor locale
Diana Vasile, Virgil Scărlătescu

1. Introducere
În fiecare an 13 milioane de hectare de pădure din lume s-au 
pierdut datorită defrişărilor. Această pierdere are un efect 
devastator asupra biodiversităţii – despăduririle mai ales 
din zona tropicelor au dus la pierderea de până la 100 de spe-
cii pe zi (conform statisticilor FAO).

Comunităţile locale suportă consecinţele despăduririlor, 
după cum 1,6 miliarde de oameni din întreaga lume se bazea-
ză pe pădurile lor pentru produse de bază, cum ar fi alimen-
te, apă, combustibil şi medicamente. Conceptul Pădurilor 
cu valoare ridicată de conservare (PVRC) a fost elaborat 
pentru a oferi un cadru în identificarea zonelor forestiere cu 
proprietăţi speciale, care le fac deosebit de valoroase pentru 
biodiversitate şi pentru localnici. Scopul aplicării acestui ca-
dru este de a proiecta şi implementa, opţiunile corespunză-
toare de management pentru aceste zone, şi de a păstra sau 
de a spori principalele lor valori, ecologice şi socio-economice.

Conceptul de valoare ridicată de conservare (HCV) a fost in-
trodus de Consiliul Forestier Mondial (Forest Stewardship 
Council – FSC) în   anul 1999. Prin acest concept s-au definit zo-
nele forestiere care au o importanţă deosebită şi anume pădu-
rile cu valoare ridicate de conservare (PVRC). Din punctul de 
vedere al valorilor ridicate de conservare, există şase valori ex-
cepţionale sau şase atribute ale unei suprafeţe forestiere, care 
cuprind o gamă largă de biodiversitate, servicii ecosistemice 
şi valori socio-culturale (Jennings et al, 2003; Stewart 2010).

Prin valorile ridicate de conservare, s-a putut ca atât comuni-
tăţile locale cât şi organismele internaţionale – să stabilească 
valorile care sunt cele mai importante pentru ele. Prin aceas-
ta se vor putea identifica obiective de gestionare ale pădurilor 
cât mai clare, dezvoltându-se în acelaşi timp şi metodele cele 
mai adecvate de gestionare pentru fiecare tip de PVRC (Mc 
Cracken et al, 2010; Rayden, 2008). Gestionarea adecvată în 

PVRC cuprinde fie protecţia integrală a oricăror tipuri de ac-
tivităţi (PVRC 1.1.) dar şi exploatarea selectivă a produselor 
lemnoase (PVRC 1.2; 1.3) sau doar la recoltarea de produse 
naturale nelemnoase (PVRC 3).

În cazul PVRC este nevoie de o consultare a tuturor părţi-
lor interesate (consultări publice) şi bineînţeles de abordarea 
cu precauţie a gestionării acestor zone cu valoare ridicată de 
conservare (van Kuijk, 2009; McKormik et al., 2009).

Această abordare precaută în gestionarea pădurilor, este un 
element cheie al conceptului PVRC. În practică acest lucru 
înseamnă că dacă o valoare se presupune că există, mana-
gementul trebuie asumat ca şi când această valoare ar fi şi 
dacă o activitatea poate fi dăunătoare unei valori, manage-
mentul trebuie asumat astfel încât activitatea dăunătoare să 
fie eliminată (Steindlegger et al., 2007; Newsom, 2009; Peña-
Claros et al., 2009).

Adoptarea acestui principiu asigură că valorile ridicate de 
conservare sunt menţinute sau îmbunătăţite, în special 
atunci când efectele activităţilor sau statutul valorilor nu 
sunt pe deplin cunoscute.

Din cele şase tipuri de PVRC existente, cercetările de faţă 
au avut ca obiectiv identificarea PVRC 5 – Păduri cu valoare 
ridicată de conservare pentru satisfacerea necesităţilor de 
bază a comunităţilor locale şi PVRC 6 – Păduri cu valoare ri-
dicată de conservare pentru păstrarea identităţii culturale a 
comunităţilor locale.

Devin PVRC 5 acele păduri care satisfac necesităţile de bază 
ale comunităţilor locale şi pentru care nu există alternative 
fezabile de : asigurarea lemnelor de foc pentru încălzirea locu-
inţelor şi gătit, pentru asigurarea lemnului necesar construc-
ţiei caselor şi dependinţelor sau reprezintă material pentru 
obţinerea de produse necesare subzistenţei populaţiei.

CERTIFICAREA PăDURILOR
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Vor deveni PVRC 6 acele păduri de care se leagă obiceiuri şi 
sărbători locale, care de obicei se desfăşoară în spaţiul pădu-
rii, păduri care apar evocate în operele literare sau legende, 
păduri din vecinătatea unor monumente istorice sau comu-
nităţi religioase declarate monumente istorice/culturale

Identificarea acestor PVRC-uri are ca scop gospodărirea şi 
apoi monitorizarea lor pe o perioadă nedeterminată, pentru 
ca valorile de conservare să se menţină sau să sporească.

2. Locul şi metoda de cercetare
Cercetările s-au desfăşurat pe suprafaţa întregului fond fo-
restier naţional administrat de Regia Naţională a Pădurilor 

– Romsilva. Cele 23 direcţii silvice (DS), din fondul foresti-
er naţional, cu cele 155 de ocoale silvice (OS) administrate 
de RNP – Romsilva sunt: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa 
Năsăud, Braşov, Buzău, Caraş Severin, Covasna, Dolj, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Prahova, Satu 
Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

Pentru identificarea PVRC 5 şi PVRC 6, s-au folosit Ame-
najamentele ocoalelor silvice (inclusiv hărţile amenajistice), 
Ghidul PVRC (Jennings et al, 2003). Au avut loc consultări 
publice cu factorii interesaţi: administratori de păduri, re-
prezentanţi ai comunităţilor locale, instituţii de învăţământ 
şi cercetare, ONG-uri, Agenţii pentru Protecţia Mediului etc.

Metoda de cercetare presupune trei etape şi anume:

1. Planificarea procesului – în care s-a format o echipă 
formată din inginerii de fond forestier responsabili cu cer-
tificarea forestieră, cercetători ai ICAS şi experţi din diferite 
domenii de activitate (biologi, ornitologi, sociologi etc.).

2. Evaluarea preliminară, este o etapă care s-a desfăşurat la 
birou, unde s-au consultat amenajamentele (şi hărţile amena-
jistice) şi s-au identificat tipurile de pădure care sunt prezente 
în cadrul unităţilor de producţie (UP) (Rayden, 2008). Au re-
zultat astfel trei categorii de păduri: păduri cu valoare ridicată 
de conservare; păduri fără valoare ridicată de conservare şi 
păduri care ar putea conţine valori ridicate de conservare.

Pentru ultima categorie de păduri, s-a desfăşurat etapa 3. 
Evaluarea completă, care s-a desfăşurat pe teren şi a con-
stat în verificarea pădurilor care ar pute fi incluse în PVRC 5 
şi PVRC 6.

Astfel, pentru PVRC 5 s-a verificat dacă pentru mai mult de 
50% din gospodăriile comunităţii, lemnul de foc este unica 
sursă de încălzire a locuinţelor sau pentru construirea de lo-
cuinţe şi dacă produsele lemnoase sau nelemnoase reprezin-
tă sursa principală de venit.

Pentru PVRC 6 s-a verificat dacă există obiceiuri şi sărbători 
locale legate de aceste păduri, care se desfăşoară în spaţiul 
pădurii, dacă apar evocate în opere literare sau dacă se află 
în vecinătatea unor monumente istorice sau comunităţi reli-
gioase (mânăstiri).

3. Rezultate şi discuţii
3.1. PVRC 5 – Suprafeţe forestiere esenţiale pentru sa-
tisfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor locale

Pentru ca o pădure să devină PVRC 5 s-a urmărit existenţa co-
munităţilor locale (persoane care trăiesc în pădure şi în jurul 

ei, dar şi persoanele care vin frecvent în pădurea) şi dacă în 
cadrul acestor comunităţi, peste 50% dintre locuitori folosesc 
pădurea pentru nevoile / mijloacele de subzistenţă de bază.

În acest caz, gospodărirea acestor păduri se va face astfel 
încât, să se asigure alocarea unei părţi din posibilitatea de 
produse lemnoase care s-a stabilit prin amenajament, pen-
tru satisfacerea nevoilor de bază ale comunităţilor locale. Se 
mai pot întemeia subunităţi de producţie cu cicluri scurte şi 
sortimente-ţel pentru nevoile locale.

În multe localităţi din ţară (chiar şi în localităţile mai izolate) 
s-a introdus gazul metan şi s-au retrocedat suprafeţe foarte 
mari de pădure, astfel că foarte multe persoane au devenit 
proprietari de păduri. De aceea, se consideră că nu mai este 
cazul ca RNP – Romsilva să aloce produse lemnoase din pă-
durile administrate de ea, deoarece aproape toate localităţile 
au alternative pentru încălzirea locuinţelor, pentru gătit şi 
pentru asigurarea lemnului necesar diverselor construcţii. 
Din acest motiv, suprafeţele forestiere esenţiale pentru sati-
sfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor locale (PVRC 
5) au fost identificate doar pe o suprafaţă de 1038,3 ha, ceea 
ce reprezintă 0,5% din totalul suprafeţelor de păduri cu va-
loare ridicată de conservare (fig. 1).

Fig. 1. Suprafeţe forestiere esenţiale pentru satisfacerea   ne-
cesităţilor de bază ale comunităţilor locale (PVRC 5) din tota-

lul suprafeţelor de PVRC 
Forest areas funda mental to meeting basic needs of local communities 

(HCVF 5) of the total areas with HCVF

Fig. 2. OS Tulcea, UP VI Letea (Foto Eco magazin) 
FD Tulcea, FMU VI Letea

Întreaga suprafaţă cu PVRC 5 a fost identificată în DS Tulcea, 
mai exact în OS Tulcea, UP VI Letea (Fig. 2), pe o suprafaţă 
de 1038,3 ha, cuprinzând 299 de unităţi amenajistice. Co-
munitatea din această zonă este complet izolată şi singura 
posibilitate a locuitorilor pentru construcţia de locuinţe şi 
pentru încălzire este lemnul din pădurea administrată de OS 
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Tulcea, astfel că în UP VI Letea se alocă o parte din posibilita-
tea de produse lemnoase care s-a stabilit prin amenajament, 
pentru satisfacerea nevoilor de bază ale acestei comunităţi.

3.2. PVRC 6 – Suprafeţe forestiere cu valoare esenţială 
pentru păstrarea identităţii culturale a unei comuni-
tăţi sau zone

Conform Ghidului PVRC (Jennings et al, 2003) pot fi desem-
nate PVRC 6 pădurile de care se leagă obiceiuri şi sărbători 
locale, care de obicei se desfăşoară în spaţiul pădurii; păduri-
le care apar evocate în operele literare sau legende şi păduri-
le din vecinătatea unor monumente istorice sau comunităţi 
religioase declarate monumente istorice / culturale. Pentru 
identificarea acestor PVRC-uri, s-a urmărit dacă identitatea 
culturală tradiţională a comunităţii locale este legată în mod 
particular de o suprafaţă forestieră specifică. De asemenea, 
în urma consultărilor publice s-a observat dacă reprezentan-
ţii comunităţilor locale consideră pădurea semnificativă din 
punct de vedere cultural, dacă modificările asupra pădurii 
vor duce la schimbări culturale ireversibile şi dacă pădurea 
luată în discuţie este mai valoroasă decât altele.

Managementul acestor păduri va urmări menţinerea lor, ast-
fel că se vor aplica doar lucrări de conservare (T II) şi trata-
mente cu promovarea regenerării naturale.

Din cercetările efectuate s-a observat că din suprafaţa totală 
de păduri cu valoare ridicată de conservare (189.838,1 ha), 
suprafaţa cea mai mică (257,7 ha), adică 0,1% este formată 
din păduri cu valoare esenţială pentru păstrarea identităţii 
culturale a unei comunităţi sau zone (Fig. 3).

Din suprafaţa totală cu PVRC 6, doar 54,4 ha sunt păduri 
de care se leagă obiceiuri şi sărbători locale, care de obicei 
se desfăşoară în spaţiul pădurii ca de exemplu: Tabăra Po-
iana Pinului (33,0 ha) din DS Buzău – OS Tisău; Festivalul 
câmpenesc „Sâmbra oilor” (21,0 ha ) din DS Satu Mare – OS 
Negreşti Oaş şi Sărbătoarea „Codrii Mamului” (0,4 ha) din 
DS Vâlcea – OS Drăgăşani.

Fig. 3. Păduri cu valoare esenţială pentru păstrarea identită-
ţii culturale a unei comunităţi sau zone (PVRC 6) din totalul 

de păduri cu valoare ridicată de conservare (PVRC) 
Forest areas critical to local communities’ traditional cultural identity 

(HCVF 6) of the total areas with HCVF

Suprafaţa de 203,22 ha este formată din păduri din vecină-
tatea unor monumente istorice sau comunităţi religioase 
declarate monumente istorice/ culturale (Mănăstiri şi situri 
dacice) (Fig. 4).

Astfel că avem păduri situate în vecinătatea unor Mănăstiri 

cum ar fi: Mănăstirea Robaia (15,2 ha) din DS Argeş – OS 
Muşăteşti, UP III Muşăteşti; Mănăstirea Runc (7,0 ha) din 
DS Bacău – OS Fântânele, UP VI Racova; În DS Gorj Mănăs-
tirea Polovragi (8,3 ha) – OS Polovragi, UP III Plovragi şi 
Mănăstirea Tismana (Fig. 5) (2,4 ha) – OS Tismana, UP IV 
Tismana; Mănăstirea Sf. Nicolae în DS Ilfov, OS Snagov, UP 
VI Balta Neagră; În DS Prahova: Mănăstirea Suzana în OS 
Măneciu, UP IV Suzana şi Biserica Posada în OS Sinaia, UP 
II Posada şi Mănăstirea Măriuş în DS Satu Mare, OS Borleşti, 
UP III Crucişor.

În afară de pădurile din jurul celor 8 Mănăstiri s-au mai 
identificat păduri în jurul a trei situri dacice: o suprafaţă de 
1,3 ha din DS Bacău, OS Bacău, UP V Pânceşti cu situl dacic 
Tamasidava, o suprafaţă de 3,7 ha a sitului Popina din DS 
Ialomiţa, OS Feteşti, UP III Borduşani şi suprafaţa de 6,6 ha 
cu morminte dacice în DS Sibiu, OS Arpaş, UP I Bradu.

Fig. 4.  Tipuri de păduri cu valoare esenţială pentru păs-
trarea identităţii culturale a unei comunităţi sau zone  

Types of forest critical to local communities’ traditional cultural identity

Fig. 5. PVRC 6 din jurul Mănăstirii Tismana - DS Gorj 
HCVF 6 around the Tismana Monastery - CFA Gorj 

(foto C.D. Stoiculescu)

Tot în suprafaţa de 203,22 ha intră şi suprafaţa de pădure 
de 31,8 ha unde se află Muzeul Vânători din DS Vrancea, OS 
Focşani, UP VIII Focşani.

Raportând PVRC-urile identificate la direcţiile silvice în care 
s-au făcut cercetările, s-a observat că există astfel de păduri 
doar în 11 din cele 23 direcţii silvice studiate (Fig. 6). Supra-
faţa cea mai mare se află pe raza DS Ilfov (64,5 ha). Cinci 
direcţii silvice au suprafeţele cu PVRC 6 cuprinse între 36 ha 
şi 28,2 ha (DS Satu Mare, DS Prahova, DS Vrancea DS Argeş), 
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iar cele mai mici suprafeţe, cuprinse între 10,7 ha şi 0,4 ha se 
află în DS Gorj, DS Bacău, DS Sibiu, DS Ialomiţa şi DS Vâlcea.

Fig. 6. Direcţiile Silvice cu păduri cu valoare esenţială pentru 
păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau zone 

CFA with forest areas critical to local communities’ traditional cultural 
identity (HCVF 6)

4. Concluzii
În urma cercetărilor desfăşurate pe raza celor 23 de direcţii silvi-
ce din fondul forestier naţional şi în urma consultărilor publice 
cu factorii interesaţi, a rezultat un procent foarte mic de PVRC 
5 (0,50%) şi PVRC 6 (0,10%) din totalul suprafeţelor de PVRC.

Cu toate că există o singură pădure pentru necesităţile de 
bază ale comunităţilor locale (PVRC 5) în DS Tulcea (1038,30 
ha), suprafaţa acesteia este de aproape cinci ori mai mare de-
cât suprafaţa cu păduri cu valoare esenţială pentru păstrarea 
identităţii culturale (PVRC 6) (257,70 ha), chiar dacă acestea 
sunt răspândite pe suprafaţa a 11 direcţii silvice. În cadrul 
PVRC 6 suprafaţa care predomină, în cele 11 direcţii silvice, 
este cea din jurul locaşurilor de cult, respectiv a mănăstirilor. 
Acest procent mic de PVRC 5 şi 6 se datorează pe de-o par-
te studierii doar a pădurilor care sunt gospodărite de RNP, 
deoarece se urmăreşte certificarea forestieră a celor 23 de 
direcţii silvice din cadrul Regiei, fără suprafeţele forestiere 
particulare care se certifică separat sau sunt deja certificate 
dar şi datorită faptului că foarte multe suprafeţe forestiere 
care ar fi putut să devină PVRC 6, erau deja declarate arii 
protejate (tocmai datorită monumentelor istorice pe care le 

conţin) şi au devenit astfel PVRC 1.1.

În continuare, după procesul de identificare a PVRC 5 şi 
PVRC 6, se vor stabili măsurile de management, care vor ţine 
cont de valorile ridicate de conservare pentru care au fost de-
semnate aceste păduri şi de ameninţările potenţiale asupra 
acestor valori. Măsurile de management trebuie să menţină 
sau să sporească valorile ridicate de conservare, iar eficienţa 
măsurilor de management se va determina printr-o monito-
rizare periodică a acestor valori.

Monitorizarea se va face prin nişte indicatori de monitorizare, 
prin care se va putea observa dacă măsurile de management 
sunt bune sau trebuie schimbate. În cazul celor două tipuri 
de PVRC (5 şi 6) indicatorii de monitorizare vor fi discutaţi 
cu reprezentanţii sau chiar cu locuitorii comunităţilor locale, 
cu administratorii locaşurilor de cult, în cadrul consultărilor 
publice care vor avea loc de mai multe ori pe an. În funcţie de 
rezultatele acestor discuţii, măsurile de management se vor 
menţine sau acolo unde este cazul se vor îmbunătăţi. ■
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Abstract
High Conservation Value Forest fundamental to meeting basic needs of local communities (HCVF 5) and cri-
tical to local communities’ traditional cultural identity (HCVF 6)

The research objective was to identify Forest areas fundamental to meeting basic needs of local communities (HCVF 5) 
and Forest areas critical to local communities’ traditional cultural identity (HCVF 6) in 23 County Forest Administrati-
ons (CFA) from national forest fund managed by National Forest Administration – Romsilva.

Following the three stages: the planning of the process, preliminary evaluation and complete evaluation, an area of   1038.3 
ha with HCVF 5 and an area of 257.7 ha with HCVF 6 have been identified. The entire area of HCVF 5 is situated in Danube 
Delta (on the range of CFA Tulcea). On contrary, the much smaller HCVF 6 is spread in 11 CFA.

Further, for these HCVF management measures and the monitoring indicators to ensure maintaining or improving capa-
city to meet the basic needs and the cultural identity of these areas have to be fixed.

Keywords: High Conservation Value Forest, evaluation, identification, management measures.
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Recenzie
Ovidiu Badea (editor), 2013: Cer-
cetări ecologice pe termen lung în 
ecosisteme forestiere reprezenta-
tive din Parcul Naţional Bucegi

 

Autorii cărţii, directorul ştiinţific al 
Institutului de cercetări şi Amenajări 
Silvice Bucureşti, dr. ing. Ovidiu Badea 
împreună cu un larg colectiv ce cercetă-
tori cu experienţă din ICAS şi RNP pre-
zintă rezultatele deosebit de interesan-
te ale ale unor cercetări ecologice inter 
– şi multidisciplinare, pe termen lung, 
privind starea ecosistemelor forestiere 
din Parcul Naţional Bucegi, aflate sub 
acţiunea poluării atmosferice şi a mo-
dificărilor climatice:

•	 Inventarierea, evaluarea şi analiza 
parametrilor de caracterizare a stării 
ecosistemelor, Flaviu Popescu, Ovi-
diu Badea;

•	 Starea de sănătate a arborilor, Ştefan 

Neagu, Ovidiu Badea;

•	 Caracterizarea arborilor şi arborete-
lor, Ovidiu Badea, Ştefan Neagu;

•	 Biodiversitatea vegetaţiei forestiere, 
Ovidiu Badea, Marin Andrei, Elena 
Preda, Ştefan Neagu;

•	 Starea de nutriţie a arborilor, Ma-
rian Oneaţă, Ştefan Neagu, Monica 
Ionescu;

•	 Starea solurilor forestiere, Florin Dă-
nescu, Monica Ionescu, Elena Edu, 
Nicolae Geambaşu;

•	 Calitatea aerului, Diana Silaghi, Ovi-
diu Badea, Ştefan Neagu, Corneliu 
Iacob, Gheorghe Guiman;

•	 Depunerile atmosferice şi soluţia 
solului, Ion Barbu, Carmen Iacoban, 
Gheorghe Guiman, Corneliu Iacob;

Cartea începe cu: Proiectarea şi am-
plasarea reţelei de cercetare – Ovidiu 
Badea, Horea Iuncu şi se încheie cu: 
Obţinerea hărţilor tematice în format 
GIS – Ioan Seceleanu, Marius Dumitru, 
Daniel Niţu, Ovidiu badea.

Cartea este o lucrare de referinţă pen-
tru desfăşurarea pe termen lung a cer-
cetărilor de monitorizare a ecosisteme-
lor forestiere pe baza unor metodologii 
compatibile cu cele folosite în celelalte 

situri din reţeaua naţională (RO – 
LTER), europeană (LTER – Europe) şi 
internaţională (ILTER). Ea dovedeşte 
performanţa şi competenţa ştiinţifi-
că dobândite în România şi asigură o 
bază de date extrem de valoroasă pen-
tru viitoarele cercetări socio-ecologice, 
pentru fundamentarea ştiinţifică a lu-
crărilor de conservare a ecosistemelor 
forestiere din Parcul Naţional Bucegi şi 
pentru eco-turismul din acest parc.

Aşa cum se precizează în concluzii 
(Ovidiu Badea, Ştefan Neagu) cerce-
tările efectuate în Parcul Naţional 
Bucegi, contribuie la fundamentarea 
ştiinţifică a actului decizional în ela-
borarea politicilor şi strategiilor de 
atenuare a impactului schimbărilor cli-
matice asupra ecosistemelor forestiere, 
la nivel regional, naţional, european şi 
global.

Nivelul ştiinţific elevat şi importanţa 
acestor cercetări multidisciplinare, cu 
caracter de monitorizare, pentru fun-
damentarea acţiunilor de conservare 
din ariile protejate, în contextul schim-
bărilor climatice, motivează pe deplin 
şi premierea autorilor de către Societa-
tea Progresul Silvic. ■

Valentin Bolea
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Optimizarea funcţiilor ecologice  
ale aninişurilor de la Prejmer

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Ioana Negrea, Georgiana Mircea

1. Introducere
Ecosistemele riverane sunt constituite dintr-un mozaic 
complex de formaţiuni ierbacee, arbustive şi lemnoase. Ele 
constituie ecosisteme ,,deschise” care depind direct de carac-
teristicile de scurgere superficială şi freatică (aportul de alu-
viuni si seminţe, eroziunea solurilor în cazul inundaţiilor).

După Buletinul Tehnic ONF nr. 37/1999 – fig. 1 – aceste pă-
duri aluviale cuprind:

•	 o zonă ierboasă, o zonă de trestie şi stuf, o bandă de sălcii 
arbustive în albia minoră;

•	 o zonă de salcie, una de anin şi alta de frasin în partea ex-
ternă a albiei majore.

Fig. 1. Difrerenţierea vegetaţiei pe albia minoră şi majoră a 
unui curs de apă. 

Vegetation differentiation in lower and upper river meadow (ONF, 
1999: L’eau et la forêt. Bull. tech. 37)

De-a lungul pâraielor de la Prejmer, aceste zone sunt slab 
reprezentate, dominând o bandă continuă de anin negru, 
amestecată cu exemplare diseminate de sălcii înspre râu şi 
de frasin înspre pădurea de stejar pedunculat.

În raport cu gradientul hidric, care evoluează rapid de-a lun-
gul unui curs de râu, cortegiul speciilor spontane: Alnus gluti-
nosa, Fraxinus excelsior şi Acer pseudoplatanus are un potenţial 
forestier bun până la excelent.

Alnus glutinosa, deşi are o calitate a lemnului (bun pentru de-
rulaj) şi o productivitate comparabilă cu Fraxinus excelsior sau 

Acer pseudoplatanus (8-9 m3/ha/an cu un ciclu de exploatare 
de 50-60 ani, după Claessenset et al., 2002) este considerată 
o specie secundară, din cauza temperamentului excesiv heli-
ofil şi a foarte slabei rezistenţe la concurenţă, care împiedică 
arborii dominanţi să se dezvolte la potenţial, în absenţa mă-
surilor silviculturale.

Această specie spontană are nu numai o valoare ridicată, ci şi 
o bună adaptare la condiţiile din Prejmer.

În habitatul prioritar 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa 
şi Fraxinus excelsior, funcţia sa de producţie se estompează ra-
pid în faţa rolului său ecologic în cadrul sitului Natura 2000: 

,,Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer”. Acest rol com-
plex cuprinde:

•	 stabilizarea malurilor afluenţilor Oltului: Şprenghiul Mic, 
Şprenghiul Mijlociu, Şprenghiul Mare, Apa Neagră şi Valea 
Hotarului şi protecţia lor de eroziune, diminuarea vitezei 
de scurgere şi reglarea debitului cursului de apă, reducerea 
efectelor inundaţiilor şi îmbunătăţirea calităţii apei şi dre-
narea habitatului;

•	 ameliorarea disponibilităţii solului hidromorf în azot;

•	 conservarea biodiversităţii;

•	 protecţia microstaţiunilor în care vegetează speciile rare, 
ocrotite;

•	 asigurarea rolului cinegetic, peisagistic şi de agrement.

Perfecţionarea acestor funcţii necesită măsuri silvotehnice 
adecvate specificului aninişurilor, în raport cu locul pe care 
îl ocupă faţă de cursul de apă, în raport cu speciile cu care se 
amestecă, distingându-se diferite asociaţii şi variante.

Aninul negru vegetează pe depozitele aluviale (aluviuni ne-
solificate, prundişuri ori soluri aluviale) din subzona stejaru-
lui şi gorunului şi în special în staţiunile în care apa freatică 
este accesibilă puieţilor în primii ani).

După o clasificaţie simplificată (Rameau et al., 2000) anini-
şurile fac parte:

•	 aninişuri (aninişuri cu frasin) cu Carex remota; asociaţiile 
Carici remotae-Fraxinetum şi Equisteto telmateiae-fraxi-
netum;

FUNCţIILE PăDURII
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•	 păduri aluviale pe malurile râurilor şi pâraielor sub-alian-
ţa: Alnenion glutinoso-incanae;

•	 păduri aluviale europene, ordinul: Alno-Fraxinelia.

În raport cu substratul şi cu regimul hidric aceiaşi autori re-
marcă următoarele variante:

•	 de izvoare cu Crysosplenium oppositifolium şi C. alternifo-
lium;

•	 de banchete mijlocii, mai puţin umede cu Carex remota, C. 
pendula, C. strigosa;

•	 de banchete inferioare, îmbogaţite în specii higrofite;

•	 cu ierburi înalte ca şi Cirsium oleraceun şi Carex acutiformis 
pe fundul lacurilor asanate;

•	 de tranziţie spre stejărete pedunculat şi carpen cu Stellaria, 
în care aninul dispare;

•	 varianta cu Fraxinus excelsior şi Acer pseudoplatanus, specii 
care îl domină.

Având în vedere buna capacitate de lăstărire şi longevitatea 
mică a aninului negru se preferă tratamentul în crâng pe ma-
lul apelor şi cu rezerve la terasele mai înalte. În amestec cu 
frasinul şi paltinul se aplică regimul codrului grădinărit.

2. Rolul hidrologic al aninişurilor
Aninişurile au un rol preponderent în funcţionarea cursuri-
lor de apă pentru că reglează fluxul materiei energiei care par-
curge aceste ecosisteme (Cummins et. al., 1984; Decamps et 
Naiman, 1989; Decamps, 1996, Naiman et Decamps, 1997).

Pe malul pâraielor şi râurilor aninul trebuie să se adapteze la 
condiţii ecologice dificile. În timpul inundaţiilor trebuie să 
reziste la forţa curentului, la slaba disponibilitate în oxigen 
a mediului, la o concentraţie mai ridicată în produse toxice 
(Koslowsky, 1984) şi apoi să-şi reajusteze funcţionarea după 
retragerea apei (Ponnamperuma, 1984).

Aninişurile instalate la izvoarele şi în luncile micilor râuri 
Şprenghiul Mic, Şprenghiul Mijlociu, Şprenghiul Mare, Apa 
neagră şi Valea Hotarului constituie un filtru permanent în 
calea apelor mari, care transportă cantităţi însemnate de 
aluviuni provenite din eroziune. Ca urmare a reţinerii aluvi-
unilor fine de către sistemul radicelar foarte des al aninului 
şi prin depunerea acestora în albia majoră se ridică nivelul 
acesteia, creşte potenţialul productiv al depozitelor şi al so-
lurilor aluviale, iar albia minoră a râurilor va fi mărginită de 
maluri stabile, fixate de anin.

Prezenţa simultană a vegetaţiei ierboase şi lemnoase joacă 
un rol esenţial în stabilitatea malurilor. Elementele mai gro-
siere (pietrele şi bolovanii) sunt fixate de sistemul radicelar 
profund al aninului, adaptate la albia râurilor, iar materi-
alele mai fine sunt menţinute prin sistemele radicelare ale 
stratului ierbos şi arbustiv. Se creează astfel numeroase sub-
strate stabile ale malurilor, favorabile nevertebratelor, ma-
crovertebratelor şi peştilor.

Temperatura apei este direct proporţională cu cea a razelor 
care pătrund prin coronament. De asemenea, lumina care 
străbate prin stratul dominant al arborilor controlează dez-
voltarea vegetaţiei ierbacee, acvatice şi arbustive a pădurii 
aluviale.

Sistemul radicelar, ca interfaţă între arbore şi substrat, con-
stituie organul cheie de adaptare la factorii staţionali dificili 
din pădurile riverane, cum ar fi substratul grosier sau fluctu-
aţiile pânzei freatice.

Pentru a rezista la presiunea exercitată de apele de inundaţie, 
aninul prezintă o mare flexibilitate a tulpinii la încovoiere, în 
timpul tinereţii şi dispune de un sistem de înrădăcinare ro-
bust, care asigură o bună ancorare în sedimente la maturitate.

Acest ancoraj este asigurat printr-o dispunere a rădăcinilor 
laterale în jurul coletului şi repartizarea uniformă a bioma-
sei sistemului radicelar (Paukkonon et Kauppi, 1998).

Menţinerea şi restaurarea funcţiei naturale a hidrosistemu-
lui se recomandă prin următoarele măsuri:

•	 Menţinerea sau restaurarea unei benzi împădurite cu anin 
de-a lungul cursurilor de apă pentru protejarea malurilor 
de eroziune. O lăţime de 15 m a acestei benzi asigură un 
efect semnificativ de epurare chimică a stratului de apă 
care se scurge dinspre terenul agricol spre cursul de apă;

•	 Menţinerea sau restabilirea subetajului arbustiv pluristra-
tificat;

•	 Limitarea extinderii în benzile de anin a speciilor de sal-
câm, paltin de munte, carpen, care pot compromite sau 
perturba funcţia lor hidrică;

•	 Lucrări de regenerare din lăstari a aninişurilor de pe malu-
rile râurilor pentru asigurarea protecţiei fizice a cursurilor 
de apă, prin evitarea îmbătrânirii arborilor de pe maluri, 
evitarea ruperii lor de furtună , evitarea eroziunii maluri-
lor şi a împotmolirii lor;

•	 Rărirea arboretelor de anin pentru a asigura menţinerea 
unui mozaic de zone luminoase şi umbrite de-a lungul cur-
sului râului care să favorizeze fauna şi o vegetaţie diversifi-
cată pe malurile râului;

•	 Rărirea arboretului din vecinătatea benzii de aniniş pen-
tru a permite pădurilor riverane naturale să se regenereze 
şi să se revigoreze;

•	 Evitarea alterării structurii arboretului prin deschiderea 
de ochiuri prea mari care să împiedice regenerarea natu-
rală. Aninul se regenerează şi din sămânţă, necesitând un 
sol curat, neînţelenit şi ochiuri de 10 ari. După instalarea 
seminţişului de anin acesta rezistă bine la concurenţa bu-
ruienilor. Aninul negru se poate regenera şi prin butaşi din 
ramuri dorminde, de 1-2 ani, de 15 cm lungime, înfipt în 
sol pe o treime din lungimea lui. În cazul unei regenerări 
naturale slabe se pot face completări prin plantaţii în bio-
grupe;

•	 Mobilizarea solului în vetre ori cu ocazia exploatării, favo-
rizează instalarea seminţişului de anin;

•	 Evitarea traversării albiei minore a cursurilor de apă cu 
maşini sau trunchiuri de arbori;

•	 Aplicarea pe malul apelor a tăierilor în crâng sau a crângu-
lui cu rezerve, având în vedere capacitatea mare de lăstă-
rire a aninului;

•	 Neexecutarea răriturilor şi menţinerea consistenţei ridica-
te a arboretului reduce diversitatea vegetaţiei acvatice şi 
de-a lungul râului şi a faunei ataşate de această vegetaţie 
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şi diminuează dezvoltarea subarboretului, favorizând ero-
ziunea malurilor;

•	 Menţinerea şi promovarea prin rărituri a amestecurilor cu 
speciile naturale: Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus ex-
celsior, Salix alba;

•	 Aplicarea unei silviculturi dinamice vizând remedierea de-
ficienţelor în mecanismul natural de regenerare şi valori-
ficarea maximală a regenerării existente. În cazul în care 
regenerarea prin seminţe a aninului este împiedicată de 
vegetaţia erbacee prea deasă se va ajuta această regenerare 
prin mobilizarea solului, se va folosi regenerarea vegeta-
tivă sau se vor face plantaţii cu puieţi de anin, scoşi din 
regenerările naturale de pe nisipuri ori cu puieţi produşi în 
pepinieră prin butăşire;

Fig. 2-3. Menţinerea amestecurilor cu Fraxinus excelsior, Sa-
lix alba (dreapta – foto V. Bolea); Valorificarea regenerării na-
turale existente (stânga – foto R. Jurj, Al. Gridan, D. Negrea). 
Maintaining mixed forest of alder with ash and willow (left); use of ac-

tual natural regeneration (right)

•	 Recoltarea butaşilor erbacei terminali se face între 15 iunie 
şi 15 august de pe plante tinere ori lăstari tineri de anin. 
Butăşirea se face în sere umbrite uşor ori neumbrite. Ceaţa 
din seră se menţine prin aspersiune periodică: de 3 minute 
la fiecare 20 de minute. Substratul va fi din nisip neutru şi 
filtrant pentru a evita infecţiile. Butaşii vor avea 4 frunze, 
reduse cu ¼ şi se pudrează cu auxine de sinteză AIB, AIA, 
ANA pentru stimulare hormonală.

•	 Dezinfectarea butaşilor cu Benlate prin înmuierea butaşilor 
în momentul butăşirii şi odată pe săptămână prin pulverizare.

•	 Înrădăcinarea are loc după 12-25 zile de la începerea pulve-
rizărilor pentru producerea ceţii. Reuşita butăşirii este de 
90 % (Martin and Guillot, 1982).

•	 În cazul plantaţiilor cu anin ori sălcii, se vor utiliza prove-
nienţele locale;

•	 Menţinerea şi întreţinerea lăstărişurilor care fixează ma-
lurile râurilor şi asigură ascunzători pentru faună;

•	 Extragerea arborilor şi a vegetaţiei susceptibile de a bara 
cursul râurilor;

•	 Realizarea unei lucrări de curăţire a cursurilor de apă, care 
să permită libera circulaţie a apei şi a faunei;

•	 Ocrotirea şi menţinerea habitatelor conexe;

•	 Menţinerea arborilor morţi, în picioare sau doborâţi şi a 
celor cu scorburi;

•	 Menţinerea arbuştilor şi a subarboretului;

•	 Evitarea oricăror amenajări care riscă să provoace, direct 
ori indirect, modificări importante ale condiţiilor de ali-
mentare cu apă şi a dinamicii de regenerare a habitatului;

•	 Evitarea drenării habitatului pentru punerea în valoare 
prin plantaţii cu plop în locul aninişurilor, cu valoare eco-
nomică mai mică;

•	 Evitarea extragerii subarboretului care limiteză concuren-
ţa ierburilor la regenerare;

•	 Aplicarea codrului grădinărit , promovarea amestecurilor 
şi a regenerărilor eşalonate în timp, poate asigura o protec-
ţie eficace a solurilor.

3. Ameliorarea disponibilităţii solului 
hidromorf în azot
Aninul negru este o specie pionieră care vegetează pe ma-
teriale aluvionare de natură lutoasă ori luto-nisipoasă, care 
constituie terase aluviale pe malurile râurilor, având uneori 
două nivele: nivelul inferior şi superior, mai mult sau mai pu-
ţin umede. Pe aceste terase superioare se instalează frasinul 
care domină puternic aninul. Aici poate vegeta şi stejarul pe-
dunculat favorizat prin măsuri silviculturale.

Apa curgătoare a râurilor este neutră şi bogată în calciu sau 
în carbonaţi. Solul are un orizont superior bogat în materie 
organică şi cu o bogată activitate biologică de mineralizare. 
Profunzimea solului variază între 5-10 cm; 30-40 cm şi 1 m, 
fiind limitată la nivelul apei freatice.

Staţiunile bine alimentate în apă sunt adesea staţiuni cu hi-
dromull ori cu mull eutrof, caracterizat printr-o puternică 
mineralizare a materiei organice şi deci cu o bună disponibi-
litate în azot nitric.

Speciile indicatoare din staţiunile cu anin şi frasin aparţin 
de grupa neutronitroclinelor, neutronitrofilelor sau de hi-
gro-neutronitrofilelor, deci sunt specii exigente în acelaşi 
timp faţă de apă şi faţă de azot nitric (Becker et al., 1980).

Aninul contribuie într-o manieră semnificativă la îmbogăţi-
rea în azot a ecosistemului (Tarrant et Trappe, 1971; Pizelle 
1972; Johnsrud, 1978).

Fixarea azotului atmosferic este făcută de un microorganism 
simbiotic care convieţuieşte în nodulile radicelare ale aninului.

Azotul fixat la nivelul nodulilor radicelari de bacteriile fila-
mentoase din genul Frankia se integrează în ciclul biologic 
prin diferite căi:
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•	 descompunerea frunzelor de anin;

•	 secreţia directă în sol de substanţe azotate de rădăcinile şi 
nodulii aninului;

•	 descompunerea rădăcinilor de anin;

•	 descompunerea nodulilor.

Transferul la planta gazdă se face sub forma de NH4.

Fixarea anuală a azotului atmosferic (N2) de anin, variază în 
funcţie de specie şi de condiţiile staţionale. Ea poate depăşi 
100 kg/an/ha.

Acest aport de azot modifică complet micro-flora (Wickow et 
al., 1924), tipul de humus şi accelerează viteza ciclului bio-
logic.

Efectele binefăcătoare ale plantării aninului în amestec cu 
alte specii (frasin, arborele lalea, molid, pin, duglas) au fost 
semnalate în numeroase cercetări de Bell et. Radwan, 1979; 
Courrier et. Garbaye, 1981; F. Le Tacon et al., 1988 etc.

4. Purificarea şi monitorizarea calităţii aerului
Există patru principale surse de poluare a aerului în Pădurea 
Prejmer:

Poluarea rutieră de-a lungul drumului cu care se limitează 
pădurea Prejmer pe latura ei sudică. Emanaţiile din motoa-
rele vehiculelor şi arderile de combustibili fosili eliberează în 
atmosferă 5x107 tone NOx pe an (Negoiu and Kriza, 1977). 
La nivel local acţioneză oxizii de azot (NOx) sub formă de 
particule emise de motoarele diesel, o serie de componente 
organice volatile (COV), ca şi benzenul (C6H6) şi în măsură 
mai mică dioxidul de sulf (SO2) şi metalele grele (Bolea et al., 
2006; 2007; Bolea and Chira, 2005, 2007).

Poluarea cu formaldehidă şi cupru de la Kronospan, analize-
le foliare efectuate în 2010 indicând:

•	 cupru peste pragul de toxicitate (10 ppm) şi anume 10,7 
ppm;

•	 calciu peste pragul de toxicitate de 8000 ppm: 14470 ppm;

•	 sodiu sub pragul de toxicitate (200 ppm): 136 ppm;

•	 zinc sub pragul de toxicitate (60 ppm): 42,9 ppm;

•	 fier sub pragul de toxicitate (300 ppm): 232,8 ppm;

•	 magneziu sub pragul de toxicitate (2500 ppm): 1034 ppm 
(Bolea and Chira, 2012).

Centrala electrică de Termoficare de la Zizin determinându-
se prin analize foliare din 2005: 757 ppm S; 8,3 ppm F; 240 
ppm Cl; 234,6 ppm Na; 3,23 ppm Pb; 6,65 ppm Cu; 37 ppm 
Zn; 279,8 ppm Fe şi 1965 ppm Mg (Bolea and Chira, 2005).

Haldele de steril şi cenuşă de la Hărman, de pe care vântu-
rile antrenează mari cantităţi de praf – aşa cum se vede pe 
coperta din spate a Revistei de Silvicultură şi Cinegetică (nr. 
28/2011 – foto A. Adorjani).

Salix fragilis şi Alnus glutinosa, care vegetează în pădurile 
aluviale de la Prejmer sunt unele din cele mai rezistente la 
poluarea cu SO2. Astfel, la analizele foliare efectuate la 31 
de specii lemnoase în 2001, la Baia Mare, conţinutul de sulf 
în frunze a variat de la 1000 ppm la Pinus sylvestris la 3887 
ppm la Elaeagnus angustifolia, iar Salix fragilis a metabolizat 

semnificativ mai mult decât: Populus tremula, Castanea sati-
va, Betula pendula, Corylus avellana, Populus x canadensis, Cha-
maecyparis lawsoniana şi Alnus glutinosa, distinct semnificativ 
mai mult decât Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Quer-
cus robur, Frangula alnus şi foarte semnificativ mai mult decât 
Quercus petraea, Pinus nigra, Prunus serotina şi Pinus sylvestris.

Pentru arbori, influenţa toxică a sulfului se diminuează oda-
tă cu îmbunătăţirea nutriţiei azotate, astfel că ierarhizarea 
condiţiilor de vegetaţie este redată mai fidel prin raportul 
N/S. Faţă de cartierul Gară-Tractorul, unde raportul N/S este 
maxim pe Braşov: 23,04 acest raport scade cu 23,1 % în car-
tierul Zizin şi cu 31,6 % în cartierul Carierei-Bartolomeu.

Acestă sinergie dintre sulful şi azotul din frunze explică re-
zistenţa relativ ridicată la SO2 a sălciilor şi a aninului  din sta-
ţiunile de la Prejmer îmbogăţite în N, prin fixarea azotului 
atmosferic de bacteriile din genul Frankia din nodozităţile 
de pe rădăcinile aninului.

Măsurile de optimizare a funcţiei de purificare a aerului şi 
metabolizare a noxelor se vor baza pe monitorizarea calităţii 
aerului prin arbori bioindicatori:

•	 operativ, după simptomele foliare, care în 2013 indică: atât 
poluare cu sulf, prin necrozele internervare, cât şi polua-
rea cu clor prin necrozele perimetrale;

•	 ştiinţific, prin analizele foliare a frunzelor de sălcii, anin, 
frasin, stejar, nu numai a sulfului, azotului, fosforului, 
magneziului, fierului, cuprului, clorului, florului, ci şi a 
formaldehidei, care în prezent nu se determină nici în la-
boratoarele ICAS, Facultăţii de Silvicultură, nici în Labora-
torul Academiei din Bucureşti.

În raport cu aceste analize se pot lua măsuri de tragere

la răspundere a întreprinderilor care cauzează depăşirea pra-
gurilor de toxicitate în frunze.

Tot în funcţie de analizele foliare, atât la arbori cât şi la ar-
buşti se poate face promovarea speciilor cu cea mai mare ca-
pacitate de metabolizare a diferitelor noxe.

Pentru creşterea capacităţii de fotosinteză, care înseamnă 
absorţia de mai mult CO2 şi emanarea de mai mult oxigen 
sunt necesare măsuri de depistare, monitorizare şi combate-
re biologică a defoliatorului frunzelor de anin Agelastica alni, 
prin combateri cu produsul bacterial şi mai ales prin îmbu-
nătăţirea condiţiilor de cuibărit şi de adăpostit pentru păsă-
rile insectivore (Simionescu and Mihalache, 2000).

Fig. 4. Defolieri cauzate de Agelastica alni (foto R. Jurj) 
Defoliation of Agelastica alni
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Astfel, se vor organiza acţiuni de îndepărtare a pisicilor şi 
câinilor vagabonzi, a uliilor păsărari, dihorilor etc. Pentru 
favorizarea cuibăritului se vor extinde arbuştii şi se vor aşe-
za cuiburi artificiale. În timpul iernii se instalează hrănitori 
artificiale, iar vara adăpători şi scăldători.

5. Conservarea bogăţiei floristice
Aninişurile de la Prejmer se caracterizează prin marea lor bo-
găţie floristică, revelatoare a multitudinii de nişe ecologice 
oferite, atât acvatice cât şi terestre.

Marea diversitate floristică din aceste aninişuri aluviale este 
o consecinţă a eficacităţii funcţiei de retenţie şi acumulare 
a materiilor nutritive în sol şi în biomasa vegetală (Pautou, 
1980; Pautou et Decamps, 1983), care facilitează de aseme-
nea succesiunea speciilor în spaţiu şi timp, de la stadiul de 
specii ierboase şi lemnoase pioniere (sălcii şi anin) până la 
stadiul final al pădurilor de stejar pedunculat cu frasin.

În microstaţiunile umbrite de pe malurile râurilor cu soluri 
aluviale stratificate, eubazice, hidric optimale, cu mull, cu 
aeraţie bună în orizonturile fără exces de apă sunt prezente: 
Aegopodium podagroria, Chrysosplenium alternifolium, Circaea 
lutetiana,Petasites albus, Salvia glutinosa, Glechoma hederacea, 
Impatiens noli-tangere, Lysimachia nemorum, Rumex sanguinea, 
Ficaria verna.

În microstaţiunile luminoase de pe malul râurilor vegetea-
ză: Rubus idaeus, Euphorbia amydaloides, Pulmonaria officinalis, 
Equisetum telmateia, Carex remota, Carex strigosa, Achilea mil-
lefolium, Carex pendula, Arcticum lappa.

Fig. 5. Microstaţíune cu vegetaţíe heliofilă (foto R. Jurj) 
Microsite with heliophile vegetation

În microstaţiunile cu mull hidromorf, cu lăcovişti grele, euba-
zice, hidric excedentare, mlăştinoase apar pe microridicături 
speciile mezofile: Polygonatum latifolium; Ranunculus repens; 
Galeopsis speciosa; Galium aparine; Symphytum officinalis.

În porţiunile cu apă la suprafaţă dintre muşuroaie se întâl-
nesc speciile higrofile: Carex acutiformis, Iris pseudocorus, Pha-
laris arundinacea.

Dintre speciile higrocline sunt prezente: Primula elatior, Sile-
ne dioica, Geum urbanum, Stachys sylvatica.

În microstaţiunile cu soluri gleice, turboase, cu reacţie neu-
tră, hidric excedentare, în mare parte a anului, mlăştinoa-

se apar: Lycopus europaeus, Caltha laeta, Solanum dulcamara, 
Mentha aquatica, Scutellaria galericulata, Angelica sylvestris, 
Heleborus purpurascens.

Cele mai frecvente specii sunt mezohigrofile ca şi aninul: 
Cirsium oleraceum, Equisetum telmatea, Epilobium cannabinum, 
Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria.

În jurul bălţilor (mlaştinilor mai mici de 2000 m2 vegetează: 
Polygonum hydropiper, Polygonum mite, Alisma plantago, Sta-
chys palustris, Rumex hydrolapatum, Galium palustre, Sparga-
nium ramosum, Phramites communis, Typha latifolia.

 

Fig.6. Microstaţíune cu Phramites communis Fig.7. Solidago 
gigantea copleşitoare (foto V. Bolea) 

Microsite with Phramites communis Invasive Solidago gigantea

Nu lipsesc din aninişuri, care îmbogăţesc solurile în azot, 
plantele higro-nitrofile: specii exigente atât faţă de apă, cât 
şi faţă de azot nitric (Becker et al, 1980) – Utrica dioica şi 
plantele specifice solurilor calcaroase: Symphytum officina-
le, Astrantia major (ştevia de munte), Heleborus purpurascens 
(spânzul), Rubus caesius.

Pe solurile bătătorite ale drumurilor şi cărărilor din pădure 
cresc plante ruderale: Poligonatum major.

Numărul total al speciilor din stratul ierbaceu al aninişurilor 
de la Prejmer depăşeşte maxima ,de 56 pentru bogăţia stra-
tului ierbaceu din pădurile de stejar (Dobremez ş.a, 1997). 
Pentru conservarea acestei valoroase bogăţii floristice se fac 
necesare următoarele măsuri:

•	 Menţinerea în stare optimă a tuturor condiţiilor şi factori-
lor de mediu care favorizează creşterea acestor specii

•	 Oprirea extinderii speciilor invazive:

•	 Urtica dioica, care împiedică creşterea plantulelor de Sa-
lix alba în primele 15 zile ale lunii iulie, când creşterile 
acestei plante invazive ating 60-80 cm;

•	 Solidago gigantea, care copleşeşte şi elimină toate specii-
le care cresc în aproprierea ei;

•	 Fallopia sachalinensis, care are o capacitate de invadare 
nemai întâlnită la alte specii : formează clone a căror 
coroane pot atinge un diametru de 100 m, demarează 
activitatea fiziologică foarte precoce, la sfârşitul lunii 
martie, face creşteri rapide ale tulpinii de 25-30 cm pe 
săptămână, formează frunze largi şi ramificaţii foarte 



Anul XVIII | Nr. 32 | 2013

33

dese în corimb, care constituie un frunziş copleşitor, are 
rizomi lemnoşi puternici, în care se stochează mari can-
tităţi de glucide şi cu mare capacitate de a accesa fran-
jurile capilare ale pânzei de apă freatică şi pe deasupra 
emană o substanţă care înhibă germinaţia seminţelor, 
la mai multe specii lemnoase şi mai ales la anin.

•	 Secerarea şi tratarea cu “ glyphosphate” au un efect de-
presiv asupra acestei specii, care dacă nu este combătută 
aduce în câteva decenii o cădere semnificativă a diversităţii 
atât la speciile ierboase cât şi la cele lemnoase (Marigo et 
Pautou, 1998).

•	 Conservarea habitatelor specifice pentru pajişitile umede 
cu ierburi înalte mezohigrofile: Cirsium oleraceum, Equise-
tum telmateia, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, 
Filipendula ulmaria pe soluri, saturate de apă, o parte din an 
şi pentru Phalaris arundinacea şi Phragmites australis, mai 
higrofile (Chira et al., 2011).

6. Protecţia microstaţiunilor în care 
vegetează flora rară, ocrotită
Aninişurile aluviale de la Prejmer favorizează prezenţa unor 
specii puţin frecvente: Carex strigosa, Chrysosplenium opposi-
tifolium, Chrysosplenium alternifolium.

Asigurarea unei perenităţi efective speciilor de interes patri-
monial ridicat este legată de:

•	 calitatea sa biologică, de raritatea sau unicitatea sa sau de 
tipicitatea sa ca element reprezentativ a unei categorii;

•	 valoarea sa biologică conferită de rolul de protecţie contra 
eroziunii solului, a unui curs de apă, contra alunecării te-
renurilor, contra avalanşelor sau de rolul său în echilibrul 
peisagistic regional.

În luminişurile dintre aniniş şi stejărişul de lăcovişte vege-
tează o serie de plante deosebite:

•	 Trollius europaeus – bulbucii de munte, Campanula latifolia 
– lopăţica, Senecio paluster, Dianthus superbus – garoafa de 
munte; sau rare: Drosera angelica – roua cerului, Senecio do-
ria – cruciuliţa, Iris siberica – stânjenelul siberian.

În fâneţele higrofile (poienile) dintre aninişuri şi stăjeretul 
de lăcovişte, cât şi pe marginea acestor păduri caracterizate 
prin superficialitatea apei freatice, determinată de un orizont 
luto-argilos, puternic gleizat şi impermeabil, condiţiile staţi-
onale favorizează menţinerea unor specii relictare: Ligularia 
sibirica – gălbenele, Primula farinosa, Pinguicula vulgaris, Ribes 
nigrum – coacăzul negru şi Adenophora liliifolia (fig. 8-11).

Fig. 8. Ligularia sibirica Fig. 9. Pinguicula vulgaris

Fig. 10. Ribes nigrum Fig. 11. Adenophora liliifolia

(https://gobptany.newenglandwild.org)

De asemenea, în zona estică a pădurii se află specia euro-
caucaziană Fritillaria melleagris – laleaua pestriţă, ocrotită ca 
monument al naturii (I. Morariu, M. Danciu).

Aceste specii din perioadele mai reci sunt din zone mai înal-
te, montane, au supravieţuit la Prejmer, datorită climatului 
local mai proaspăt, mai umed. Pentru menţinerea lor se vor 
evita anumite lucrări silvice care le-ar putea vătăma: tăieri 
de regenerare, de conservare ori de reîmpădurire, preferân-
du-se menţinerea cuverturii naturale şi executarea unor 
exploatări moderate.

Pentru conservarea durabilă a speciilor rare ele trebuie în-
scrise în amenajament, în descrierea parcelară, iar la schim-
barea personalului de teren exemplarele speciilor rare vor fi 
predate – preluate efectiv pe teren.

Pentru ocrotirea acestor specii rare se face necesară pe lângă 
protecţia mediului în care cresc acestea şi o largă activitate 
de educaţie a populaţiei:

•	 Etichetarea fiecărui exemplar pe teren

•	 Populariarea lor prin: hărţi cu amplasarea fiecărui exem-
plar, broşuri, articole, interviuri la televizor.

7. Oferirea de multiple nişe ecologice pentru 
faună, în complexul de habitate cu care 
se interferează: stufărişuri cu Phragmites 
sau Phalaris arundinacea, pajişti umede, 
habitate acvatice, habitatele izvoarelor şi 
malurilor pârâiaşelor
Numeroase specii animale (insecte, păsări, mamifere) be-
neficiază de apa râurilor, de hrana ierboasă abundentă, de 
adăpostul şi fructele arbuştilor şi prezintă un interes comu-
nitar, regional şi naţional (Chira et al., 2011).

Viaţa microorganismelor şi a faunei acvatice depind în mare 
măsură de aportul în materie organică de origine terestră. 
Litiera, lemnul mort şi vegetaţia adusă de apele de inundaţie 
constituie nu numai o sursă de hrană pentru organismele ac-
vatice ci şi numeroase habitate pentru insecte, nevertebrate 
şi fauna piscicolă.
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Fig. 12-13. Habitate pentru insecte, nevertebrate şi fauna 
piscicolă 

Habitats of insect, invertebrate and fish (foto R. Jurj)

Vara, printre plantele erbacee, din luminişuri şi din mlaştini 
îşi găsesc adăpost şopârlele – Lacerta agilis, serpi – Natrix 
natrix, vipere – Vipera berus berus şi unele specii de broaşte 

– animale foarte folositoare prin insectele şi rozătoarele pe 
care le consumă. Deasemenea complexul de habitate intere-
sante: specifice plantelor mezohigrofite, pajiştile cu Carex 
acutiformis, stufărişuri, aninişuri cu ierburi înalte, habita-
tele acvatice, oferă nişe ecologice specifice pentru: amfibieni, 
insecte, păsări.

Pentru menţionarea existenţei acestei multitudini de habita-
te si a malurilor stabile, favorabile peştilor şi macrovertebra-
telor sunt necesare următoarele măsuri:

•	 Favorizarea speciilor cu înrădăcinare profundă, cum este 
aninul, capabil să suporte condiţiile dificile de pe malurile 
apelor.

•	 Diversificarea diferitelor strate prezente în arboret

•	 Eliminarea arborilor deperisanţi, instabili şi aplecaţi

•	 Eliminarea plantei invazive Fallopia sachalinensis care a 
fectează biodiversitatea şi reduce calitatea ecosisteme-
lor ripariene pentru amfibii, reptile, păsări şi mamifere a 
căror dietă este compusă din artropode.

Pentru menţinerea diversităţii mediului sub raport granulo-
metric, a profunzimii, a vitezei apei se recomandă:

•	 Evitarea trecerii maşinilor forestiere prin albia minoră a 
cursurilor de apă.

•	 Ne utilizarea albiei minore, chear când seacă apa, ca şi cale 
de transversare care să nu constituie un obstacol pentru 
circulaţia apei şi a peştilor.

•	 Crearea unor mijloace de transversare care să nu constituie 
un obstacol pentru circulaţia apei şi a peştilor.

Menţinerea unui nivel optim al luminii de-a lungul cursului 
de apă prin:

•	 Favorizarea arboretelor de foioase (anin, frasin, paltin) cu 
acoperirea mai lejeră;

•	 Limitarea dezvoltări excesive a subetajului şi subarboretu-
lui;

•	 Crearea unui alternanţe între zonele luminate ( cu lumină 
directă) şi umbrite, cu lumină difuză.

Evitarea obturăii albiei minore cu resturi vegetale, pietre, etc, 
prin:

•	 îndepărtarea tuturor materialelor aduse de apă,

•	 asigurarea stabilităţii arboretelor de pe margine prin elimi-
narea exemplarelor înclinate, dezrădacinate, deperisante;

•	 asigurarea stabilităţii malurilor.

Gestionarea se va face:

•	 crâng simplu, pe marginea imediată a râului;

•	 codru grădinărit cu ciclu scurt de producţie pe o bandă de 
6-8 m de o parte şi de alta a cursului de râu, care va asigura 
alternarea zonelor de umbră şi lumină de-a lungul râului.

8. Prezervarea calităţii biologice a apei
Aninişurile interceptează o parte din particulele prezente în 
apele de scurgere la suprafaţa solului şi în stratul superior al 
solului sau în apele de inundaţie, jucând un rol de filtru.

Absorbind nitraţii fosorului şi alte elemente minerale, ani-
nişurie purifică atât apa râurilor cât şi apa freatică.

În aninişuri se asociază:

•	 procese hidrologice de ridicare şi coborâre a nivelului apei 
freatice;

•	 procesele fizico-chimice de depunere a materiilor în sus-
pensie, concomitent cu retenţia fosfaţilor coloidali (Fa-
bre-1992; Fabre et al, 1996);

•	 procesele biologice de absorbţie de către vegetaţie a ele-
mentelor minerale : fosfaţi şi nitraţi mai ales;

•	 procesele microbiologice de denitrificare anaerobă.

Cantităţile depuse la inundaţii variază între 2 şi 30 kg/m2, 
cea ce corespunde unei retenţii a materiei în suspensie de 11-
26% din fluxul care intră într-o pădure aluvială (Brunet et 
Gazelle, 1995). Ele depind de topografia şi panta terenului şi 
de stadiul de dezvoltare a vegetaţiei (Sánchez – Perez et al., 
1993; Pinay et al., 1994).

Dispariţia azotului nitric prin denitrificare poate atinge 400 
kg/ha/an în pajiştile umede pe sol organic (Brüsch et Nils-
son, 1993; Leonardsson et al.,1994) în timp ce absorţia radi-
celară a vegetaţiei ajunge la 25 – 70 kg/ha/an sau excepţional 
la 140 kg/ha/an în cazul vegetaţiei ierbacee cu Phalaris (Leo-
nardsson et al., 1994).

Azotul imobilizat în biomasa vegetală este exportată prin 
recoltarea lemnului şi consumarea vegetaţie de animale sau 
este stocată sub formă de humus şi azotul se întoarce în sol, 
mai mult sau mai puţin rapid în funcţie de viteza de descom-
punere a humusului. Efectul de filtru a aninişurilor, faţa de 
fosfor, metale grele şi erbicide este mai putin studiat.

Calitatea biologică a apei freatice şi din râuri se poate îm-
bunătaţii printr-o gestionare în deplină cunoştinţa a celor 
relatate mai sus:

•	 Întreţinerea şanţului de scurgere a noxelor (clor, natriu, 
plumb, benzină, petrol) de pe şoseaua situată la limita su-
dică a Pădurii Prejmer.

•	 Interzicerea sau izolarea parcării Hotelului Căprioara de 
unde se scurg produse petroliere şi apa din spălarea ma-
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şinilor,

•	 Îngrijirea model a aninişurilor din coridoarele tampon de 
30 m lăţime ce mărginesc albia râurilor, care pot reduce în-
cărcătura poluantă anuală de nitraţi ce migrează dinspre 
păşune şi dinspre culturile agricole, spre reţeaua hidrogra-
fică, cu 68-100 % în apa freatică şi cu 78-98% în apa râuri-
lor (Bulletin tehnique 37/1999, ONF).

•	 Primii 10 m din zona tampon de lizieră se va menţine in-
tactă, fără întreruperi, căci aici se reţine majoritatea ni-
traţilor care circulă în apele superficiale (Balent and De-
conchat, 1994 şi Merot et al., 1994)

•	 Promovarea aninişurilor şi a pajiştilor naturale care cons-
tituie cele mai bune filtre faţă de azot şi fosfor. Aninişurile 
reţin cel mai bine metalele grele, plumbul şi cromul. 
Pajiştile naturale reţin cel mai bine cuprul.

 

Fig.14-15. Promovarea aninişurilor, ca filtre faţă de azot şi 
fosfor (foto R.Jurj) 

Promoting alders as nitrogen and phosphorus filter

•	 Evitarea fertilizărilor cu deşeurile din staţile de epurare, 
care pe lângă azot şi fosfor conţin şi metale grele, poluanţi 
organici sau germeni patogeni.

•	 Interzicerea depozitării deşeurilor în cursul apelor sau în 
zona filtrantă a aninişurilor. Ele sunt bogate în N, P, Ca dar 
sărace în K şi provoacă dezechilibre nutritive. Ele conţin 
metale grele toxice : cadmiu, zinc, mangan, plumb, mercur 
care se fixează durabil în orizontul superficial al solului, 
mai ales în humus.

9. Favorizarea diversităţii ornitologice a 
aninişurilor
Populaţia de păsări care trăieşte în pădurile riverane 
se caracterizează printr-o importantă bogăţie specifică 
(Tournier, 1976; Zolinger et Genoud, 1979; Sharitz et Mitsch, 
1993; Naiman et Décamps, 1997; Godreau et al., 1999). În 
acestă populaţie trăiesc însă asociaţii de specii cu exigenţe 
diferite, care în mod schematic se pot grupa în trei ansamble 
ecologice: păsări de pădure,de apă şi de lizieră.

La contactul dintre aninişuri şi pădurea cu stejar pedunculat 
şi frasin se întălnesc speciile clasice de habitat forestier, care 
constituie fondul de avifaună forestieră europeană:

•	 În stadiul de adult: Dendrocopos minor – ciocănitoarea pes-
triţa mică, Denderocopos medius – ciocănitoarea pestriţa, 

Dendrocopos major – ciocănitoarea pestriţa mare, Drycopus 
martius, Picus canus – ciocănitoarea cenuşie, Picus viridis, 
Aegithalos candatus, Parus caerelaus, Parus montanus, Parus 
major, Parus palustris, Ramiz pendulinus, Fringilla coelebs, 
Garrulus glandarius, Upupa epops – pupăza, Coracias gar-
rulus – dumbraveancă, Turdus viscivorus – sturzul de vâsc, 
Turdus merula – mierla, Oriolus oriolus – grângur, Jynx tor-
quila – capîntortura, Sturnuss vulgaris balcanicus – graurul, 
Muscicapa parva – muscarul mic, Lanius excubitor homeyeri 

– stânciocul mare, Lanius collurio – stânciocul roşiatic.

•	 În stadiul de pionieri: Sylvia communis, Phylloscopus bonelli, 
Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Emberiza scho-
eniclus, Emberiza citrinella, Emberiza calandra, Luscinia me-
garhynchos.

•	 Dintre păsările ocrotite se întâlnesc: Falco tinunnculus – 
vânturel roşu, Falco vespertinus – vânturelul de seară, Buteo 
buteo – şorecarul comun, Buteo lagopus – şorecarul, Corvus 
corax – corbul, Strix uralensis – strigă, Asio otus – huhurez, 
Mílvus sp. – şorliţă, Athene noctua – cucuvea.

Măsurile de ocrotire se vor diferenţia după specificul păsări-
lor respective:

a.) Păsări cântătoare:

•	 Menţinerea luminişurilor,

 

Fig. 16-17. Menţinerea arborilor izolaţi, a luminişurilor şi a 
arbuştilor 

Maintaining of isolate trees (left, foto V. Bolea) and bushes (right, foto 
R. Jurj)

•	 Promovarea arbuştilor din subarboret care asigură adă-
postirea şi clocitul;

•	 Evitarea modificărilor de habitat şi deranjul în perioada de 
cuibărit.

b.) Răpitoare de zi:

•	 Identificarea şi păstrarea cuiburilor;

•	 Evitarea lucrărilor siviculturale în sezonul de cuibărit, ori 
restrcţionarea acestor lucrări într-o zonă tampon, de 150-
1000 m în jurul cuibului în perioada de cuibărit;

•	 Promovarea unei structuri pluriene a arboretului.

c.) Răpitoare de noapte:

•	 Menţinerea a minim 10 arbori scorburoşi la hectar;

•	 Când nu există suficienţi arbori scorburoşi, amplasarea de 
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cuiburi artificiale pentru huhurezul mare.

d.) Ciocănitori:

•	 Păstrarea la hectar a 5 % din arborii uscaţi în picioare;

•	 Evitarea amplasări de drumuri şi alte obiective cu poten-
ţial de deranj.

e.) Stârci:

•	 Menţinerea unui mozaic de arborete şi zone deschise, 
umede ori luminişuri, care asigură condiţii optime pentru 
stărci;

•	 Instalarea de pâlcuri de sălcii în zonele de cuibărit în stuf 
pentru a asigura suportul pentru cuibărit.

10. Asigurarea rolului peisajistic al 
aninişurilor
Aninul negru este elementul major al peisajului din pădurile 
aluviale. Situate la locul de întâlnire între uscat şi apă, ani-
nişurile atrag atenţia şi sunt considerate ca locuri privilegia-
te pentru descoperiri, plimbări şi alte activităţi recreative.

Pădurea riverană este o cmponentă structurală, funcţională 
şi vizulă a peisajului unei văi.

Peisajul pădurilor de pe malul râurilor este un peisaj complex, 
care poate fi văzut şi simţit: parfumul şi umiditatea subarbo-
retului, adierea vântului în frunziş, cântecul şi frumuseţea 
păsărilor, sunetul cristalin al râului care curge la vale.

Principalele elemente apreciate din peisajul riveran o consti-
tuie cursul de apă şi pădurile de pe malul ei.

Peisajul pădurilor riverane se caracterizează prin heteroge-
nitate, fiind constituit dintr-un ansamblu de ecosisteme: ve-
getale, acvatice, minerale etc.

Cea mai mică unitate de peisaj, homogenă şi vizibilă este 
ecotopul. Elementele peisajului : bancurile de pietre, cana-
le abandonate, maluri erodate, terase, “bourrelets de berge”, 
permit dezvoltarea unei comunităţi de specii spaţial izolate 
în interiorul unor ansambluri ecologice distincte.

Sub raportul ecologic al, peisajului, văile sunt coridoare prin 
care tranzitează fluxuri de apă, de materiale, de apecii şi de 
energie (Forman et Gordon, 1986; Forman, 1995; Decamps, 
1996).

Din cauza heterogenităţii comunităţilor vegetale şi a dis-
continuităţii acestora, coridorul aluvial se consideră ca un 
ansamblu de buchete de vegetaţie spontană, înscrisă în ma-
joriatatea cazurilor înt-o matrice agricolă sau forestieră, a 
căror talie, formă şi configuraţie sunt variabile în spaţiu şi 
timp. Aceste coridoare pot constitui o reţea cu structură par-
ticulară.

Peisajul pădurilor aluviale se înscrie într-un ansamblu peisa-
jer mai vast a peisajului unei văi.

Privit din exterior se observă o linie continuă de arbori care 
ascunde privirii vederea râului.

Pentru îmbunătaţirea peisajului mediului înconjurător alu-
nişurilor aluviale se preconizează, limitarea dezvoltării ur-
banizării (limitarea extinderii hotelului Căprioara) din col-
ţul sud-vestic al Pădurii Prejmer, întreţinerea împrejurimilor 
şi înlocuirea păşunilor limitrofe cu pajişti de cosit.

Ameliorarea micropeisajelor pe tronsoane homogene în ra-
port cu particularităţile de pe teren:

•	 favorizarea diferitelor strate de vegetaţie ale pădurii aluviale;

•	 promovarea aliniamentelor de anin pe malurile râurilor, eli-
minarea exemplarealor înclinate şi regenerarea din lăstari

•	 conducerea arboretelor de amestec (Alnus glutinosa, Alnus 
incana, Salix fragilis, Fraxinus excelsior) şi cu structură plu-
rienă prin aplicarea codrului grădinărit;

•	 consolidarea şi înfrumuseţarea lizierelor cu garduri vii cu 
Viburnum opulus.

Fig.18. Liziere cu Viburnum opulus (foto R .Jurj) 
Forest botder with Viburnum opulus

•	 amenajarea de parapeţi şi borduri de-a lungul drumului cu 
care se delimitează pe partea sudică

•	 înfrumuseţarea obiectivelor individuale, cum este lacul 
castorilor, poienilor cu Adenophora Liliifolia, Ligularia sibi-
rica, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Ribes nigrum sau 
Fritillaria melleagris.

11. Optimizarea funcţiei cinegetice
Peisajele de la Prejmer devin fermecătoare când în luminişu-
rile cu un covor luxiriant de plante ierbacee, mai ales la limi-
ta cu stejăretele de tinov şi pe malurile râurilor străjuite de 
anin, apar siluetele elegante ale căprioarelor, traversează în 
grabă un iepure, se furişează iscoditoare o vulpe, îşi găsesc 
de scormonit o familie de mistreţi ori un castor se dă liniştit 
pe topogan şi dispare în apa lacului din mijlocul pădurii.

Această faună cinegetică poate fi optimizată, prin creşterea 
efectivelor pe 10 ha la 1 căprior, 3 iepuri, 0,1 mistreţi, 0,5 
vulpi, dacă se i-au câteva măsuri de gospodărire.

Interzicerea completă a păşunatului cu oi, a circulaţiei cu 
căruţele şi maşina şi păstrarea liniştei de vizitatori.

Îmbunătăţirea hranei prin:

•	 asigurarea anuală a lăstarilor de plop tremurător, salcie 
căprească, soc, scoruş, paltin şi frasin;

•	 menţinerea şi promovarea plantelor ierboase a stufului şi 
papurei, a arbuştilor: Rubus hirtus, Rubus caesius, Crataegus 
pentagyna, Corylus avellana şi a arborilor forestieri: Malus 
sylvestris, Pirus communis, Aesculus hippocastanum, Prunus 
avium;
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Fig.19.Promovarea arborilor şi arbuştilor fructiferi (foto R. Jurj) 
Promotion of fruiting trees and bushes

•	 stimularea fructificaţiei la stejar;

•	 asigurarea hranei complementare: sfeclă, varză, morcovi, 
cartofi, porumb, castane porceşti;

•	 menţinerea şi promovarea subarboretelor care asigură 
adăpost;

•	 combaterea dăunătorilor: câini hoinari, ciori cenuşii şi 
coţofene;

•	 înfrumuseţarea obiectivelor individuale, cum sunt: habi-
tatul familiior de castor, poiana stârcilor, poienile cu spe-
cii rare prin amplasarea de panouri indicatoare, locuri de 
odihnă şi izvoare amenajate.

12. Concluzii
Optimizarea funcţilor ecologice complexe ale aninişurilor de 
la Prejmer se poate face numai prin cunoaşterea detaliată a 
acestor funcţii. Cele mai importante dintre măsurile de opti-
mizarea a funcţilor ecologice sunt următoarele:

•	 Menţinerea sau restaurarea unei benzi de anin de 15 m lă-
ţime, de-a lungul râurilor, promovarea prin curăţiri şi ră-
rituri a amestecului de: Alnus glutinosa, Alnus incana, Salix 
alba, Fraxinus excelsior, regenerarea din lăstari a aninului 
de pe malul râurilor şi promovarea sub forma codrului gră-
dinărit a regenerării eşalonate în timp a aninului.

 

Fig.20-21. Promovarea prin curăţiri şi rărituri a amestecului 
de: Alnus glutinosa, Alnus incana, Salix alba, Fraxinus ex-

celsior (foto R. Jurj) 
Promotion through tending operations the mixture of: Alnus glutinosa, 

Alnus incana, Salix alba, Fraxinus excelsior

•	 Menţinerea şi restabilirea subetajului arbustiv pluristrati-
ficat care asigură protecţia solului dar şi adăpostirea faunei 
şi clocitul păsărilor.

•	 Curăţirea cursurilor de apă, extragerea arborilor aplecaţi 
şi a celor susceptibili de a bara cursul râurilor şi evitarea 
traversării cu maşini ori transportul trunchiurilor de apă 
în albia minoră.

•	 Menţinerea la hectar a 5 % din arborii morţi în picioare ori 
căzuţi şi a 10 arbori cu scorburi.

•	 Promovarea speciilor de Alnus glutinosa şi Alnus incana care 
fixează azotul atmosferic prin bacteriile genului Frankia 
şi îmbogăţesc solul în azot prin descompunerea frunzelor, 
rădăcinilor şi nodulilor ori prin secreţia directă în sol a 
substanţelor azotate de rădăcinile cu noduli.

•	 Monitorizarea calităţi aerului după simptome ori analize 
foliare şi promovarea specilor de Salix fragilis, Alnus gluti-
nosa, Crataegus monogyna relativ rezistente la poluare şi cu 
mare capacitate de metabolizare a sulfului.

•	 Îmbunătaţirea capacităţii de fotosinteză şi respectiv de pu-
rificarea aerului prin combaterea biologică a defoliatoru-
lui Agelstica alni cu produsul bacterial obţinut din Bacillus 
thuringiensis şi cu ajutorul păsărilor insectivore: piţigoi, ţoi, 
ciocănitori, grauri, codroşi, muscari.

•	 Menţinerea în stare optimă a tuturor condiţiilor şi factori-
lor de mediu, care favorizează bogăţia floristică şi mai ales 
speciile rare: Fritillaria melleagris, Ligularia sibirica, Primula 
farinosa, Pinguicula vulgaris, Ribes nigrum, Adenophora lilii-
folia.

•	 Oprirea extinderii speciilor invazive: Urtica dioica, Salidago 
gigantea, Fallopia sachalinensis.

•	 Cartarea, etichetarea şi popularizarea speciilor rare

•	 Interzicerea depozitării deşeurilor în zona filtrantă a râu-
rilor, interzicerea parcării Hotelului Căprioara, de unde se 
scurg produse petroliere şi a apelor din spălarea maşinilor.

•	 Întreţinerea şanţului de scurgere a noxelor (clor, natriu, 
plumb, benzină, petrol) de pe şoseaua situată la limita 
sudică a Pădurii Prejmer.

•	 Identificarea şi ocrotirea cuiburilor, evitarea modificărilor 
de habitat şi a deranjului în perioadele de cuibărit, 
restricţionarea activităţilor într-o zonă tampon de 150-
1000 m în jurul cuiburilor în perioada de cuibărit.

•	 Menţinerea unui mozaic de arborete şi zone deschise ume-
de ori luminişuri şi instalarea de pâlcuri de sălcii în zonele 
de cuibărit în stuf, pentru a asigura suportul cuiburilor de 
stârci.

•	 Îmbunătăţirea peisajului înconjurător aninişurilor prin 
limitarea extinderii Hotelui Căprioara, întreţinerea îm-
prejmuirilor şi înlocuirea păşunilor limitrofe cu fâneţe.

•	 Consolidarea şi infrumuseţarea lizierelor cu garduri vii de 
Viburnum opulus.

•	 Înfrumuseţarea obiectivelor deosebite, cum sunt: habita-
tul famililor de castor, poiana stârcilor, poienile cu specii 
rare prin amplasarea de panouri indicatoare, izvoare ame-
najate sau locuri de odihnă.
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•	 Optimizarea funcţiei cinegetice prin:

•	 interzicerea păşunatului şi a circulaţiei şi asigurarea 
liniştei;

•	 îmbunătaţirea hranei prin asigurarea anuală a lăstarilor de 
plop tremurător, salcie căprească, soc, scoruş, paltin, fra-
sin, prin menţinerea stufului, papurei, a arbuştior: Rubus 
hirtus, Rubus caesius, Crataegus monogyna, Corylus avellana 
prin promovarea arborilor fructiferi: Malus sylvestris, Pirus 
communis, Prunus avium, Aesculus hippocastanum prin asi-
gurarea hranei suplimentare.

•	 Combaterea câinilor vagabonzi, a populațiilor în exces de 
ciori grive şi coţofane. ■
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Abstract
The most important measures for optimisation of ecological functions are the following:

•	 Maintaining or restoration of 15 m width alder corridor along the river edge; promotion by tending operations the 
mixed forest: Alnus glutinosa, Alnus incana, Salix alba, Fraxinus excelsior; alder regeneration through stump sprouts on 
riverside – coppice system, or promotion of natural seed regeneration – selection forest.

•	 Maintaining or restoration of multi-stratum bush under-storeyed, which ensure soil protection and fauna sheltering / 
breeding.

•	 Cleaning the watercourse; felling the trees that may create barrage; avoiding exploitation and wood transport in the 
riverbed.

•	 Maintaining the dead wood (5 % dead standing or felled trees and 10 trees / ha with hollows).

•	 Air quality monitoring according to leaf symptom and analyse, respectively use of Salix fragilis, Alnus glutinosa, Cratae-
gus monogyna (resistant to pollution and high capacity of sulphur metabolization) in polluted sites.

•	 Biological controlling of Agelstica alni on base of Bacillus thuringiensis and insectivore birds.

•	 Maintaining optimum status of all environmental conditions and factors, which favour the florae richness, in particu-
lar the rare species.

•	 Inventory, mark and popularization the rare species: Fritillaria melleagris, Ligularia sibirica, Primula farinosa, Pinguicula 
vulgaris, Ribes nigrum, Adenophora liliifolia.

•	 Stopping the spreading of invasive species: Urtica dioica, Salidago gigantea, Fallopia sachalinensis.

•	 Diminishing the tourism pollution (Hotel Căprioara parking etc.) and forbidden the waste storage in the river zone.

•	 Banning the drainage trench of pollutants from the south limit of Prejmer Forest.

•	 Identification and protection of bird nests; avoid the habitat changes, water drainage, and restrict the activities in a 
buffer 150-1000 m zone around the nests in nesting period.

•	 Maintaining of mosaic of forests and open humid grass zones; installing the willow clusters in / around reed habitats 
for heron nesting.

•	 Improving the landscape surrounding alder forests by limiting building zone (hotel), tending the surroundings and 
substitute the pastures with meadows.

•	 Consolidation the forest border with flowering Viburnum opulus.

•	 Management of special objectives – beaver habitat, heron glade, grassland with rare species – through indicator panel, 
spring furnished and settlement of resting place.

Optimization the cinegetic function by:

•	 Grazing and animal / human traffic forbidden; silence insurance;

•	 Food improvement by natural promotion of nutritional mixture of weeds and shrubs;

•	 Control of domestic dogs, cats, and excessive population of crows.

Keywords: Alnus glutinosa, ecological functions, river protection, soil improvement, biodiversity, landscape, cinegetics.
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Estimarea vârstei teiului (Tilia cordata 
Mill.) din Leliceni – declarat arborele 

anului în 2011
Diana Vasile, Gruiţă Ienăşoiu, Tibor Şerban

1. Introducere
Tilia cordata Mill. (T. parvifolia Ehrh.) – tei de deal, tei pucios 
sau tei cu frunza mică, este un arbore care în ţara noastră 
participă frecvent la constituirea şleaurilor de deal, la alti-
tudini mai mari decât ceilalţi tei. În unele locuri formează 
teişuri pure, putând să apară din regiunea de munte (900 
m altitudine) până în regiunile de câmpie. De multe ori este 
cultivat ca arbore de aliniament sau ca arbore ornamental în 
parcuri. Este mai puţin exigent faţă de căldură şi mai sen-
sibil faţă de secetă spre deosebire de teiul cu frunza mare, 
care este pretenţios faţă de căldură, dar în acelaşi timp este 
rezistent la uscăciune. Poate atinge înălţimi de până la 20 m 
şi diametre ce pot depăşind 1 m. Lemnul său este de culoare 
alb-gălbuie, moale, uşor, nu prezintă duramen, nu este du-
rabil în apă, este mai compact şi mai bine apreciat decât la 
ceilalţi tei (Stănescu, 1997; Şofletea, 2002).

În urma unei competiţii din anul 2011, care a fost organizată 
de Fundaţia Cehă pentru Parteneriate de Mediu al Ministe-
rului Mediului din Republica Cehă, teiul pucios (Tilia cordata 
Mill.) din localitatea Leliceni, jud. Harghita a fost declarat 
Arborele Anului, datorită longevităţii sale deosebite, presu-
punându-se că ar avea venerabila vârstă de 500 de ani.

Preşedintele Fundaţiei Parteneriate din Miercurea Ciuc, 
Laszlo Potozky a declarat că se presupune că teiul a fost plan-
tat în prima parte a anilor 1500, că a înfruntat de-a lungul 
vieţii sale vicistitudinile vremii, trecând chiar şi peste o se-
cetă care a durat 17 luni: din luna aprilie 1717 până în luna 
septembrie 1718.

Teiul a fost declarat monument al naturii în anul 1992, con-
form Registrului monumentelor din judeţul Harghita.

Obiectivul nostru a fost acela, de a verifica dacă vârsta de 
500 de ani declarată pentru teiul din Leliceni, este vârsta 
adevărată, având în vedere că longevitatea teiului pucios este 
de aproximativ 200 de ani, lemnul putrezind uşor la vârste 
mai mari (Stănescu, 1997).

2. Locul cercetării
Comuna Leliceni este situată în judeţul Harghita la 46o21’’ 
lat. N şi 25o52’’long.E, în extremitatea sud-vestică a judeţului 
şi se află la 5 km distanţă de municipiul Miercurea Ciuc. Are 
o suprafaţă totală de 3.691 ha şi un număr de 1.721 locuitori.

Este aşezată în segmentul central al Carpaţilor Orientali, în 
partea sudică a Grupei Centrale a Carpaţilor Orientali la o 
altitudine de 714 m. La nivel local, comuna este aşezată în 
depresiunea Ciucului. Aceasta, se individualizează din punct 
de vedere climatic datorită faptului că aici se constată un 
topoclimat specific, caracterizat prin frecvenţe mari şi per-
sistenţe îndelungate ale inversiunilor termice nocturne şi 
de iarnă. Urmare a acestor fenomene, această depresiune se 
situează printre regiunile cele mai reci din ţară, atât în peri-
oada verii cât şi în cea a iernii.

Fig. 1. Localizarea aproximativă a teiului 
The approximate location of linden tree

3. Metoda de cercetare
Pentru determinarea vârstei teiului pucios, pe lângă măsu-
rarea diametrului cu ruleta şi a înălţimii cu hipsometrul, s-a 
extras o carotă cu ajutorul burghiului Pressler. Aceasta s-a 
extras de la înălţimea de 1,30 m, de la sol, de-a lungul celei 
mai lungi raze a trunchiului.

Carota a fost lipită cu aracet pe un suport special, apoi a fost 

Teiul de la Leliceni

ARBORI ExCEPţIONALI
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şlefuită manual, pentru ca inelele anuale să fie cât mai vizi-
bile. Numărarea inelelor anuale s-a făcut la un aparat special, 
numit binocular Lindab.

Pentru determinarea vârstei arborilor, există mai multe 
metode, unele invazive iar altele non-invazive. O metodă 
invazivă este aceea în care estimarea vârstei se realizează 
prin numărarea inelelor anuale. Şi în acest caz, există pro-
babilitatea apariţiei de anomalii în creşterea radială care pot 
denatura estimarea finală. Erorile în estimarea vârstei dato-
rate anomaliilor de creştere pot fi minimizate prin luarea de 
carote (nuclee) de-a lungul celei mai lungi raze a trunchiului 
(Duncan, 1989; Rozas, 2003) sau prin extragerea perpendi-
culară a mai mult de o carotă de la fiecare arbore (Mikan et 
al., 1994, Rozas, 2003).

Există posibilitatea ca după extragerea carotei, aceasta să nu 
fie completă, adică să nu ajungă până la măduvă, aşadar pot 
lipsi o parte din inelele anuale. Acest lucru este posibil dacă 
burghiul nu este aliniat corect, dacă se foloseşte un burghiu 
prea scurt sau dacă apare putregaiul în centrul arborelui.

Atunci când lipseşte o parte din carotă, respectiv partea cu 
inelele anuale până la măduvă, există mai multe metode 
de estimare a inelelor lipsă. Una dintre metode presupune 
că rata de creştere radială este constantă în timp pentru un 
arbore dat şi a fost utilizată pe scară largă pentru estimarea 
vârstei la multe specii de arbori (Rozas, 2003; Norton et al., 
1997; Duncan 1989; Stephenson şi Demetry 1995). Această 
metodă presupune parcurgerea a trei etape : 1. Determinarea 
lungimii razei lipsă; 2. Determinarea lăţimii medii a inelu-
lui anual de creştere în grosime; 3. Împărţirea lungimii razei 
lipsă la lăţimea medie a inelului anual de creştere în grosime 
(creşterea medie). Această metodă de estimare a vârstei când 
lipseşte o parte din rază (când carota extrasă nu ajunge până 
la centru) are o eroare de aproximativ 35%, reprezentând o 
eroare de estimare a vârstei cu +/ – 21 ani (Duncan, 1989).

O altă metodă propusă de dr. ing. Ionel Lupu, preşedintele 
Asociaţiei Dendro-Ornamentale Anastasie Fătu (ADOAF) 
Iaşi, este aceea prin care se folosesc elementele dendrome-
trice ale arborelui şi anume: diametrul arborelui la 1,30 m de 
la sol; grosimea scoarţei la 1,30 m de la sol şi lăţimea medie 
a inelului anual de creştere în grosime. Folosind aceste ele-
mente dendrometrice, se obţine o formulă din care rezultă 
vârsta aproximativă a arborelui.

În cazul teiului de la Leliceni, s-a folosit o metodă invazivă, 
deoarece s-a extras o carotă cu ajutorul burghiului Pressler, 
pe lângă măsurarea înălţimii, a circumferinţei şi a grosimii 
scoarţei. Astfel, s-a încercat determinarea vârstei arborelui, 
folosind cele două metode descrise mai sus: metoda folosită 
în situaţia în care lipseşte o parte din carotă şi metoda folo-
sită de dr. Lupu. Rezultatele celor două metode s-au compa-
rat apoi, pentru a se vedea dacă vârstele obţinute au valori 
apropiate şi pentru a se stabili vârsta cât mai exactă a teiului, 
rezultată din calcule şi nu din estimări vizuale sau simple 
presupuneri.

4. Rezultate şi discuţii
Teiul are o coroană mare şi bogată, puternic ramificată, cu 
ramuri groase pe care se află licheni. Gradul de defoliere este 
de 20%, iar fructificaţia de anul acesta este foarte bună. Une-

le ramuri de 4 cm sunt uscate iar altele de 10-20 cm prezintă 
putregai (fig. 2), putregaiul fiind prezent şi în interiorul trun-
chiului, în centru, fapt obişnuit la exemplarele care depăşesc 
200 de ani, de la această vârstă lemnul putrezind foarte uşor 
(Stănescu, 1997).

Fig. 2. Ramurile din coroana teiului (Foto M. Ienăşoiu) 
The branches of linden canopy

 

Fig. 3. Lăstarii din jurul trunchiului (Foto M. Ienăşoiu) 
The sprouts around the trunk

Scoarţa este groasă de 1,50 cm, crăpată iar pe suprafaţa ei 
sunt muşchi şi licheni. În jurul trunchiului a apărut un nu-
măr mare de lăstari, deosebit de viguroşi (fig. 3).

Pe frunzele teiului s-au observat numeroase gale roşiatice, 
tubulare (fig. 4), produse de păduchii Eriophyes tiliae.

Fig. 4. Gale pe frunzele de tei 
Gall on the linden leaves

După aceste observaţii, s-a fixat mira (fig. 5) pe trunchi, apoi 
s-a parcurs o distanţă egală cu înălţimea aproximativă a te-
iului, efectuându-se mai multe vizualizări la vârf şi apoi la 
baza arborelui după care s-a determinat înălţimea (fig. 6).
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Fig. 5. Fixarea mirei pe trunchi (Foto M. Ienăşoiu) 

Fixing the target rod on the trunk

 
Fig. 6. Măsurarea înălţimii cu hipsometrul (Foto M. Ienăşoiu) 

Height measuring with hypsometer

S-au făcut mai multe citiri, pentru ca rezultatele măsurători-
lor să fie cât mai exacte. În urma acestor măsurători cu hipso-
metrul, a rezultat că teiul are o înălţime de 18,00 m.

Circumferinţa s-a măsurat cu ruleta (fig. 7) la o înălţime de 
1,30 m de la nivelul solului (DBH), rezultatul măsurătorii fi-
ind de 3,85 m. Pentru a putea determina valoarea razei fără 
scoarţă, s-a măsurat şi grosimea scoarţei, aceasta fiind de 
1,50 cm.

Apoi, s-a extras o carotă cu ajutorul burghiului Pressler (fig. 
8) l-a o înălţime de 1,30 m de la nivelul solului. Pentru mini-
mizarea anomaliilor de creştere s-a scos carota de-a lungul 
celei mai mari raze a trunchiului.

Datorită faptului că teiul prezenta putregai în mijlocul trun-
chiului, carota obţinută nu este completă (fig. 9) din ea lip-
sind o parte din inelele anuale şi măduva. S-a încercat extra-
gerea altor carote şi din alte zone ale trunchiului tot la 1,30 
de la sol, dar indiferent de locul de unde s-a extras carota, 
aceasta nu era completă, datorită putregaiului din interiorul 
arborelui.

Fig. 7. Măsurarea circumferinţei cu ruleta (Foto M. Ienă-
şoiu) / Measuring the circumference with the tape line

Fig. 8 – 9. Prelevarea carotelor cu burghiul (Foto M. Ienăşoiu) 
Sampled the increment core using an increment borer

Carota obţinuta, s-a lăsat să se usuce câteva zile, înainte de 
a fi montată pe suportul de lemn, după care a fost lipită cu 
aracet pe suport astfel încât fibrele lemnului să fie perpendi-
culare pe câmpul vizual.

Apoi carota a fost şlefuită cu o bandă de şlefuire, pentru ca 
inelele anuale să fie cât mai vizibile şi s-a trecut la numărarea 
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inelelor anuale cu ajutorul binocularului (fig. 10).

Astfel, la microscop, pe carota cu o lungime de 26,6 cm, s-au 
numărat 120 de inele anuale.

Pentru estimarea vârstei teiului s-au parcurs cele trei etape 
din prima metodă (Duncan, 1989): 1. mai întâi s-a determi-
nat lungimea razei lipsă.

Fig. 10. Numărarea inelelor anuale la microscop 
Counting the annual rings at the microscope

La circumferinţa de 3,85 m corespunde un diametru de 1,23 
m (3,85 m / 3,14 = 1,23 m, respectiv 123 cm). Raza corespun-
zătoare acestui diametru este: 123 cm / 2 = 61,50 cm.

Ştiind că grosimea scoarţei este de 1,50 cm, pentru a afla 
raza fără scoarţă se scade din raza de 61,50 cm grosimea 
scoarţei de 1,50 rezultând o rază fără scoarţă de 60,00 cm 
(61,50-1,50 = 60,00).

Din lungimea totală a razei fără scoarţă se scade lungimea 
carotei extrase (şi aceasta fiind măsurată fără scoarţă) 
60,00-26,6 = 33,40 cm. Aşadar lungimea razei lipsă este de 
33,40 cm.

2. Determinarea lăţimii medii a inelului anual de creştere 
în grosime

Lăţimea medie a inelului anual se află împărţind lungimea 
carotei la care s-au numărat inelele anuale la numărul de ine-
le anuale obţinute: 26,6 cm, respectiv 266 mm / 120 = 2,18 
mm (se transformă în mm deoarece grosimea unui inel anu-
al este dată în milimetri).

3. Pentru a determina numărul de inele anuale lipsă se îm-
parte lungimea razei lipsă la lăţimea medie a inelului anual 
de creştere în grosime (creşterea medie): 334 mm / 2,18 mm 
= 153, aşadar lipsesc 153 de inele anuale până la centru te-
iului.

Adunând inelele anuale numărate la carota extrasă, la inelele 
anuale aflate în urma calculelor, vom obţine vârsta teiului cu 
o eroare de +/ – 21 ani: 120 + 153 = 273 ani.

Dacă folosim metoda propusă de dr. ing. Lupu vom avea ur-
mătoarele rezultate:

Circumferinţa = 3,85 m;

Diametrul la 1,30 m = 1,23 m (123 cm);

Grosimea scoarţei la 1,30 m: 1,50 cm;

Raza la 1,30 m: 61,50 cm;

Raza fără scoarţă: 60,00 cm (600 mm);

Lăţimea medie a inelului anual de creştere în grosime: 2,18 
mm/an;

Vârsta aproximativă a arborelui: 600 mm/2,18 = 275 ani.

Folosind cele două metode, s-au obţinut două vârste foarte 
apropiate: 273 ani cu prima metodă şi 275 de ani cu a doua 
metodă. Putem afirma că vârsta teiului este o medie a celor 
două rezultate, respectiv 274 ani.

Dacă adăugăm eroarea de 21 de ani de la prima metodă, se 
poate spune că teiul de la Leliceni are o vârstă de aproximativ 
300 de ani.

5. Concluzii
Teiul cu frunza mică din localitatea Leliceni, jud. Harghita 
a fost declarat în anul 2011 Arborele Anului datorită longe-
vităţii sale deosebite, vârsta lui fiind estimată la 500 de ani. 
În urma cercetărilor, s-a constatat că vârsta teiului este de 
doar 274 de ani, iar adăugând eroarea de 21 de ani, o putem 
considera de maxim 300 de ani.

Aşadar teiul din Leliceni, chiar dacă nu are venerabila vârstă 
de 500 de ani, rămâne un arbore important datorită circumfe-
rinţei sale de 3,85 m dar şi datorită vârstei, care depăşeşte vâr-
sta maximă de 200 de ani la care poate ajunge această specie.

Rămâne un arbore important datorită circumferinţei sale, 
deoarece în România se mai cunosc doar doi tei cu circumfe-
rinţa mai mare decât a teiului studiat şi anume în satul Înlă-
ceni, jud. Harghita, teiul cu circumferinţa de 6,35 m şi în lo-
calitatea Ciohorăni jud. Iaşi teiul cu circumferinţa de 4,05 m.

În ceea ce priveşte vârsta, mai sunt doi tei mai bătrâni decât te-
iul din Leliceni, amândoi situaţi în judeţul Iaşi: un tei de 420 de 
ani în Ciohorăni şi un tei cu vârsta de 412 ani în satul Pietrosul.

Acest arbore secular, îşi merită pe deplin titulatura de Arbo-
rele Anului, datorită faptului că de aproape 300 de ani, re-
spectiv de prin anii 1713, stă de strajă pe dealul din Leliceni 
în faţa bisericii catolice, şi că la umbra lui s-au discutat cele 
mai importante probleme ale satului, această tradiţie rămâ-
nând şi în zilele noastre.

Fig.11. Panoul intitulat „Drumul Teiului”(Foto M. Ienăşoiu) 
The panel named „Lime’s Trail”
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La mică distanţă de el, există un panou (fig. 11) prin care se 
atrage atenţia asupra importanţei acestui tei şi asupra faptu-
lui că trebuie ocrotit şi de acum încolo.

Datorită faptului că din anul 1992 a fost declarat monument 
al naturii şi datorită respectului ce i se poartă de către local-
nici şi a admiraţiei autorităţilor locale, este posibil ca acest 
tei să păzească biserica şi satul încă o perioadă lungă de timp 
şi de acum înainte. ■
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Abstract
Estimating age of Leliceni linden tree (Tilia cordata Mill.) declared the tree of 2011

Tilia cordata Mill. (T. parvifolia Ehrh.) – common linden tree, is a tree occurring from the mountain region (at altitudes of 
900 m) until the plain region. It is often cultivated as an alignment tree or an ornamental tree in parks. It can reach hei-
ghts of up to 20 m and diameters greater than 1 m. Common linden tree was declared monument of nature in 1992, accor-
ding to the Monuments Register from Harghita County, due to its outstanding longevity. Its assumed age is 500 years.

Our objective was to verify if the age of 500 years declared is the true age, because the common linden tree longevity is 
about 200 years, since wood rots easy at older ages.

The researches were made in Leliceni village, which is situated in Harghita County at 46021’’ north latitude and east lon-
gitude, at 5 km away from Miercurea Ciuc.

On the field, were determined by measurements the height, the circumference and the thickness of the bark. For estima-
ting the age, an increment core it has been sampled using an increment borer.

The more rapid, economic and respectful to the environment sampling technique is the extraction of increment cores. 
In this case the increment core was not completely due to the rottenness of the tree centre. To estimate the number of 
missing rings, two methods have been applied. By this methods, has been obtained an estimated age of 274 +/ – 21 = 300 
years.

Even if the age of the tree is not of 500 years, Leliceni linden tree remain an important tree that guards the church on the 
hill over 300 years and many years from now.

Keywords: linden tree, increment core, increment borer, estimated age.
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Arborii din paradisul vegetaţiei de la 
Baia Mare. 

Partea II-a Piemonturile colinare

Valentin Bolea, Maftei Leşan, Nicolae Pop

4. Piemonturile colinare ale Băii Mari
4.1. Caracteristicile biotopului

Contactul dinspre subdistrictul Depresiunii Baia Mare, din 
ţinutul Carpaţilor Occidentali şi districtul Oaş – Gutâi – Ţi-
bleş al munţilor vulcanici din ţinutul Carpaţilor Orientali se 
realizează printr-o fâşie de piemonturi cu altitudini de 200-
700 m, intercalate de muncele cu aspect de neckuri, culmi 
înguste, separate de văi adânci şi depresiuni de eroziune lon-
gitudinală, legate de reţeaua hidrografică Firiza şi Băiţa.

Prezenţa rocilor ultrapotasice, ca urmare a îmbogăţirii se-
cundare cu aceste elemente, prin transformări hidrotermale, 
este deosebit de importantă pentru castanul brun. Acesta 
fiind o specie micotrofă obligată (Muller G., 1965), solubi-
lizează mai uşor potasiul şi fosforul din sol cu ajutorul ciu-
percilor simbiotice din încrengătura Basidiomycota (clasa 
Agaricomycotina, ordinul Agaricales, ord. Boletales, Russula-
les, Thelephorales ş.a.), mai rar din încr. Ascomycota (cl. Pezi-
zomycetes, ord. Pezizales; cl. Euromycetes, ord. Eurotiales) şi 
încr. Zigomycota (Michel and Brun, 1998; Smith and Smith, 
1990; Smith et al., 1994, Chira et al. 2003).

Arborii excepţionali descrişi în continuare fac parte din fâşia 
zonală de alternanţă a fagului cu gorunul, fâşie care pe ver-
santul sud – vestic al munţilor Gutâi, adăpostit de curenţii 

reci ai iernii, dinspre nord şi est, se ridică mai sus altitudinal 
decât pe versantul nord – estic.

Deşi în ultimele două decenii, poluarea s-a redus drastic, ae-
rul este încă viciat, aşa cum rezultă din simptomele foliare 
şi mai ales din analizele foliare efectuate în 2007 în făgetul 
de deal cu floră de mull de la Usturoi (U.B. Dumbrăviţa, u.a. 
65 A).

Analizele foliare pun în evidenţă următorii poluanţi:

•	 Conţinutul frunzelor de fag, de 0,514 ppm cadmiu, atestă 
o poluare puternică cu cadmiu, cu o depăşire de 2,7% a pra-
gului de toxicitate de 0,5 ppm;

•	 De asemenea este ridicată şi poluarea cu zinc, al cărui con-
ţinut în frunzele fagului, de 55,88 ppm, depăşeşte pragul 
de toxicitate (50 ppm) cu 10,5%;

•	 Conţinutul în crom al frunzelor (17,62 ppm) atinge cea mai 
mare valoare măsurată la fag în ecosistemele forestiere din 
oraşul Baia Mare;

•	 Fierul se ridică la nivelul pragului de toxicitate de 90 ppm;

•	 Manganul depăşeşte pragul de toxicitate de 5,7 ori (570 
ppm faţă de 100 ppm);

•	 Celelalte noxe reprezintă din pragul de toxicitate 0,2 Pb 
(2,299 ppm), 0,7 Cu şi 0,3 Na.

Tabelul 4. Diametre şi vârste maxime atinse de castan în Europa 
Diameter and maximum age of sweet chestnut in Europe

Nr. crt. Loc Autori An Vârstă Circ. (m) Diam.  (m) înălţime (m)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Italia – insula Sicilia – mt. Etna Schilbersky, 1911, ap. Piccioli 1922 3600-4000 64,20 20,44
2 Italia – insula Sicilia – Etna A. Mathieu 1897 53,00 16,87
3 Ungaria – Wellen L. Piccioli 1922 44,50 14,17
4 Italia – insula Sicilia – Etna Sant Agata L. Piccioli 1922 26,40 8,40
5 Italia – lângă Siena – Abbadia San Salvatore S. Jávorka 1969 22,76 7,25
6 Italia – lângă Siena – Abbadia San Salvatore S. Jávorka 1969 22,60 7,19
7 Italia – insula Sicilia – Etna S. Jávorka 1969 22,00 7,00
8 Italia – regiunea Avallino lângă Marcogliano S. Jávorka 1969 20,00 6,37
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Nr. crt. Loc Autori An Vârstă Circ. (m) Diam.  (m) înălţime (m)
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Italia – insula Sicilia – Etna – Navotta S. Jávorka 1969 19,00 6,05

10 Elveţia – Geneva – malul lacului Leman At. Haralamb 1967 800 19,00 6,05
11 Elveţia – Tessin – văile Val Lavizzara şi Maggia S. Jávorka 1969 19,00 6,05 22,00
12 Anglia – Tortworth – moşia Gloucester A. Camus 1929 1000 16,00 5,09
13 Ungaria – V. Kiraly – Köszeg M Pall 1954 13,00 4,14
14 Franţa Chancerel ap. A. Camus 1929 12,00 3,82
15 Ungaria – Judeţul Vás – Velem – Póka döló Sz. Priszter 1969 11,74 3,72
16 Ungaria – Judeţul Baranyá – Zengövárkony Sz. Priszter 1969 11,30 3,60
17 Ungaria – Judeţul Vás – Köszeg, Király – völgy Sz. Priszter 1969 800 10,80 3,44 15,00
18 România – Judeţul Maramureş – Baia Mare – Tăuţii de Sus – V. Morii Z. Spârchez et. al. 1969 10,50 3,34 22,00
19 Franţa – Departamentul Cher-Sancere At. Haralamb 1967 1000 10,00 3,18
20 România – Judeţul Maramureş – Baia Mare – Tăuţii de Sus V. Bolea 1978 800 9,71 3,09 19,00
21 România – Judeţul Maramureş – Baia Mare – Tăuţii de Sus V. Cociu et. al 1967 6,29-9,42 2,00-3,00
22 Ungaria – Judeţul Vás – Velem Sz. Priszter 1969 9,15 2,91
23 Ungaria – judeţul Baranyá între Pécsvárad şi Zengövárkon Sz. Priszter 1969 7,00-9,00 2,23-2,86
24 Ungaria – judeţul Baranyá Pécsbánya-vârful Gesztenyes Sz. Priszter 1969 8,80 2,80 14,00
25 Ungaria – judeţul Zala-Iharosberény Sz. Priszter 1969 8,80 2,80
26 Ungaria – Judeţul Vás – Velem Sz. Priszter 1969 7,50-8,60 2,39-2,74 22,00
27 Ungaria – Judeţul Veszgrem-Bozsi-Sümeg Sz. Priszter 1969 8,40 2,67 12,00
28 România – Tismana – Plaiul Nereaz V. Cociu et. al 1967 1000 8,17 2,60
29 România – Judeţul Maramureş – Baia Mare – Tăuţii de Sus E. Gabor 1976 500 8,00 2,55
30 Ungaria – Judeţul Baranyá – Pécsbánya vârful Gesztenyés Sz. Priszter 1969 1000 7,90 2,52
31 România – Judeţul Maramureş – Baia Mare – Tăuţii de Sus V. Bolea 1978 700 7,52 2,39 17,00
32 Ungaria – judeţul Zala – Zalakaros Sz. Priszter 1969 7,50 2,39
33 Ungaria – judeţul Veszgrém Sz. Priszter 1969 7,50 2,39 15,00
34 Ungaria – Judeţul Vás – Köszeg, – Valea Király Sz. Priszter 1969 7,45 2,36
35 Ungaria – judeţul Zala – Zalamerénye – vârful Gesztenyés Sz. Priszter 1969 600 7,40 2,36
36 România – Baia Mare – Dealul Iricău – UP I ua 43C V. Bolea 1978 510 7,30 2,30 20,25
37 Ungaria – judeţul Zala-Iharosberény Sz. Priszter 1969 7,20 2,29
38 România – Judeţul Maramureş – Baia Mare – Tăuţii de Sus At. Haralamb 1967 7,00 2,23
39 România – Crişana – M. Retezat – Râul de Mori E. Ștefan 1962 250-300 7,00 2,23
40 România – Tismana – Plaiul Nereazului C. Chiriţă 1934 4,71-6,91 1,50-2,20
41 Ungaria – Judeţul Pest – Visegrád Sz. Priszter 1969 6,85 2,18
42 Ungaria – Judeţul Pest – Sz. Priszter 1969 6,50 2,07 12,00
43 Ungaria – Judeţul Vás – Köszeg Sz. Priszter 1969 6,40 2,04
44 Ungaria – Judeţul Vás – Cak Sz. Priszter 1969 6,30 2,01 10,00
45 Ungaria – judeţul Zala – Tölfay Sz. Priszter 1969 6,30 2,01
46 Rusia – Caucaz B. V. Grozdov 1960 500-1000 6,28 2,00
47 Rusia – Caucaz K. L. Tugusi 1971 4,71-6,28 1,50-2,00
48 România – Baia Mare V. Cociu et. al. 1967 125-250 4,08-5,66 1,30-1,80
49 România – Subcarpaţii Jiului – Novaci – V. Gilort C. Chiriţă 1934 5,03 1,60
50 România – M. Mehedinţi – Obârşia Cloşani I. Conea 1931 Peste 4,71 Peste 1,50
51 Rusia – Krasnodar F. V. Kazanov 1955 3,14-4,08 1,00-1,30
52 România – Baia Mare D. Gorduza 1954 200-1000 3,14 1,00
53 România – M. Mehedinţi – Sat Mărăşeşti I. Conea 1931 3,14 1,00
54 România – Platoul Gornoviţa T.Toader, C. Niţu 1976 130 - 0,40
55 România – Nereju, Popeşti T.Toader,C.Niţu 1976 >500 6,70 1,90
56 România – Polovragi T.Toader,C.Niţu 1976 >400 7,20 2,30
57 România, Maramureş, Tăuţii de Sus, Dealul Budoaiei T.Toader,C.Niţu 1976 500 9,00 2,65

Circ.: Circumferinţa la 1,3 m; Diam: diametru la 1,5 m; Vârstă estimată.

4.2. Cel mai înalt castan bun din România

Dimensiunile şi vârstele atinse de Castanea sativa Mill. în Eu-

ropa sunt impresionanate (tab. 4).

Vârsta cea mai înaintată (3600-4000 ani) şi diametrul cel 

mai gros (20,44 mm) s-a semnalat pe Muntele Etna din insu-
la Sicilia (Piccioli, 1922).

Înălţimea cea mai mare: 46 m, cu diametrul de 1,43 m, la 
vârsta de 20 ani a fost realizat de ,,Castanul de Malva” din 
Villers-Cotterets, Franţa (Anonymus, Arbres remarquables 
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de l’Aisne, 2004).

În România (Bolea, 1978):

•	 cea mai înaintată vârstă, de 800 ani la castan (diametrul 

de 3,09 m şi înălţimea de 19 m) a fost atinsă la Tăuţii de 
Sus din Baia Mare (fig. 38). Odată cu creşterea vârstei riti-
domul castanului se îngroaşă şi devine tot mai caracteris-
tic (fig. 39-41).

  

Fig. 38-40. Castani excepţionali: exemplar multisecular în pădurile din O.S. Baia Mare (1), tulpini cu ritidom gros 
de 100 ani (2) sau de 150 ani (3); / Exceptional sweet chestnut trees: multicentury tree in forest of Tăuţii Măgheruş F.D. (1), 

stem with thick rhitidom at 100 years (2) or 150 years (3);

  

Fig. 41-43. Cioată seculară (41), castan de 50 ani şi 33 m în amestec cu fagul (42), creşteri în diametru şi înălţime la fag, castan 
şi gorun (43) / Century stump (4), chestnut of 33 m height at 50 years in mixted forest with beech (5), diameter and height increment of beech, 

chestnut and sesile oak (6)

•	 Cea mai mare înălţime de 33 m s-a atins în căstănişul cu 
floră de mull de la V. Roşie şi în făgeto – căstănişul cu floră 
de mull, din UP-I-90 A (fig. 43). Această dimensiune a cas-
tanului bun cu diametrul la 1,3 m s-a realizat în condiţiile 
următorului cadru natural:

•	 Regiunea ecologică carpatică, grupa nord-carpatică A;

•	 Asociaţia vegetală Dentario-Fagetum Hort. 48, cm, Pass.68;

•	 Tipul de ecosistem: Făget înalt prodactiv, cu mull, pe soluri 
brune eumezobazice, hidric echilibrate cu Asperula-Asa-
rum-Stellaria;

•	 Vârsta arboretului: 130 ani;

•	 Consistenţă: 0,7;

•	 Altitudine: 400 m;

•	 Expoziţie: V;

•	 Pantă: 30%;

•	 Valori indicatoare Ellenberg: umiditate 5 (reavăn); acidi-
tate 2-3 (pH=4-5); bogăţie în azot 5-6 (normal ridicat); 
temperatură 7 (zonă de deal); lumina 4 (umbrit până la 
semiumbrit) şi continentalitate 6 (climat subcontinental).
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Pentru conturarea mai precisă a acestui cadru natural, re-
dăm în continuare un reveleu sintetic pentru 8 suprafeţe de 

câte 100mp, conform metodologiei franceze (Dobremez ş.a., 
1997) (tab. 4).

Tabelul 4. Releveu sintetic privind rezultatul observaţiilor vernale din 26.04.2001. Suprafaţa experimentală Baia Mare 
Synthetic inventory in 26.04.2001 – experimental plot Baia Mare

Nivel Strat Specie
Interior Exterior

F A-D
min-max F A-D

min-max
>7 m Arbori Fagus sylvatica 4 (4,5) 4 (4,5)
2-7 m Arbuşti Sambucus nigra 4 (+,2) 4 (+,1)

0,3-2 m Arbuşti Rubus idaeus
Rubus caesius

2
1

(-,1)
(-,+)

2
3

(-,+)
(-,1)

<0.3 m

Seminţiş

Pinus silvatica
Fagus silvatica

Quercus petraea
Acer pseudoplatanus

Prunus avium
Carpinus betulus
Betula pendula

Populus tremula
Salix caprea

1
4
1
2
1
3
1
2
3

(-,+)
(4,5)
(-,1)
(-,2)
(-,+)
(-,1)
(-,1)
(-,1)
(-,2)

0
4
0
2
0
0
0
0
3

(-,-)
(4.5)
(-,-)
(-,1)
(-,-)
(-,-)
(-,-)
(-,-)
(-,2)

Arbuşti Rubus hirtus 4 (1,2) 3 (-,2)

Erbaceu

Festuca drymea
Agrostis tenuis
Carex pendula
Juncus effusus

Dryopteris filix-mas
Athyrium filix-femina

Mycelis muralis
Scophularia nodosa

Salvia glutinosa
Stachys sylvatica

Petatis albus
Rumex alpinus

Atropa beladona
Lamium galeobdolon

Tusilago farfara
Epilobium montanum

3
1
0
1
1
2
1
2
1
1
0
1
2
2
1
0

(-,3)
(-,1)
(-,-)
(-,1)
(-,1)
(-,2)
(-,1)
(-,+)
(-,+)
(-,1)
(-,-)
(-,1)
(-,1)
(-,1)
(-,1)
(-,-)

4
0
1
1
2
2
2
0
1
0
2
1
0
1
0
1

(2,3
(-,-)
(-,+)
(-,1)
(-,1)
(-,1)
(-,1)
(-,-)
(-,1)
(-,-)
(-,+)
(-,1)
(-,-)
(-,1)
(-,-)
(-,1)

4.3. Sorbus torminalis – cu lemn foarte valoros – atinge 
înălţimi maxime la Baia Mare

Considerat ,,abanosul” Europei, pentru lemnul său dur, greu, 

compact, omogen, elastic, brun-roşcat, rezistent, fin, este 
foarte căutat pe piaţa lemnului, foarte scump, şi foarte apre-
ciat, mai ales pentru lemnul cu fibră creaţă (fig. 44).

  

Fig. 44-46. Sorbus torminalis – tulpină contorsionată (44), exemplar de 24 m înălţime (45), regenerare naturală (46) 
Sorbus torminalis – contorsioned stem (7), tree of 24 m height natural regeneration (46)

Imitând mahonul şi abanosul, este folosit în fabricarea mobi-
lei fine şi a obiectelor de artizanat, inclusiv tacuri de billiard, 
linii gradate, florale. Acest lemn se lucrează bine, capătă un 
luciu frumos, nu se contrage şi se poate folosi pentru parchete.

Conştienţi de toate aceste calităţi ale sorbului terminal, sil-

vicultorii din vestul Europei îl inventariază bucată cu bucată, 
îl îngrijesc, îl ocrotesc şi îl promovează, deşi este o specie di-
seminată, greu de condus până la mari grosimi.

Calităţile deosebite ale lemnului de sorb terminal, ca şi difi-
cultăţile în cultura lui se datorează creşterii foarte încete şi 
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inelelor anuale de creştere foarte înguste. Astfel în Depar-
tamentul Aisne din Franţa sunt considerate ca remarcabile 
două exemplare de sorb terminal, având:

•	 60,5 cm diametru şi 19 m înălţime (o vechime din 1876), 
din pădurea Samoussy, parcela 92;

•	 47,7 cm diametru şi peste 220 ani vârstă;

În acest context, realizarea de către un exemplar de Sorbus 
torminalis (L.) Crantz de pe Valea Roşie UP I, ua 53, a înălţi-
mii de 24 m (fig. 45) cea mai mare înregistrată în România, 
confirmă încă o dată că piemonturile colinare de la Baia Mare 
constituie paradisul arborilor din România, cu atât mai mult 
cu cât în literatura de specialitate cea mai mare înălţime la 
această specie este de:

•	 10 – 15 m după At.Haralamb (1967);

•	 22 m după I.Dumitriu – Tătăranu ş.a. (1960);

•	 20 m (25 m) după N.Şofletea şi L.Curtu (2007).

Acest rege al sorbilor din România, are 40 cm diametru şi 
trunchiul elagat pe 5 m înălţime şi, precum ceilalţi sorbi de 
la Băiţa (O.S.Tăuţi Măgherăuşi), Frumuşeaua, Valea Borcu-
tului, V.Roşie, V.Usturoi, şi până la V.Sf.Ioan, fructifică abun-
dent, având în jurul lui o regenerare naturală excepţională 
(fig. 46). Pentru a nu pierde, această minune a naturii, este 
nevoie ca specia să fie recunoscută, şi cunoscând valoarea lui 
economică extraordinară, să se declanşeze o campanie de: 
depresaj, descopleşire, degajare şi ulterior promovare prin 
curăţiri şi rărituri. Grija ca această specie să nu fie eliminată 
cu ocazia lucrărilor de îngrijire va continua la aplicarea trata-
mentelor şi chiar la tăierile definitive, mentinând ca rezerve 
exemplarele sănătoase cu diametre sub 60 cm (fig. 47-48-49).

  

Fig. 47-49. Exemplare de Sorbus torminalis diseminate în pădurile din Baia Mare 
Scatered trees of Sorbus torminalis in the forest of Baia Mare

Fig. 50. Diagnoza foliară la Strobus torminalis, Valea Roşie – 
Morgăul Mare 

Leaf diagnosis on Strobus torminalis, Valea Roşie – Morgăul Mare

4.4. Cireşul impunător de la Bartoşa

Cireşul este o specie principală de amestec, cu calităţi excep-
ţionale ale lemnului: trainic, dur, cu o culoare roşie – brună 
strălucitoare şi desene în formă de ochiuri, utilizată la con-
fecţionarea mobilelor şi a instrumentelor muzicale.

Înălţimea sa după literatura de specialitate ajunge până la 20 
m (Şofletea şi Curtu, 2007), dar în condiţii bune de creştere, 
la vârsta de 60 ani depăşeşte înălţimea de 25 m şi grosimea 
de 60 m în diametru (Haralamb, 1967).

În Ocolul Silvic Baia Sprie, la Borcut – UP I, ua 61C, rege-
le cireşilor Prunus avium L atinge înălţimea de 39 m, 67 cm 
diametrul tulpinii şi are 120 ani. El este urmat de: exempla-
rul din Limpedea – UP I, ua 104, având 33 m înălţime şi 68 
cm diametru, cireşul din Chiuzbaia – UP I, ua 52B, cu 32 m 
înălţime şi 70 cm diametrul (fig. 51), cel din Sităuţa UP I ua 
71A cu 32 m înălţime şi 64 cm diametrul; şi exemplarul din 
Limpedea UP I ua 104 cu 31 m înălţime şi 67 cm diametrul la 
1,3 m înălţime. La aceste dimesiuni excepţionale, relatate de 
dr.ing.Maftei Lesan în cartea Pădurile de la Baia Mare – spe-
cific şi dezvoltare durabilă (2003) se poate adăuga exempla-
rul de Prunus aviam L. din Ocolul Silvic Baia Mare – Bartoşa, 
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UP I, ua 26C, care atinge înălţimea de 24,8 m şi diametrul la 
1,3 m înălţime de 77 cm, realizează o coroană impunătoare 

(fig. 52-53) şi se regenerează din sămânţă (fig. 54).

  

Fig. 51-53. Exemplare deosebite de cireş păsăresc (Prunus avium): trunchi drept de cireş în O. S. Baia Sprie (51), arbore de 24,8 
m înălţime şi 77 cm diametru (52) / Special Prunus avium trees: rightness stem (Baia Sprie) (51), 24.8 m height and 77 cm diameter (52)

Fig. 54. Puiet de cireş / chery seedling

4.5. Paulownia tomentosa – supravieţuitoare la Morgă-
ul Mare de pe Valea Roşie

Originară din China şi foarte sensibilă la ger şi îngheţuri târ-
zii, Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. atinge în Departa-
mentul Aisne din Franţa înălţimea de 18 m şi diametrul tul-
pinii de 89 cm (în ,,Jardin du Familistere de Godin” relatat în 

,,Arbres remarcquables de l’Aisne, 2005).

În România realizează creşteri mari, astfel că în Grădina Bo-
tanică Bucureşti la 4 ani a atins 11 m înălţime.În Parcul Zam 
(Ilia) sunt două exemplare de 95 şi 108 cm diametru, cu înăl-
ţimi de 10 m (Dumitriu – Tătăranu şa, 1960).

Dintre exemplarele încercate în cultură şi care a supravieţuit 
până în prezent, în O.S. Baia Mare se remarcă exemplarul de 
15,3 m înălţime şi 33 cm diametru la 1,3 m înălţime – fig. 55, 
situat în UP I, ua 10 H, în apropiere de Parcul Pop Vasile, de-
numit după numele regretatului tehnician care a promovat 
exoticele din zona verde a oraşului Baia Mare.

 
Fig. 55. Paulownia tomentosa de 15,3 m înălţime şi 33 cm dia-

metru / 15,3 m height and 33 cm diameter Paulownia tomentosa

5. Concluzii
În vara anului 2012, autorii au identificat, au măsurat (cu 
dendrometrul şi ruleta), au fotografiat şi au descris următo-
rii arbori excepţionali:

a). Parcul Central Regina Maria din Baia Mare

•	 Pinus strobus L., înalt ( H ) de 48 m, gros (D 1,3) de 97,1 cm 
şi coroana largă (Dc) de 18,1 m;

•	 Pinus nigra Arn. spp. nigra, H=35 m, D 1,3=74,8 cm, Dc=17,3 m;

•	 Tilia platyphyllos Scop., H=34 m, D1,3=1,43 m, Dc=20,1 m;

•	 Quercus robur L., H=30 m.

b). Aliniamentele municipiului Baia Mare
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•	 Aesculus hippocastanum L., H=18 m, D1,3=1,20 m, Dc=21 m;

•	 Koelreuteria panniculata Laxm., H=7 m, D1,3 56,7 cm, 
Dc=10,3 m.

c). Piemonturile colinare ale Băii Mari

•	 Castanea sativa Mill., H=33,3 m; D1,3=36 cm;

•	 Sorbus torminalis (L.) Cr., H = 24 m, D1,3=40 cm;

•	 Prunus avium L., H= 24,8 m, D1,3=77 cm;

•	 Paulownya tomentosa (Thunb.) Steud., H=15,3 m, D1,3=33 cm.

Aceste exemplare au fost trecute în Registrul Naţional al 
Arborilor Excepţionali şi ierarhizate la nivel naţional. Foto-
grafiile au fost incluse în Albumul Naţional al Arborilor Ex-
cepţionali şi folosite pentru redactarea Diplomelor de arbori 
excepţionali acordate proprietarilor, în vederea recunoaşte-
rii de către personalul silvic şi responsabilizării acestora în 
acţiunea de ocrotire a lor.

Diplomele se afişează la sediul Ocoalelor Silvice ori a Primă-
riei, iar datele din diplome se trec pe panourile care se afişea-
ză lângă arborii excepţionali.

Îngrijirea arborilor excepţionali se face pe bază de diagnoze 
foliare, după modelele prezentate pentru Tilia platyphyllos şi 
Quercus robur.
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Abstract
Trees from Baia Mare vegetation paradise. Part II Piedmonts

Given the highest (313) climate-vegetation-productivity index (CVP) in the country, the trees in Hilly Piedmonts of Baia 
Mare achieved the following maximum biometric performance:

•	 Castanea sativa reaches 34.3 m in height, trunk has a diameter of 3.34 m on 1.30 m height;

•	 Sorbus torminalis is 19 m high, 60.5 cm stem diameter;

•	 Prunus avium reaches 39 m in height, 67 cm diameter at 1.30 m height;

•	 Paulownia tomentosa is 15,30 m high, 33.0 cm stem diameter.

Keywords: climate, biometric performance, Castanea sativa, Sorbus torminalis, Prunus avium, Paulownia tomentosa, pollution.
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Acţiuni model de ocrotire a arborilor 
întreprinse de Asociaţia Dendro-

Ornamentală „Anastasia Fătu” din Iaşi
Ionel Lupu, Loredana Cantemir, Cristof Carol, Ezsaias Bomher, D. Pirdriu

În contextul în care “cei mai mari şi mai bătrâni ar-
bori de pe Terra încep să moară” (http:// unimedia. info/
ştiri/24.05.2013), la emisiunea TVR “România te iubesc” ve-
dem cu groază incredibilele defrişări de la Covasna-Coman-
dău; aflăm cu stupefacţie că “primarul din Roman s-a apucat 
să taie toţi arborii din oraş” că “mai bine de 30 arbori sănă-
toşi înalţi de câţiva zeci de metri, au fost tăiaţi din parcul 
central al Aradului” (Noul Newsletter Eco Magazin) şi că în 
mijlocul Braşovului s-au tăiat 395 arbori groşi şi sănătoşi în 
jurul Cetăţii Braşovului şi s-au defrişat pe mai mult de un 
hectar vegetaţia lemnoasă de pe Colina Universităţii (Revis-
ta de Silvicultură şi Cinegetică 27/2010).

Preocupările Asociaţiei Dendro-Ornamentale “Anastasia 
Fătu” de salvare a arborilor din Iaşi şi împrejurimi, consti-
tuie un exemplu pentru toţi iubitorii arborilor din România.

Modalităţile de ocrotire a arborilor, folosite de Asociaţia 
Dendro-Ornamentală ”Anastasia Fătu” sunt susţinute de So-
cietatea Progresul Silvic, incluzând: protestul scris privind 
tăierea arborilor, sugerarea unor soluţii ecologice şi profesi-
oniste privind amenajarea centrului istoric al Iaşului, deter-
minarea bolilor care cauzează uscarea arborilor, elaborarea 
unor devize analitice pentru îngrijirea şi protejarea arborilor 
multiseculari şi mai ales identificarea unor arbori excepţio-
nali şi declararea lor ca “monumente ale naturii”.

1. Scrisoare deschisă privitor la tăierea teilor 
de pe b-dul Ştefan cel Mare din Iaşi în anii 
2012-2013
Un grup de 77 semnatari, majoritatea cadre didactice univer-
sitare ai Academiei Române, 19 personalităţi din afara Iaşu-
lui şi alte 6 personalităţi străine au adresat primăriei Iaşi o 
scrisoare deschisă, prin care protestează privitor la tăierea 
teilor de pe b-dul Ştefan cel Mare şi solicită un audit legal.

Această scrisoare este susţinută şi de 19 ingineri silvici, pro-
fesori şi doctori în silvicultură, aşa cum rezultă din PROTES-
TUL anexat.

PROTEST
Subsemnaţii, – mai jos menţionaţi – pensionari, de profesie 
ingineri silvici, întruniţi la JIBOU – Judeţul Sălaj, în perioa-
da 31 mai – 2 iunie 2013 la o revedere colegială, informaţi 
fiind de către colegul nostru ieşean Ionel Lupu despre tăierea 
grupată (totală) a unui număr de 142 arbori (50-60 ani) de 
tei şi castan porcesc, din centrul istoric al oraşului, din dis-
poziţia Primăriei Iaşi; prin semnăturile noastre ne alăturăm 
protestului celor 77 de semnatari existenţi.

Fig. 1. Locul de unde au fost tăiaţi doi tei şi alte 140 exemplare 
în februarie 2013. 

Location where 140 trees have been felled in February 2013.

2. Estimarea capacităţii ecologico-protective 
a teilor tăiaţi pe bulevardul Ştefan Cel Mare 
din Iaşi în anii 2012-2013
2.1. Precizări generale

•	 Nu ştim câţi tei au fost tăiaţi.

•	 Vârsta aproximativă: majoritatea aveau aproximativ 60 de 
ani (plantaţi după război), dar au mai fost si exemplare mai 
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tinere.

•	 Arborii din spaţiile verzi sunt mai scunzi, dar mai groşi, 
comparative cu cei din pădure, crescuţi într-o concurenţă 
acerbă.

•	 Teii au un frunziş mai bogat decât fagii şi alte foioase.

•	 Frunza este organul vegetal capabil să asigure o protecţie a 
mediului din jur şi implicit a omului.

•	 Informaţiile despre capacitatea protectivă provin atât din 
literatura de specialitate, cât şi de pe Internet.

•	 Calculele estimative au fost efectuate cu prudenţă, fără 
exagerări, considerându-se un tei mediu de 50 de ani, apro-
ximativ din clasa a III-a de producţie forestieră, conform 
Tabelelor dendrometrice (Popescu Zeletin, 1957).

•	 Cele 3 specii autohtone de tei sunt arbori cu înălţime de 
20-40 metri.

•	 Salcâmul japonez pendul (altoit la 2,5-3 m înălţime) este 
un arbust (numai specia tipică, nealtoită este un arbore de 
20 de metri).

2.2. Capacitatea protectivă a teiului, la vârsta de 50 de 
ani

La 50 de ani, teiul încă manifestă o creştere activă, realizează 
anual un număr de peste 300.000 de frunze, care înseamnă 
o suprafaţă verde de aproximativ 600 metri pătraţi.

Într-o vară, acest tei mediu poate filtra 4.000-5.000 m3 de 
aer, din care consumă aproximativ 9 kg dioxid de carbon şi 
produce 6-7 kg oxigen. Pentru propria creştere în grosime, el 
produce iniţial 6 kg glucide, care apoi intră în diferite com-
binaţii.

Sub coroana teiului temperatura aerului este mai mică cu 
3-40C, pentru că frunzişul său are un albedou de 20% (re-
flectă o parte din radiaţia solară), iar aerul este mai umed, 
datorită propriei transpiraţii.

Cele 3000.000 de frunze tomentoase, cu peri stelaţi inclusiv 
pe peţiol pot reţine cantităţi importante de praf, care apoi 
este spălat de ploi şi ajunge în sol. În privinţa acestei însuşiri, 
teiul este pe locul 3, după stejar şi ulm.

Nu este neglijabilă nici capacitatea teilor de a emite fitocide, 
substanţe organice complexe de autoapărare împotriva mi-
croorganismelor şi a insectelor, dar care sunt utile şi omu-
lui distrugând bacilul tuberculozei, agentul dizenteriei şi al 
unor afecţiuni pulmonare.

2.3. Capacitatea protectivă a salcâmului japonez – pen-
dul (arbust)

Acest arbust, cu un volum steric (cu aer) al coroanei de 0,5 
m3 şi o suprafaţă exterioară de 2-3 metri pătraţi, poate filtra 
9-10 m3 de aer pe zi, poate consuma 0,02 kg dioxid de carbon 
şi elibera 0,01 kg oxigen.

Aşadar, abia 500 exemplare de Sophora japonica „pendula” pot 
egala performanţa unui singur exemplar de Tilia tomentosa 
de 50 de ani, fără a mai putea asigura şi umbra pe trotuar. 
Ritmul de creştere al arbustului Sophora este mult mai lent, 
comparativ cu cel al teilor.

2.4. Monitorizarea poluării atmosferei urbane cu aju-
torul ”arborilor santinelă” (arbori bioindicatori)

În unele ţări occidentale a fost stabilit un program de anali-
ze fizico-chimice a frunzelor vătămate prin poluare (arsuri), 
recoltate de la aşa numiţii ”arbori santinelă” sau ”arbori bio-
indicatori”.

Acest procedeu de monitorizare a poluării atmosferice este 
de 15 ori mai ieftin decât cel clasic (Bolea and Chira, 2008). 
Teiul argintiu se pretează foarte bine pentru îndeplinirea ro-
lului de ”arbore santinelă” (bioindicator).

2.5. Nivelul de documentare al celor care se ocupă de 
spaţiile verzi ieşene

Este regretabil şi inadmisibil că nu se conştientizează dife-
renţa de condiţii de vegetaţie foarte dure (toxice) ale arbori-
lor stradali (de aliniament), faţă de restul plantelor din spa-
ţiile verzi.

Exemplul cel mai grăitor este aliniamentul cu Magnolia kobus 
de pe b-dul Socola. Ce creşteri în înălţime a realizat magnolia 
în timpul scurs de la plantare? Pe când şi ceva umbră aici?

Alt exemplu este înlocuirea teiului indigen cu o specie mai 
sudică, de climat umed (Sophora), urcată spre nord cu aproxi-
mativ 12 grade latitudine.

3. Soluţii ecologice privind amenajarea 
centrului istoric al Iaşului
În sfârşit, după numeroasele discuţii referitoare la lucrări-
le executate de către Primăria Municipiului Iaşi de pe b-dul 
Ştefan cel Mare, iată că ”Primăria caută idei pentru centrul 
istoric”.

3.1. Particularităţile culoarului Bahlui

Privitor la aria pentru care se cer idei, începând din Parcul 
Copou şi până la Palatul culturii, iată că se mai apropie de 
terminare amenajarea culoarului Bahlui. Nu ştiu în sarcina 
cui cade amenajarea peisagistică şi recreativă a versanţilor 
bahluieni, dar este bine să se anunţe din timp ce specii de 
plante şi ce puncte atractive vor fi amplasate acolo în mod 
special, plantaţia de aici va trebui să atenueze curenţii de aer 
foarte reci!

3.2. Conceptul amenajistic al centrului istoric al Iaşului

Conceptul amenajistic al centrului istoric trebuie să fie unul 
preponderent ecologic, pentru protecţia omului, cu asigu-
rarea umbrei pe trotuare, cu filtrarea biologică şi chimică a 
aerului, atenuarea curenţilor reci pe timpul iernii şi nu cu 
exagerări de genul ”perspectivă vizuală lată de 100m”, ca să 
se vadă faţada Teatrului Naţional. Respectiva faţadă poate fi 
văzută şi prin spaţii de 2-3 m.

3.3. Funcţiile fiecărui spaţiu verde din oraş

Pentru evitarea kitsch-urilor, Primăria trebuie să stabileas-
că clar funcţiile fiecărui spaţiu verde din oraş. Spre exemplu 
Parcul Copou, gazda Muzeului Literaturii, a Teiului lui Emi-
nescu, a Obeliscului cu lei, a Casei de Cultură, a busturilor de 
bronz etc. trebuie să întreţină şi să dezvolte continuu funcţia 
principală, aceea culturală. Încărcarea parcului şi cu funcţia 
sportivă (skatepark, role, biciclete), la o suprafaţă teoretică 
de 10 ha, din care numai jumătate vizitabilă, înseamnă deja 
un kitsch…

3.4. Microclimatul din centrul istoric
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Tocmai în centrul istoric trebuie serios analizat microcli-
matul oraşului (Ethan, 1979; APM, 2000-2012), acum când 
se mai pot îndrepta unele aspecte. Iarna, aerul rece şi greu 
curge ca apa la vale, pe culoarul Bahluiului (atenţionare mai 
veche a arhitectului Ionel Oancea), apoi pe b-dul C.A.Rosetti, 
şos. Sărăriei, b-dul. Carol I, str. Păcurari etc. Un singur exem-
plu: ce simt oamenii când trec printre hotelul Unirea şi ma-
gazinul Unic, în drum spre subtraversare, pe timpul iernii?

3.5. Problema perspectivei vizuale

Piaţa din faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie, ca şi 
Piaţa Unirii suferă de boala ”perspectivei vizuale late de 100 
m”, adică, câte un mic deşert în inima Iaşului…

3.6. Amplasarea skatepark-urilor

Referitor la skatepark-uri: sunt necesare pentru tineretul 
ieşean, dar trebuie amplasate în toate cartierele. De ce în 
cartierul Copou, alături de skatepark-ul de lângă stadionul 
de fotbal, trebuie să mai fie unul în Parcul Copou? Dar în ce-
lelalte cartiere ieşene?

3.7. Accesul bicicliştilor

Accesul bicicliştilor a fost experimentat în urmă cu câţiva 
ani în Parcul Expoziţiei, acolo unde s-a soldat cu înghesuieli 
teribile în duminicile călduroase, cu câteva accidente şi cu 
un articol publicat în Ziarul de Iaşi, scris de către un ieşean 
stabilit de mai mult timp în străinătate. Iată ce înseamnă să 
nu respecţi funcţiile spaţiilor verzi. Lângă statuia lui Mihai 
Viteazul staţionează neînchiriate – zeci de biciclete…

3.8. Bulevardul Ştefan cel Mare

Mult discutata problemă a bulevardului Ştefan cel Mare este 
una mai specială şi acum ne vom referi doar în trecere: în 
afară de reintroducerea teilor şi îndepărtarea cuburilor cu 
arbori, mai există un aspect ce ţine de mentalitatea moldo-
venească, preferându-se localuri alimentare (o cafea, un suc 
ori chiar o bere). Să te plimbi pe Ştefan cel Mare doar pentru 
a netezi faţa aspră a pietrei cubice?

3.9. Efectele radiaţiilor electromagnetice

Anul trecut, pentru prima dată în România, aici la Iaşi a fost 
depistată ”boala Wi-Fi a copacilor”, cauzată de radiaţia elec-
tromagnetică, emisă de către antenele de pe blocuri pentru 
telefoanele mobile şi tehnologiile wireless (fără fir). Cele mai 
afectate specii sunt: paltinul de câmp, castanul porcesc (aces-
ta mai este afectat foarte serios şi de molia minieră Camera-
ria ohridela), gutuiul chinezesc, mălinul indigen, corcoduşul, 
teiul cu frunza mare etc. (Lupu et al, 2012). În Olanda, parcu-
rile sunt afectate de aceeaşi boală în proporţie de 70%.

3.10. Alegerea arborilor de aliniament

Alegerea arborilor de aliniament – cei mai expuşi la poluarea 
stradală (sare, gaze de eşapament, pulberi etc.) – trebuie ana-
lizată de la stradă la stradă. Cele mai sensibile specii din ali-
niamentele sau scuarurile stradale sunt tuile şi ienuperii (us-
cări în masă), castanul porcesc (înroşirea şi căderea timpurie 
a frunzelor), molidul (căderea acelor in partea inferioara a 
coroanei) teii si paltinii (necroze marginale ale frunzelor) 
(Bolea and Chira, 2008, 2009). Trebuie renunţat la utilizarea 
speciei Aesculus hippocastanum (castan porcesc), ca arbore de 
aliniament. Acolo unde este posibil trebuie mutat amplasa-
mentul arborilor stradali pe latura neexpusă a trotuarului 

(drept exemplu: a se vedea Ulmus pumila L. var. arborea Litv., 
adică ulmul de Turkestan de pe bd. Anastasia Panu).

Fig. 2. Monitorizarea calităţii aerului în Iaşi (APM Iaşi) 
Air quality survey in Iaşi city (APM Iaşi)

Iaşul nu este Copşa Mică sau Baia Mare, însă poluarea rutieră 
ieşeană cu CO2, CO, oxizi de azot, oxizi de sulf etc. devine tot 
mai agresivă pentru om, animale şi plante, fapt dovedit prin 
uscarea tinerilor tei de la marginea trotuarului, după 2-3 ani 
de la plantare şi de cele 25.000 persoane bolnave de astm. Re-
zultatele supravegherii poluării aerului sunt publicate lunar 
/ anual în rapoartele privind starea mediului ale APM Iaşi 
(www. http://apmis.anpm.ro). Conform raportului pe 2012, 
seceta a fost puternic resimţită, îndeosebi în sezonul estival, 
iar poluarea aerului s-a manifestat îndeosebi prin depăşirea 
valorilor limită la particulele în suspensie PM10 (91 depă-
şiri – cauzate de transportul rutier, şantierele de construcţii, 
lucrările la instalaţiile subterane, arderile rezidenţiale şi din 
industria energetică etc.) şi ozon (36 depăşiri), pentru cei-
lalţi poluanţi (NOx, SO2, CO, COV, PM2,5 şi Pb, Cd, Ni din 
PM10) nu au fost consemnate depăşiri ale valorilor limită (cf. 
Lg. 104/2011).

Poluarea solului este cauzată de metale grele. Ea este con-
semnată în municipiu şi împrejurimile sale – cu valori ce 
depăşesc pragurile de alertă şi intervenţie la plumb şi zinc 
în zonele industriale, pasaje rutiere intens frecventate (Bul. 
Ţuţora, Str. Păcurari) sau alte puncte (CET), cu unele zone de 
depozitare pe versanţii ce se opun vânturilor dominante şi 
pe lunca Bahluiului; la cupru concentraţii mai mari apar în 
zonele viticole şi pomicole, uneori depăşind pragul de inter-
venţie în vii (fig. 3 – Secu et al., 2008).
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Fig. 3. Concentraţia de zinc din sol în Iaşi 
Zinc soil concentration in Iaşi (Secu et al., 2008)

4. Determinarea bolilor şi dăunătorilor care 
cauzează uscarea arborilor din aliniamente
În articolul din Ziarul de Iaşi intitulat ,,Continuăm toaleta-
rea pe Ştefan cel Mare şi în Copou”, viceprimarul Mihai Chiri-
ca se arăta îngrijorat de faptul că mulţi arbori tineri se usucă 
inexplicabil: ,,Ceea ce trebuie să sesizăm este faptul că specia 
tei şi castani este într-o gravă suferinţă. Se usucă de la an la 
an. Apar uscări şi la arbori tineri, care ar trebui să fie în pe-
rioada cea mai propice pentru a se dezvolta. Sunt mai mulţi 
factori care dăunează. Ori a apărut o modificare genetică de 
specie, ori au intervenit dăunători pe care nu-i descoperim”.

4.1. Uscarea teilor

Prin examinarea unor tineri tei uscaţi complet de pe str. Pă-
curari, str. Anastasie Panu şi bd. Carol I s-a ajuns la următoa-
rele constatări:

•	 Uscarea teilor s-a datorat secetei, caniculei şi poluării (sare, 
gazele de eşapament, pulberi – Bolea and Chira, 2008), pe 
fondul cărora au apărut infecţii de tulpină cu ciuperca pa-
razită denumită popular ,,brâncă”, sau ,,putregaiul brun al 
foioaselor” sau ,,iasca” viţei de vie (Chira et al., 2000; Simi-
onescu et al., 2012).

•	 Ciuperca Stereum hirsutum (Willd.) Pers. face parte din fa-
milia Stereaceae, ordinul Russulales, clasa Agaricomycetes, 
filum Basidiomycota.

•	 „Brânca” este un parazit de debilitare, care a fost semnalată 
în ţara noastră pe diferite specii de arbori foioşi, dar şi pe 
viţa de vie S. hirsutum produce un putregai mixt: el pătrun-
de (atenţie) prin rănile plantei (de ex. toaletări executate 
în perioada activă de vegetaţie); în lemn apare o brunifica-
re, iar în exterior apar numeroasele corpuri de fructificare, 
imbricate, cu diametre de 1-2 centimetri.

•	 Ciuperca se extinde progresiv în zona dintre scoarţă şi 
lemn, obturează vasele lemnoase şi în plină vară, arborele 
se usucă pentru că apa nu mai ajunge la frunze!

•	 Tăierile (toaletările) trebuie efectuate numai în perioada 
de repaus vegetativ.

4.2. Uscarea castanilor sălbatici

În ceea ce priveşte castanul porcesc (Aesculus hippocastanum), 
insecta minieră ”molia minieră a frunzelor de castan” (Ca-
meraria ohridella), cu cele 3-4 generaţii pe an şi atacul ascuns 
dintre cele două epiderme ale frunzelor, care poate fi combă-
tută prin stropiri cu insecticide. Această insectă, venită în 
România în urmă cu două – trei decenii de pe teritoriul fostei 
Jugoslavii încă nu are suficienţi duşmani naturali, care s-o 
ţină în echilibru (Simionescu et al., 2012). Pe lângă aceasta, 
necroza marginii frunzelor se datorează acumulării de clor 
ca urmare a utilizării sării pentru siguranţa circulaţiei în 
timpul iernii (Bolea and Chira 2009).

5. Elaborarea unor devize analitice 
pentru îngrijirea şi protejarea unor arbori 
multiseculari
Devizul care se prezintă în continuare este un model privind 
lucrările speciale de îngrijire necesare pentru conservarea 
arborilor seculari şi anume: tăierile de regenerare, curăţarea 
scorburilor, aplicarea îngrăşămintelor, combaterea dăună-
torilor şi bolilor şi împrejmuirea ariei de protecţie din jurul 
arborilor.

Tab. 1. Deviz analitic (varianta a II-a). Îngrijirea şi protejarea unui tei multisecular din fondul forestier, comuna Poieneşti, ju-
deţul Vaslui, Ocolul Silvic Bârlad 

Estimation (variant II) of cultural costs of a multi-century linden tree in Forest District of Bârlad (Vaslui County)

Nr. 
crt.

Curs calculat de BRD: 4,4281 lei/euro la data de 5 apr.2013.
Simbol articol; descriere lucrări, condiţii de lucru; cantităţi de lucrări; cost mediu mano-

peră: 15-62 lei/oră

Lei – RON EURO
PU manop.
PU mater.
PU transp.
PU utilaj

Val. manop.
Val.mater.
Val transp.
Val. utilaj

PU manop.
PU mater.
PU transp.
PU utilaj

Val. manop.
Val.mater.
Val transp.
Val. utilaj

0 1 2 3 4 5

1
SvAl – Degajarea terenului de corpuri străine, puţin îngropate, cu grebla şi cu mâna;

 – se măsoară la 100 metri pătraţi (1 ar);
 – 3,14 sute de metri pătraţi

58,65
-
-
-

184,16
-
-
-

13,24
-
-
-

41,57
-
-
-

- 184,16 - 41,57



Anul XVIII | Nr. 32 | 2013

57

Nr. 
crt.

Curs calculat de BRD: 4,4281 lei/euro la data de 5 apr.2013.
Simbol articol; descriere lucrări, condiţii de lucru; cantităţi de lucrări; cost mediu mano-

peră: 15-62 lei/oră

Lei – RON EURO
PU manop.
PU mater.
PU transp.
PU utilaj

Val. manop.
Val.mater.
Val transp.
Val. utilaj

PU manop.
PU mater.
PU transp.
PU utilaj

Val. manop.
Val.mater.
Val transp.
Val. utilaj

0 1 2 3 4 5

2

SvA2a – Defrişarea manuală a arborilor şi arbuştilor cu diametrul până la 10 cm, imedia-
ta apropiere a teiului multisecular, pe o rază de 10 metri;

 – se măsoară la bucată;
 – 30 bucăţi.

7,95
-
-
-

238,50
-
-
-

1,80
-
-
-

53,86
-
-
-

- 238,50 - 53,86

3
SvA5a – Doborârea trunchiurilor de arbori, cu tăiere mecanică, cu diametru de 11-30 cm;

 – se măsoară la bucată;
-15 bucăţi (aprobare de la Oc. Silvic)

2,25
-

6,67
2,25

33,75
-

100,05
33,75

0,51
-

1,51
0,51

7,64
-

22,65
7,65

- 167,55 - 37,94

4

SvA5d – Tăierea la nivelul scoarţei tulpinii a cioturilor putrede de la fostele ramuri ale 
coroanei, la înălţimi de până la 8 m, operaţie periculoasă (!) – utilaj cu telescaun !!!

 – se măsoară la oră (conform internetului);
 – 12 ore

62,00
-
-

217,12

744,00
-
-

2605,42

14,00
-
-

49,03

168,00
-
-

588,36
- 3349,42 - 756,36

5
XXX – Curăţarea scorburilor de lemnul putred (dar nu şi de lemnul uscat, care protejează 

ţesuturile vii), cu dalta şi ciocanul special de cioplit piatra;
-12,33 ore

61,98
-
-
-

764,25
-
-
-

14,00
-
-
-

172,59
-
-
-

- 764,25 - 172,59

6

SvA25a – Administrarea manuală a îngrăşămintelor organice (mraniţă 50% şi mraniţă 
locală 50%); mraniţa se vinde în saci de 50 kg (53 lei/sac); se va completa cu mraniţă de 

oi;
 – se măsoară la metru cub;

 – 1 metru cub

63,60
106,00
100,00

-

63,60
106,00
100,00

-

14,36
23,94
22,58

-

14,36
23,94
22,58

-
- 269,60 - 60,88

7
Sv26a – Administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice „Fructovit universal” pentru 

pomi şi arbuşti, ambalat în pungi da câte 2 kg (15,73 lei/punga);
 – se va administra 8 pungi (16 kg), împrăştiate pe toată suprafaţa de 314 mp

1,05
15,73

100,00
-

8,40
125,84
100,00

-

0,24
3,55

22,58
-

1,90
28,42
22,58

-
- 234,24 - 52,90

8

SvF5a – (asimilat) Combaterea larvelor de Hylotrupes bajulus, Platypodidae, Urocerus 
sirex şi Xestobium rufovillosum, prin stropire şi pensulare, de 6 ori (!), în decurs de 2 zile, 

cu substanţa „Bios wood 224” (împotriva cariilor), conform instrucţiunilor produsului 
(un bidon de 5 litri, concentraţie 25%, 370 lei);

 – se măsoară la oră (conform internetului);
 – 6 ore

62,00
370,00
100,00

-

372,00
370,00
100,00

-

14,00
83,56
22,58

-

84,00
83,56
22,58

-

- 842,00 - 190,14

9

SvF5a – (asimilat) Combaterea ciupercilor cu „zeamă bordeleză” (comercializată în am-
balaje de câte 50 g (6 lei/pungă); repetarea tratamentului de 6 ori, în 2 zile;

 – se măsoară la oră (conform internetului);
 – 6 ore

62,00
6,00

100,00
-

372,00
60,00

100,00
-

14,00
1,35

22,58
-

84,00
13,55
22,58

-
- 532,00 - 120,13

10

SvF4a – (asimilat) protejarea scorburilor prin înfăşurarea tulpinii cu plasă rabiţ, diame-
tru sârmei 0,6, o rolă de 50 m, lată de 1 m (75,64 lai), plus sârmă de legat (15 lei);

 – se măsoară la oră (conform internetului);
 – 4 ore

62,00
90,64

100,00
-

248,00
90,64

100,00
-

14,00
20,47
22,58

-

56,00
20,47
22,58

-
- 438,64 - 99,05

11

xxx –Împrejmuirea ariei de protecţie a terenului cu gard de nuiele împletite (H = 1,5 
m), pe după bulumacii de salcâm sau stejar, cu capătul bătut în pământ pârlit în foc, cu 

distanţă între bulumaci de 30 cm (209 buc.)
Raza cercului: 10 m, Perimetrul cercului; 62,80 m, Aria cercului: 3140mp; Volumul bulu-

macilor (L = 2 m, D = 10-16 cm) = 0,031 mc/buc;
Total bulumaci = 6,5 mc lemn rotund (128lei/mc),

Volum nuiele = 3 mc/1,5 tone (300 lei/tonă);
Materiale: 832 +450 = 1282 lei;

Manoperă: fasonat+ascuţit + arderea bazei+ bătut în pământ + retezat + împletit = 
1750 lei;

 – se măsoară la metru liniar de împrejmuire
 – 62,80

55,73
20,40
15,95

-

3499,84
1281,12
1001,66

-

12,58
4,61
3,60

-

790,37
289,31
226,20

-

- 5782,62 - 1305,88

12

xxx – Lucrare ce poate fi stabilită numai în perioada când teiul are frunze (vegetaţie): 
,,Scurtarea tulpinii până la nivelul lemnului viu, de unde pleacă ramuri vii; acoperirea 
tăieturii orizontale cu o coală de tablă galvanizată, prinsă în cuie şi mulată pe tilpină; 

există bani la capitolul ,,neprevăzute

13 XXX – Măsură antifurt la împrejmuire: stropirea bulumacilor şi a nuielelor împletite cu 
vopsea roşie; bani de la ,,neprevăzute.
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Manoperă: Materiale: Transport: Utilaje: Total lei: Total euro:
6528,50 2033,60 1601,71 2639,17 12802,98 2891,30

Cote de contribuţii sociale obligatorii în anul 2013:
1. Pensii CAS – 2013, condiţii normale de muncă (20,80%):

6528,50 x 0,2080=…………………………………………………………………… 1357,93 306,66
2. Sănătate CAS – 2013 (angajator= 5,2% + pers. – 5.5% = 10,70%: 698,55 157,75

6528,50 x 0,1070 = …………………………………………………………………..
3. Concedii, Indemnizaţii – 2013 (0,85%):

6528,50 x 0,0085 = ………………………………………………………………….. 55,49 12,53
4. Ajutor şomaj – 2013 (angajator = 0,5% + pers. – 5.5% = 1,00%:

6528,50 x 0,0100 = ………………………………………………………………….. 65,28 14,74
5. Accidente şi boli profesionale – 2013, muncă normală (0,15%):

6528,50 x 0,0015 = ………………………………………………………………….. 9,79 2,21
6. Fond garantare – 2013, angajator (0,25%):

6528,50 x 0,0025 = ………………………………………………………………….. 16,32 3,69
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE, fără TVA: 15006,34 3388,88

7. Cheltuieli neprevăzute (0,77%): 15006,34 x 0,0077 = ……………………………... 115,55 26,09
TOTAL DIRECTE şi NEPREVĂZUTE:................................................................ 15121,89 3414,97

8. TVA (24%): 15121,89 x 0,2400 = ………………………………………………….. 3629,25 819,59
TOTAL CHELTUIELI ĂNGRIJIRE TEI MULTISECULAR:………………... 18751,14 4234,56

18751,14 lei / euro = 4234,58 euro

CHELTUIELI DE PROIECTARE (ADOAF Iaşi nu lucrează cu TVA)

15121,89 x 0,15 = 2268,28 lei (= 512,25 euro), conform Legii 
184/2001 .i a Ord. 11/ N/1994.

6. Identificarea arborilor excepţionali şi 
elaborarea documentaţiei specifice pentru 
propunerea lor ca monument al naturii
6.1. Quercus robur fastigiata

Denumirea ştiinţifică: Quercus robur L. f. fastigiata (stejar 
piramidal, nr. 1-4 şi 6-9, începând din strada V. Alecsandri) 
şi Quercus pedunculiflora K.Koch (stejar brumăriu, nr. 5).

Scopul conservării: 8 din cele 9 exemplare aparţin formei 
piramidale (fastigiata) a stejarului, cu valoare ornamentală 

deosebită şi trebuiesc utilizate ca arbori seminceri, pentru 
multiplicarea acestui cultivar în pepinieră; starea de vegeta-
ţie şi cea fitosanitară foarte bună; vârsta exemplarelor cu pu-
ţin peste o sută de ani! Diametre remarcabile (media 56 cm).

Localizare: cei nouă arbori alcătuiesc un aliniament, pe lîn-
gă conducta aparentă de gaz metan, care începe din strada V. 
Alecsandri, nr. 8 şi se termină lângă locul de joacă pentru co-
pii, în spatele Oficiului Stării Civile, lângă viitoarea parcare 
sub-şi supraterană, pe o fâşie liberă de teren, lată de 1 metru.

Regim de proprietate al terenului: domeniul public (neconce-
sionat) al Consiliului Local Municipal.

Căi de acces: strada V. Alecsandri nr. 8.

Elemente dendrometrice: vezi tabelul 2.

Tabelul 2. Elemente dendrometrice ale stejarilor piramidali de pe str. V. Alecsandri, Iaşi 
Biometric elements of the pyramidal oaks of V. Alecsandri Street, Iaşi City

Specificări

Nr. de ordine al stejarilor piramidali începând din strada V. Alecsandri
Valori 
medii1

Q.robur
2

Q.robur
3

Q.robur
4

Q.robur

5
Q.pedun-
culiflora

6
Q.robur

7
Q.robur

8
Q.robur

19
Q.robur

Înălţimea arborilor (m) 18 18 18 18 17 15 14 16 16 16,67
Circumferinţa tulpinii la 1.3m înălţime 

(cm) 207 195 176 185 195 192 129 182 135 177,33

Diamertul tulpinii, inclusiv scoarţă (cm) 66 62 56 59 62 61 41 58 43 56,44
Grosimea scoarţei (cm) 3 3 2,5 2,5 3 3 2 2,5 2 2,61

Raza tulpinii fără scoarţă (mm) 300 280 255 270 280 275 185 265 195 256,11
Lăţimea medie a inelului anual de creşte-

re în grosime (mm/an) 2,70 2,70 2,55 2,50 2,65 2,65 2,10 2,50 2,10 2,49

Vârsta, după inelul anual de creşter în 
grosime (ani) 111 103 100 108 106 104 88 106 93 102

Vârsta, după tabelele dendrometrice (ani) 110 103 102 109 105 103 90 107 94 103
Volumul: V=0.6[Ddcm]2x Hm/100(m3) 2823, 2,491 2,032 2,256 2,352 2,009 0,847 1,938 1,065 1,979

Clasa de producţie I I II+III III I+II I+II V III V II+III
Raportul Diametru(cm)/Înălţime (m) pe 

teren 3.65 3.44 3.11 3.28 3.65 4.07 2.93 3.62 2.69 3.38

Acelaşi raport D/H după tabelel dendro-
metrice 1.44 1.44 1.50 1.52 1.46 1.46 1.64 1.52 1.64 1.51
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Măsuri minime pentru conservarea arborilor:

•	 Etichetarea grupului de arbori ( specia, vârsta, arbore mo-
nument);

•	 Stabilirea unui custode;

•	 Înştiinţarea Primăriei Iaşi – Dep. Mediu Urban;

•	 Săpăturile pentru amenajarea parcării subterane (H=10), 
trebuie consolidate la distanţă de 3 m faţă de axul arbo-
rilor; pe durata efectuării lucrărilor nu se vor bate cuie, nu 
se vor lega bare de oţel-beton, nu se vor face sprijiniri sau 
alte solicitări asupra acestor arbori; de asemenea, pe fâşia 
arborilor nu se va deversa beton fluid, mortar sau alte ma-
teriale de construcţie.

Fig. 3. Aliniamentul de stejari piramidali (H=16,67 m, D=56 
cm) Quercus robur fastigiata (stejar piramidal, nr. 1-4 şi 

6-9, începând din strada V. Alecsandri) şi Quercus peduncu-
liflora (stejar brumăriu, nr. 5); / Alignment of pyramidal oaks 

(height=16,67 m, diameter=56 cm) Quercus robur fastigiata (no. 1-4 
and 6-9, V. Alecsandri Str.) and Quercus pedunculiflora (no. 5);

6.2. Quercus robur parviflora

Denumirea ştiinţifică: Quercus robur L. f. parviflora (Las-
ch.) Schwz.

Denumirea populară: stejar.

Scopul pentru care se propune conservarea arborelui: 
diametrul apreciabil (162 cm), vârsta înaintată (531 ani), 
unitatea infrataxonomică – forma parvifolia (frunze mici, 
sub 7 cm lungime), ramificatia coroanei impresionanta , am-
plasamentul (la marginea drumului forestier Iorcani).

Localizarea: coordinate GPS stereo 70: 654551,20 N si 
615543,16 S altitudine 422,28 (MSL).

Caracterizarea arborelui propus ca Monument al Naturii:

•	 Stejarul are o tulpină foarte puternic ramificată, începând 
de la înălţimea de 2 cm şi o coroană impresionantă fără să 
prezinte scorbură;

•	 Înălţimea arborelui: 22,77 m;

•	 Circumferinţa tulpinii: 5,09 m;

•	 Diametrul tulpinii: 162 cm;

•	 Grosimea scoarţei: 30 – 40 mm;

•	 Lăţimea medie a inelului anual de creştere în grosime (Po-
pescu-Zeletin, tabele dendrometrice – 1953): = 1.45 mm;

•	 Vârsta I arborelui: 1620 mm: 2 = 810 mm (raza); 810 – 40 mm 

(scoarţa) = 770 mm; 770 mm: 1,45 mm (inel anual) = 531 ani;

•	 Vârsta II arborelui: (direct după tabelele dendrometrice pag. 
938); diametrul are 42,8 cm la 140 de ani, atunci diametrul 
de 162 cm corespunde vârstei de 550 ani. După înălţime 
(22,77m) stejarul se încadrează în clasa a III-a de producţie;

•	 Proprietarul arborelui: Ocolul Silvic Paşcani.

Fig. 4. Quercus robur parviflora

6.3. Quercus pedunculiflora

Denumirea ştiinţifică: Quercus pedunculiflora K.Koch

Denumirea populară: stejar brumăriu.

Scopul conservării: vârsta înaintată (446 ani); starea de 
vegetaţie foarte bună; starea fitosanitară foarte bună.

Particularitate: tulpina înclinată de la bază cu cca 200 faţă 
de verticală.

Localizare: familia Cristinel Paul Baciu, aleea Baltagului nr. 
11, Iaşi.

Regim de proprietate al terenului: proprietate privată.

Caracterizarea arborelui propus ca Monument al

Naturii:

•	 Înălţime: 18 m,

•	 Circumferinţa: 465 cm,

•	 Diametrul la 1,30 înălţime: 148 cm,

•	 Grosimea scoarţei: 6,25 cm (62,5 mm),

•	 Raza cu scoarţa 74 cm (740 mm),

•	 Raza fără scoarţă: 677,5 mm,

•	 Lăţimea medie a inelului anual de creştere in grosime: 1,52 
mm/an pentru stejarii din România la vârsta de 140 de ani 
şi clasa a doua de producţie,

•	 Vârsta arborelui: 677,5 mm: 1,52 mm/an = 446 ani.

•	 Volumul arborelui: V =[0,6 D]2. H/100 =[0,6 X 14,8 dm]2 X 
18/100 m=14 m3.

Recomandări:

•	 Tăierea celor doua ramuri uscate, chiar de lângă tulpina 
principală, pentru prevenirea unui accident în timpul unei 
furtuni.

•	 Vopsirea imediată cu o vopsea de ulei a secţiunilor rezulta-
te în urma tăierii.
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Fig. 5-6. Quercus pedunculiflora – arbore bătrân (stânga),  
rămurele cu ghindă şi cupe (dreapta) 

Quercus pedunculiflora – old tree (left), twig with leaved and fruits (right)

6.4. Populus x canescenses

Denumirea ştiinţifică: Populus x canescenses Sm. = P. tremu-
la x P. alba var. nivea.

Denumirea populară: plop cenuşiu.

Scopul: pentru care se propune conservarea arborelui: dia-
metrul apreciabil (200 cm), vârsta acestuia (339 ani), volu-
mul (37,440 mc) şi starea fitosanitară bună.

Localizare:

•	 Coordonatele geografice: 47006’ latitudine Nordică: 26055’ 
longitudine estică; altitudine: 205 m.

•	 Arborele se găseşte în Parcul Dendrologic Miclăuşeni, foar-
te aproape de intrarea principală, pe malul Pârâului Boca.

•	 Regimul de proprietate al terenului: domeniul public

•	 Localitate, judeţ: sat Miclăuşeni, comuna Butea, judeţul Iaşi.

•	 Unitatea fizico – geografică: albia pârâului Boca

•	 Căi de acces: drumul naţional DN 28.

Caracterizarea arborelui propus ca Monument al Naturii: 
plopul cenuşiu se prezintă sub formă de gemeni, cu sistem de 
înrădăcinare comun şi tulpini alipite până la 2 m înălţime: 
primul exemplar (diam. = 2 m; înălţime = 26 m) este încă 
viguros; al doilea exemplar (diam. = 1,5 m; înălţime = 15m) 
are partea superioară a coroanei uscată şi vârful tulpinii rupt, 
primul exemplar are următorii parametri dendrometrici:

•	 Înălţimea arborelui: 26m;

•	 Circumferinţa tulpinii: 628 cm;

•	 Diametrul: 200 cm;

•	 Grosimea scoarţei: 50 mm;

•	 Raza tulpinii fără scoarţă: 950 mm;

•	 Lăţimea medie a inelului anual de creştere în grosime: 2,8 
mm/an;

•	 Vârsta aproximativă a arborelui: 950 mm/2,8 mm = 339 ani

•	 Volumul arborelui: V = [0,6 D]2. H/100=[0,6 x 20 dm]2x 0,6 
m =37,440 mc.

Fig. 7. Populus x canescenses cu circumferinţa tulpinii 628 cm 
628 cm circumference Populus x canescenses

Structura geologică a zonei: “Platforma Moldovenească” 
având la suprafaţă aluviuni, depozite proluviocoluviale re-
cente (argile, nisipuri şi pietrişuri).

Solul: cernoziom argiloiluvial.

Hidrologia: Pârâul Boca curge pe lângă plopul cenuşiu, iar 
Râul Siret se află la o distanţă de 7,5 km.

Climat local: Temperatura medie anuală = 90 C: precipita-
ţii medii anuale = 550 mm; vânturi dominante din N spre S 
(frecvenţa 25 %); umiditatea relativă a aerului = 70 % durata 
de strălucire a soarelui = 46 %.

Flora din zonă: flora pădurilor colinare cu stejar, gorun, ju-
gastru, carpen etc.

Fauna: iepuri, căpriori, vulpi, circa 80 de specii de păsări etc.

Starea arborelui: starea fitosanitară a primului exemplar 
este bună, fără boli şi dăunători importanţi; prin înălţimea 
lui (26 m), arborele este dominant faţă de ceilalţi din imedi-
ata apropiere; al doilea exemplar are vârful coroanei uscat şi 
tulpina ruptă la înălţimea de 15 m.

Măsuri minime pentru conservarea arborelui: fiind

situate în interiorul Parcului Dendrologic Miclăuşeni (34 ha), 
deci pe un domeniu public, situaţia arborelui este privilegia-
tă: necesitatea afişării unei tăbliţe informative.

Fig. 8. Populus x canescenses cu înălţimea arboretului de 26m 
26 m height Populus x canescenses
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6.5. Juglans regia L.

Denumirea ştiinţifică: Juglans regia L.

Denumirea popular: nuc.

Scopul pentru care se propune conservarea pomului fructi-
fer: diametrul la 1,30 m de la sol, de 73 cm vârsta înaintată 
de 304 ani; starea bună de sănătate şi capacitatea de a fruc-
tifica în fiecare an.

Fig. 9. Juglans regia cu vârsta de 304 ani 
304 years old Juglans regia

Localizare: comuna Ciohorăni, judeţul Iaşi, pe proprietatea 
actuală a prof. Alexandru Munteanu.

Caracterizarea pomului fructifer:

•	 Înălţimea pomului fructifer: 16,50 metri, fără rupturi în 
coronament sau scorburi;

•	 Circumferinţa tulpinii la 1,30 m: 229,30 cm;

•	 Diametrul tulpinii: 73 cm;

•	 Grosimea scoarţei: 15 mm;

•	 Raza tulpini fără scoarţă: 365 mm;

•	 Lăţimea medie a inelului anual de creştere în grosime: 1,20 mm/an;

•	 Vârsta: 365 mm : 1.20 mm/an = 304 ani;

•	 Diametrul coroanei: 15 metri.

Nucul în vârstă de 304 ani rămâne în custodia proprietarului 
Alexandru Munteanu şi în evidenţa primăriei comunei Cioho-
răni, care va veghea la conservarea pomului şi îngrijirea aces-
tuia, respectiv extragerea arbuştilor (socului) de sub coroană”.

6.6. Sorbus domestica piriformis

Denumirea ştiinţifică: Sorbus domestica L. f. piriformis 
(Kirchn. & J.Eichler) Hegi.

Denumirea popular: scoruş.

Scopul pentru care se propune conservarea arborelui: 
în literatura de specialitate (Dumitriu – Tătăranu 1960) se 
specifică faptul ca Sorbus domestica este spontan în sudul şi 
vestul ţării şi rar în Moldova, fiind cultivat sporadic în regiu-
nea de podgorii. Starea de vegetaţie este foarte bună.

Localizarea: La limita proprietăţii D-lui Niculiţă Constan-
tin, din satul Pietrăria, comuna Bârnova, judeţul Iaşi, pe un 
versant uşor accidentat, într-o livadă.

Caracterizarea arborelui propus ca Monument al Naturii:

•	 Înălţimea arboretului: 13 m;

•	 Circumferinţa tulpinii la 1,30 m: 64 cm;

•	 Diametrul tulpinii cu scoarţă: 20,38cm;

•	 Grosimea scoarţei: 10 mm;

•	 Raza tulpinii fără scoarţă: 9,19 cm ( 91,10 mm);

•	 Lăţimea medie a inelului anual (Vanin, 1953); 1mm;

•	 Vârsta arboretului: 91,9 : 1 = aproximativ 92 ani.

Măsuri minime pentru conservarea arboretului:

•	 Starea de vegetaţie aparentă este foarte bună, dar tulpina este 
îmbrăcată de jur împrejur de liana Hedera helix, până la 60% din 
înălţime; această liană nu trebuie să ajungă până în vârful arborelui

•	 Ramurile uscate trebuie tăiate, iar secţiunile rezultate – 
vopsite cu vopsea obişnuită (alhidică).

Fig. 10-13. Sorbus demestica piriformis cu înălţimea de 13 m (sus), detalii de frunze şi fructe (jos) 
Sorbus demestica piriformis – 13 m height shrub (up), details of leaves and fruits (bottom)

6.7. Mallus pumila

Denumirea ştiinţifică: Mallus pumila Mill. (sin. M. x domes-
tica Borkh.).

Denumirea populară: măr cultivat.

Scopul cultivării: mărul cultivat aparţine unui soi vechi şi 
are o vârstă de 254 ani.

Localizarea: versanţii şi micro-terasele unui deal numit 
“Curături” (teren despădurit), din satul Soci, comuna Mi-

rosloveşti, jud. Iaşi.

Regimul de proprietate al terenului: particulară

Căi de acces: drum comunal împietruit.

Elemente dendrometrice şi calculul vârstelor: tabelul 3.

Lăţimea medie anuală a inelului de creştere în grosime a fost 
extrapolată din literatura de specialitate.

Starea de vegetaţie este bună.
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Tabelul 3. Elemente dendrometrice ale mărului bătrân din Soci, Mirosloveşti, Iaşi 
Biometric elements of old apple in Soci, Mirosloveşti, Iaşi

Nr. crt. Specia Înălţime
(m)

Circumf
(mm)

Diam
(mm)

Raza
(mm)

Gros
Scoarţă

(mm)

Raza
fără scoarţă

(mm)

Lăţimea ine-
lului anual

(mm)

Vârsta
(ani)

Proprietate
teren

1 Mallus
pumila 9 2135 680 340 10 330 1,3 254 Sandu

Aurel

Fig. 14. Mallus pumila de 254 ani 
254 years old Mallus pumila

6.8. Cornus mas

Denumirea ştiinţifică: Cornus mas L.

Denumirea populară: corn.

Scopul cultivării: cele 8 exemplare de corn sunt spontane 
şi au rămas dintr-o pădure de tip ,,şleau de deal“, din care 
au dispărut speciile edificatoare. Speciile de corn au vârste 
cuprinse între 115 şi 378 de ani; situaţia inedită (până la 
această dată nu au mai fost descoperite exemplare secular 
din această specie).

Localizarea: versanţii şi micro-terasele unui deal numit 
,,Curături“ (teren despădurit), din satul Soci, comuna Mi-
rosloveşti, jud. Iaşi.

Regimul de proprietate al terenului: particulară.

Căi de acces: drum comunal împietruit.

Elemente dendrometrice şi calculul vârstelor: tabelul 4.

Tabelul 4. Elemente dendrometrice ale cornilor bătrân din Soci, Mirosloveşti, Iaşi 
Biometric elements of old European cornel, in Mirosloveşti, Iaşi

Nr
crt Specia Înălţime

(m)
Circumferinţă

(mm)
Diametru

(mm)
Raza
(mm)

Grosime
scoarţă
(mm)

Raza
făţă

scoarţă
(mm)

Lăţimea
inelului
anual
(mm)

Vârsta
(ani)

Proprietar
teren

1 Cornus mas 5 780 248 124 4 120 0,6 200 Copcea Maria
2 Cornus mas 5 460 146 73 4 69 0,6 115 Copcea Maria
3 Cornus mas 5 460 146 73 4 69 0,6 115 Copcea Maria
4 Cornus mas 5 990 315 158 5 153 0,6 3025 Copcea Maria
5 Cornus mas 5 1180 376 188 5 183 0,6 305 Copcea Maria
6 Cornus mas 8 1420 452 226 6 220 0,6 367 Sandu Iordache
7 Cornus mas 5,5 1000 318 159 5 154 0,6 257 Sandu Iordache
8 Cornus mas 6 1460 465 233 6 227 0,6 378 Dobreanu Aurel

Lăţimea medie anuala a inelului de creştere în grosime, pen-
tru corn a fost măsurată pe baza unui ciot uscat.

În trecut nuielele de corn, groase de cca. 3 cm erau utilizate la 
confecţionarea segmentului mobil (bătător) al îmblăciuguri-

lor pentru treieratul manual al cerealelor.

Cele 8 exemplare au fost numerotate cu vopsea roşie.

Starea de vegetaţie este bună.
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Fig. 15-18. Corn (Cornus mas): fructe (15), arbust de 367 ani (16), tulpină (17), arbust de 378 ani (18) 
European cornel (Cornus mas): fruits (15), 367 years old shrub (16), stem (17), 378 years old shrub (18)
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Abstract
Old tree protection actions of Dendro-Ornamental ”Anastasia Fătu” Association of Iaşi

“Anastasia Fătu” Woody-Ornamental Association is involved in tree protection in Iaşi city and surroundings. The last 
activities consist in: identification of exceptional trees and initiative to be declared as “nature monuments”; protest on 
tree cutting in road lines and green spaces in Iaşi city; warning and suggestion on ecologic and professional solutions on 
tree management in historical centre of Iaşi; model and cost estimation for tending and protection of multi-century tree; 
expertize on tree sanitary state.

Keywords: ornamental tree, green area management, exceptional tree inventory, protection, tending operations.
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Performanţe biometrice şi de 
longevitate ale arborilor din România

Valentin Bolea, Diana Vasile, Gruiţă Ienăşoiu

1. Preocupări privind arborii excepţionali
1.1. În străinătate

După S. Radu şi C. Coandă (2006) prima listă a arborilor re-
marcabili a fost întocmită de francezi, în 1911 şi apoi com-
pletată şi actualizată în 1935. De asemenea, în regiunea 
muntoasă Jura, din provincia franceză Franche-Comté, cu 
păduri multiseculare mixte, de brad, molid şi fag a devenit 
tradiţională alegerea de către silvicultorii localnici, a celui 
mai înalt, gros şi voluminos brad, ca preşedinte al arborilor. 
Astfel, ,,preşedintele” ales în 1923 avea în 1993: înălţimea de 
53,3m, circumferinţa de 4,60m şi volumul total de 38,93m 
(Guillermoz, 1993).

În Anglia Alan Mitchel (1922-1995), care se ocupa de selec-
ţia arborilor de elită pentru recoltarea seminţelor, a remă-
surat arborii înregistraţi: de J. C. London în 1800, de Elwes 
şi Henry în 1906-1913, în raportul Societăţii regale de Hor-
ticultură la Conferinţele Coniferelor din 1890 şi 1930 şi în 
lucrarea din 1950 a lui Maynard Greville. Specialistul în 
dendrologie şi genetică Alan Mitchel a prezentat descrierile 
şi identificările exemplarelor excepţionale la Conferinţa Co-
niferelor din 1970, a publicat Cartea celor 33 de Conifere din 
Insulele Britanice şi două ghiduri bine primite de specialişti, 
obţinând Medalia Memorială a Societăţii Horticole Regale 
şi Medalia de Onoare a Victoriei în 1970. El a elaborat pri-
ma listă cu arborii campioni din Anglia, în 1988, împreună 
cu Victoria Schilling a fundamentat Registrul Arborilor şi a 
continuat măsurarea şi înregistrarea a 100 de arbori până la 
moartea sa în 1995.

Victoria Schilling care a muncit ca operatoare, secretară şi 
vistiernică a devenit conducătoarea Registrului Arborilor, 
sprijinită de un grup de voluntari pasionaţi cu care a verificat 
şi extins permanent registrul. Din 1995 Comisia Forestieră a 
recunoscut statutul excepţional al Registrului Arborilor.

În prezent Alteţa sa Regală, Prinţul de Wales este patronul 
web site-ului oficial al Registrului Arborilor, având un preşe-
dinte de onoare, doi vicepreşedinţi, 8 trezorieri (proprietari 
şi directori de arboretumuri şi grădini botanice), un director, 
un operator, o secretară şi vistiernică, un consilier tehnic, 
un înregistrator al exemplarelor seculare de tisă, un repre-

zentant la nivel european, un editor, un coordonator al eve-
nimentelor şi un consultant de mediu, ca suporter voluntar. 
Aceasta evidenţiază elocvent cât de importanţi sunt arborii 
excepţionali pentr-o ţară civilizată ca Anglia.

Cunoscută ca Registrul Arborilor din Insulele Britanice sau din 
Anglia şi Irlanda, această instituţie cuprinde o moştenire 
minunată de 150 de arbori notabili şi este membră fonda-
toare a Forumului European a Arborilor Campioni, care la 
23.10.2010 a ţinut în Arboretumul Wespelaar din Belgia pri-
ma reuniune internaţională a arborilor notabili din Europa. 
Au participat la reuniune specialişti arboricultori din Belgia, 
Franţa, Germania, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Olanda, 
Polonia şi Elveţia. De reţinut dintre preocupările forumului:

•	 găsirea de fonduri pentru proiectele de cercetare;

•	 lansarea preocupărilor pentru arborii excepţionali în ţări-
le din sudul şi estul Europei;

•	 menţinerea pe internet a unor legături şi schimburi de in-
formaţii permanente între ţări;

•	 mişcarea internaţională pentru arborii excepţionali, lan-
sată de Anglia se doreşte a nu fi dominată de această ţară 
şi ca atare următoarea reuniune va fi organizată de o altă 
ţară.

În Germania, fundaţia ,,Baum des Jahres” numeşte cu înce-
pere din 1989 un arbore care este obiectul unei atenţii deo-
sebite în cursul anului respectiv. Anul 2004 a fost închinat 
speciei Abies alba (Teuşan, 2011).

În SUA s-a elaborat şi se actualizează permanent un Registru 
Naţional al celor mai mari arbori, cuprinzând localizarea lor, 
înălţimea, circumferinţa trunchiului, diametrul coroanei şi 
punctajul total (Radu, 2010).

1.2. În România

•	 Ocrotirea patrimoniului natural este promovat din 1908 
de Petre Antonescu;

•	 Arborii seculari sunt consideraţi monumente naţionale 
(Rev. Pădurilor, 12/1925);

•	 În primul inventar al monumentelor naturii sunt incluşi şi 
teiul lui Eminescu, gorunul lui Horea de la Ţebea şi stejarul 

ARBORI ExCEPţIONALI
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Mitropoliei din Blaj (Borza 1924);

•	 Monumentele naturii din România (Pop and Sălăgeanu, 
1965) cuprind pe lângă speciile de tisă, larice şi zâmbru 
ocrotite şi o serie de specii din rezervaţii şi chiar arbori 
izolaţi de stejar, gorun, molid, fag şi mesteacăn;

•	 În ,,Istoria pădurii româneşti” (Giurescu, 1975) se prezintă 
arborii excepţionali descrişi în Revista Pădurilor dar şi în 
presă, cum ar fi: stejarul de 800 de ani de la Ghergani, ste-
jarul de la Vizantea, regele brazilor de la Tihuţa, castanul 
de la Nerez, molidul şi bradul de la Cheia, nucul de la Arno-
ta, ulmul din Câmpulung Moldovenesc;

•	 Numeroase semnalări de arbori seculari şi monumente ale 
naturii cu precizarea înălţimii, circumferinţei şi vârstei se 
găsesc în lucrarea ,, Invitaţie la drumeţie” (Niţu and Toa-
der, 1976);

•	 În rezervaţii şi parcuri naturale şi naţionale (Mohan et al., 
1993) se acordă de asemenea atenţie arborilor seculari;

•	 Victor Giurgiu şi colaboratorii prezintă la nivel academic 
performanţele dimensionale şi vârstele arborilor excepţio-
nali în ,,Pădurile virgine din România” (2001);

•	 Numărul mare şi prestigiul autorilor şi coordonatorilor 
care semnalează arbori excepţionali şi în lucrarea „Păduri-
le României - Parcuri Naţionale şi Parcuri naturale” relevă 
de asemenea importanţa acestora (Toader et al., 2004).

2. Diversitatea terminologiei
2.1. Denumirea arborilor excepţionali selectaţi în 
străinătate

Variabilitatea mare a arborilor selectaţi în timp şi spaţiu a 
determinat o mare diversitate a denumirii lor:

•	 „arbori remarcabili” (Balanger, 1989), ,,suveniruri ale liber-
tăţii” (Gadant 1989), ,,uriaşi cu picioare de lut” (Bastin and 
Stassén, 1993) sau simplu: ,,venerabili” (Bourdu, 1994) în 
Franţa;

•	 „martori vii” (Frölich 2000), ,,arbori de mitologie”(Laudert, 
2001), sau ,,bătrâni” (Kühn, 2003) în Germania;

•	 „arbori monumentali” (de Graaff et. al., 1996) în Olanda;

•	 „arbori mari” (Brutta et. al., 1986) în Italia;

•	 „campioni” (Mitchell et. al., 1990), ,,mari” (1991), 
,,antici”(Rackham, 1994), ,,martori vii” (Russel et al., 
2005), ori ,,notabili”;

•	 „arbori faimoşi şi istorici” în America.

2.2. Adoptarea denumirii de arbori excepţionali în Ro-
mânia

În ţara noastră s-a folosit denumirea de ,,monumente ale na-
turii” din 1924 după Borza, dar în ultimii ani s-au preluat şi 
termenii de: remarcabili, notabili, celebrii, faimoşi, veterani 
şi mai ales excepţionali.

Arborii excepţionali sunt elitele milioanelor de arbori, orga-
nizaţi în cele mai complexe ecosisteme de pe planetă: pădu-
rile. Acolo unde aceste ecosisteme forestiere nu au fost per-
turbate, aşa cum se întâmplă în România pa 250000 ha de 
păduri virgine şi cvasivirgine, cum este de exemplu Izvorul 
Nerei, parcul Coroş-Semenic, fagul atinge 51,8m înălţime, fi-
ind cel mai înalt din Europa şi 500 de ani vârstă fiind cel mai 
vârstnic din Europa.

  

Fig. 1-3. Arbori deosebiti: fagul de la Izvorul Nerei cu 51,8 m înălţime (1 – foto I.A. Biriş); plopul alb cu 13 m circumferinţă,de la 
Rafailă (2 – foto I. Lupu); stejarul de 800 ani de la Cajvana (3 – foto I. Lupu) 

Special trees: 51.8 m height European beech of Izvorul Nerei (1); 13 m circumference white poplar of Rafailă (2); 800 years common oak of Cajvana (3)

Arborii excepţionali sunt monumente vii, singuratice, care 
au supravieţuit uraganelor, incendiilor, războaielor şi polu-
ării, rămânând semeţe în mijlocul păşunilor şi localităţilor 
de-a lungul sutelor de ani cum este plopul alb de 900 de ani 
din satul Plopi comuna Drăcşenei, judeţul Teleorman (http://
www.plecat de acasă.net/2011) şi cel de la Rafailă, judeţul 

Vaslui cu circumferinţa de 13m, campionii Europei, stejarul 
de la Burla de 800 de ani, ulmul de munte de 700 de ani din 
Câmpulung Moldovenesc (Şova,1975), teiul argintiu de 680 
de ani de la Poieneşti, judeţul Vaslui (Lupu, 2013).

Arborii excepţionali sunt vestigii istorice, martori vi ale is-
toriei noastre zbuciumate, contemporani ai eroilor noştri 
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naţionali, ai personalităţilor preţuite din literatură şi ştiinţă.

•	 Ne înclinăm cu respect şi admiraţie în faţa stejarului de 
800 de ani de la Cajvana, martor viu al războaielor de apă-
rare a patriei, duse cu atâta vitejie de Ştefan cel Mare;

•	 Ne înfiorăm cu emoţie în faşa stejarului de la Ţebea, unde 
Horea a luptat neînfricat şi s-a jertfit pentru libertate şi 
dreptate;

•	 Îngenunchem cu pioşenie şi recunoştinţă în faţa gorunului 
lui Avram Iancu, cel mai îndrăgit erou naţional al poporu-
lui Român;

•	 Retrăim farmecul neîntrecut al poeziilor lui Eminescu în 
faţa teiului argintiu de la Copou, Iaşi;

•	 Ne aducem aminte cu admiraţie ataşament şi respect, de 
profesorul Atanasie Haralamb, în faţa teiului din Parcul 
Baia Mare, la umbra căruia ne îndemna la perfecţionare 
profesională;

•	 Rostim cu demnitate promisiunea de-a urma exemplul de 
cercetător pasionat şi de caracter ferm dar drept şi priete-
nos al doctorului docent Ioan Lupe, în faţa bradului de la 
gura Râului, de lângă Sibiu.

3. Legislaţia arborilor exemplari
În România, ocrotirea mediului înconjurător se face în baza 
legii 9/1973, ocrotirea monumentelor naturii în bata decre-
tului 237/1950, iar la nivel de judeţe prin numeroase decizii 
locale. Cum conservarea arborilor excepţionali are un speci-
fic cu totul particular şi nu se potriveşte deloc cu conservarea 
celorlalte monumente ale naturii (peşteri, mlaştini, păsări, 
animale) s-au făcut propuneri pentru o lege privind conser-
varea arborilor excepţionali (Bolea et al., 2011). Proiectul de 
lege a fost susţinut în parlament de dr. ing. Pavel Horj şi în 
prezent se găseşte în faza de discuţie publică.

4. Performanţe biometrice şi de longevitate 
atinse de arborii din România
Străbătută de Munţii Carpaţi, spălată de apele Dunării şi ale 
Mării Negre şi beneficiind de o climă la fel de generoasă ca şi 
relieful său, România este ţara minunată, nu numai a arbori-
lor excepţionali, ci şi a campionilor europeni.:

•	 17 arbori campioni europeni la înălţime (tab. 1);

•	 4 arbori campioni europeni în circumferinţă (tab.2);

•	 13 arbori campioni europeni la longevitate (tab.3);

Tab. 1. Performanţele biometrice şi de longevitate atinse de arbori în Europa / Tree biometric and longevity performance in Euro-
pe a) Înălţime (m) / Height (m)

Nr. 
crt.

Ţara
Specia

Româ-
nia

Munte-
negru Belgia

Bosnia-
Herţe-

govina

Olan
da Slovacia Slovenia Franţa Germa-

nia
Regatul 

Unit Polonia Ungaria Finlan-
da

1 Abies alba 54,00
2 A. nordmaniana 39,00
3 A. concolor 28,00
4 A. faxoniana 36,50
5 Acer platanoides 37,20
6 A. pseudoplatanus 40,00
7 Aesculus hippocastanum 36,80
8 Alnus glutinosa 39,20
9 Betula pendula

10 Carpinus betulus
11 Astanea sativa 36,00
12 Catalpa speciosa 26,60
13 Cedrus libani 36,00
14 Chamaecyparis lawsoniana 30,80
15 Cryptomeria japonica 33,20
16 Fagus sylvatica 51,80
17 Fraxinus escelsior 48,00
18 Ginkgo biloba 31,70
19 Gleditsia triacanthos 31,30
20 Juglans nigra 36,00
21 Juglans regia 36,00
22 Koelreuteria panniculata
23 Larix decidua 53,80
24 Liriodendron tulipifera 40,50
25 Magnolia acuminata 32,60

26 Paulownia tomentosa 19,60
27 Phellodendron amurense 15,00
28 Picea abies 62,26
29 P. pungens 29,60
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Nr. 
crt.

Ţara
Specia

Româ-
nia

Munte-
negru Belgia

Bosnia-
Herţe-

govina

Olan
da Slovacia Slovenia Franţa Germa-

nia
Regatul 

Unit Polonia Ungaria Finlan-
da

30 Pinus cembra 21,00
31 P. nigra 47,40
32 P. strobus 48,00
33 P. sylvestris 42,00
34 Platanus x hispanica 48,56
35 Populus alba 53,00
36 P. nigra 42,00
37 P. tremula 41,40
38 P. canadensis
39 P. canescens 39,10
40 Prunus avium 39,00
41 P. serotina
42 Pyrus piraster
43 Quercus pedunculiflora 32,70
44 Q. petraea 48,40
45 Q. robur 43,60
46 Q. rubra 39,60
47 Q. frainetto
48 Q. ceris 36,60
49 Robinia pseudaccacia 33,80
50 Salix alba -35,00

51 Sequoiadendron giganteum 58,10

52 Sorbus aucuparia 22,30
53 S. torminalis 35,10

54 Styphnolobium japonicum 27,00

55 Taxodium distichum -41,50

56 Taxus baccata 24,00
57 Thuja plicata 39,80
58 Tilia cordata -38,00
59 T. platyphillos 41,80
60 T. tomentosa 40,00
61 Ulmus glabra 40,40
62 U. laevis 32,20
63 U. minor 43,00

64 Pseudotsuga menziesii 63,79

Total 17 1 3 1 7 3 4 6 6 5 5 - 1

b) Circumferinţă (m) / Circumference (=girth) (m)

Nr. 
crt.

Ţara
Specia

Româ-
nia Elveţia

Mun-
tene-
gru

Austria Belgia Cehia Olanda Slova-
cia Italia Franţa Ger-

mania
Reg. 
Unit Spania Unga-

ria Suedia

1 Abies alba 9,53
2 A. nordmaniana 3,90
3 A. concolor 2,36
4 A. faxoniana
5 Acer platanoides
6 A. pseudoplatanus
7 Aesculus hippocastanum 7,03
8 Alnus glutinosa
9 Betula pendula

10 Carpinus betulus
11 Castanea sativa 12,4
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Nr. 
crt.

Ţara
Specia

Româ-
nia Elveţia

Mun-
tene-
gru

Austria Belgia Cehia Olanda Slova-
cia Italia Franţa Ger-

mania
Reg. 
Unit Spania Unga-

ria Suedia

12 Catalpa speciosa 3,26
13 Cedrus libani 8,10
14 Chamaecyparis lawsoniana 3,61
15 Cryptomeria japonica 4,83
16 Fagus sylvatica 9,36
17 Fraxinus escelsior 8,02
18 Ginkgo biloba 6,22
19 Gleditsia triacanthos 3,77
20 Juglans nigra 6,26
21 Juglans regia 9,05
22 Koelreuteria panniculata
23 Larix decidua 11,20
24 Liriodendron tulipifera 6,67
25 Magnolia acuminata 3,24
26 Paulownia tomentosa 4,63
27 Phellodendron amurense 4,38
28 Picea abies 7,54 6,71
29 P. pungens 1,95

Morus alba 5,54
30 Pinus cembra 3,50
31 P. nigra 6,00
32 P. strobus 4,40
33 P. sylvestris 5,10
34 Platanus x hispanica 10,00
35 Populus alba 13,00
36 P. nigra 10,72
37 P. tremula
38 P. canadensis
39 P. canescens
40 Prunus avium 4,61
41 P. serotina
42 Pyrus piraster 3,75
43 Quercus pedunculiflora 6,27
44 Q. petraea 13,00
45 Q. robur 14,75
46 Q. rubra 5,84
47 Q. frainetto
48 Q. ceris
49 Robinia pseudaccacia 6,30
50 Salix alba 8,40
51 Sequoiadendron giganteum 12,88
52 Sorbus aucuparia
53 S. torminalis 3,37
54 Styphnolobium japonicum 6,80
55 Taxodium distichum 8,60
56 Taxus baccata 12,44
57 Thuja plicata 5,92
58 Tilia cordata 13,35
59 T. platyphillos 11,61
60 Tilia tomentosa 6,40
61 Ulmus glabra 6,80
62 U. laevis 9,50
63 U. minor 6,63
64 Pseudotsuga menziesii 6,05

Total 4 2 1 1 5 1 3 3 1 4 10 6 1 9 1
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c) Vârstă (ani) / Age (years)

Nr. 
crt.

Ţara
Specia România Elveţia Austria Belgia Cehia Olanda Slovacia Italia Franţa Germania Regatul

Unit
1 Abies alba 550
2 A. nordmaniana
3 A. concolor
4 A. faxoniana
5 Acer platanoides
6 A. pseudoplatanus
7 Aesculus hippocastanum 263
8 Alnus glutinosa
9 Betula pendula

10 Carpinus betulus
11 Castanea sativa 2613
12 Catalpa speciosa 90
13 Cedrus libani
14 Chamaecyparis lawsoniana 193
15 Cryptomeria japonica
16 Fagus sylvatica 500
17 Fraxinus escelsior 450
18 Ginkgo biloba
19 Gleditsia triacanthos 230
20 Juglans nigra 301
21 Juglans regia 400
22 Koelreuteria panniculata
23 Larix decidua 813
24 Liriodendron tulipifera 440
25 Magnolia acuminata 113
26 Paulownia tomentosa 113
27 Phellodendron amurense 63
28 Picea abies 392
29 P. pungens
30 Morus alba 243
31 Pinus cembra 103
32 P. nigra 1033
33 P. strobus 352
34 P. sylvestris
35 Platanus x hispanica 413
36 Populus alba 900
37 P. nigra 700
38 P. tremula
39 P. canadensis
40 P. canescens
41 Prunus avium 113
42 P. serotina
43 Pyrus piraster
44 Quercus pedunculiflora 500
45 Q. petraea 1011
46 Q. robur 913
47 Q. rubra 213
48 Q. frainetto
49 Q. ceris
50 Robinia pseudaccacia 411
51 Salix alba 188
52 Sequoiadendron giganteum 200
53 Sorbus aucuparia
54 S. torminalis 181
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55 Styphnolobium japonicum 201
56 Taxodium distichum 410
57 Taxus baccata 2263
58 Thuja plicata 176
59 Tilia cordata 813
60 T. platyphillos 1261
61 Tilia tomentosa 679
62 Ulmus glabra 700
63 U. laevis 413
64 U. minor 413
65 Pseudotsuga menziesii 169

Total 13 1 1 1 1 5 5 1 5 7 3

Şi la aceşti arbori performanţi se adaugă nenumăraţi arbori 

simbol şi legendari, care constituie fiecare în parte, un punct 

de atracţie turistică, un muzeu de educaţie civică, un centru 

de perfecţionare profesională.

Cum se poate ca o asemenea ţară, binecuvântată de Dum-

nezeu, să figureze pe harta Europei (fig. 4-5) ca o pată gri, 

fără nici o preocupare faţă de arborii excepţionali, o ţară fără 

album şi registru naţional al arborilor excepţionali şi fără o 

hartă cu amplasarea lor.

Fig. 4-5. Ţările cu evidenţa arborilor excepţionali (albastru – 
4); Amplasarea arborilor excepţionali în Europa (5)  

Countries keeping the evidence of exceptional trees (blue – 4); Location 
of famous trees in Europe (5)

Datele preliminare, rezultate din centralizarea lucrărilor de 
specialitate din ţară, fără a fi reactualizate, relevă următo-
rii campioni europeni, în raport cu registrele internaţionale 
existente în 2013:

Tab. 2. Arborii cu cele mai mari înălţimi din Europa 
The tallest trees in Europe

Specia Înălţimea
(m) Localizare Autor Anul

Abies normandiana 39,00 Arboretum Mihăieşti E. Stuparu 2013
Abies faxoniana 36,50 Arboretum Simeria C. Coandă 2013

Acer pseudoplatanus 40,00 Strâmbu Băiuţi M. Bârda 2010
Catalpa speciosa 26,60 Arboretum Simeria C. Coandă 2013

Fagus silvatica 51,80 Izvoarele Nerei R. Tomescu, D. Târziu 2004-2008
Juglans nigra 36,00 Arboretum Mihăieşti E. Stuparu 2010
Juglans regia 36,00 Arboretum Mihăieşti E. Stuparu 2010

Phellodendron amurense 15,00 Grădina Dendrologică Hemeiuş T. Blaga 2013
Pinus cembra 21,00 Rezervaţia Pietrosul Rodnei V. Bolea 2003
Pinus strobus 48,00 Parcul Central Baia Mare V. Bolea 2013
Populus alba 53,00 Grădina Dendrologică Hemeiuş T. Blaga 2013
Prunus avium 39,00 Arboretum Mihăieşti T. Blaga, E. Stuparu 2013

Salix alba 35,00 Arboretum Simeria C. Coandă 2013
Taxodium distichum 41,50 Parcul Poporului Craiova http://sta-

Tilia cordota 38,00 Cămârzana, jud. Maramureş M. Bârda 2013
Tilia tomentosa 40,00 Băseşti, jud. Maramureş I. Nădişan 2002

Ulmus minor 43,00 Calafat, jud. Dolj C. Stoiculescu 1975
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Considerăm că aceste înălţimi excepţionale se datorează ne-
intervenţiei omului în pădurile virgine, lucrărilor timide de 
îngrijire a arborilor din România şi preocupărilor meritorii 
din parcuri şi arboretumuri de extindere şi îngrijire a speci-
ilor exotice.

Fig. 6. Tilia tomentosa – 40 m, Băseşti, jud. Maramureş 
(I. Nădişan, 2002)

Fig. 7. Ulmus minor – 43 m, Calafat, jud. Dolj 
(C. Stoiculescu, 1975)

Tab. 3. Arborii cu cele mai mari circumferinţe din Europa 
The thicker (girth) trees in Europe

Specia Circum-ferinţa (m) Localizare Autor Anul
Fagus silvatica 9,36 Munţii Iezer, O.S. Aninoasa I.A. Biriş 2010

Picea abies 7,54 Păd. Harţagu, O.S. Nehoiaş, M. Penteleu I. Popescu-Zeletin 1956
Populus alba 13,00 Rafailă, jud. Vaslui M. Chiriac 2013
Ulmus minor 6,63 Calafat, jud. Dolj C. Stoiculescu 1975

Aceşti arbori uriaşi, evidenţiază eficienţa Comisiilor de Ocrotire a Monumentelor naturii şi respectul de care se bucură în 
rândul populaţiei.

Tab. 4. Arborii cei mai bătrâni din Europa 
The oldest trees in Europe

Specia Vârsta
(ani) Localizare Autor Anul

Abies alba 550 loc. Gilort, M. Rânca A. Ardelean, Gh. Mohan 2012
Catalpa speciosa 90 Arboretum Simeria C. Coandă, St. Radu 2012

Fagus silvatica 500 M. Iezer, O.S. Aninoasa I.A. Biriş 2010

Fraxinus excelsior 450 sat Branişte, com. Dăneşti,
jud. Dolj http://www.plecatdeacasa.net/2011 2011

Juglans regia 400 com. Costeşti, jud. Vrancea http://www.plecatdeacasa.net/2011 2011
Picea abies 392 O.S. Tarcău, P. Bradosche 2008

Platanus x hispanica 413 Podul Cotroceni, Bucureşti http://www.digi24.ro
Populus alba 900 sat Plopi, com. Drăcşeni, jud. Teleorman http://www.plecatdeacasa.net/2011 2011
Populus nigra 700 V. Someş, Mocod, com. Nimigea, jud. Bistriţa http://www.plecatdeacasa.net/2011 2011

Quercus pedunculiflora 500 sat Dioşti, jud. Olt I. Voiculescu, Rev. Păd. 3/1954 şi 5/2010
Sequoiadendron giganteum 200 com. Ardusat, Dealu Trâmbiţii, jud. Maramureş I. Nădişan 2002

Tilia tomentosa 679 com. Poieneşti, O.S. Bârlad, jud. Vaslui I. Lupu 2013
Ulmus glabra 700 loc. Câmpulung Moldovenesc C.C. Giurescu 1975

De asemenea vârstele mari atinse de aceste specii dovedesc nu numai rezistenţa multiseculară la factorii vătămători, la exce-
sele climatice, la insecte şi ciuperci, ci şi tradiţia seculară a poporului nostru de ocrotire a arborilor excepţionali.



Anul XVIII | Nr. 32 | 2013

73

5. Acumularea şi valorificarea informaţiilor 
privind arborii excepţionali
5.1. Acţiuni şi proiecte pentru identificarea şi conser-
varea arborilor excepţionali

Aşa cum s-a arătat şi în capitolul 1.2. Comisiile de Ocrotire a 
monumentelor Naturii desfăşoară de multă vreme o activita-
te eficientă şi competentă.

Exemplificăm Grupul de lucru de la Baia Mare: format din: 
Marcian Bîrda, Gheorghe Marinca şi Marinel Rob de la Uni-
versitatea ,,Vasile Goldiş”, Ion Nădişan delegat al Comisiei 
Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, Mire-
la Sima şi Ovidiu Blezu reprezentanţi SPAU – Primăria Baia 
Mare, Oana Dancu reprezentant Direcţia Silvică – Parcul Na-
tural Munţii Maramureşului şi Bianca Neamţ reprezentant 
APM Maramureş. Aceşti pasionaţi ocrotitori, identifică noi 
arbori excepţionali, verifică periodic pe cei aflaţi în evidenţe, 
fotografiază, măsoară elementele biometrice şi propun mă-
suri de ocrotire şi îmbunătăţire a stării lor de sănătate.

Asociaţia Dendro – Ornamentală ,,Anastasie Fătu” Iaşi, al că-
rui preşedinte este dr. ing. Ionel Lupu, un reputat specialist 
în determinarea nedistructivă a vârstei arborilor seculari, se 
remarcă prin numeroase documentaţii pentru propunerea 
arborilor excepţionali ca monumente ale naturii, prin întoc-
mirea unor devize model de îngrijire şi protejare a arborilor 
excepţionali, prin popularizarea arborilor seculari, vestigii 
istorice ori ,,bijuterii” peisagistice la presa locală (Ziarul de 
Iaşi) şi şi prin frumoasa şi rodnica colaborare cu Agenţia de 
Protecţia mediului Iaşi – geograf Bomber Ezs şi ecolog Lore-
dana Cantemir.

Expresie a ataşamentului faţă de arborii excepţionali, se ma-
nifestă şi acţiunile de identificare şi popularizare a acestora 
de către ONG-uri, fundaţii şi societăţi, inclusiv prin proiecte 
cu fonduri europene, cum ar fi:

•	 Campania ,,Adoptă un stejar” (2004);

•	 Proiectul ,,Pădurile Bucovinei”;

•	 Concursul ,, Arborele anului” (ediţia 2010 şi 2011) iniţiată 
şi implementată de Fundaţia pentru Parteneriat din Mier-
curea Ciuc (Potozky) în urma căruia teiul din Leliceni a câş-
tigat şi titlul de Arborele Anului 2011 în Europa;

•	 Proiectul în curs: ,,Educaţia şi formarea profesională pri-
vind managementul arborilor de vârstă înaintată VETree 
EU Leonardo de Vinci, care vizează transferul de informa-
ţii, având ca aplicant: Fundaţia Pro Natura şi cinci parteneri: 
Ancient Tree Forum (UK), Amigos del los Arbores Vejos (Spa-
nia), Inverde (Belgia), Societatea Progresul Silvic (România) 
şi European Arboricultural Council (Ureche, 2013).

5.2. Revistele de specialitate

Aşa cum în Franţa: Revue Forestiers France, Les Chaiers 
d’Arbre Actual şi alte publicaţii, fundamentează ştiinţific 
conservarea şi gestionarea arborilor din pădure şi din zonele 
de agrement, mai ales după ravagiile uraganelor din 1978, ci-
cloanelor din 1990 şi a furtunilor din 1999 şi în ţara noastră:

•	 Revista Pădurilor a semnalat şi a descris cei mai valoroşi 
arbori excepţionali (Popescu Z., 8/1956; Stoiculescu C.D., 
1975 etc.);

•	 Buletinul Grădinii Botanice Iaşi a publicat numeroase arti-
cole privind arborii seculari (Geacu S., Loghin M., 10/2001);

•	 Comunicări de Geografie a semnalat şi descris de asemenea 
o serie de arbori seculari (Geacu S., Loghin M., vol V/2001);

•	 Revista geografică şi-a adus contribuţia la identificarea şi descri-
erea unor valoroşi arbori seculari (Loghin M., Geacu S., VI/1999);

•	 Revista Pădurea Noastră a popularizat, datele biometrice şi lo-
calizarea unor arbori seculari (Loghin M., Geacu S., 444/2000);

•	 Revista de Silvicultură şi cinegetică, mai ales după 2005 
şi-a adus contribuţia la descrierea şi ierarhizarea arborilor 
excepţionali din parcurile şi pădurile D. S. Baia Mare, Sibiu, 
Braşov şi din parcurile Naturale şi Naţionale şi va juca un rol 
principal şi pe viitor în identificarea, verificarea dimensiu-
nilor şi vârstelor, determinarea cu GPS-ul a coordonatelor 
geografice, completarea şi realizarea Registrului Arborilor 
Excepţionali, continuarea apelurilor pentru salvarea (Radu 
and Coandă, 2005), popularizarea arborilor excepţionali 
din ţară şi străinătate (Teuşan A.) încetarea agresiunilor 
(Gavrilescu et al., 2010), aplicarea diagnozelor foliare (Bo-
lea and Chira, 2007) elaborarea proiectelor cu colaborare 
internaţională (Ureche, 2013) şi propunerea unei legislaţii 
mai eficiente în ocrotirea arborilor excepţionali (Bolea V., 
Balabasciuc C., Florescu I., Stoiculescu C.D.,RSC, 29/2011).

5.3. Cartea de aur a arborilor excepţionali din România

În baza articolelor scrise în revistele de specialitate a devenit 
posibilă elaborarea „Cărţii de aur a arborilor excepţionali din 
România” cu următorul cuprins:

1. Importanţa arborilor excepţionali

1.1. Să salvăm arborii remarcabili – adevărate comori vii, pe 
cale de dispariţie – Stelian Radu, Corina Coandă
1.2. Bradul alb – mai mult decât o specie silvică? – Aurel Teuşan

2. Descrierea şi ierarhizarea arborilor excepţionali

2.1. Arborii din paradisul vegetaţiei de la Baia Mare-Valentin 
Bolea, Maftei Leşan, Nicolae Pop.
2.2. Arborii faimoşi din Braşov – Valentin Bolea, Gruiţă Ienăşoiu,
2.3. Arborii – monument ai naturii din judeţele Iaşi şi Neamţ 

– Ionel Lupu, Ezs. Bomber, Loredana Cantemir,
2.4. Arbori excepţionali din Arboretumul Mihăieşti – Elena 
Stuparu, Gheorghe Guiman,Virgil Scărlătescu
2.5. Arbori indigeni şi exotici remarcabili în Arboretumul Si-
meria – Corina Coandă, Stelian Radu
2.6. Regele molizilor din Poiana Braşov – Valentin Bolea, 
Gruiţă Ienăşoiu,
2.7. Arborii excepţionali din făgeto-brădetul de la Şinca Ve-
che – Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Radu Munteanu, Diana 
Vasile, Costel Mantale, Katalin Péter,
2.8. „Regele stejarilor”de pe păşunea din Homorod – Diana 
Vasile, Katalin Péter,
2.9.Exemplare celebre ale speciei Quercus robur L. – Valentin 
Bolea, Diana Vasile,
2.10. Ulmul (Ulmus laevis Pall.) excepţional din localitatea 
Căpeni – Diana Vasile, Cătălin Cojanu, Katalin Péter,
2.11. Ierarhizarea exemplarelor de ulmi excepţionali din Ro-
mânia – Valentin Bolea,
2.12. Arborii notabili din parcul municipiului Sf. Gheorghe 
judetul Covasna – Maria Munteanu,
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2.13. Informaţii privind arborii excepţionali – Cristinel Con-
standache, Ioan Cotârlea, Sorin Geacu, Cristian Stoiculescu, 
Ioan Nădişan, Marius Ureche, Teodor Maruşca, Florentina 
Damian.

3.Conservarea arborilor exccepţionali

3.1. Încetarea agresiunilor împotriva arborilor, primul pas în 
acţiunea de diminuare a concentraţiei bioxidului de carbon 
din aer! – Gheorghe Gavrilescu, Valentin Bolea, Diana Vasile,
3.2. Creşterea capacităţii arborilor de sechestrare a CO2 – Va-
lentin Bolea, Dănuţ Chira, Diana Vasile
3.3. Pădurea urbană – Valentin Bolea, Diana Vasile
3.4. Metoda bioindicatorilor şi bioacumulatorilor în detectarea, 
evaluarea şi supravegherea poluării – Valentin Bolea, Dănuţ Chira,
3.5. Domenii de aplicare a metodei arborilor bioindicatori şi 
bioacumulatori – Valentin Bolea, Dănuţ Chira.
4. Anexe

4.1. Proiect de lege privind conservarea arborilor excepţio-
nali din România – Valentin Bolea, Casian Balabasciuc, Ion 
Florescu, Cristian Stoiculescu

4.2. Carta europeană a arborelui excepţional

Cartea este aşteptată cu nerăbdare de silvicultori, horticul-
tori, de profesori şi cercetători, de elevi şi studenţi, arhitecţi 
şi urbanişti, peisagişti şi ocrotitori ai naturii, de proprietari 
şi gestionari, istorici şi turişti din Ministerul Mediului, Pă-
durilor, Educaţiei şi Turismului, dar din păcate nu se găsesc 
fonduri pentru publicarea ei.

5.4. Albumul şi expoziţia arborilor excepţionali

•	 Un frumos material fotografic cu imaginea în culori a 100 
de arbori excepţionali din România, poate constituii: Volu-
mul II al Cărţii de aur a arborilor excepţionali din România;

•	 Este necesar câte un album-carte de vizită pentru fiecare 
direcţie silvică, pentru conducerea Regiei Naţionale a Pă-
durilor, a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii şi 
a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;

•	 Postere relevante pentru coridoarele şi sălile de şedinţă ale 
Ministerului, RNP-ului, Direcţiilor Silvice şi Ocoalelor Sil-
vice din întreaga ţară.

•	 Se pot asigura cu tema arborilor excepţionali exponate origina-
le şi valoroase pentru orice Expoziţie Naţională sau Judeţeană.

5.5. Site-ul Arborii excepţionali din România

Fig. 8. Emblema Site-ului Arborii excepţionali din România  
(M. Crişan, 2012) 

Emblem of the exceptional tress of Romania site (http://www.gaze-
tademaramures.ro)

În contextul în care revista de Silvicultură şi Cinegetică, care 
asigură fundamentarea ştiinţifică şi informarea privind ar-
borii excepţionali din România, apare bianual şi numai în 
300 – 400 exemplare, site-ul Arborii excepţionali din Ro-
mânia este extrem de important. El poate permite nu nu-
mai extinderea informării tuturor inginerilor silvici, biologi, 
geografi, cercetători ori profesori, O.N.G.-uri ori autorităţi, 
tineri sau bătrâni, care ştiu să aprecieze aceşti regi ai pădu-
rilor şi ai zonelor verzi urbane şi rurale, ci şi primirea şi acu-
mularea în direct a fotografiilor şi datelor biometrice privind 
arborii din toate colţurile ţării. Pe măsură ce vom reuşi să 
traducem în engleză acest site, România va ieşi din anonimat 
şi va apare în toate evidenţele şi hărţile europene.

Prin generozitatea domnului director inginer electronist Le-
onte Nistor şi a specialiştilor Flavius Nistor şi Eugen Nică de 
la SINOPTIX Braşov, datele prezentate de Redacţia Revistei 
de Silvicultură şi Cinegetică sunt introduse într-un site cu 
următorul cuprins:

Cuprins

1. Introducere
2. Obiective
3. Carta arborelui excepţional
4. Proiect de lege
5. Registrul Arborilor Excepţionali
5.1. Ce este Registrul Arborilor Excepţionali
5.2. Cum se fotografiază şi se măsoară arborii
5.3. Utilitatea registrului
5.4. Cine utilizează Registrul Arborilor Excepţionali
5.5. Registrul pe specii, pe dimensiuni şi pe vârste
5.5.1. Cei mai înalţi
5.5.2. Cei mai groşi
5.5.3. Cei mai bătrâni
6. Amplasarea pe harta României
7. Galerie de fotografii
8. Informaţii:
8.1. Grup de acţiune
8.2. Lucrări realizate
8.3. Activităţi
8.4. Noutăţi
Pentru acest site, realizat gratuit, care va deveni accesibil 
întregii populaţii din România, Societatea Progresul Silvic 
mulţumeşte conducerii şi specialiştilor instituţiei SINOPTIX 
Braşov, care oferă un model de unitate şi întrajutorare, între 
diferite ramuri ale economiei, din sectorul de stat şi particu-
lar, arunci când e vorba de prestigiul României. ■
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Abstract
Tree biometric and longetivity performances in România

Beneficiary of the influence of a variety of climate and relief conditions (from Carpathians Mt. to Danube and Black Sea; 
from artic-mountain climate to step zone), Romanian vegetation is diverse, hosting also many exceptional trees, such as 
European champions (17 height, 4 circumference, and 13 longevity champions).

Checking biometric value, creating the database and valuing the information on exceptional trees are supported by Soci-
ety „Progresul Silvic”, by Revista de Silvicultură şi Cinegetică, which has elaborate the ,,Golden book of exceptional trees 
in Romania”, „Register of exceptional trees in Romania”, a photo database with >100 trees, and the site „Exceptional trees 
in Romania” (supported by S.C. SINOPTIX).

Keywords: exceptional tree, database, Romania
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Distribution and peculiarities  
of black locust in Romania

Alexandru Liviu Ciuvăţ, Ioan Vasile Abrudan, Viorel Blujdea, Cristiana Marcu, Cristiana Dinu, 
Mihai Enescu, Ilie Silvestru Nuţă

1.Introduction
Marin Drăcea, a famous personality of Romanian silvicul-
ture, whose name identifies with the species itself (“Drăcea” 
means black locust in Bosnian language) (Stinghe & Chiriţă 
1978 in Giurgiu 2005), was mentioning the presence of black 
locust in Romania even before the XVIII century (approxi-
mately 1770); however starting with the XVIII century the 
species has been well-known throughout Valachia (south Ro-
mania). According to his research, it seems that black locust 
was brought into the country by the neighbouring Hungar-
ians, Austrians, Serbs, and Ottomans; the first name of the 
species in Romanian language being of Turkish origin (salc-
mac = hanging on branch/grape) (Drăcea 1928, 2008).

One of the most important contributions to the scientific 
knowledge of the species was brought more than 80 years 
ago (in 1923), when Marin Drăcea published his PhD thesis 
(Beitraege zur Kenntnis der Robinie in Rumaenien unter besonder. 
Berücksichtigung ihrer Kultur auf Sandböden in der Oltenia). The 
study contains detailed information on the distribution and 
the culture of black locust in Europe and Romania, research 
and data on species morphology, growth, development (es-
pecially the heart-wood formation) and productivity of black 
locust stands, still relevant due to their scientific value.

The first black locust plantation in Romania was made in 
1852 and the first reference about it – made by the economist 
P. S. Aurelian in 1875 – was in the publication „Tiara nostra“ 
(in Drăcea 1928, 2008) , whilst the first reference in the for-
eign literature about black locust in Romania by the French 
forester G. Huffel, in 1906 (Drăcea 1928, 2008). The first arti-
cle about black locust published in Revista Pădurilor – the old-
est Romanian scientific journal belongs to Danilescu (1894). 
Since then, a number of approximately 150 articles/papers 
about black locust –have been published in this journal.

2. Geographical distribution
2.1. Global distribution and general information on 
the species

Black locust (Robinia pseudoacacia L.) is a tree reaching 

heights of over 25 m, native to the eastern part of North 
America, where it occupies an area of   approximately 38 mil-
lion hectares (area deducted from Brown & Schroeder 1999 
and data available at www.fs.fed.us). Nowadays it is cultivat-
ed on almost all continents. The species was brought to Eu-
rope in 1601, by Jean Robin, a French royal botanist. Some 
information on the global distribution of black locust based 
on available data at the time of research, is presented in Ta-
ble 1, and detailed in the Annex 1.

Table 1. Global distribution of black locust

Continent Area (ha) Source

U.S.A. (Eastern part) 38.135.000
http://www.fs.fed.us/ne/delaware/atlas/
wtiv_chng901.htm, Oct 1 1999, Brown & 

Schroeder, 1999

Asia 2.395.000 Keresztesi 1988, de los Angeles Gras 1991, 
Porojan 2007

Europe 1.389.601
Keresztesi 1988, Benčat 1989, de los Ange-
les Gras 1991, Capcelea et al. 2011, Maltoni 

et al. 2012, Rédei et al. 2012

TOTAL (ha) 41.919.601

2.2. Distribution in Romania

Although fossil fragments of black locust were found in rock 
layers corresponding to the Tertiary geologic period in Eu-
rope (Keller 1900 in Vadas 1914), this species is considered 
non-indigenous in Romania, the provenance of the first indi-
viduals being still debatable.

The area of black locust stands in Romania has increased 
continuously, reaching nowadays about 250,000 ha (Giurgiu 
2005, Şofletea & Curtu 2007, IFN 2012, Neţoiu 2012).

2.2.1. Distribution map of black locust

The Distribution map of black locust stands within the forest 
zones in Romania was developed by updating the Geospatial 
forest database of Romania (finalised in the year 2008) based 
on the latest data available from the Forest Management 
Plans (2008-2012 period) for the main distribution regions 
of black locust: Southern, Western, Central and Eastern Ro-
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mania. The basis for the map was the Forest Map of Romania 
(Doniţă et al. 2008) in which areas with black locust which 
were not reported before were included and highlighted.

In order to transpose into GIS the Forest Management Plans 
(scale 1:20 000) containing the black locust stands, several 
steps were taken: first the cartographic material (maps) was 
scanned, transferring the data from the hard to the digital 
format (raster), which in turn were georeferenced based on 
the 1970 Stereographic projection orthophotoplans (high 
resolution aerial photographs), recorded in the period 2003-
2005. Second step consisted of vectorizing the areas of black 
locust stands, thus obtaining the area and geographical posi-
tion of black locust stands at management unit level. These 
steps allow for processing the data and restore the maps at 
any scale in GIS format. Final step consisted of analysing the 
data and calculating the areas occupied by black locust in the 
main forest zones of Romania. The final product is the map 
shown in Figure 1.

Figure 1. Geographical distribution of black locust stands in the main 
forest zones of Romania

As it can be seen from Figure 1 and also according to the Na-
tional Forest Inventory (2012), the species has three major 
areas of cultivation directly related to soil and climate condi-
tions: in the south of the country (Olt, Dolj, Mehedinţi, Gorj, 
Vâlcea and Argeş counties), in the west (Satu Mare, Bihor and 
Hunedoara counties) and in the east (Galaţi, Vaslui and Iaşi 
counties) summing up circa 100,000 ha. The other approxi-
mately 150,000 ha are spread across all the other 30 counties 
of the country.

2.3. Silviculture

Although it had been planted by peasants in their house-
holds and on the streets of villages for at least 50 years be-
fore (Rădulescu 1955), the first large area plantation of black 
locust was made in 1852. The aim was to stabilize the „flying 
sands”1 that were degrading the agricultural lands in that re-
gion. Because of the success in stopping the advancement of 
the sands, the afforestations continued in 1861-1862, then 
in 1870-1875 at Desa, followed by Piscu Tunari and Ciuper-
ceni in 1883, all located in the south of Dolj County in the 
Danube River flood plain (Costea et al. 1969a). Thus by the 
beginning of the XIX century in the southern Oltenia region 
1 „Flying sands” are sand particles moving under the action of 
wind, leading to the formation of sand dunes

there were approximately 10000 ha of flying sands stabi-
lized through black locust cultures (Nuţă 2007).

The plantations were mainly pure stands (100% black locust) 
with planting densities ranging from 1 m x 1 m in the case 
of forest shelterbelts to 1.5 (1) x 1 (1.5) m, and 2 m x 1 (1.5) 
m for pure stands. For the early plantations, foresters used 
seed imported from Hungary, Turky, Yugoslavia and Austria 
(leading to morphological and phonological variety), but 
they quickly adapted by establishing local nurseries and pro-
ducing seedlings (Costea et al. 1969a).

Practice has proved that when planted in mixed cultures, (e.g. 
with oak, honey locust, pine species, bush species) the other 
species have to be grouped otherwise black locust eliminates 
them (Cartianu 1906, Traci 1960, Pârvu et al. 1969).

After the end of World War II, all Romanian forests were 
nationalized in 1948. Under state management the area of 
black locust stands increased, so that by the year 1962 it 
reached about 75816 ha, 56% (42687 ha) being concentrated 
in Oltenia, 35% in the south-east, and 8% in the west of the 
country (Lăzărescu 1968, Costea et al. 1969a). The problem 
was that nearly 90% of them were second or third generation 
coppiced (Milescu & Armăşescu 1960).

National Forest Inventory conducted in 1984 revealed the 
fact that in only 20 years black locust stands nearly doubled 
in area, reaching 146,499 ha. This rapid increase started 
in 1969 with the establishment of forest shelterbelts2 on 
115,500 ha (until 1980) in the Sadova-Corabia region with 
the purpose of protecting agricultural lands, infrastructure 
and local communities against wind, snow and sand move-
ment.

Because of its high productivity at early ages, black locust 
was sometimes planted on high productivity sites replacing 
native species (especially Quercus sp.), thus diminishing lo-
cal biodiversity (specific to mixed oak natural forest types) 
and empowering the soil mineral reserves (Dănescu et al. 
2003). One example is given by Popa (2003) about the refor-
estation of the degraded forests (mostly second/third gener-
ation coppiced oak species) in Covurlui Plateau, based on the 
documents in the archive of Vrancea Forest Office. He shows 
that the main species used to substitute the native oaks was 
Robinia pseudoacacia wich in many cases was planted on soils 
types that demanded afforestation according to natural type 
of forest based on Quercus sp. mixed with supporting species 
(Fraxinus sp., Ulmus sp., Tilia sp.).

In some cases black locust was planted on compact soils, or 
soils with high concentrations of calcium carbonate in the 
upper layer, leading to slow growth, low productivities and 
in many cases to dying of trees. In these situations it is 
necessary to substitute the black locust with native species 
adapted to local site conditions like the native oak species 
(Abrudan 2007).

In 1991 the forest restitution to former owners was initiated, 
and three restitution laws were implemented3 successively to 

2  Forest cultures in the form of belts of variable width and length 
placed at certain distance from one-another aimed at protecting an 
objective against damaging factors (Nuță 2007)

3 Law 18/1991, Law 1/2000 and Law 247/2005
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restitute the forests to their owners prior to 1948 nation-
alization (Abrudan & Ioraş 2006). Through these laws more 
than 3000000 ha (about 45% of the national forest area) 
were given back to both individuals and legal entities, thus 
large areas of black locust stands were transferred to private 
ownership/management. Unfortunately, in several cases 
this led to illegal logging and lack of management which re-
sulted in the degradation of thousands of hectares of black 
locust stands under private ownership (Blujdea et al. 2010).

Nevertheless in 2008, according to NFA statistics4 the spe-
cies occupied an area of 155687 ha from the state owned for-
ests (5% of state forests), with another approximately 95000 
ha of black locust stands being under private ownership (IFN 
2012). This steady increase of the black locust area was mainly 
due to afforestation carried out by the state and private forest 
sectors (private forest owners). During 1990-2009 period the 
National Forest Administration (NFA) afforested 30586 ha of 
degraded/abandoned agricultural lands and created 1107 ha 
of forest shelterbelts between the years 2000 and 2009 (Pro-
gramul Naţional de Împădurire 2010). Considering the site 
conditions and the form of degradation of these lands, black 
locust is one of the main species recommended by the Tech-
nical Norms for Afforestation in Romania (Norme tehnice 1, 
2000). According to NFA statistics5 1059 ha were afforested 
with black locust in the last three years (2010–2012).

Black locust was extensively planted by farmers before 
(Rădulescu 1955) and after 1990, especially on abandoned 
agricultural land. In recent years, the species again proved to 
be the best solution to the re-emerging problem of the „fly-
ing sands“ in southern Oltenia, where in the last ten years 
some 5000 ha were afforested (according to local authorities), 
at the initiative of the local communities (Mârşani, Daneţi 
and Urzica villages).

The main forest management approach in Romania was 
to plant black locust on degraded lands were native species 
are not suitable due to very difficult site conditions (except 
clayey or highly carbonated soils). It is generally planted in 
pure stands (occasionally mixed with Gleditsia triacanthos 
L.) with rotations of maximum 30 – 40 years, but it can be 
found isolated in older stands of different species (i.e. oak 
stands – Table 2).

Table 2. Age class distribution of black locust forests (IFN 2012)

Species Age class (years) Area (ha)

Black locust

1-10 75,056
1-20 79,110

21-30 41,641
31-40 29,073
> 40* 20,732

uneven-aged stands* 4,927
Total - 250,539

* Black locust found disseminated in other species stands (i.e. 
Quercus sp. stands)

4 Raport Statistic SILV 1 pe anul 2007, Regia Națională a Păduri-
lor – Romsilva

5 SILV 4 – Lucrări de regenerare a pădurilor executate în fondul 
forestier, terenuri degradate şi alte terenuri din afara fondului fo-
restier (pentru anii 2010, 2011 şi 2012)

3. Ecological characteristics and site requirements

Robinia pseudoacacia L. is a heliophilous species with little 
shade-tolerance, but slightly tolerates lateral shading, old 
stands being loose with not much influence on internal cli-
mate (Şofletea & Curtu, 2007). As a result of its loose canopy, 
soils tend to be invaded by herbaceous species, thus it is rec-
ommended that soil protective shrub species (e.g. Sambucus 
sp. and Crataegus sp.) should be used in the afforestation 
works (Chiriţă & Munteanu 1932).

Black locust grows well in warm regions with long summers, 
on the sands / sandy soils like the northwest, southern and 
eastern parts of Romania, and it’s very rarely found in cold 
regions (mountains) because it is exposed to early frost 
(which affects the young shoots) and very cold and long win-
ters. Nevertheless it was planted since 1900 in the Apuseni 
mountains (western part of the Romanian Carpathians), up 
to 800 m altitude, on steep slopes, as a means of protection 
against soil erosion, where it showed remarkable resistance 
to early frost (Traci 1960).

Being a thermophile species, the best site conditions for 
black locust stands in Romania are in the south of the coun-
try, in Oltenia geographical region, as reflected by the re-
search made by Ivanschi et al. (1969) in order to establish 
the most suitable sites for the cultivation of black locust. It 
can become invasive if planted on sites that it can invade 
due to its fast growth and vigorous vegetative regeneration 
(Enescu & Dănescu 2013).

According to Köppen (Stoenescu & Țâştea 1962) climatic 
classification of Romania, black locust stands from southern 
Oltenia are included in two climatic provinces: Cfax (II APS1) 
and Dfax (II Ap2). The first is characterised by a temperate 
and humid climate, the hottest summers and the warmest 
winters of the country, with an annual rainfall of 570 mm, a 
mean annual temperature of 11.5 0C, and an annual aridity 
index of 26.5. The second climatic province (Dfax), is of bo-
real and wet climate, with harsh winters and hot summers, 
with an annual rainfall of 519 mm,a mean annual tempera-
ture of 11.1 0C, and an annual aridity index of 24.6 (Ivanschi 
et al. 1969).

Under the action of the prevailing winds in Oltenia, mo-
bile sands were irregularly accumulated depending on wind 
strength and size of sand particles, forming dunes perpen-
dicular to the wind direction. In general, the dunes have 
slopes with lower inclination on the wind direction and 
more steeper on the opposite.

The sand dunes from south Oltenia have big curls which are 
quite regular in NW-SE and N-S oriented. The distance be-
tween them is 100-500 m, and their height does not exceed 
15 m. If the distance from the Danube river is increasing, 
dune height decreases and the distance between them in-
creases and they stretch over a length of several kilometres 
(Ivanschi et al. 1969).

Black locust thrives on sandy soils (including sand dunes), 
or sandy-loamy and loamy-sandy soils, loose to lightly com-
pact, with an available physiologic thickness over 50-60 cm, 
and with medium humidity regime. It prefers moderate to 
very rich humus content in the top layer in the case of light 
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and middle texture soils, but grows well also on poor to very 
humified alluvial soils with an average to high content of 
nitrogen and phosphorus, eubasic (V>75%), pH neutral to 
slightly acid, with carbonates below 50-60 cm and without 
soluble salts up to 100 cm depth. If above 30-40 cm, carbon-
ates have a strong negative influence on the species growth 
or even survival. Also the presence of soluble salts (chlorides, 
sulphates) in the soil, especially chlorides, limit the areas in 
which black locust can survive.

In southern Oltenia region, the sandy soils formed in de-
pressions and on the tops of the dunes, are generally richer 
in humus than the ones from the north-east of the country 
(Ivanschi et al.1969).

4. Biological peculiarities
4.1. Morphology

Earlier research on Robinia pseudoacacia morphology was 
conducted by Purcelean (1954) and Sănduleac et al. (1962), 
focusing on ornamental varieties of the species recommend-
ed for parks and alleys, respectively the flower morphology.

Studying the influence of type of regeneration (seeds, 
sprouts, root suckers) and age on the root system of black lo-
cust, Enescu (1960) highlights the fact that after cutting the 
tree, the number of living roots is directly linked (via physi-
ological processes) to the number of sprouts generated by the 
stump. He also confirms what practice has proven, namely 
that after 2-3 coppicing cycles the stump loses very much 
its capacity to generate sprouts, whilst root suckers benefit 
from their own root system, are more healthy, and after a 
certain age they are more productive then stump sprouts.

Seeds colour may vary from tree to tree, and it can by classi-
fied in 4 categories: yellowish-brown, greenish-brown, dark 
brown and even black, associated to different forms and 
sizes of the pods (Hernea et al. 2009 a). Generally the darker 
colour seeds have the strongest tegument (Tănăsescu 1969).

After studying 10 different plants for two successive years, 
Lăzărescu (1969) concluded that the length of the fruit and 
the number of seeds are variable among individuals; how-
ever no significant differences were identified between com-
mon black locust and the cultivars decaisneana and unifolia.

Comparing the Robinia pseudoacacia var. rectissima to com-
mon black locust, Bolea et al. (1995) noticed distinct leaf 
morphological characteristics, such as: longer rachis (13.5-
29 cm), bigger number of leaflets (13 to 19), and larger area 
leaflets (up to 21 cm2).

Robinia pseudoacacia var. Oltenica. Bârlănescu, Costea and 
Stoiculescu (1966) succeeded in identifying (in 1961) a distinct 
population of black locust in South-West Romania (Oltenia ge-
ographical region). Based on its morphological characteristics 
different from that of common black locust (e.g. shoots with 
very small or no thorns, flowers with very small or no petals, 
cylindrical trunk, well pruned, narrow crown) this population 
was defined as adistinct taxonomical variety named Oltenica 
(after the geographical region were it was found) (Stănescu 
1979, Şofletea & Curtu 2007, Hernea et al. 2008).

Flowers and leaves variability in Robinia pseudoacacia geno-
types of south Oltenia was also studied in recent years by 

Corneanu et al. (2008a, b). Hernea et al. (2009 b) under-
took research regarding interpopulational variability and 
correlation between leaf characters of Robinia pseudoacacia 
var. Oltenica, observing differences in leaf characters (rachis 
length and number of leaflets) for the studied black locust 
populations and a very significant correlations between 
these two characters.

4.2. Phenology

Black locust flowering occurs in May-June, in three stages: 
first on the stands Danube River plain, than in areas located 
in the Romanian Plain, and lastly those in the hilly regions 
nearby Carpathians. The flowering is abundant with the sep-
arate male and female plants having sweetly fragrant flowers 
(melliferous) that are creamy white with five petals (bean-
like) arranged in a 10-25 cm pyramidal spike. It reaches ma-
turity starting at age of 5 years, producing seeds annually 
(around September) and abundantly (50000 seeds per kg) 
(Stănescu 1979), but it’s known to flower twice in a year, the 
second production of seeds having lower capacity to germi-
nate then the first one (Tănăsescu 1970).

4.3. Nutrition

Based on the physiological researches conducted on Robinia 
pseudoacacia and its other American relative – Gleditschia 
triacnthos (honey locust) whom sometimes were planted to-
gether in mixed stands, Georgescu (1932, 1933) describes 
the stomata mechanism, concluding that the diurnal move-
ment of stomata is trigger by external factors rather than 
leaf morphology. The same author conducted measurements 
on black locust seedling transpiration, emphasizing that the 
ratio between fresh and dry leaves mass acts as an indicator 
of this process.

Black locust consumes large quantities of minerals from the 
soil, which has a negative effect on species growth when it 
is planted on poor soils (it also drains the soil) (Enculescu 
1919, Chiriţă 1933, Şofletea & Curtu 2007). Field experi-
ments and practice proved that adding mineral fertilizers 
can lead to an increase of survival rate (saplings ha-1) of up to 
56%. Visual diagnosis of mineral deficiency in nutrition can 
be done based on leaf colour, size and appearance: e.g. in case 
of phosphorus (P) deficiency brown spots can be seen on the 
leaves and in the case of nitrogen (N) deficiency the leaves 
are smaller than normal and pale green (Costea et al. 1969b).

Constantinescu et al. (1970) highlighted the role of miner-
als in black locust nutrition by using radioactive isotopes. In 
an experiment, black locust seedlings were subject to differ-
ent nutritional conditions, by adding following fertilizers: N 
(33%), P2O5 (18%), K2O (36%) and CaO (90%). Results showed 
that contrary to expectations nitrogen (N) fertilization 
plays a secondary role in the nutrition of black locust, while 
phosphorus (P) fertilization plays a crucial role, increasing 
the growth by up to 20% compared to normal conditions.

Chemical analysis of leaves and bark revealed a higher con-
centration of minerals compared to the stem and roots, with 
P, K and Ca concentrated towards the terminal bud and 
young shoots.

By using Boysen – Jensen method Bolea et al. (1995) deter-
mined for Robinia pseudoacacia var. rectissima a photosyn-
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thetic intensity of 92.5 mg CO2 g
-1h-1 (real photosynthesis at 

age 17), and photosynthetic efficiency of 52.7-96.2%, which 
are higher than in any Romanian native species. The results 
showed that compared to common black locust stands, the 
Robinia pseudoacacia var. rectissima trees show also greater 
resistance to drought.

Black locust is a nitrogen (N) fixing plant (Fabaceae / Le-
guminosae Family) which through symbiosis with nitrogen 
fixing bacteria (Rhizobium leguminosum) forming nodules at-
tached to its roots, can capture atmospheric N, thus modify-
ing soil properties (Parascan & Danciu 2001).

Constantinescu et al. (1970) analysed the nitrogen nutri-
tion of black locust seedlings, using micro – Kjeldal method. 
Results confirmed that atmospheric N fixed by Rhizobium 
leguminosum bacteria, has a major role in the species N nutri-
tion. Nevertheless applying mineral nitrogen based fertiliz-
ers improves overall mineral nutrition leading to increase in 
height, diameter and biomass accumulation of up to 14%.

Corneanu et al. (2009) analysis of the ultrastructural fea-
tures of the leaves of Robinia p. planted on the sterile waste 
dump in Rovinari (Gorj county), and in the control planta-
tion of Arginesti Orchard (Mehedinti county) underlined the 
active implication of this species in the heavy metal or/and 
radionuclide neutralization.

4.4 Growth

Robinia pseudoacacia L. is a fast growing species, which can 
reach heights of 6 m in the first season (in the case of sprouts) 
and heights of 30 m at the age of 30-35 years, with basal di-
ameters of 30 cm at 15 years (Drăcea 1928, 2008), depending 
on site conditions and type of regeneration.

At ages around 20 years, plantations found in optimal site 
conditions can reach yields of 15-17 m3 an-1 ha-1, while the 
best stands regenerated from sprouts at the same age can ac-
cumulate 13-14 m3 an-1 ha-1 (Şofletea & Curtu 2007).

Drăcea (1928) was the first Romanian to undertake thor-
ough research about diameter and height growth, produc-
ing detailed yield and volume tables for black locust coppice 
stands from Oltenia. He also investigated wood formation 
processes, percentage of bark and hardwood, wood specific 
weight and trunk shape.

Stinghe & Toma (1937) developed volume tables, form coef-
ficients and reduced heights for the black locust from Ciuper-
ceni Forest Range, which were the first real volume tables for 
this species, due to the high number of measured trees (1858 
individuals) and the calculation method employed.

Improvements to the existing volume tables were made by 
Armăşescu & Decei (1958) by including the secondary stand 
(trees to be extracted through tending operations) into cal-
culations and establishing the natural growing series.

The rate of growth evolves differently in the case of sprouts 
and root-suckers compared to the planted seedlings and also 
in the case of pure compered to mixed cultures (Huber 2007). 
Analysing the differences Milescu & Armăşescu (1960) con-
cluded that root suckers come closest to plantations in terms 
of growth (89%), health and wood quality. On the other hand, 
first generation sprouts achieve productivity of around 80% 

of that of plantations, while second and third generation 
drops to 65%, respectively 45%. The latter shows also dimin-
ished health, lower densities and poor quality wood.

Comparing growth of two stands of black locust with that of 
one stand of oak and one stand of European black pine (all 
planted on sandy soil), Armăşescu & Tănăsescu (1962) argue 
that the last two species can achieve similar productivities 
and have longer life spans than black locust.

Biometry of black locust is reflected in the volume and yield 
tables (figure 2) which were developed by Giurgiu et al. in 
1972, and afterwards used by foresters in managing black 
locust stands until 2004, when improved tables where edited 
(Giurgiu et al., 2004a, b).

 

Figure 2. Black locust yield graphs (from seedlings – left; from sprouts 
– right) for determining yild class (I, II, III, IV, V). Vertical axis – height 

(m), Horizontal axis – age (years) (Giurgiu et al., 2004 b)

Biomass accumulation

Dissescu & Dissescu (1972) found a strong correlation be-
tween dry mass of leaves and total leave area (all the leaves 
in the crown). The calculated ratio between the two param-
eters is 19.34 and remains constant regardless of age and 
size. The authors obtained regression equations for estima-
tion of the total leave area as a function of any of the follow-
ing parameters: area of horizontal projection of the crown, 
apparent volume of the crown or exterior area of the crown 
(measurable from ground level).

Allometric equations for black locust were developed by Blu-
jdea et al. (2012) by means of destructive sampling, in black 
locust plantations established on degraded agricultural 
lands from south, south-east and east Romania. Since the 
biomass expansion factors (BEF) represent a compromise 
to estimate the total biomass, the authors showed that the 
allometric equations give a more realistic distribution of 
biomass at tree level (on components). Especially for small 
trees, using equations instead of BEF can improve the bio-
mass estimation accuracy by combining data from national 
forest inventories. Analysing root collar diameter (DCH), 
shoot basal diameter (DBH – diameter measured at 1.3 m) 
and tree height (H) as predictors for biomass, the authors 
found that DCH provided the most accurate estimates. The 
equations were also validated on three independent datasets, 
nonspecific data analysis (generalized equation) showing a 
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general overestimation for the aggregate biomass and under-
estimation for branches and roots, values   still falling within 
the estimated values of the coefficients a and b�. The authors 
conclude that at least for the young trees (DBH <15 cm), 
developed equations can be applied without taking into ac-
count the site quality or the plantation management. Based 
on the biomass allometric equations for the species used in 
afforestation (including black locust) the following carbon 
accumulation6 graph was drawn (Figure 3):

Figure 3. Carbon accumulation by species used in afforestation of de-
graded lands (Blujdea et al. 2012)

4.5 Wood structure and characteristics

After measuring bark thickness on 104 trees of ages from 7 
to 19 years, Drăcea (1928, 2008) concluded that black locust 
bark covered up to 26% of total tree volume. Assuming that 
a large proportion of mineral substances absorbed by Rob-
inia pseudoacacia are stored in the bark, Drăcea (1928, 2008) 
suggested that a possible solution to prevent soil mineral re-
serves depletion would be to leave on site the bark and small 
branches after trees are cut.

Both Drăcea (1928, 2008) and Marinescu (1937) underlined 
that in the case of Robinia pseudoacacia the percentage of 
hardwood reached 60% at ages above 20 years, being the 
highest in the case of isolated trees and of those found on 
poor sites. Isolated trees have also higher percentage of sap-
wood and greater wood density. Decei & Armăşescu (1959) 
and Bereziuc et al. (1976) also studied black locust bark pro-
portion and thickness and concluded it had the highest per-
centage compared to the Romanian native species.

Vintilă & Galbenu (1944) described black locust wood char-
acteristics with regard to formation of thylle, size of vessels, 
medullary rays and fibres.

Corlăţeanu (1983) highlighted the physical and chemical 
properties and the possibilities of capitalization of the black 
locust secondary liber (bast) and bark, resulted from har-
vestable stands. Based on his PhD thesis results Corlăţeanu 
concluded that black locust liber contained 35.9 – 44.3% 
cellulose, 14.2 – 20.6% lignin and 5.9 – 9.2% mineral sub-
stances, while the bark contained 46.2 – 48.1% lignin, 18.85 

– 22.1% cellulose, and 8.7 – 12.1% mineral substances. The 
mineral substances found in the liber and bark were: Ca, P, 

6 a = intercept, b = slope

K, Mn, Fe, Zn, Cu and other minerals in smaller quantities. 
Corlăţeanu found the average carbon percentage in lignin of 
64.4%, and 44.4% in cellulose.

Drăcea (1928, 2008) calculated the average fresh wood den-
sity between 724 and 930 kg/m3 with a mean of 838 kg/m3, 
based on measuring fresh weight and volume of black locust 
of ages between 7 and 15 years. Vintilă (1944) gave a den-
sity of 780 kg/cm3 at a relative wood humidity of 20%, while 
Hernea et al. (2009 a) determined the following wood den-
sities for Robinia pseudoacacia var. Oltenica: anhydrous state 
density between 0.634 and 0.785 g/cm3, conventional den-
sity between 0.532 and 0.648 g/cm3, and dry wood density 
between 0.680 and 0.791 g/cm3.

The wood of Robinia pseudoacacia L. is appreciated for its high 
durability to rot and humidity (Rişcuţă 1977). After test-
ing the natural durability to wood destroying (xylophagous) 
fungi of black locust and oak (Quercus robur and Quercus pe-
traea) wood, Vintilă (1944) published the data presented in 
Table 3.

Table 3. Black locust and oak wood natural durability to xylophagous 
fungi (Vintilă, 1944)

Xylophagous 
fungi testing

Durability ratio (%) Durability class (Bavendamm 
1939)

Oak Black locust Oak Black locust
Trametes ver-

sicolor 95 (93) 94 (98) Very durable Very durable

Coniophora 
puteana 85 68 Very durable Very durable

Serpula la-
crymans 93 75 Very durable Durable

Daedalea 
quercina 97 98 Very durable Very durable

Shear strength of black locust wood differs among popula-
tions from South and North Romania, the southern prov-
enances showing higher values for longitudinal and cross 
section resistance while the northern ones for tangential di-
rection (Porojan 2011). The author mentions that the shear-
ing strengths of black locust wood from Romania (South and 
North) are generally higher than those indicated by refer-
ence literature for oak and beech. This recommends black 
locust wood as a valuable construction wood and for other 
applications where wood is subject to shearing stress.

The most common wood defects in the case of black locust 
are checks, splits and warping (Secărescu 1938).

Seeds and bark contain toxic substances (robinin, toxi-albu-
mines) but no cases of human intoxication caused by black lo-
cust have been reported in the national literature. Leaves are 
occasionally used as forage for domestic chicken, rabbit and 
goats, and also eaten by hares and deer, but can be slightly 
toxic to humans (Bojor 2003).

4.6. Regeneration

A. Natural regeneration. Black locust regenerates natu-
rally, both sexually – through seeds, as well as vegetatively 

– from stump sprouts and root suckers. Vegetative regenera-
tion is very often preferred to the sexual one, because it (nat-
urally) occurs easier and costs less, while special conditions 
and longer periods are needed for the seeds to germinate, 
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due to the thick and impermeable tegument (Rădulescu & 
Dămăceanu 1953).

Sexual regeneration. Al though it produces seed annually 
and quite abundantly, they require special treatment/forcing 
(chemical, scarification or boiling) in order to have high ger-
mination percentages (Lupe 1960, Radu & Bakoş 1973). The 
main reason why sexual regeneration is difficult even in the 
natural range of the species is the thick seed coat (tegument) 
with very low permeability (Demetrescu 1939, Tănăsescu 
1970). In some isolated cases it was reported that black lo-
cust regenerated naturally from seed in South and Central 
Romania (Cirin & Anca 1955, Tănăsescu 1961, Tănăsescu 
1967, Filip 1963, Olteanu 1968, Tănăsescu & Beloiu 1972).

Vegetative regeneration. The sprouts are generated by 
the dormant buds of the stem, while the root suckers result 
from dormant (adventive) buds after mechanical injuries 
suffered by either the stem or the roots. In the first 10-15 
years sprouts and root suckers grow faster than seedlings, 
but after this time seedlings intensify their growth and 
surpass the other two in terms of biomass accumulation 
and longevity. After successive vegetative regeneration both 
sprouts and root suckers are affected by wood destroying 
fungi which go up the tree, starting with the root system. 
Root suckers are generally healthier than sprouts which are 
affected by rot earlier because of the roots they inherited 
from the old stump. The majority of root suckers are gen-
erated by roots located 15-20 cm deep in the soil. A conse-
quence of the excessive vegetative regeneration it that with 
every generation the genetic structure weakens by the loss of 
variability and production drops to 38% compared to planta-
tions (Bârlănesu et al. 1963).

B. Artificial regeneration. Black locust can be propagated 
by seedlings obtained from seeds, cuttings, graftings or by 
using in vitro micropropagation biotechnology.

Propagation by cuttings. In order to improve selection 
and obtain valuable cultivars, vegetative propagation by cut-
tings has the following advantages: the tree forms its own 
roots (the influence of rootstok is eliminated), it can be done 
on a large scale in short periods of time, the technology is 
simple and cost-effective (Lăzărescu et al. 1961).

Lăzărescu et al. (1963) described the results of a polyfacto-
rial experiment with variants referring to cuttings origin 
(root/stem) and size, cultural technique and propagation 
time. The survival rate after one year of vegetation showed 
significant differences concerning the origin and the size 
of the cuttings. The best root development was for root cut-
tings 15 to 20 cm long, planted immediately after harvesting, 
before the start of the growing season. In the situation in 
which the cutting will be planted few days after harvesting, 
they must be kept at cool temperatures. Planting distance in 
the nursery is 20 x 60 cm (Lăzărescu 1968).

Propagation by grafting. Trees obtained from grafting in-
herit the exact genetic structure, resistance to parasites and 
form of the mother-trees, and reach maturity after the first 
year, flowering regularly and abundantly. Grafting is recom-
mended especially to obtain or propagate selected clones 
of black locust, or to establish seed orchards (Costea et al. 
1969b). It is recommended to do the grafting in April, under 

the bark, using grafts freshly cut from young trees (Enescu 
et al 1962). Survival rate varies from 35 to 90% depending 
on the quality of grafts and grafting technique.

In vitro micropropagation. Based on research carried out 
at the Forest Research and Management Institute in Bucha-
rest, Enescu (1989, 1991) developed an in vitro micro-propa-
gation biotechnology. He drew up a breeding programme for 
black locust, based mainly on clonal selection and vegetative 
multiplication (especially grafting) of reproductive materi-
als of high biological value. Micro-propagation technology 
allowed for high multiplication ratio in much shorter time 
than by conventional methods. The breeding programme se-
quences are still adequate to the species biological particu-
larities and sustain genetic diversity.

5. Conclusions
With an area of approximately 250,000 ha, black locust oc-
cupies almost 4% of the national forest area, being one the 
most important species used for degraded land reclamation, 
beekeeping and by private owners who want to afforest their 
lands (by agroforestry or to produce fuel wood in the low-
lands).

The present work tried to summarise the most important re-
sults of research focused on black locust distribution in Ro-
mania and also on the species ecology and biology.

Based on the Geospatial forest database of Romania and the 
Forest Map of Romania (Doniţă et al. 2008) the Distribution 
map of black locust stands within the main forest zones in Roma-
nia was developed by updating and completing the available 
data. The methodology combined techniques from the field 
of Geomathics with solid cartographic support consisting of 
aerial photographs and high resolution satellite imagery.

The species high adaptability on poor sites, fast growth, ex-
ceptional sprouting capacity and durable wood, recommend 
black locust as an ideal species for degraded land reclama-
tion, or ( if taking into account more recent trends) for ener-
gy crops. Nevertheless the very attributes that give the spe-
cies its edge on degraded lands can turn it into an invasive 
neophyte if planted in the wrong sites (sites favourable to 
other more valuable native species).

The previous researches cited in this paper offer a wide and 
comprehensive view to foresters engaged in better under-
standing and management of black locust in Romanian for-
estry.
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Appendix 1. Black locust forests worldwide

Region/Country Area (ha) References

Eastern U.S.A. 38.135.000 http://www.fs.fed.us/ne/delaware/atlas/wtiv_chng901.htm, Oct 1 1999, Brown Sandra, SCHROEDER P. E., 1999

China 1.000.000 Maria de los Angeles Gras 1991

South Korea 1.217.000 Keresztesi 1988

North Korea 178.000 Porojan 2007

Hungary 415.000 Redei et al. 2012

Romania 250.000 IFN 2012

Italy 233.553 Maltoni et al. 2012

France 131.000 Maltoni et al. 2012

Republic of Moldova 131.000 Capcelea et al. 2011

Bulgaria 73.000 Keresztesi 1988

Russian Federation 54.700 Jurnal electronic BioDat, 2003

Former Yugoslavia 50.000 Keresztesi 1988

Slovakia 34.348 Benčat 1989

Germany 8000 Keresztesi 1988

Spain 3000 Keresztesi 1988

Argentina 3000 Keresztesi 1988

Great Britain 3000 Maria de los Angeles Gras 1991

TOTAL (ha) 41.919.601

Abstract
Distribution and peculiarities of black locust in Romania

The present work aims to bring forward an updated review of the research undertaken in Romania regarding black locust 
(Robinia pseudoacacia L.). Since 1852, after the first black locust plantations were established in south west of the country, 
foresters and other researchers published more than 150 articles and papers regarding aspects like biology, ecology, ge-
netics, distribution, culture, and multiple uses of this remarkable species. After more than 150 years “in service” of the 
Romanian forestry, black locust is considered naturalized, earning its place as one of the most important species used 
to reclaim and restore degraded lands all over the country. Nevertheless its invasive capacity has been studied and ac-
counted for, black locust being planted only on degraded lands. A multipurpose species with numerous benefits aside it’s 
durable wood, it has great value for beekeepers and farmers alike.

Keywords: black locust, ecology, biology, culture, regeneration.
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Silvicultura ecosistemelor cu castan 
comestibil infectat de Cryphonectria 

parasitica
Valentin Bolea, Dănuţ Chira

1. Introducere
 Silvicultura castanului, pe baza gestiunii forestiere durabile 
are la bază 6 criterii principale:

•	 menţinerea neîntreruptă şi creşterea resurselor forestiere 
care contribuie la ciclul carbonului;

•	 menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor forestiere;

•	 menţinerea şi încurajarea funcţiunilor de producţie;

•	 menţinerea şi încurajarea diversităţii biologice;

•	 menţinerea şi ameliorarea funcţiilor de protecţie;

•	 menţinerea tuturor funcţiunilor socio-economice.

În România, silvicultura castanului beneficiază de aportul a 
trei teze de doctorat (Bolea 1987, Ispas1997, Mariş 2005) şi 
a unor proiecte şi studii realizate de ICAS – Staţiunea Bra-
şov în perioada 2002-2009 (Bolea şi Chira 2002, 2004-2006, 
2007-2009). După aceşti autori, precum şi după Bourgeas et 
al. 2004, avantajele importante ale castanului constau în:

•	 produsele castanului, atât fructele cât şi lemnul, prin im-
portanţa şi varietatea caracteristicilor respective, răspund 
la nevoi numeroase, diversificate şi în evoluţie constantă;

•	 castanul este una dintre cele mai productive specii, capabi-
le să producă lemn de lucru în 25-45 de ani;

•	 castanul este una dintre puţinele foioase care pot pune în 
valoare solurile foarte acide;

•	 lemnul său se pretează la utilizări numeroase, încă de la 
cele mai mici vârste;

•	 contrar ideilor apărute, rulura şi cancerul scoarţei nu sunt 
fatalităţi care să împiedice cultura speciei.

În Europa castanul se cultivă preponderent în crâng simplu 
de 12-21(30) ani, mai rar crâng cu rezerve şi codru de 50-60 
ani (nu mai mult din cauza compromiterii calităţii lemnului 
care se crapă – rulură şi crapături radiale). În România arbo-
retele cu castan sunt conduse după normele de conducere ale 
gorunetelor sau făgetelor (MAPM, 2000, 3 Norme tehnice 

privind alegerea şi aplicarea tratamentelor).

2. Răspândirea castanului în România
În ţara noastră, răspândirea naturală a castanului este legată 
de adăpostul în amfiteatru al Munţilor Carpaţi, care dirijea-
ză şi recombină diversele influenţe ale climatelor: oceanic, 
mediteranean şi continental, interferate aici. Ca urmare, 
castanul prezintă un areal discontinuu, alcătuit din fâşii pre-
lungi, amplasate pe piemonturile prin care Munţii Carpaţi se 
întrepătrund cu zonele depresionare, sau cu câmpiile. Acest 
areal este situat în partea vestică a ţării şi se încadrează în 
provincia Central – Europeană (după raionarea fizico-geo-
grafică), în provincia Geosinclinalului Alpino-Carpatic (după 
raionarea geomorfologică) şi în provincia cu climă continen-
tal-moderată şi în districtele cu climă de föhn, ale provinciei 
cu climă continentală (după raionarea climatică).

Se disting două principale centre de răspândire a castanului: 
Piemonturile colinare ale Băii Mari, şi Depresiunea Subcar-
patică Olteană.

Contactul dintre subdistrictul Depresiunii Baia Mare, din 
ţinutul Carpaţilor Occidentali şi Districtul Oaş – Gutâi – Ţi-
bleş al Munţilor Vulcanici, din Ţinutul Carpaţilor Orientali, 
unde sunt situate pădurile din nord-vestul României, se re-
alizează printr-o fâşie de piemonturi, cu altitudini de 200-
700 m, intercalate de muncele, cu aspect de neckuri, culmi 
înguste, separate de văi adânci şi depresiuni de eroziune lon-
gitudinală, legate de reţeaua hidrografică Firiza şi Băiţa.

Aici, castanul se întâlneşte pe o suprafaţă totală de 2590 ha, 
din care numai 86,8 ha căstănişuri pure, în rest vegetând în 
amestec cu gorunul, fagul, carpenul ş.a.

Zona de răspândire a castanului are forma unei fâşii, orien-
tate paralel cu V. Săsarului, de la est la vest. Pe limita estică 
şi vestică, castanul apare diseminat în gorunete. El a fost ex-
tins prin culturi silvice spre est, până la V. Limpede din Baia 
Sprie şi prin culturi pomicole spre vest, până la Săbişa.

Spre nord, castanul înaintează diseminat în goruneto-făgete 
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şi făgete de deal, până la 500-600 m altitudine. Pe această 
limită, la V. Vicleană, în condiţiile unei staţiuni eutrofice mij-
lociu aprovizionate cu apă, cu un sol brun gălbui acid podzo-
lit, castanul realizează cea mai mare înălţime măsurată în 
ţara noastră.

Artificial, el a fost extins şi în bazinul hidrografic al Firizei, 
la 20 km amonte de vărsarea Firizei în Săsar, ori la 600-770 
m altitudine pe versantul nord-vestic al Ignişului. În ambele 
făgeto-căstănişuri, atât la Baba cât şi la Vidra, castanul for-
mează în amestec cu fagul, arborete de clasa a III a şi a II a de 
producţie şi până la 40 de ani realizează creşteri în diametru 
şi înălţime, mai mari decât fagul.

Limita sudică a ariei de răspândire a castanului are o lungi-
me de 22 km şi se suprapune, în cea mai mare parte, peste 
liziera sudică a pădurilor din O.S. Tăuţii Măgherăuş, Firiza, 
Baia Mare şi Baia Sprie. Pe această limită, castanul constituie 
căstănişuri pure, de productivitate mijlocie pe Dl. Crucii şi 
Dl. Florilor, mijlocie spre inferioară pe piemonturile Tăuţului 
de Sus, pe Dl. Amadea, pe V. Cerbului şi Dl. Iricău şi inferioa-
ră sub Piatra Virgină şi la Prăpadea, ori intră în compoziţia 
unor goruneto-căstănişuri.

Depresiunea Subcarpatică Olteană se întinde de la V. Motru-
lui la V. Gilort, pe o distanţă de 60 km, cu o lăţime variabilă 
de la 5 la 20 km. Aici, castanul ocupă 247 ha, realizează cir-
cumferinţe până la 8m şi atinge vârste de peste 500 de ani. 
El se localizează îndeosebi pe hotarul nordic al depresiunii, 
adică la picioarele Munţilor Vâlcan şi Parâng.

În sudul Depresiunii Subcarpatice a Olteniei se întâlnesc nu-
mai castani izolaţi, ori în grupuri de 20-100 exemplare, care 
vegetează pe Dealurile Subcarpatice dintre Motru şi Cerna, 
la Baia de Aramă şi pe Dealurile Negoieştilor, pe Dealul Spo-
reştilor, între V. Tismanei şi V. Bistriţa, pe Dealul Brădiceni, 
între Bistriţa şi Jaleş şi pe Dealul Voiteşti-Seciu, flancat de 
văi adânci, cum este V. Amarandei.

Mai spre sud, în Câmpia Dunării, condiţiile staţionale nu 
sunt favorabile castanului. Totuşi, în condiţii intensive de 
cultură, în cadrul Staţiunii Experimentale Mărculeşti, s-a re-
uşit menţinerea în vegetaţie a unui grup de 15 castani, care 
după 6 ani au început să fructifice.

În mod excepţional în Câmpia Călmăţuiului Superior (Bu-
zău), unde castanul beneficiază de o climă cu efect de föhn 
acesta vegetează bine şi este considerat indigen (Morariu, 
1942).

În Carpaţii Meridionali, castanul este prezent pe limita sudi-
că a Depresiunii Haţegului, la 500-600 m altitudine, în punc-
tul Râului de Mori şi la Sarmisegetuza. Aici, castanii bătrâni 
beneficiază de adăpostul Masivului Retezat, a cărui trecere 
la depresiune este marcată printr-un abrupt înalt şi puternic 
înclinat.

În subţinutul Munţilor Banatului, castanul vegetează atât la 
poalele M. Poiana Ruscă, Semenic şi Mehedinţi, cât şi în de-
presiunile intramontane: Bistriţa şi Timiş-Cerna.

Exemplarele izolate ori grupuri mici de castan cultivat cresc 
în Depresiunea Ţara Bârsei, la Braşov, în Depresiunea Sibi-
ului, în culoarul Arieş-Mureş, pe Dealurile Târnavelor şi pe 
Câmpia deluroasă a Transilvaniei. Dintre acestea, grupul de 
castani de la Bazed, aflat în cuprinsul unui şleau de deal cu 

stejar şi gorun, jugastru şi arţar tătărăsc, se regenerează na-
tural, dar, la 60 de ani, era numai de clasa a V-a de producţie, 
deşi pătura vie indica un regim de umiditate satisfăcător în 
sol (Purcelean, 1954).

Pădurile artificiale de castan, de productivitate superioară, 
se găsesc în Subţinutul Munţilor Apuseni şi anume pe pie-
monturile M. Pădurea Craiului, Codrul-Muma şi Zarand, cât 
şi în depresiunile Zarandului şi Beiuşului. Astfel, în bazinul 
Crişului Repede, pe V. Vidra, în subzona amestecurilor de 
fag şi gorun, la 520 m altitudine, pe un sol brun podzolic, 
de coastă de pădure, castanul atingea 28 m înălţime, la 40 
de ani şi în condiţiile unei consistenţe de 0,9 avea coroane 
înguste, trunchiuri drepte, cilindrice şi elagate pe 10-14 m 
înălţime. Castanul fructifica anual, dar era atacat de Polypo-
rus sulphureus (Spârchez et. al., 1956 şi 1960).

În Ţinutul Piemonturilor Vestice, castanul cultivat utilizea-
ză bine solurile bogate în potasiu, iar în Câmpia Ierului şi Cri-
şurilor se localizează în microstaţiuni adăpostite, cu soluri 
drenate. În zona mai înaltă (150-160 m), a Câmpiei Nirului, 
acoperită de dune, castanul vegetează foarte greu.

3. Evoluţia cancerului scoarţei la castan
3.1. Factori care influenţează evoluţia maladiei

Ciuperca invazivă Cryphonectria parasitica a cauzat uscări în 
masă ale castanului (Castanea sativa) în tot arealul acestei 
specii.

Inventarierile efectuate în 2002 (Chira ş.a. 2003) în 57 ar-
borete maramureşene reprezentative, consemnau că 26,3% 
erau încă aparent sănătoase, 24,6% slab afectate, 14,0% mo-
derat bolnave, iar peste 40% erau puternic infectate de C. 
parasitica. Ulterior, ciuperca a afectat (uscat), fără excepţie, 
toate exemplarele de castan, supravieţuind doar exemplarele 
foarte bătrâne, prin crăci lacome situate la baza trunchiului. 
Arboretele au supravieţuit prin regenerarea naturală excep-
ţională a castanului (preponderant din lăstari de cioată, dar 
şi prin puieţi din sămânţă).

Inventarierile timpurii (Bolea şi Chira 2002) au pus în evi-
denţă însă factorii care au favorizat extinderea mai rapidă 
a bolii.

Cea mai puternică legătură statistică dovedită (0,480xx) a 
fost cea dintre intensitatea bolii şi distanţa faţă de focarul 
probabil de infecţie (fosta Staţiune de Cercetare Pomicolă, 
locul primei semnalări a bolii – Ispas şi Popa 1984). Cu cât 
arboretele au fost mai depărtate de sursa de infecţie şi mai 
izolate, cu atât boala le-a afectat mai târziu.

Al doilea factor cu acţiune distinct semnificativă (0,426xx) 
asupra cancerului castanului a fost ponderea castanului din 
compoziţia arboretelor. Astfel, căstănişurile pure de la Mor-
gău (UP I, ua 47 F) şi Sfântu Ioan (I, 83D) au fost infectate 
100% de C. parasitica.

Acţiunea virulentă a cancerului a fost favorizată la Morgău şi 
de forma uşor depresionară a terenului, caracterizat printr-o 
umiditate atmosferică şi temperatură ridicată în tot sezonul 
de vegetaţie care sunt optime pentru creşterea şi dezvolarea 
ciupercii.

Legătura dintre frecvenţa bolii şi vârsta castanilor este mai 
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slabă (0,336x), cele mai mari uscări înregistrându-se în căs-
tănişurile şi livezile de 100-140 ani. Aceasta confirmă pe-
ricolul în care se găsesc castanii seculari – monumente ale 
naturii – şi atrage atenţia asupra dificultăţilor în combaterea 
biologică (ciuperca nu colonizează porţiunile cu ritidom gros, 
ci ramurile din coroană, inaccesibile combaterii manuale). 
Dar, observaţiile de teren au evidenţiat o uscare mai rapidă a 
exemplarelor tinere (a căror tulpini sunt înconjurate rapid de 
ciupercă), ceea ce ar putea sugera că arboretele mai bătrâne 
au fost mai rapid afectate mai degrabă din cauza expunerii 
lor la infecţii (sunt situate în proximitatea localităţilor Baia 
Mare şi Tăuţii Măgherăuş).

Corelaţia pozitivă cu ponderea şi vârsta castanului evidenţi-
ază viabilitatea formulelor de împădurire în care, alături de 
castan, participă:

•	 specii de bază: fag, gorun, stejar roşu;

•	 specii de amestec: frasin, mălin american, sorb;

•	 specii de ajutor: carpen şi scoruş păsăresc;

•	 arbuşti: paţachină, sânger, păducel, amorfă.

Fig. 1. Sorbus torminalis în amestec cu castanul 
Sorbus torminalis mixed with Castanea sativa

Ipoteză de lucru privind influenţa poluării (cu dioxid de sulf 
ş.a.) asupra uscării castanului a fost confirmată de corelaţia 
semnificativă (-0,410x) între distanţa faţă de uzinele polua-
toare ROMPLUMB şi PHOENIX şi frecvenţa cancerului. Se 
remarcă unele particularităţi ale ecosistemelor forestiere 
din zona poluată cu SO2:

•	 Diferenţierea frecvenţei bolii în raport de poziţia faţă de 
uzina poluatoare: 87% la Uzina de apă (pe versantul opus 
direcţiei de scurgere a aerului poluat cu SO2); respectiv 
10% la V. Vicleană (pe versantul orientat în acelaşi sens cu 
scurgerea aerului poluat cu SO2 – vizavi de Uzina de apă).

•	 În căstănişurile cu Deschampsia (UP II, ua 11B, 14A) si-
tuate sub hornul uzinei ROMPLUMB Ferneziu frecvenţa 
infecţiilor cu C. parasitica au fost de numai 20 %, iar în go-
runeto-căstănişul cu Deschampsia (II, 1A) de la Nodul de 
presiune nu s-au identificat castani infectaţi.

Aceste particularităţi au sugerat posibilitatea că germina-
rea sporilor a putut fi încetinită de depunerile de pulberi de 
sulf, cupru şi alte metale grele (cunoscute pentru efectul lor 

fungicid). Aceeaşi poluanţi au contribuit, însă, la diminuarea 
fotosintezei (prin transformarea clorofilei în feofitină), debi-
litarea castanilor, acidificarea şi sărăcirea solurilor.

Specific pentru Castanea sativa este adaptarea excepţională 
la solurile acide şi sărace. Castanul nu este numai “pâinea să-
racilor” ci şi arborele solurilor sărace şi acide.

Fig. 2. Castanul pe soluri acide cu Vaccinium myrtillus 
Chestnut growing on acid soil with Vaccinium myrtillus

Nu s-a putut pune în evidenţă nici o corelaţie semnificativă 
între conţinutul solurilor în azot, fosfor, potasiu, humus to-
tal, gradul de saturaţie în baze (V%) sau clasa de producţie a 
arboretelor şi procentele de infectare cu C. parasitica.

3.2. Evoluţia cancerului de scoarţă în perspectiva 
schimbărilor climatice

Castanul este considerat sensibil la gerurile mari (la tempe-
raturi <-250C) şi la îngheţurile târzii. Până în prezent, eco-
tipul nordic de castan de la Baia Mare s-a dovedit rezistent 
la aceste fenomene, dar accidentele climatice preconizate în 
perspectiva schimbărilor climatice îl pot afecta pe viitor.

Foto 3. Necrozarea frunzelor cauzate de îngheţ târziu 
Leaf necrosys caused by late frost

Gerurile din timpul iernii pot produce leziuni ale scoarţei, 
crăparea ţesuturilor, băşicarea şi aşchierea lemnului, care 
necalusate devin căi de acces pentru gândacii de scoarţă şi C. 
parasitica (Radocz, 1998 a).

Pe expoziţiile sudice, ramurile tinere, subţiri, suferă de vătămări 
în timpul primăverii, sub forma unor pişcături de ger, cauzate de 
îngheţurile târzii, şi mai ales de diferenţele mari dintre tempera-
turile pozitive din timpul zilei şi cele negative din timpul nopţii.
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Castanul va fi afectat şi de secetele prelungite, care vor fi din 
ce în ce mai frecvente, nerezistând la călduri şi uscăciuni 
persistente. Aceasta face necesară menţinerea cu ocazia cu-

răţirilor şi răriturilor, precum şi promovarea în lucrările de 
reconstrucţie ecologică a formei depressa, cu fructe elipsoi-
dale turtite şi având cel mai scăzut conţinut de apă (35-37%).

  

Fig. 4-6. Forma microcarpa – mai rezistentă la frig (stânga), forma depressa (mijloc) – mai rezistentă la secetă  
şi forma prolifera – mai rezistentă la insolaţie (dreapta) 

Form microcarpa – more rezistent to frost (left), form depressa (middle) – more rezistent to drought,  
and form prolifera – more rezistent to sunlight (right)

Arşiţa din zilele caniculare, din ce în ce mai frecvente, vor 
afecta frunzele şi fructificaţia, ceea ce poate preveni prin 
promovarea formei prolifera cu frunze lanceolate, mai groa-
se şi mai păroase, care în timpul arşiţei se încovoaie sub for-
mă de barcă şi prin aceasta îşi reduce transpiraţia.

4. Consecinţele infectării castanului din 
ecosistemele forestiere
4.1. Modificări în stratul arborilor

Maladia cancerului scoarţei a declanşat, în decursul ultime-
lor două decenii, schimbări importante în stratul arborilor, 
sub raportul stării fitosanitare a căstănişurilor, provenienţei 
castanilor, structurilor verticale şi orizontale şi a vârstei.

Provenienţa castanului era înaintea infectării de 70% să-
mânţă şi 30% lăstari, iar în 2004-2005 era de 30% sămânţă 
şi 70% lăstari, ponderea seminţişului diminuându-se treptat 
pe măsura uscării generaţiilor succesive de castani.

Locul codrilor de castan, având 25-30(34) m înălţime, în 
amestec cu fagul şi gorunul, a fost luat de crânguri având 
5-20(25) m înălţime.

În compoziţia arboretelor, castanul a rămas în aceeaşi pro-
porţie, poate chiar ceva mai mare, dar a crescut proporţia 
speciilor pioniere: mesteacăn, plop tremurător, salcie şi mai 
ales carpen.

Vârsta arboretelor de castan a scăzut, de la 50-150 ani, cu 
multe exemplare de 200-400 ani, la 5-20 de ani, cu puţini 
preexistenţi în curs de uscare.

Cu toate că la Morgău condiţiile staţionale de care a dispus 
castanul au fost excepţionale, el a fost infectat 100% de C. 
parasitica, fiind situat la numai 1,8 km. distanţă faţă de Sta-
ţiunea de Cercetări Pomicole, de la Dura, care a constituit fo-
carul primar de infecţie.

După uscarea totală a generaţiei vârstnice-fig.7. – structura 
vericală a celui mai productiv căstăniş din rezervaţia de cas-
tan, monument al naturii, era următoarea:

Fig. 7. Castan secular decimat de C. parasitica 
Century chestnut killed by C. parasitica

•	 Castanii uscaţi extraşi parţial sau neextraşi (extragerea 
s-a tot amânat de la un an la altul), putrezesc în picioare şi 
au constituit mulţi ani un focar de infecţie cu C. parasitica 
şi un pericol iminent de accidentare pentru turişti, sau cei 
care străbat pădurea, căutând castane ori ciuperci.

•	 Sub castanii uscaţi s-a instalat o regenerare naturală pe 
0,8 S de 1-5 m înălţime în 2005, formând un şleau de deal 
cu: castan, gorun, sorb, carpen, tei şi mojdrean. Această 
valoroasă regenerare naturală, cu compoziţia de 4CAS, 
2GO, 3CA, 1SB,TE,MJ, s-a degradat în timp, prin elimina-
rea sorbului, gorunului şi castanului, care sunt acoperiţi de 
plop tremurător, mesteacăn, salcie căprească, ori de car-
pen, ori sunt înăbuşiţi de Rubus caesius, care urcă pe ramu-
rile puieţilor şi fac pădurea inaccesibilă.

•	 Rubus caesius fiind o specie iubitoare de căldură, cu afini-
tate faţă de solurile bogate, eubazice, humifere, bine apro-
vizionate cu apă, s-a instalat foarte rapid şi cu o vigoare 
neobişnuită în microstaţiunile afectate de pseudogleizare 
şi luminate prin uscarea castanilor. Extragerea lor, amâna-
tă de ani de zile a devenit o problemă dificilă şi costisitoare, 
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dar este imperios necesară pentru salvarea speciilor valo-
roase şi pentru a permite accesul în pădure cu lucrările de 
ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a desişurilor 
şi nuielişurilor şi de executare a combaterii biologice a ciu-
percii C. parasitica.

•	 Regenerarea naturală de castan, formată în proporţie de 
80% din lăstari, era infectată puternic de C. parasitica, care 
s-a transmis de la arborii maturi uscaţi, nedoborâţi şi ne-
scoşi şi apoi s-a transmis rapid de pe un lăstar pe altul.

•	 În 2013, după succesul combaterii biologice (2005-2008 – 
Chira et al. 2005, 2007, Bolea şi Chira 2009), regenerarea 
de castan este relativ sănătoasă, fiind necesară executarea 
urgentă a lucrărilor silvotehnice potrivite stadiului de dez-
voltare a arboretului.

4.2. Trecerea cancerului de la castan la gorun

În arboretele de amestec din Baia Mare (V. Frumuşeaua) şi 
Tăuţii Măgherăuş (V. Băiţa), C. parasitica a trecut de pe cas-
tan pe gorun, remarcându-se următoarele particularităţi:

•	 Trecerea C. parasitica pe gorun s-a produs în cele mai vechi 
focare, din apropierea livezilor de la Dura, îndeosebi în re-
generările relativ tinere de castan şi gorun;

•	 Frecvenţa infecţiilor pe gorun este mult mai mică decât pe 
castan;

•	 Din cauza ritidomului mai gros şi mai închis la culoare, de-
colorarea scoarţei la gorun este mai puţin pregnantă;

•	 Gorunul având o reacţie mai rapidă şi mai puternică îm-
potriva infecţiei şi ciuperca având un ritm de înaintare 
mai mic la gorun, cancerele de scoarţă sunt mai umflate şi 
mai rotunde (mai puţin lunguieţe), sunt situate mai mult 
pe ramuri sau pe tulpini ale puieţilor iar fructificaţiile 
ciupercii sunt mai puţin numeroase, fiind situate pe cră-
păturile de la marginea cancerelor sau mai rar pe scoarţa 
colonizată;

•	 Virulenţa ciupercii fiind mai scăzută în cazul gorunului, 
crăcile lacome de la baza infecţiilor sunt rare, porţiunile 
infectate sunt mai restrânse, iar inelarea şi omorârea ra-
murilor sau chiar a exemplarelor dominate este mult mai 
rar întâlnită la gorun.

 

Fig. 8-9. Cancere de scoarţă pe gorun: mai umflate, mai rotun-
de, fără crăci lacome 

Cankers on sessile oak: more swalow, roundish, without water sprouts

4.3. Apariţia şi extinderea plantelor invazive

În pădurile abandonate apar forme asociate de competiţie de 

floră din ce în ce mai vătămătoare pentru castan:

•	 Calamagrostis epigeios, cu rizomi şi fructe zburătoare care îl 
avantajează în ocuparea de noi locuri;

•	 Falopia sahalinensis, cu fructe răspândite de păsări şi roză-
toare în rarişti de pădure, unde elimină speciile de mull şi 
puieţii de castan;

•	 Polygonum cuspidatum, cu un sistem rizomal puternic, de 
pe care produce un desiş înalt de 2-3m şi elimină prin co-
pleşire castanul şi alte specii, în locuri ceva mai umede;

•	 Pteridium aquilinum are de asemenea un sistem rizomal 
bine dezvoltat, cu care cucereşte suprafeţe apreciabile pe 
soluri acide, formează pâlcuri exclusiviste, persistente, fi-
ind favorizat de păşunat, căci animalele nu-l consumă, dar 
slăbesc speciile concurente;

•	 Sambucus ebulus, plantă nitrofilă, robustă, cu un sistem ri-
zomal deosebit de puternic, formează pâlcuri persistente, 
greu de eliminat;

•	 Urtica dioica, plantă ultranitrofilă, cu dezvoltare luxurian-
tă, până la 2,5 m înălţime, reprezentată prin forma galeo-
psifolia (Opiz.) Chrtek., cu lamina lipsită de peri urticanţi, 
copleşind seminţişul de castan;

•	 Rubus caesius, fiind o specie iubitoare de căldură, cu afini-
tate faţă de solurile bogate, eubazice, humifere, bine apro-
vizionate cu apă, s-a instalat foarte rapid şi cu o vigoare 
neobişnuită în microstaţiunile afectate de pseudogleizare 
şi luminate prin uscarea castanilor. Extragerea lor, amâna-
tă de ani de zile a devenit o problemă dificilă şi costisitoare, 
dar este imperios necesară pentru salvarea speciilor valo-
roase şi pentru a permite accesul în pădure cu lucrările de 
ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire a desişurilor 
şi nuielişurilor şi de executare a combaterii biologice a ciu-
percii C. parasitica.

4.4. Înţelenirea orizontului superior al solului

În condiţiile favorabile de lumină, apărute prin uscarea cas-
tanilor infectaţi de C. parasitica, are loc înţelenirea orizontu-
lui superior al solului, indicată prin creşterea frecvenţei şi a 
abundenţei – dominanţei la speciile:

•	 Agrostis alba, Deschampsia flexuosa, Festuca altissima, Luzula 
silvatica şi Vaccinium myrtillus, care produc înţelenire con-
tinuă;

•	 Calamagrostis arundinacea, Festuca heterophylla, Juncus effu-
sus şi Luzula luzuloides, care produc o înţelenire disconti-
nuă.

4.5. Dereglarea drenajului biologic

Prin extragerea castanilor uscaţi din cauza cancerului coajei, 
pe microstaţiunile plane ori în formă de covată,are loc de-
reglarea drenajului biologic manifestată,prin prezenţa florei 
higrofite: Rubus caesius, Agrosis alba, Carex pendula, Equisetum 
silvaticum, Galium aparine, Impatiens nolitangere, Juncus effu-
sus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Solanum dulcamara, 
Stachys palustris, care indică soluri predominant jilav umede 
până la umed-ude. În aceste microstaţiuni este posibilă pă-
trunderea rădăcinilor de castan, în timpul perioadelor sece-
toase în stratele inferioare argiloase şi asfixierea lor cauzată 
de plusul de apă din perioadele mai umede.
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5. Potenţialul de supravieţuire a castanului
5.1. Fructificaţia timpurie şi anuală

Castanul începe să fructifice, atât izolat, cât şi în masiv, la 
vârste mai mici decât fagul şi gorunul. Breviglieri (1951) şi 
Solignat (1958) consideră că periodicitatea de rodire este 
un fenomen rar, mărimea recoltei nedepinzând de un ciclu 
fiziologic de recolte bune şi mai puţin bune, ci de factorii cli-
matici anuali şi, mai ales, de cei care survin din momentul 
polenizării şi fecundării. Totuşi căstănişurile fertilizate cu 
bioîngrăşăminte fructifică mai regulat (Maliga 1959) şi cu 
cât căstănişul este mai neglijat cu atât numărul anilor cu re-
colte mici este mai mare (Bondor 1969).

La Baia Mare, în perioada 1962-1969, fructificaţia castanu-
lui a fost favorizată de temperaturile medii anuale mai ridi-
cate (1968), defavorizată de precipitaţiile de vară prea abun-
dente (1966) şi s-a corelat cu indicii de ariditate de Martonne, 
în măsura în care nu au intervenit efectele nocive accidentale 
ale poluării.

Factorii climatici, inclusiv gazele industriale, care condiţio-
nează producţia anuală de castane, acţionează atât asupra 
insectelor polenizatoare, cât şi direct asupra arborilor, ca în 
22 mai 1952, când îngheţul târziu a compromis aproape total 
fructificaţia de la Baia Mare (Bolea 1987).

Fructificaţia are loc mai devreme în stare izolată şi la arborii 
proveniţi din lăstari, decât în masiv, sau la arborii din să-
mânţă.

Castanul îşi menţine capacitatea de fructificaţie până la vâr-
ste înaintate. Pe plaiul Nereaz, la Tismana, un castan de cca. 
1000 de ani, mai producea încă recolte bune şi de calitate su-
perioară (Cociu 1967). Castanii seculari de pe Dl. Iricău ori 
de pe Piemontul Tăuţului de Sus mai produceau, înainte de 
uscare, 10-40 kg/an de castane.

În arboretele sănătoase, din producţia anuală de fructe, par-
ticipa la regenerarea naturală numai cca. 1-2% (4,2-8,3 kg/
ha), deoarece 87,8-90,5% se recolta de către om, 1,9-3,6% se 
consuma de şoareci, 3% de mistreţi şi cervide, 1,6% de veve-
riţe şi 2% de gaiţe şi coţofene (Bolea 1987). Această cantitate 
se repartiza uniform pe terenurile plane şi din ce în ce mai 
puţin uniform odată cu creşterea pantei. Pe terenurile în 
pantă îşi aduc contribuţia la reţinerea fructelor: denivelările 
de teren, pătura vie, subarboretul, cioatele şi pietrele de la 
suprafaţa solului. O capacitate deosebită de reţinere o au gro-
hotişurile de pe terenurile în pantă concavă, unde însă acu-
mulările mai mari de castane sunt însoţite de concentrări ale 
efectivelor de şoareci.

5.2. Încolţirea castanelor

Nivelul precipitaţiilor şi al umidităţii atmosferice situat dea-
supra limitelor de 600 mm şi respectiv 70%, care condiţio-
nează germinaţia castanelor (Prilipko ş.a. 1961), se reflectă 
în regenerările naturale cu castan deosebit de viabile.

Potenţa germinativă a castanelor din nord-vestul ţării este 
superioară (Bolea 1987) celor cunoscute din literatura de 
specialitate şi anume 73-95%, faţă de 50-60% după Hara-
lamb (1967), 60% (50-65%) după Nicoară (1962) şi 60-90% 
după Rubţov (1971), în ţara noastră şi 70-80% în Caucaz 
(Prilipcenko ş.a. 1961). În realitate, această potenţă este şi 

mai mare, deoarece vătămările parţiale aduse de gărgăriţă 
cotiledoanelor, fără atingerea hipocotilului, epicotilului şi ra-
diculei, nu deranjează germinarea şi ulterior nu sunt însoţite 
de defecte (Kantor 1959).

5.3. Creşterile în înălţime ale castanului

Înălţimea medie a puieţilor de un an era mai mare în ochiu-
rile din căstănişurile cu floră de mull sau din căstănişurile 
cu Festuca drymeia (15,8-19,0 cm) şi mai mică în cele din căs-
tănişurile cu Festuca heterophylla, sau din căstănişurile cu 
ericacee (10,5 cm), unde însuşirile solurilor sunt mai puţin 
favorabile, iar plantulele întâmpină o concurenţă mai mare 
din partea gramineelor şi a ericaceelor.

O creştere relativ mică în înălţime se observa şi în căstăni-
şurile cu floră de mull pe sol scheletic, unde deşi rădăcinile mi-
corizate ale castanului valorifică foarte bine humusul dintre 
pietre, acestea trebuie să-şi schimbe direcţia de pătrundere 
în funcţie de spaţiul dintre pietre şi să traverseze uneori 
zone lipsite de hrană, aşa cum arată distribuţia neuniformă 
a radicelelor micorizate.

Creşterile în înălţime ale castanului, mai mici în primul an, 
când se dezvoltă mai mult sistemul radicelar, dar foarte acti-
ve în următorii 2-5 ani, sunt diminuate de acţiunea negativă 
a temperaturilor joase, care determină bifurcări sau un port 
tufos, precum şi a zăpezilor care apleacă sau rup puieţii, mai 
ales pe pantele mari.

De multe ori, partea aplecată a tulpinii, care vine în contact 
cu solul pe 10-80 cm lungime, sau este acoperită de acesta, 
dă rădăcini adventive, iar în anii următori formează marcote. 
Vârful tulpinii aplecate se îndreaptă şi se dezvoltă normal.

Castanul are un potenţial ridicat de a-şi rectifica defectele 
de formă din primii 2-5 ani de viaţă, după închiderea masi-
vului, în condiţiile luminii uniform filtrate de coronament, 
prin repartizarea echivalentă, a auxinelor în lungul tulpinii 
(Stănescu 1974).

Efectele negative ale aplecării tulpinii se resimt până la 4-6 
ani, când de regulă castanul nu depăşeşte creşterea medie 
anuală în înălţime de 24,6 cm pe an. Din anul al cincilea, 
când o parte a rădăcinilor castanului pătrund la adâncimi 
mai mari în sol, unde regimul de umiditate este mai favora-
bil, se observă o activare a creşterilor în înălţime şi la căstă-
nişurile cu Festuca heterophylla, însă fără a ajunge din urmă 
creşterea puieţilor din căstănişurile cu floră de mull. La 4-8 ani 
se înregistrează un salt în creşterea anuală în înălţime, care 
ajunge la 34-53 cm pe an, ceea ce arată că la această vârstă 
efectul negativ al temperaturilor joase este mai mic. În con-
tinuare, aceste creşteri se măresc şi mai mult, ajungând la 10 
ani să fie de 58 cm pe an în căstănişurile cu floră de mull.

În cuprinsul ochiurilor, cele mai mari înălţimi se înregis-
trează în centrul lor, unde pătrunde mai multă lumină şi 
temperaturile sunt relativ mai ridicate, sau în aval, dar nu 
prea aproape de marginea arboretului, unde iluminarea se 
micşorează.

În căstănişurile, goruneto-căstănişurile şi gorunetele din 
ţara noastră cu consistenţă sub 0,7 castanul formează se-
minţişuri viabile până la vârsta de :

•	 10 ani în tipurile de pădure cu floră de mull;
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•	 7 ani în cele cu graminee;

•	 5 ani în tipurile cu ericacee

Aceste valori sunt intermediare între gorun şi fag, care în ti-
purile de pădure similare au seminţişuri viabile

până la:

•	 4, 3 şi 2 ani în cazul gorunului

•	 20, 15 şi 10 ani în cazul fagului.

Odată cu creşterea mai viguroasă la vârsta de 15-20 de ani, 
se măresc şi cerinţele faţă de lumină ale castanului (Cociu 
1967).

5.4. Sistemul radicelar al castanului

O bună adaptare la orografia terenurilor şi la însuşirile fizice 
ale solurilor se prezintă:

pe terenurile puternic înclinate, pivotul puieţilor se orien-
tează perpendicular pe planul înclinat al terenului, formând 
cu orizontala un unghi de 1400;

•	 pe solurile scheletice, pivotul se atrofiază şi rădăcina devi-
ne fasciculată;

•	 pe solurile oligotrofice, rădăcina plantulei se întoarce spre 
fruct şi se dezvoltă perişorii radicelari în jurul acesteia, 
pentru a absorbi şi substanţele nutritive rezultate din des-
compunerea pericarpului şi tegumentului;

  

Fig. 10-11. Drajonarea, marcotarea şi adaptarea rădăcinilor de castan 
Chestnut rooting (by root-sukers, layers, seeds)

•	 pe solurile foarte puternic acidificate, ca urmare a poluării 
cu SO2 şi Pb, pivotul se atrofiază, coletul se îngroaşă şi se 
dezvoltă un sistem radicelar fasciculat, care explorează nu 
numai orizontul cu humus ci şi litiera parţial descompusă;

•	 pe grohotişuri, rădăcinile puieţilor se strecoară printre 
blocurile de rocă, dezvoltând în dreptul substanţelor orga-
nice acumulate aici, buchete bogate de radicele micorizate.

5.5. Competitivitatea cu alte specii

Introdus în fâşia zonală a făgeto-gorunetelor, pentru com-
pletări în regenerări naturale, pe solurile brune luvice, me-
zotrofice (V = 54,4-53,4 %), de pe versantul vestic al văii Sf. 
Ioan (O.S. Baia Mare / Firiza), castanul realiza la 13 ani o 
înălţime medie de 7,4 m, dar atingea şi înălţimi de 11,0 m. 
El a avut o creştere medie în înălţime de 0,57 m/an, care de-
păşea la aceeaşi vârstă gorunul (+84%), fagul (+33%), bradul 
uriaş (Abies grandis +256%), duglasul (+84%), pinul strob 
(+50%) şi laricele (+36%).

Plantat pentru substituirea făgetelor de productivitate infe-
rioară, la Frumuşeaua, castanul realiza (înainte de uscări) la 
17 ani, 10,8 m înălţime medie şi atinge chiar 13,4 m înălţi-
me. În acest tip de staţiune „Deluros de făgete, Pm-i, puternic 
podzolit, edafic submijlociu, cu Luzula albida, oligomezotro-
fic, estival reavăn, uscat reavăn (FD3, Fa, Pm-i TII HIII, ue 2-1)”, 
castanul avea (înainte de uscare) o creştere medie anuală în 
înălţime de 0,64 m/an, care depăşea creşterea medie anuală 
a gorunului cu 100%, a duglasului cu 237%, a pinului strob 
cu 52%, a pinului negru cu 42% şi a laricelui cu 10% şi era 
aproape egală cu cea a pinului silvestru (0,66 m/an).

În făgeto-căstănişul semiartificial, din staţiunile de făgete 
de deal cu floră de mull, de pe versantul nord-vestic al Ig-
nişului, deşi temperaturile scăzute au provocat bifurcări şi 
trifurcări de la colet, castanul stimulat de amestecul cu fagul, 
a realizat (înainte de uscare) creşteri medii anuale de la 0,40 
m/an la 10 ani, până la 0,52 m/an la 40 de ani.

Concomitent cu intensificarea creşterilor în înălţime, cu vâr-
sta, are loc şi diferenţierea intra – şi interspecifică, care de-
notă începerea competiţiei de nivel trofic. Astfel, la 40 de ani, 
castanii de clasa I Kraft aveau 21 m înălţime, în timp ce cei 
din clasa a III-a aveau numai 16,5 m înălţime.

Curba creşterilor medii anuale, trasată pentru 7 specii întâl-
nite în aceste fitocenoze, arăta următoarele:

•	 Creşterea medie anuală în înălţime atingea valori maxime: 
la 20 de ani în cazul frasinului, între 20 şi 30 de ani în ca-
zul mesteacănului, la 30 de ani în cazul castanului şi după 
40 de ani în cazul paltinului, fagului şi molidului;

•	 Creşterea medie anuală în înălţime a castanului era (îna-
inte de uscare) depăşită de mesteacăn până la 40 de ani 
şi de frasin între 10-40 de ani, dar era mai mare decât a 
molidului, paltinului şi fagului, cu precizarea că exempla-
rele de fag, din clasa I Kraft, începând de la 20 de ani, re-
alizează creşteri medii anuale în înălţime apropiate de ale 
castanului.

Competitivitatea şi armonizarea cerinţelor ecologice ale cas-
tanului cu cele ale altor specii, a permis realizarea la 35-40 
de ani a unor amestecuri valoroase cu fagul, stejarul roşu, ră-
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şinoasele şi cu mălinul american.

Poziţia ocupată pe verticală de o specie depinde de tempera-
ment. Pe scara generală a temperamentului speciilor foresti-
ere arborescente din ţara noastră, castanul se găseşte după 
stejar şi gorun, dar înainte de jugastru, tei, ulm de munte, 
carpen şi fag (Stănescu 1974). Reflectate în numărul arbo-
rilor/ha, cerinţele faţă de lumină sunt mai mici la castan 
(Bondor 1967) comparativ cu cerul la toate vârstele, cu pi-
nul silvestru, stejarul şi carpenul după 25 de ani, cu gorunul 
după 35 de ani, respectiv cu fagul după 70 de ani. Odată cu 
creşterea mai viguroasă la vârsta de 15-20 de ani, se măresc 
şi cerinţele faţă de lumină ale castanului (Cociu 1967).

5.6. Regenerarea din lăstari

Castanul lăstăreşte puternic şi abundent. Lăstarii provin din 
mugurii proventivi sau adventivi, din cioată sau rădăcini şi 
sunt numeroşi la periferia cioatei.

La vârste mici, vigoarea de lăstărire este extraordinară. Lăs-
tarii cresc foarte rapid şi sunt drepţi şi robuşti. Creşterea lor 
este stimulată, mai mult decât la alte specii de blândeţea cli-
matului.

El îşi păstrează facultatea de lăstărire până la vârste înain-
tate: la 70-80 de ani, lăstari numeroşi apar încă pe 90% din 
cioate (Haralamb 1970), la 100-150 de ani mai dă încă lăstari 
sănătoşi (Prilipko et al. 1961), la 200-230 de ani îşi menţine 
de asemenea capacitatea de lăstărire, dar lăstarii sunt mai 
slabi iar de-a lungul Apeninilor nu sunt rare cioatele de 200-
250 de ani care poartă 30-40 lăstari viguroşi (Piccioli 1922).

 

Fig. 12-13. Lăstari de cioată la vârstă înaintată (stânga), riti-
dom gros format mai timpuriu (dreapta) 

Old stem sprouts (left), thick bark early formed (right)

C. parasitica poate distruge total coroana ori tulpina, dar nu 
poate infecta sistemul radicelar, care rămâne neatins şi sus-
ţine un număr mare de lăstari de cioată.

•	 Lăstarii sunt foarte viguroşi şi cresc foarte repede, depă-
şind speciile concurente.

•	 Noua generaţie de castani începe să fructifice devreme, la 
3-4 ani şi lupta pentru recuparea terenului pierdut se re-
lansează şi prin regenerarea prin sămânţă.

5.7. Efectele alelopatice ale frunzelor de castan

Castanii manifestă influenţe alelopatice în competiţia cu alte 
specii din amestec (Parker ş.a. 1973, Griffin ş.a. 1991), prin 
diminuarea creşterii şi supravieţuirii speciilor concurente.

Calităţile alelopatice ale frunzelor de castan joacă un rol im-
portant în amestecurile cu alte specii din estul Statelor Unite 
ale Americii (Vandermast ş.a. 2002).

Frunzişul des al castanului, litiera sa abundentă şi descom-
punerea înceată a frunzelor intensifică efectele alelopatice.

Precipitaţiile care spală frunzele vii pot conţine elemente 
chimice fitotoxice în concentraţii care inhibă germinaţia spe-
ciilor concurente (Lodhi şi Nilsen). Astfel, alături de abun-
denţa şi competitivitatea castanului cu speciile de arbori şi 
arbuşti înconjurători, efectele sale alelopatice contribuie la 
menţinerea dominării castanului în regiunea din sudul Mun-
ţilor Apalachi.

5.8. Variabilitatea intraspecifică

Variaţiile fenotipice din populaţia de castan de la Baia Mare 
au permis diferenţierea pe baze statistice a 23 forme şi 
subforme în cadrul varietăţii tipice sativa. La 12 dintre aces-
te subunităţi taxonomice trăsăturile morfologice sunt impli-
cate pe plan ecologic cauzal (fig. 4-6, 13).

5.9. Vulnerabilitatea redusă la izolare

Căstănişurile instabile, în care prin extragerea castanilor in-
fectaţi de C. parasitica (între 11-40%) se deschid ochiuri de 
1/2-2 înălţimi de arbori, şi mai ales căstănişurile critice, cu 
o severitate a infecţiei de peste 50% în care rămân şi castani 
izolaţi, ridică problema vulnerabilităţii la izolare a castanului.

Sub raportul fixării în sol, aceste exemplare izolate prezintă 
avantaje deoarece castanul are o înrădăcinare asemănătoare 
cu a stejarului pedunculat, fiind alcătuită din:

•	 pivot care pătrunde adânc, chiar şi în solurile grele ori pie-
troase, asigurând o mare rezistenţă la acţiunea vântului, 
dar care se atrofiază pe solurile superficiale;

•	 rădăcini laterale, puţin numeroase, nu prea groase, dar 
foarte ramificate, spaţioase, care, în funcţie de sol, se în-
tind departe, ridicându-se chiar la suprafaţa solului, ori 
ating o profunzime considerabilă.

Vulnerabilitatea la izolare depinde, însă, şi de indicele de 
zvelteţe care condiţionează rezistenţa la chiciură, la doborâ-
turi şi rupturi de vânt şi care se corelează cu formarea crăci-
lor lacome pe trunchi, indicând un dezechilibru hidric care 
duce la uscare.

Având în vedere corelaţia dintre coeficientul de zvelteţe = 

)(3,1
)(

mD
mHtotal

şi formarea crăcilor lacome pe tulpină ori în-
doirea tulpinii, arborii izolaţi se vor menţine numai dacă au 
coeficienţi de zvelteţe mai mic de 85 la fag, 95 la castan, 100 
la frasin, 110 la cireş şi paltin pentru a nu se umple de crăci 
lacome şi să aibă coeficienţi de zvelteţe mai mici de 110 la 
carpen, 115 la stejar, cireş, paltin şi mesteacăn, 120 la castan 
şi tei şi 130 la frasin pentru a nu se produce îndoirea lor.

De precizat că în cazul castanilor cu coeficienţi de zvelteţe 
mai mici de 95 crăcile lacome de pe tulpină indică o coroană 
rău conformată şi dezechilibrată ori o tendinţă genetică, fi-
ind necesară extragerea lor din arboret.

În principiu, după tăierile de igienă, se pot menţine castanii 
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sănătoşi, izolaţi, care prezintă:

•	 o tulpină dreaptă şi circulară, elagată ori elagabilă pe 6-8 
m înălţime;

•	 o coroană bine dezvoltată şi echilibrată.

Pentru a evita criza de izolare bruscă a castanilor, care se 
manifestă prin curbarea tulpinii, apariţia crăcilor lacome, 
pârlirea scoarţei sau uscarea parţială a coroanei, este nece-
sară menţinerea în jurul acestora a speciilor de ajutor şi a ar-
buştilor care să protejeze trunchiul şi să menţină ambianţa 
forestieră, cum sunt:

•	 carpenul şi sorbul la V. Roşie şi V. Cerbului;

•	 mălinul american la Limpedea şi Chiuzbaia;

•	 mojdreanul, jugastrul şi teiul la Borleşti şi a speciilor de ar-
buşti care să menţină mediul forestier şi să asigure hrana 
şi cuibăritul păsărilor insectivore cum sunt:

•	 alunul şi păducelul la Frumuşeaua, Usturoi şi Bulat;

•	 sângerul şi socul negru la Chiuzbaia şi Sf. Ioan;

•	 paţachina, alunul, sângerul şi păducelul la Murgăul Mare 
şi Sub Horn – Măgura.

6. Specificul biocenozelor cu castan în nord-
vestul României
6.1. Particularităţile ecotipului nordic

•	 Ca ecotip nordic, castanul de la Baia Mare se caracterizea-
ză prin:

•	 rezistenţă relativ ridicată la frig (minima staţiei meteo 
Baia Mare: – 300C);

•	 adaptare la o perioadă de vegetaţie mai scurtă;

•	 fructe cu conţinut mai ridicat în amidon;

•	 protecţia organelor tinere contra îngheţurilor târzii prin 
stipele mai mari şi mai groase şi pilozitatea frunzelor la 
înmugurire;

•	 capacitatea excepţională de refacere a coroanei (Gorduza 
1954) vătămate de gerurile sub –150, –200C (Piccioli 1922);

•	 capacitatea de a suporta o amplitudine de 630C între valo-
rile anuale absolute şi o amplitudine a valorilor medii anu-
ale de cca. două ori mai mare decât castanii din nord-vestul 
Spaniei.

•	 Castanul prezintă o toleranţă ridicată nu numai faţă de aci-
ditatea solului, ci şi faţă de toxicitatea aluminiului mobil, 
prezent în cantităţi de:

•	 61,96 mg/100 g sol în orizonturile superioare ale solului 
din căstănişul cu Festuca drymeia;

•	 36,83 mg/100 g sol în făgeto-căstănişurile cu floră de mull.

•	 Datorită facultăţilor de a utiliza substanţele nutritive din 
stratele profunde ale solului prin sistemul său radicelar 
profund, castanul are o stare de vegetaţie prosperă pe:

•	 terenurile care la prima vedere sunt considerate sărace 
(Piccioli 1922);

•	 solurile sărace în elemente nutritive (Nagy 1978);

•	 solurile oligotrofe, erodate, scheletice;

•	 solurile cu humus brut (C:N 38,5), puternic acid, sărac în 
azot şi în elemente nutritive bazice, pe grosimi până la 
5 cm;

•	 solurile unde activitatea microorganismelor este per-
turbată din cauza poluării cu SO2 şi Pb.

•	 Castanul beneficiază de buna aprovizionare cu potasiu a 
solurilor de la Baia Mare, care determină:

•	 dezvoltarea normală a ţesuturilor de susţinere;

•	 realizarea unor dimensiuni mai mari;

•	 grăbirea maturării semincerilor, care uneori încep să 
fructifice la 4 ani;

•	 un procent ridicat de amidon (42%) şi zaharoză (33%) 
în castane.

6.2. Viabilitatea castanului şi productivitatea căstăni-
şurilor

Deşi castanul, de la Baia Mare, constituie cea mai nordică po-
pulaţie din arealul natural al speciei (Soő 1970) se remarcă 
deosebita sa vitalitate, care se poate sintetiza prin următoa-
rele însuşiri morfologice şi ecologice:

•	 Tulpini drepte şi înalte, cu coeficienţi de zvelteţe până la 
1,04, elagaj bun, coroane mici, cu ramuri subţiri, inserate 
spre vârf, cu unghiuri sub 300.

În condiţiile unei staţiuni eutrofice, mijlociu aprovizionate 
cu apă, cu un sol brun gălbui acid podzolit, dintr-un gorune-
to-făget cu floră de mull, de pe Valea Vicleană, la vârsta de 
100 ani, castanul realiza în trecut 34 m înălţime, fagul 40 m, 
iar gorunul 32 m. Castanul a fost depăşit în înălţime de fag 
numai după 20 de ani şi a crescut mai rapid decât gorunul 
încă din primii ani.

În condiţiile unui sol brun închis, acid montan, de la Vidra, 
castanul dintr-un făget montan pe soluri schelete, cu floră de 
mull, la 40 de ani, a fost depăşit în înălţime de fag şi frasin, 
s-a ridicat la înălţimea mesteacănului, plopului tremurător 
şi paltinului de munte şi a depăşit ulmul de munte şi molidul.

•	 Diametre uriaşe până la 3,34 m;

•	 Vârste mari, până la 800 de ani, care relevă deosebita rezis-
tenţă a castanului la factorii vătămători.

Se remarcă, în special, productivitatea ridicată a arboretelor 
cu castan chiar şi pe soluri mezotrofice şi oligotrofice. Astfel, 
raportate la curbele de regresie pentru căstănişurile europe-
ne (Manetti et al. 2001) fac parte din clasa I-a de producti-
vitate:

•	 castanul din goruneto – făgeto – căstănişul înalt productiv, 
cu moder, pe soluri brune luvice oligomezobazice, hidric 
echilibrate, cu Festuca drymeia de la V. Neamţului (V = 15 
ani, Hd = 13 m);

•	 castanul din făgeto – căstănişul înalt productiv, cu mull 
– moder, pe soluri brune luvice pseudogleizate, oligomezo-
bazice, hidric cvasiechilibrate, alternante pe profil, cu Ca-
rex pilosa de la Bartoşa (V = 35 ani, Hd = 22 m);

•	 căstănişul de amestec cu mălin american, înalt productiv, 
cu mull, pe soluri brune luvice mezobazice, hidric optimale, 
cu Rubus hirtus de la Limpedea (V = 30 ani, Hd = 19,7 m);

•	 castanul din molideto – căstănişul de productivitate supe-
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rioară, cu moder, pe soluri brune luvice, oligomezobazice, 
hidric cvasiechilibrate, cu Luzula luzuloides de la V. Romană 
(V= 40 ani, Hd = 24 m);

Se integrează în clasa a II-a de productivitate castanii din:

•	 căstănişul mijlociu productiv, cu moder, pe soluri brune 
luvice, oligomezobazice, hidric cvasiechilibrate, cu Luzula 
luzuloides de la Frumuşeaua (V = 34 ani, Hd = 15,7 m);

•	 amestecuri de răşinoase cu castan de productivitate mijlo-
cie spre superioară, cu mull – moder, pe soluri brune ferii-
luviale, oligobazice, pseudogleizate, hidric cvasiechilibrate 
şi alternante pe profil, cu Carex pilosa de la Vidra (V = 40 
ani, Hd = 18 m).

6.3. Caracteristicile fitocenozelor cu castan

Fitocenozele cu castan cuprind 35 specii de plante subter-
mofile şi termofile, iar proporţia speciilor mediteraneene, 
submediteraneene, pontice, balcanice, caucaziene, anatolice 
se ridică la 15,1%. În spectrul biologic ale acestor fitocenoze 
predomină hemicriptofitele (67%) care sunt în procent mai 
mare decât în Italia, Balcani şi Elveţia dar mai mic decât în 
Ungaria. Procentul criptofitelor este mai mare decât în Un-
garia, Elveţia, Balcani şi Italia, cel al fanerofitelor este mai 
mic decât în Italia, iar cel al terofitelor este mai mare decât în 
Elveţia, Balcani şi Ungaria, dar mai mic decât în Italia.

În compoziţia fitocenozelor cu castan sunt numeroase spe-
cii coborâte din etajul boreal, ori subetajul făgetelor, ca de 
exemplu: Aruncus dioicus, Vaccinium vitis-idaea, Doronicum 
austriacum, Astrantia major, Daphne mezereum, Oxalis aceto-
sella şi altele. Localizate în anumite microstaţiuni, apar frec-
vent speciile indicatoare de umiditate atmosferică ridicată, 
cum sunt: Sambucus racemosa, Calluna vulgaris, Cytisus scopa-
rius, Rubus hirtus, Athyrium filix-femina, Dryopteris disjuncta 
şi Actaea spicata. Lichenii sunt foarte rari sau lipsesc cu de-
săvârşire.

Toate aceste particularităţi relevă caracterul relativ termofil 
şi mezofil spre pluviofil al biocenozelor forestiere cu castan 
Numărul speciilor de plante care participă la alcătuirea bi-
ocenozelor cu castan variază: 28 în făgeto-căsătnişurile cu 
floră de mull; 48 în goruneto-căstănişurile cu ericacee şi 65 
în căstănişurile cu floră de mull, care au un grad de diversi-
tate mai mare.

7. Silvicultura ecosistemelor cu castan 
comestibil infectat de C. parasitica
7.1. Caracterul selectiv al lucrărilor silviculturale care 
premerg combaterea biologică

Lucrările silviculturale, ca parte componentă a combaterii 
integrate, urmăresc diminuarea potenţialului de infecţie a 
ciupercii C. parasitica nu numai prin extragerea exemplare-
lor infectate de această ciupercă de carantină, ci şi creşterea 
rezistenţei arboretelor de castan la toţi factorii biotici şi abi-
otici care le afectează vitalitatea.

De aceea, toate lucrările de ajutorare a regenerării naturale, 
de îngrijire a seminţişului, de degajare a desişurilor, de cu-
răţire a nuielişurilor şi prăjinişurilor şi, mai ales, de rărire 
a părişurilor vor urmări, pe lângă eliminarea castanilor cu 
cancer, şi creşterea proporţiei exemplarelor provenite din să-

mânţă, a celor mai adaptate la secetă şi insolaţie, la ger, um-
brire şi poluare, a celor mai rezistente la boala cernelii şi la 
cancer (biotipurile cu scoarţa mai groasă, mai rugoasă şi care 
formează ritidom mai timpuriu).

Descrierea acestor criterii de selecţie s-a făcut în Revista de Sil-
vicultură şi Cinegetică 22/2006, pag. 32-37 (Bolea et al., 2006).

7.2. Particularităţile silviculturii ecosistemelor cu 
castan comestibil infectat de C. parasitica

După apariţia infecţiilor cu C. parasitica, toate lucrările amin-
tite primesc un caracter pregnant de:

•	 igienă (castanii cu cancere hipovirulente, adică vindecate, 
nu se extrag, pentru că sub partea canceroasă cicatrizată, 
lemnul este perfect sănătos, şi-şi păstrează toate însuşirile 
valoroase;

•	 selecţie şi promovare a biotipurilor de castan relativ rezis-
tente la maladia scoarţei.

Lăstărişurile rămase în urma distrhipovirulenteugerii codri-
lor de castan, de către maladia cancerului scoarţei, necesită 
reconversia treptată la codru, trecând inclusiv prin faza de 
crâng cu rezerve, cu promovarea cu prilejul fiecărei interven-
ţii culturale, a seminţişului, nuielişului sau prăjinişului de 
castan în defavoarea lăstărişurilor de castan.

În aceeaşi subparcelă, în funcţie de stadiile de dezvoltare a 
diferitelor pâlcuri de castan, se va executa un complex de lu-
crări, adică se vor efectua concomitent în diferite microstaţi-
uni, atât lucrări de ajutorare a regenerării naturale, cât şi cele 
de îngrijire ori operaţiuni de igienă.

Uscarea castanilor infectaţi de C. parasitica, însoţită de pă-
trunderea luminii în arborete, invazia ierburilor înalte (Pte-
ridium aquilinum, Phytolacca americana, Polygonum intibus, 
Calamagrostis arundinacea, Eupatorium canabinum, Atropa be-
ladona) şi a unor arbuşti invazivi: Sambucus ebulus şi mai ales 
Rubus caesius, care dau impresia unor păduri abandonate şi 
împiedică accesibilitatea, fac necesare deschiderea de culu-
oare de acces.

Propagarea mai rapidă a infecţiilor cu cancerul scoarţei în 
arboretele pure de castan, face necesară orientarea la selecţie 
spre amestecuri cu: fagul, cvercineele sau răşinoasele, mai 
ales că se cunosc calităţile excepţionale de specie de amestec 
ale castanului: competitivitate, temperament de semiumbră, 
ameliorator al solului.

La toate măsurile silviculturale, pentru a evita propagarea 
cancerului scoarţei se vor respecta următoarele precauţiuni 
minimale:

•	 recoltarea castanelor pentru pepiniere, se va face numai 
din rezervaţii sănătoase (tratate biologic, neinfectate de 
alte tulpini de C. parasitica), iar castanele vor fi însoţite de 
certificate fitosanitare;

•	 la confecţionarea gardurilor, locurilor de odihnă, a podeţe-
lor şi balustradelor, se va folosi numai lemn de castan cojit;

•	 lama ferăstraielor ori topoarelor folosite la operaţiunile 
culturale şi exploatarea castanilor infectaţi, se dezinfec-
tează periodic.

Pentru prevenirea bolii cernelii, cauzată de Phytophtora 
cinnamoni sau P. cambivora (care pătrund prin rădăcinile fine 
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şi progresează prin ţesuturile corticale, în direcţia coletului, 
se vor evita solurile prea sărace şi prea uscate şi mai ales cele 
prea umede care favorizează asfixierea rădăcinilor şi înmul-
ţirea ciupercilor:

•	 se vor drena zonele umede;

•	 se va evita defrişarea subarboretului care asigură drenaj 
biologic.

Minimalizarea riscului de rulură se face prin:

•	 rărirea precoce a crângurilor şi plantaţiilor de castan;

•	 menţinerea constantă a condiţiilor de creştere şi de verti-
calitate a tulpinii prin intervenţii precoce şi evitarea sti-
mulilor tardivi de reorientare a tulpinii sau e stopare ori 
accelerare brutală a creşterii;

•	 limitarea ciclurilor de producţie la maxim 40-60 de ani;

•	 asigurarea unor staţiuni optime pentru castan.

Preexistenţii de castan, verzi sau parţial verzi, care mai păs-
trează capacitatea de a fructifica, se menţin în arboret pen-
tru a completa regenerarea din seminţe.

7.3. Lucrările speciale de conservare din căstănişul cu 
Allium ursinum de la Morgău

•	 Căstănişurile de la Morgău erau infectate total (100%) de 
C. parasitica:

•	 60% din castani aveau întreaga coroană uscată şi cancere 
mari pe tulpină şi ramuri (simptome de gradul V), iar 40% 
aveau mai mult de două treimi din coroană cu ramuri us-
cate şi coaja crăpată cu dungi longitudinale (simptome de 
gradul IV) în căstănişul de 25 ani cu Allium ursinum, situat 
pe un versant concav, cu expoziţie N-E adăpostită faţă de 
sursa de infecţie;

•	 70% din castani erau cu simptome de gradul V şi 30% de 
gradul II-IV în goruneto-căstănişurile şi făgeto-căstăni-
şurile de 100-150 ani, cu Festuca drymeia sau Festuca hete-
rophylla situate pe pante convexe şi expoziţii NE şi respec-
tiv SE;

•	 80% din castani aveau simptome de gradul V şi 20% de gra-
dul IV în goruneto-căstănişul de 150 ani, cu Luzula luzulo-
ides, situat pe un versant cu expoziţie S şi SV expus faţă de 
sursa de infecţie şi la 4 km de aceasta.

•	 Doborârea castanilor infectaţi nevalorificabili, sortarea, 
decojirea şi arderea pieselor cu infecţii de scoarţă active.

Deşi are calităţi deosebite, lemnul de castan nefiind cunos-
cut şi neavând o industrie specializată de prelucrare a lui în 
România, se valorifică mai greu.

•	 Ajutorarea regenerării naturale

•	 În căstănişul cu Allium ursinum, situat pe un versant con-
cav, regenerarea naturală era asigurată pe 0,7 S, fiind re-
prezentată prin gorun 20%, castan 40%, sorb 5% şi carpen 
35%, cu o înălţime de 0,3-3,5m.

Valorificarea acestui seminţiş valoros se face prin descopleşi-
rea de rugi (Rubus caesius şi Rubus hirtus),

-fig. 15. – degajarea sorbului, gorunului şi castanului de car-
pen, menţinerea unui singur exemplar de castan, sănătos şi 
drept acolo unde formează tufe şi promovarea exemplarelor 

din sămânţă faţă de cele din lăstari.

Fig. 14. Promovarea castanului în ochiurile deschise 
Chestnut promoting in forest open spaces

Favorizarea instalării seminţişului în microstaţiunile înţe-
lenite prin:

•	 îndepărtarea păturii vii invadatoare de Athyrium filix femi-
na, Dryopteris filix mas, Luzula luzuloides sau Descahmpsia 
flexuosa în benzi late de 1 m, distanţate la 3 m şi amplasate 
pe curba de nivel;

•	 îndepărtarea covorului de Rubus hirtus sau Rubus caesius pe 
toată suprafaţa microstaţiunii;

Fig. 15. Descopleşirea de rugi a castanului 
Rubus sp. need to be cut

•	 mobilizarea solului tasat, la adâncimea de 6-8 cm, în vetre 
de 60x80 cm, înainte de căderea castanelor;

•	 drenarea prin şanţuri de scurgere sau de acumularea a apei, 
a suprafeţelor pe care stagnează apa indicate de speciile: 
Eupatorium canabinum, Equisetum sylvaticum, Impantiens 
noli-tangere, Carex pendula, Polytrichum commune, Lycopue 
europaeus; Lysimachia vulgaris, Petasites albus, Cardamine 
amara, Carex remota; Polygonum hidropiper, Telekia speciosa, 
Doronicum austriacum sau Calamagrostis epigeios şi comple-
tarea regenerării naturale cu anin negru.

În amestecurile de gorun, fag şi castan, regenerarea era pre-
zentă pe 0,6 S în pâlcuri întrerupte de 0,3-1,0 m înălţime 
având următoarele compoziţii:

•	 30% gorun, 50% castan, 2% mojdrean, 1% sorb şi 17% alun 
şi sânger;
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•	 40% gorun (Quercus petraea ssp. dalechampii), 50% castan, 
10% mojdrean şi tei argintiu;

•	 20% gorun, 30% castan, 40% paltin de munte, 10% alun, 
jugastru şi soc negru.

Din suprafeţele de probă rezultă că numărul puieţilor la spe-
ciile principale variază între 9600 şi 13000 exemplare pe 
hectar, ceea ce depăşeşte cu mult numărul minim de 100-
160 la fag, cireş, paltin, castan şi tei considerat suficient pen-
tru a ocupa în totalitate spaţiul vital până la exploatabilitate 
(Hubert 1983).

Deşi castanul are tulpina mai puţin sensibilă la punerea în 
lumină decât stejarul, el se acoperă de crăci lacome când este 
pus în lumină brusc, mai ales dacă coroana sa este puţin dez-
voltată. Dar apariţia crăcilor lacome pe tulpină poate fi evi-
tată dacă arborele beneficiază mai timpuriu de lumină. De 
aceea, în seminţişul des şi abundent de la Morgăul Mare se 
recomandă un depresaj urgent, chiar dacă materialul care re-
zultă nu este valorificabil. Prin aceasta se asigură condiţii de 
dezvoltare mai bune tinerei generaţii de castan, o mai bună 
spaţiere, evitând încetinirea creşterilor, concreşterea mai 
multor exemplare la bază, evitând eliminarea unor exempla-
re bine conformate şi sănătoase de către cele cu conformaţie 
necorespunzătoare dar cu creşteri mai active.

   

Fig.16-18. Înainte şi după depresajul lăstarilor de cioată 
Before and after sprout thinning

Asigurarea dezvoltării seminţişului:

•	 extragerea carpenilor preexistenţi şi a exemplarelor de fag 
(sau alte specii invazive – plopi, mesteacăn, sălcii), care nu 
întrunesc condiţiile pentru rezerve, alături de castan, go-
run, paltin;

•	 descopleşirea de 1-2 ori pe an (prima la o lună după începe-
rea sezonului de vegetaţie pentru ca puieţii de castan să se 
fortifice înainte de venirea arşiţei şi a doua în septembrie, 
dacă există pericolul culcării puieţilor sub greutatea buru-
ienilor şi a zăpezii);

•	 receparea de la suprafaţa solului a seminţişului de castan 
vătămat prin tăierile de igienă, în timpul repausului vege-
tativ pentru a se menţine puterea de lăstărire a exempla-
relor prejudiciate.

Degajarea seminţişurilor şi desişurilor de castan:

•	 Frângerea sau tăierea lăstarilor de castan sau a exempla-
relor de carpen, fag, alun, păducel, sânger care depăşesc în 
înălţime castanul din sămânţă sau îl stânjenesc în creştere;

•	 Combinarea degajărilor cu deschidere de culoare (linii) de 

accesibilitate a arboretelor;

•	 Degajări întârziate prin extragerea de jos a lăstarilor de 
castan, a exemplarelor de carpen, plop tremurător, salcie, 
mesteacăn, care împiedică dezvoltarea seminţişului sau 
desişului de castan.

Efectuarea degajărilor se face între 15 august şi 30 septembrie, 
evitându-se zilele prea călduroase şi perioadele secetoase.

Lucrări de curăţire în pâlcurile de nuieliş:

a. Caracteristicile nuielişurilor cu castan de la Morgău Ar-
boretul bătrân era complet uscat, dar bine regenerat natural. 
Pâlcurile de nuieliş de la Morgău se caracterizează prin:

Fig. 19. Lucrări special de conservare a castanului 
Special chestnut conservation works

Fig. 20. Degajări curente şi întârziate la castan 
Current and late chestnut crearing

•	 heterogenitatea vârstei castanului: între 5 şi 15 ani, ca 
urmare a fructificaţiilor anuale ale castanului întrerupte 
apoi de uscarea arborilor bătrâni;

•	 heterogenitatea diametrelor castanilor: între 1 şi 6 cm şi 
cu o valoare medie de 1,9 cm;

•	 variaţia înălţimilor între 1 şi 3,5 m;

•	 dominarea castanilor proveniţi din sămânţă (75%) faţă de 
cei din lăstari (25%);

•	 numărul mediu al lăstarilor de castan proveniţi de la o 
cioată este de 1,67 şi variază între 1 şi 11 lăstari;

•	 numărul exemplarelor la hectar era de 3750, dacă toţi 
lăstarii unei cioate se consideră ca un singur exemplar, 
respectiv de 5275 arbori la hectar, dacă se numără fiecare 
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lăstar al unei familii de castan;

•	 prezenţa în compoziţie a unui sortiment bogat de specii: 
55% castan, 39% carpen; 2% gorun, 2% mesteacăn, 1% ju-
gastru şi 1% sânger.

În comparaţie cu tabelele de producţie pentru castan de clasa 
a II-a de producţie şi vârsta medie de 10 ani (Bondor, 1967), 
constatăm că:

•	 înălţimea medie (4,4 m) şi diametrul mediu (6,3 cm) sunt 
mai mici, castanul din sămânţă crescând copleşit de arbo-
rii în curs de uscare, de lăstari şi de speciile pionere;

•	 numărul arborilor la hectar este mai mare (5275 exempla-
re/ha) sau aproape egal (3750 exemplare/ha).

Infecţiile cu Cryphonectria aveau înaintea operaţiunii cultu-
rale frecvenţa de:

•	 19% la castanii tineri proveniţi din sămânţă;

•	 54 % la castanii tineri proveniţi din lăstari (frecvenţa este 
mult mai mare la lăstarii dominanţi);

•	 75 % la arborii maturi.

b. Particularităţile curăţirilor în nuielişurile cu castan

Intensitatea curăţirilor după numărul de arbori a fost de:

•	 30,7% dacă o familie de lăstari este considerată ca un sin-
gur exemplar (din 3750 ex/ha s-au extras 1150 ex/ha);

•	 45,5% dacă se numără toţi lăstarii înainte şi după tăiere 
(din 5275 exemplare/ha s-au extras 2400 ex/ha).

Consistenţa nu se reduce sub 0,75.

Curăţirile se încep la 2 ani după ultima degajare şi se repetă 
din 3 în 3 ani.

Fig. 21. Promovarea castanului şi gorunului cu ocazia curăţirilor 
Chestnut and sessile oak promotion in early thinning

Prin aceste curăţiri se îmbunătăţesc calitatea, creşterea şi 
compoziţia nuielişurilor şi prăjinişurilor de castan:

•	 se extrag arborii infectaţi cu C. parasitica, rău conformaţi, 
deperisanţi sau uscaţi, înghesuiţi şi copleşiţi sau aparţi-
nând speciilor mai puţin valoroase cum sunt: carpenul, 
plopul tremurător, salcia, mesteacănul, care nu corespund 
ţelului de gospodărire şi exigenţelor ecologice;

•	 s-a redus proporţia lăstarilor de castan infectaţi de C. para-
sitica de la 38,8% la 9,1%;

•	 s-a redus numărul total de lăstari de castan pe cioată de la 
1,67 la 1,2 lăstari;

•	 s-a redus numărul total de castani din lăstari cu 45,3% 

şi, având în vedere că din numărul total de lăstari extraşi 
74,6% erau canceroşi, se poate spune că această curăţire a 
avut un pronunţat caracter de igienă:

•	 s-a ameliorat compoziţia arboretului în favoarea castanu-
lui şi în defavoarea carpenului, după intervenţie compozi-
ţia fiind: 64% castan, 3% gorun, 31% carpen, 2% mestea-
căn şi 1% jugastru.

Regenerarea naturală (84% din lăstari şi 16% din sămânţă) 
rămasă la Morgău, după distrugerea arboretului matur de C. 
parasitica a fost şi ea infectată (38,8%). Extinderea infecţiei 
cu C. parasitica a fost favorizată de desimea mare a lăstărişu-
lui şi seminţişului de castan, care atingea 5741 ex./ha.

Executarea depresajului şi curăţirilor cu caracter de igienă, 
prin reducerea numărului de exemplare la 2750/ha a dimi-
nuat viteza de infecţie a C. parasitica, nu numai datorită de-
simii reduse, ci şi prin schimbarea compoziţiei noii generaţii, 
în favoarea speciilor de amestec şi de ajutor (gorun, fag, pal-
tin, tei, carpen, sorb torminal).

Deşi prin aceste curăţiri cu caracter de igienă s-au extras toţi 
lăstarii infectaţi (38,8%) la un an după executare s-au rein-
fectat încă 26% din castan şi anume: 4% incipient, 6% infec-
ţii slabe, 2% infecţii moderate, 2% infecţii puternice şi 12 % 
infecţii letale care au dus la uscarea lăstarilor. De aceea este 
obligatorie efectuarea combaterii biologice înainte de execu-
tarea operaţiunilor culturale.

Cum era de aşteptat, infecţia cu C. parasitica nu s-a putut era-
dica printr-o singură intervenţie, fiind necesară repetarea 
curăţării cu o intensitate de 26%, care va duce la realizarea 
unei desimi de 2035 castani / ha, în care C. parasitica se pro-
pagă mai încet, castanii au diametre mai mari şi rezistă mai 
mult timp la infecţii.

Menţinerea unui singur lăstar la o cioată, va stimula creşte-
rea foarte rapidă în diametru şi înălţime, căci lăstarul men-
ţinut foloseşte întregul sistem radicelar al castanului distrus 
de C. parasitica. Exemplarele rămase după efectuarea cură-
ţirilor, chiar dacă sunt infectate, devin mai rezistente la C. 
parasitica şi pot beneficia mai mult de combaterea biologică.

Răriturile în părişurile de castan şi în stadiile de co-
drişor şi codru mijlociu

După realizarea diametrului mediu de 10 cm şi a înălţimii 
superioare de 10-12 m se fac rărituri pentru:

•	 reducerea numărului de exemplare pe hectar;

•	 dirijarea compoziţiei actuale a speciilor pentru menţine-
rea castanului în proporţia de cel puţin 20-40%. Se acordă 
atenţie atât castanului şi gorunului, cât şi fagului, cireşu-
lui, paltinului, sorbului torminal apte să producă lemn de 
mare valoare economică;

•	 realizarea unei structuri optime, în raport cu ţelul poli-
funcţional de producere a (fructelor) castanelor şi a lem-
nului, concomitent cu funcţia de agrement, de protecţie a 
solului sau de protecţie antipoluantă;

•	 îngrijirea individuală a castanilor sub raportul sănătăţii şi 
conformării trunchiului;

•	 menţinerea în permanenţă a subarboretului;

•	 intensitatea răriturii în etajul superior poate fi forte (fără 
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să reducă consistenţa sub 0,75) deoarece vulnerabilitatea 
castanului la izolare nu este mare;

•	 periodicitatea lucrărilor va fi de 5 ani şi se vor continua 
răriturile până la 100-120 ani.

8. Concluzii
Cu toată virulenţa cancerului din ultimele trei decenii, aria 
de răspândire a castanului bun din România nu s-a diminuat, 
încă, semnificativ, dar fără intervenţia urgentă a silvicultori-
lor (combatere integrată – biologică şi silviculturală), situaţia 
castanului este dramatică.

Succesul salvării castanului, se bazează pe controlul biologic 
al ciupercii invazive, dar şi pe potenţialul excepţional de su-
pravieţuire al castanului prin: fructificaţia timpurie şi anua-
lă şi potenţa germinativă superioară a castanelor, creşterile 
rapide în înălţime şi competitivitatea ridicată cu alte specii, 
sistemul radicelar foarte adaptabil la condiţiile vitrege de sol 
şi vulnerabilitatea redusă la izolare a arborilor, variabilitatea 
intraspecifică cu multe forme adaptative la condiţiile staţio-
nale, efectele alelopatice ale frunzelor de castan şi mai ales 
regenerarea excepţională din lăstari.

C. parasitica a devastat pădurile şi livezile de orice vârstă (in-
clusiv arborii – monumente ale naturii de 200-300 ani), dar 
rădăcinile arborilor nu au murit şi aceştia lăstăresc abun-
dent, iar uscarea arborilor şi diminuarea fructificaţiei s-a 
produs treptat, ceea ce a permis concomitent cu regenerarea 
excepţională din lăstari şi (chiar dacă într-o măsură mai 
mică) regenerarea naturală din sămânţă.

Eficacitatea deosebită a combaterilor biologice permite în-
sănătoşirea lăstărişurilor de castan, dar aceste combateri 
trebuie continuate cu perseverenţă şi pe viitor, asigurânduse 
omogenitatea arborilor inoculaţi cu hipovirus (ceea ce nece-
sită deschiderea de coridoare de acces), în toate căstănişurile.

Lucrările silviculturale, ca parte a combaterilor integrate, 
s-au executat cu întârziere (tăierile de igienă) ori nu se execu-
tă deloc (depresajul lăstarilor, lucrările de ajutorare a regene-
rării naturale şi a celor de îngrijire) pe motivul că nu se poate 
valorifica lemnul de castan. Este necesar ca ocoalele silvice să 
demonstreze prin exponate de parchet, uşi, ferestre, mobilă, 
lemn construcţii, piese de artizanat, cât de multiple şi valo-
roase sunt utilizările lemnului de castan (cel mai rezistent la 
putregai), de la cele mai mici dimensiuni.

Lucrările special de conservare, exemplificate în articol, sunt 
foarte complexe şi necesită participarea inginerilor de la 
ocoalele silvice pe teren, pentru că în aceaşi subparcelă se 
execută concomitent tăieri de igienă, depresajul lăstarilor, 
ajutorarea regenerării naturale, degajări, curăţiri, rărituri.

De precizat că în pâlcurile de nuieliş, curăţirile experimen-
tale au avut un pronunţat caracter de igienă reuşindu-se la o 
intervenţie (cu intensitatea de 47,9%) extragerea tuturor lăs-
tarilor infectaţi (38,8%). Aceste curăţiri au urmărit şi men-
ţinerea la o cioată a 1-3 lăstari sănătoşi şi bine conformaţi 
(astfel că, au rămas 2750 exemplare/ha).

Dacă se intervine din timp (de la începutul uscării castanilor 
maturi şi declanşării regenerării vegetative şi din sămânţă) 
cu extragerea castanilor complet uscaţi, cu lucrări de valori-
ficarea capacităţii de regenerare naturală printr-o gamă lar-

gă de intervenţii culturale: ajutorare a regenerării naturale, 
degajări, curăţiri, rărituri şi cu lucrări de conversie a crângu-
rilor la codru se pot reface codrii de castan iniţiali, cu partici-
parea într-un procent redus (de 10-20%) a lăstarilor.

Dacă se neglijează ori se amână lucrările de ajutorare a re-
generării naturale şi a celor de îngrijire, în locul codrilor de 
castan vor rămâne crângurile de castan. ■
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Abstract
Silviculture of sweet chestnut forest infected by Cryphonectria parasitica

Although invasive fungus Cryphonectria parasitica have caused mass dieback of sweet chestnut (Castanea sativa) in all 
Romanian area (both forests and orchards), chestnut stands have survived through its remarcable natural regeneration 
(mostly stump sprouts, but also seedlings). Chestnut blight has produced, in the last two decades, important changes in 
tree level: change of chestnut provenance (sprouts vs seedlings), vertical and horizontal structure, and age.

Chestnut dieback allowed the occurence and extension of other invasive plants, soil weeding, and degradation of biolo-
gical drainage.

In this context, silviculture works, as part of integrated control, aim the diminish of C. parasitica infection potential, by 
sanitation and by increasing the resistance of chestnut tree to all biotic and abiotic factors. This includes the promotion 
of local intraspecific chestnut forms, more adapted to drought (Castanea sativa f. depresa), insolation (f. prolifera), frost, 
shadow, pollution, ink desease (var. microcarpa), cancer (biotype with early thicker / rough bark / rhytidome), in usually 
tending opperations (helping natural regeneration, seedling maitainance works, thinnings of thicket and pole stage.

Keywords: chestnut blight, integrated control, silviculture works, tending opperation, sanitation, biotype selection
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Variabilitatea fenotipică a unor surse 
de seminţe de fag (Fagus sylvatica L.) 

din centrul României
Marius Budeanu, Mirabela Marin

1. Introducere
Fagus sylvatica L. este cea mai reprezentativă specie din ves-
tul, centrul şi sudul Europei, cele mai însemnate teritorii 
fiind localizate în fosta Iugoslavie, Franţa, Germania şi Bul-
garia (figura 1). Limita altitudinală este cuprinsă între 800 
m (Munţii Harz,

Germania) şi 2160 m (flancurile Etnei, Sicilia). La noi în ţară, 
fagul atinge limita estică a arealului european, fiind cea mai 
răspândită specie, suprafaţa ocupată de aceasta însumează 
aproximativ 1915600 ha (Şofletea şi Curtu, 2007).

Figura 1. Arealul natural al fagului (Fagus sylvatica L.) în 
Europa (www.euforgen.org) 

Natural distribution of European beech (Fagus sylvatica L.) in Europe

Pe lângă faptul că, în ţara noastră, fagul atinge limita estică 
a arealului natural, este cunoscută superioritatea provenien-
ţelor româneşti, comparativ cu cele europene, specia înregis-
trând valori superioare ale creşterilor, calităţii lemnului dar 
şi a rezistenţei împotriva acţiunii factorilor abiotici (Enescu 
şi Ioniţă, 2002).

Toate acestea sugerează necesitatea identificării şi cartării 
unor surse de seminţe de fag cu valoare fenotipică ridicată, 
în cadrul cărora să se realizeze alegerea arborilor seminceri 
şi promovarea acestora (extragerea arborilor necorespunză-

tori care prin prezenţa lor prejudiciază arborii seminceri), 
precum şi recoltarea jirului din aceşti arbori ce prezintă ca-
racteristici fenotipice superioare, fiind capabili să furnizeze 
materiale forestiere de reproducere cu însuşiri genetice su-
perioare, ce pot fi utilizate atât în ţară cât şi peste hotare. În 
ultimii ani a crescut cererea pentru jirul din România, deoa-
rece provenienţele româneşti prezintă nu numai caracteris-
tici superioare ale lemnului, dar şi indici calitativi superiori 
ai seminţelor (Kramer et al., 2001; Maik et al., 2008).

Ipotezele de lucru ale prezentului studiu au vizat:

1. Alegerea, din totalul rezervaţiilor de seminţe de fag exis-
tente în centrul României, a celor mai valoroase 3-4 arbo-
rete la nivelul fiecărei regiuni de provenienţă (Pârnuţă et 
al., 2012);

2. Delimitarea acestora, alegerea, materializarea, promova-
rea şi descrierea arborilor seminceri;

3. Analiza variabilităţii fenotipice inter şi intrapopulaţională 
a celor 13 de rezervaţii de seminţe;

4. Determinarea corelaţiilor între caracterele analizate, în 
vederea recomandării unor strategii de ameliorare cât mai 
adecvate în generaţii avansate de selecţie;

5. Recoltarea de seminţe din fiecare populaţie şi păstrarea 
evidenţei la nivelul fiecărui arbore, urmând a fi folosite 
pentru instalarea unor culturi comparative de descenden-
ţe materne de fag.

În studiul de faţă vor fi evaluate trei dintre cele mai impor-
tante caractere cantitative ale arborilor (diametrul la 1,30 m, 
înălţimea totală şi volumul arborilor), precum şi înălţimea 
până la prima ramură verde, proporţia elagajului şi zvelteţea 
arborilor (caractere calitative), pentru 390 de arbori (30 / po-
pulaţie) din centrul ţării.

2. Material şi metoda de lucru
Studiul de faţă analizează 13 populaţii de fag (Fagus sylvatica 
L.) repartizate în 5 judeţe din centrul ţării: 5 populaţii în Bra-

AMELIORAREA ARBORILOR
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şov, 3 în Sibiu, câte 2 populaţii în Covasna şi Mureş, precum 
şi o populaţie în Harghita. În fiecare populaţie s-au efectuat 
lucrările necesare pentru delimitarea arboretelor precum şi 
alegerea, materializarea şi descrierea arborilor seminceri. Au 
fost inventariate arborete cu consistenţă aproape plină (0,7-

0,9) şi vârsta medie cuprinsă între 65 ani şi 125 ani. Popula-

ţiile prezintă expoziţii diferite, altitudinea variază între 455 

m (Sibiu) şi 1185 m (Covasna), iar înclinarea terenului este 

cuprinsă între 8 şi 30 grade (tabelul 1).

Tabelul 1. Caracteristici generale are populaţiilor studiate 
Mean characteristics of the analysed populations

Populaţia Localizare
(O.S., UP, u.a.)

Suprafaţa (ha)
Vârstă Consistenţă Altitudine (m) Expo-

ziţie Înclinare
totală u.a. efectivă fag

1. Comandău O.S. Comandău,
UP VI, u.a. 90A 34,6 27,6 100 0,7 1185 SV 18

2. Tălişoara O.S. Tălişoara,
UP II, u.a. 467D 6.8 6.8 100 0,7 772 NE 10

3. Kronstadt R.P.L. Kronstadt,
UP V, u.a. 145A 52,3 52,3 110 0,9 975 NE 20

4. Măieruş O.S. Măieruş,
UP V, u.a. 89D 20,5 20,5 100 0,9 720 NV 20

5. Șercaia O.S.P. Pădurile Șincii,
UB Șinca Nouă, u.a. 7A 23,2 23,2 75 0,8 724 NE 27

6. Săcele R.P.L.P. Săcele,
UP V, u.a. 79B 7,7 5,4 120 0,8 1075 NV 20

7. Zărneşti R.P.L.P. Piatra Craiului, UB 
Zărneşti, u.a. 113B 28,6 28,6 90 0,8 1139 SE 24

8. Praid O.S.P. Praid,
UB Praid, u.a. 28A 35,7 35,7 95 0,7 1029 NV 30

9. Sovata 1 O.S. Sovata,
UP II, u.a. 55B 28,2 16,9 125 0,7 1101 N 8

10. Sovata 2 O.S. Sovata,
UP III, u.a. 70A 23,1 20,8 65 0,8 700 NV 26

11. Dumbrăveni O.S. Dumbrăveni,
UP V, u.a. 74A 24,4 24,4 110 0,8 455 E 20

12. Avrig 1 O.S.P. Izvorul Florii,
UP III, u.a. 53A 14,7 11,8 85 0,8 726 E 15

13. Avrig 2 O.S.P. Izvorul Florii,
UP V, u.a. 98 34,8 27,8 75 0,7 817 SV 30

Din fiecare populaţie au fost aleşi şi inventariaţi 30 de arbori, 
repartizaţi pe toată suprafaţa unităţii amenajistice, pentru a 
surprinde cât mai multe dintre biotipurile existente, şi situ-
aţi la o distanţă de cel puţin 30 m unul de celălalt, pentru a 
evita consangvinizarea.

Au fost efectuate observaţii şi măsurători asupra principale-
lor caractere calitative şi cantitative:

•	 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.

La birou s-a mai determinat:

•	 volumul arborilor, folosind ecuaţia de regresie a volumului 
în funcţie de diametru şi înălţime (Giurgiu et al., 2004);

•	 proporţia înălţimii elagate din înălţimea totală;

•	 zvelteţea arborilor, raportul dintre înălţime şi diametrul 
la 1,30 m.

Prelucrarea statistică a datelor obţinute, precum şi realiza-
rea graficelor din cuprinsul studiului, s-a efectuat cu ajutorul 
programelor Excel şi Statistica 8.0.

3. Rezultate şi discuţii
Diametrul la 1,30 m şi înălţimea totală sunt două dintre 
cele mai importante caracteristici cantitative ale arborilor, 
în timp ce, înălţimea până la prima ramură verde reprezintă 
un important caracter calitativ. Datele medii obţinute pen-
tru aceste caractere, în urma inventarierii şi măsurării celor 
390 de arbori din interiorul arcului carpatic al României, se 
prezintă în tabelul 2.



Anul XVIII | Nr. 32 | 2013

103

Tabelul 2. Caracteristici biometrice medii ale arborilor inventariaţi 
Average biometrical characteristics of the investigated trees

Populaţia Diametrul la 1,30 
m (cm)

Înălţimea totală
(m)

Volumul arborilor 
(m3)

Înălţimea până la prima ramu-
ră verde (m)

Proporţia elagaju-
lui (%)

Zvelteţea arborilor 
(%)

1. Comandău 43 29 2,179 16 55 67
2. Tălişoara 48 33 3,002 21 64 69
3. Kronstadt 50 36 3,607 23 64 72
4. Măieruş 54 32 3,697 20 63 59
5. Șercaia 47 28 2,290 16 57 60
6. Săcele 50 30 2,935 19 63 60

7. Zărneşti 46 31 2,565 19 61 67
8. Praid 51 33 3,542 18 55 65

9. Sovata 1 51 32 3,151 16 50 63
10. Sovata 2 35 25 1,245 13 52 71

11. Dumbrăveni 59 33 4,439 19 58 56
12. Avrig 1 40 25 1,534 14 56 63
13. Avrig 2 41 25 1,689 13 52 61

Media 47 30 2,760 17 57 64

Valoarea medie a diametrului la 1,30 m, măsurat în cele 13 
populaţii, este de 47 cm. În figura 2, se prezintă media dia-
metrelor măsurate, precum şi amplitudinea de variaţie la ni-
velul fiecărei populaţii. Astfel, diametrul maxim (59 cm) este 
înregistrat de populaţia 11-Dumbrăveni, în timp ce, la polul 
opus, apare populaţia 10-Sovata 2, cu un diametru mediu de 
35 cm. Compararea valorilor medii pe judeţe arată un plus 
pentru populaţiile din Harghita şi Braşov, în timp ce popula-
ţiile din Mureş prezintă cea mai redusă valoare medie. Totuşi, 
raportat la studiul lui Dincă şi Mădăraş (2004) efectuat tot 
la Sovata şi în populaţii de aceeaşi vârstă, valorile obţinute 
sunt superioare cu 12% pentru înălţimea arborilor şi cu 31% 
pentru diametrul la 1,30 m. Într-un studiu realizat de Gui-
man şi Drăghiciu (2007) a rezultat pentru judeţul Braşov, la 
aceeaşi vârstă medie, o valoare a diametrului la 1,30 m mai 
mică cu 20% decât în prezentul studiu.

În ceea ce priveşte înălţimea totală a arborilor seminceri, 
valoarea medie pentru acest important caracter este de 30 
m. Cele mai active creşteri în înălţime prezintă populaţia 
3-Kronstadt (36 m), iar cele mai mici înălţimi sunt înregis-
trate de populaţia 13-Avrig 2 (25 m). Analiza valorilor medii 
pe judeţe arată un plus pentru populaţia din Harghita, ur-
mată îndeaproape de populaţiile din Braşov şi Covasna, în 
timp ce arboretele din Sibiu prezintă cea mai mică valoare, 
cu 13% mai redusă decât media populaţiei Praid (Harghita), 
la aceeaşi vârstă.

Figura 2. Distribuţia diametrelor medii ale populaţiilor inventariate 
Mean d.b.h. distribution of the analysed populations

Volumul mediu al celor 390 de arbori incluşi în experiment 
este de 2,76 m3, cu o amplitudine de variaţie destul de pro-

nunţată (3,194 m3), de la 4,439 m3 (Dumbrăveni, la 110 ani) 
până la 1,245 m3 (Sovata 2, la 65 ani). Analiza valorilor medii 
pe judeţe arată un plus pentru populaţia din Harghita, urma-
tă îndeaproape de media celor 5 populaţii din Braşov (3,019 
m3), în timp ce, judeţul Mureş (ultimul loc) înregistrează un 
deficit de 38% faţă de Harghita.

Înălţimea până la prima ramură verde, este unul dintre cele 
mai importante caractere calitative, deoarece acesta expri-
mă capacitatea de elagaj natural a arborilor. Media înălţimii 
elagate pentru populaţiile din centrul ţării este de 17 m, iar 
proporţia înălţimii elagate din înălţimea totală este de 57%. 
Cel mai activ ritm de producere a elagajului natural a fost 
realizat de populaţia 3-Kronstadt, în timp ce la polul opus, 
apare populaţia 13-Avrig 2. Acest fapt, confirmă corelaţia 
pozitivă şi foarte semnificativă dintre cele două caractere 
(figura 3), astfel încât, concomitent cu creşterea înălţimii to-
tale a arborilor, creşte şi capacitatea de producere a elagajului 
natural (r=0,58***). Această corelaţie este deosebit de impor-
tantă pentru derularea programelor de cercetare, întrucât fa-
vorizează ameliorarea simultană a unor caractere de creştere 
şi calitatea lemnului.

Figura 3. Corelaţia dintre înălţimea totală şi înălţimea până 
la prima ramură verde 

Regression between total height and pruning height

Zvelteţea arborilor, exprimată prin raportul dintre înălţimea ar-
borilor şi diametrul la 1,30 m, prezintă o valoare medie pentru 
cei 390 arbori de 64, cu o amplitudine de variaţie ce descreşte de 
la 72 (3-Kronstadt) până la 56 (11-Dumbrăveni). Aceste valori 
sugerează o stabilitate ridicată a populaţiilor la acţiunea pertur-
bantă a factorilor abiotici (zăpadă, vânt). Valori asemănătoare 
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au rezultat şi din cercetările lui Florescu şi colaboratorii (2002).

Analiza varianţei, determinată pentru cele trei caractere mă-
surate, relevă existenţa unor diferenţe foarte semnificative 
(***) între populaţiile studiate, fapt ce sugerează posibilitatea 
selecţiei celor mai valorase populaţii, în vederea îmbunătăţirii 
câştigului genetic în generaţii avansate de selecţie (tabelul 3).

Tabelul 3. ANOVA pentru caracterele studiate 
ANOVA for the analysed traits

Variabila Suma pătrate-
lor abaterilor

Grade de 
libertate

Varianţa 
(s2) F p

Diametrul la 1.30 m
Populaţia 14583,8 12 1215,3 23.9*** 0,0000

Eroare 19202,8 377 50,9
Total 33786,6 389 -

Înălţimea arborilor
Populaţia 4357,1 12 363,1 424*** 0,0000

Eroare 323,2 377 0,9
Total 4680,3 389 -

Înălţimea până la prima ramură verde
Populaţia 3505,5 12 292,1 20.5*** 0,0000

Eroare 5383,3 377 14,3
Total 8888,8 389 -

Între diametrul la 1,30 m şi înălţimea totală a arborilor a 
rezultat o corelaţie pozitivă şi foarte semnificativă (0,57***). 
Aceeaşi corelaţie, dar de intensitate mai redusă (*), a rezultat 
şi în studiul realizat de Ioniţă (2009). De asemenea, o core-
laţie pozitivă şi foarte semnificativă (0,58***) s-a obţinut şi 
între înălţimea totală şi înălţimea până la prima ramură ver-
de, astfel încât, concomitent cu intensificarea creşterilor şi 
elagajul natural al arborilor este mai activ (tabelul 4).

Tabelul 4. Corelaţii între caracterele studiate 
Correlations between analysed traits

Caracterul Media Diametrul la 
1,30 m

Înălţimea 
totală

Înălţimea 
până la pri-
ma ramură 

verde
Diametrul la 1,30 m (cm) 47 - 0.57*** 0.25***

Înălţimea totală (m) 30 - 0.58***
Înălţimea până la prima 

ramură verde (m) 17 -

4. Concluzii
Faptul că provenienţele româneşti de fag şi-au demonstrat va-
loarea genetică în diferite zone geografice, dar şi situarea lor la 
limita estică a arealului speciei, au impus identificarea unor ar-
borete cu însuşiri superioare, alegerea unor arbori seminceri în 
cadrul acestora, precum şi recoltarea de seminţe în scopul insta-
lării unor culturi comparative de descendenţe materne de fag.

Dintre cele 13 arborete identificate în 5 judeţe din centrul Ro-
mâniei, atât în privinţa capacităţii de creştere dar şi a ritmului 
susţinut de producere a elagajului natural, cele mai valoroase 
populaţii au fost Kronstadt, Dumbrăveni, Tălişoara şi Praid.

Corelaţia pozitivă şi foarte semnificativă dintre caracterele de 
creştere şi înălţimea elagată (important caracter calitativ) favo-
rizează posibilitatea ameliorării simultane a acestor caractere. ■
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Abstract
Phenotypic variability of some European beech (Fagus sylvatica L.) seed sources in the central region of Romania

Many studies regarding the genetic value of European beech provenances indicated that Romanian populations are 
among the most valuable, both in quantitative, qualitative and adaptation characteristics of trees, as well as in qualitati-
ve indices of seeds. This fact required the development of research on the selection of stand with higher characteristics, 
the identification, materialization and seed trees measurement as well as seeds harvesting, in order to install the half sib 
comparative trials with beech. 13 populations were identified in 5 counties from Transylvania and in each one of them 
30 seed trees were selected. The most valuable population in growth capacity and sustainable rate of natural pruning was 
Kronstadt, followed by Dumbrăveni, Tălişoara and Praid. The positive and very significant correlation between growth 
traits and pruning height (important qualitative trait) favours the simultaneous breeding possibility of these traits.

Keywords: breeding, d.b.h., Romanian beech provenances, quantitative and qualitative traits, seed stands.
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Comportarea descendenţilor unor 
arbori plus de molid [Picea abies 

(L.) Karst.] în culturile comparative 
Câmpina şi Nehoiu

Marius Budeanu

1. Introducere
Prezentul studiu analizează caractere cantitative, calitati-
ve şi de adaptare ale molidului, în două culturi comparative 
(Câmpina şi Nehoiu). Acestea fac parte din seria culturilor 
multistaţionale instalate în România în anul 1980 de către 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (coordonator dr. 
doc. Valeriu ENESCU). Ambele experimente sunt amplasate 
în aceeaşi regiune de provenienţă (B2), dar în condiţii staţi-
onale total diferite, ceea ce permite identificarea unor popu-
laţii cu capacitate ridicată de adaptare, pentru a fi promovate 
în regenerările artificiale, în condiţii de vegetaţie asemănă-
toare celor din cele 2 teste.

S-au efectuat măsurători şi determinări asupra celor mai re-
levante caractere cantitative (diametrul la 1,30 m, înălţimea 
arborilor, diametrul coroanei), calitative (înălţimea elagată, 
forma trunchiului, forma trunchiului la bază, caracteristici-
le ramurilor, etc.) şi de adaptare (procentul de supravieţuire). 
La birou au fost calculate şi alte caractere: volumul arborilor, 
proporţia înălţimii elagate din înălţimea totală, zvelteţea ar-
borilor şi coeficientul de zvelteţe al coroanei etc.

Identificarea populaţiilor valoroase, a diviziunilor carpatice 
ce prezintă rezultate superioare, analiza rezultatelor obţinu-
te de provenienţele locale precum şi comportarea provenien-
ţei standard I.U.F.R.O. (5-Moldoviţa), reprezintă principale-
le obiective ale prezentului articol.

Datele obţinute vor fi complementare celor raportate ante-
rior în România precum şi în alte ţări ale Europei (Franţa, 
Polonia, Bulgaria, Finlanda, Ungaria), în care multe prove-
nienţe originare din Carpaţii României au fost considerate 
superioare faţă de provenienţele locale sau din alte zone geo-
grafice (Héois şi Van de Sype, 1991; Giertych, 1993; Alexan-
drov şi Stancova, 1997; Naapola, 1997; Ujvari şi Ujvari, 2006; 
Mihai, 2009).

2. Locul cercetărilor şi metoda de cercetare
În fiecare dintre cele 33 de rezervaţii de seminţe incluse în 
experiment au fost selectaţi câte 10 arbori, după criterii fe-
notipice, desemnaţi ca arbori seminceri. Aceştia sunt situaţi 
la o distanţă de cel puţin 50 m unul de altul. Exemplarele 
testate provin din sămânţa rezultată din polenizarea liberă 
a arborilor seminceri. Cele 33 de populaţii provin din toate 
diviziunile carpatice, după cum urmează:

1. Carpaţii Orientali: 1-Coşna, 2-Dorna Candreni, 3-Fra-
sin, 4-Marginea, 5-Moldoviţa, 6-Stulpicani, 7-Năsăud, 
8-Prundul Bârgăului, 9-Rodna, 10-Sânmartin, 11-Topliţa, 
12-Gurghiu, 13-Sovata şi 14-Tarcău.

2. Carpaţii de Curbură: 15-Comandău, 16-Nehoiu, 17-Neho-
iaşu, 18-Braşov şi 19-Azuga.

3. Carpaţii Meridionali: 20-Domneşti, 21-Orăştie, 22-Bistra, 
23-Voineasa şi 24-Retezat.

4. Carpaţii Occidentali: 25-Bozovici, 26-Văliug, 27-Beliş, 
28-Turda, 29-Beiuş, 30-Dobreşti, 31-Sudrigiu, 32-Câm-
peni şi 33-Gârda.

Cele două culturi comparative au fost amplasate în condiţii 
staţionale diferite. Astfel, testul Câmpina este amplasat sub 
limita altitudinală inferioară a arealului natural al molidului, 
la altitudinea de 570 m (mai mică cu circa 300 m faţă de limi-
ta naturală inferioară a molidului în zona respectivă). Testul 
Nehoiu se află în optimul ecologic al speciei, la altitudinea 
medie de 1100 m, în zona Carpaţilor de Curbură.

Cultura comparativă Câmpina – PRAHOVA a fost instalată 
în primăvara anului 1980, iar actualmente este administrată 
de O.S. Doftana şi este încadrată în UP X Brebu, u.a. 40C, pe 
o suprafaţă de 3,0 ha. Cultura este situată în condiţii staţio-
nale dificile, pe un substrat care a facilitat producerea unor 
alunecări de teren ce au afectat parţial 10 populaţii, în repe-

AMELIORAREA ARBORILOR
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tiţia I. Condiţiile fitogeografice şi fizico-geografice se prezin-
tă astfel:

•	 etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3);

•	 tipul de staţiune 5.11.1.1.: Deluros de făgete Bm, eutricam-
bosoluri şi preluvosoluri (± hipostagnice), edafic mijlocii, 
cu Asperula-Asarum (Dănescu et al., 2010);

•	 tipul natural de pădure 421.2: Făget de deal pe soluri sche-
letice cu floră de mull (m);

•	 tipul de sol 3101: eutricambosol tipic;

•	 versant superior ondulat, expoziţie SE, înclinare 15G 
(Amenajamentul UP X Brebu, 2003);

•	 temperatura medie anuală este de 9.3oC (media sezonu-
lui de vegetaţie = 17.5oC), iar cantitatea medie anuală a 
precipitaţiilor căzute în perioada 1985-2010 este de 645 
mm, din care doar 59% cad în intervalul Mai – Septembrie 
(ANM – Staţia Meteo Câmpina, 2011);

•	 regiunea de provenienţă B250 – Carpaţii de Curbură (clina 
exterioară), gorunete pure sau în amestec, şleauri de deal 
cu gorun (Pârnuţă et al., 2010).

•	 coordonate geografice: 45011’11” latitudine nordică şi 
25048’47” longitudine estică.

În această cultură tipul de proprietate este Publică a Statului Român.

Cultura comparativă Nehoiu – BUZĂU a fost instalată în pri-
măvara anului 1980, iar actualmente este în administrarea 
O.S.P. Nehoiu, şi este situată în UP VI Caşoca, u.a. 23B şi 43A, 
având o suprafaţă de 3.0 ha. Sintetic, condiţiile fitogeografice 
şi fizico-geografice se prezintă astfel (Budeanu et al., 2013):

•	 etajul montan de amestecuri (FM2), pe o staţiune de boni-
tate superioară (Bs), iar solul este de tip eutricambosol tipic;

•	 versant ondulat, expoziţie E, înclinare 20G (Amenajamen-
tul UP VI Caşoca, 2007);

•	 temperatura medie anuală este de 6.1oC (media sezonului 
de vegetaţie = 13.6oC), iar cantitatea medie anuală a preci-
pitaţiilor este de 835 mm, din care doar 61% cad în sezonul 
de vegetaţie (Amenajamentul UP VI Caşoca, 2007);

•	 regiunea de provenienţă B220 – Carpaţii de Curbură (clina 
exterioară), păduri de amestec de fag cu răşinoase (Pârnu-
ţă et al., 2010).

•	 coordonate geografice: 45032’34” latitudine nordică şi 
26016’51” longitudine estică.

Cultura este în proprietatea Obştei Moşnenilor Buzoieni – 
Nehoiu.

Ambele experimente au fost instalate sub forma unui grilaj 
pătrat incomplet balansat, de tipul 6 X 6, cu 3 repetiţii, iar 
arborii au fost plantaţi la 2 m unul de celalat, atât pe rând cât 
şi între rânduri (Enescu şi Ioniţă, 2002). Din fiecare popula-
ţie au fost măsuraţi 30 de arbori, iar numărul total de arbori 
luaţi în studiu în fiecare cultură comparativă este de 1080.

Dintre cele 18 caractere studiate, în prezentul material, com-
plementar altora deja publicate, se prezintă:

•	 Volumul mediu pe arbore: a fost calculat la birou în 
funcţie de diametru, înălţime şi specie folosind Procedeul 
ecuaţiei de regresie a volumului (Giurgiu et. al., 2004).

•	 Forma trunchiului la bază: în teren s-a măsurat diame-
trul deasupra lăbărţării şi diametrul la nivelul solului, iar 
la birou arborii au fost încadraţi în funcţie de raportul ce-
lor două diametre astfel: K ≥ 0,95 fără lăbărţare (1); 0,7 ≤ 
K < 0,95 lăbărţare uşoară (2); K < 0,7 lăbărţare mare (3).

•	 Procentul de supravieţuire: la nivelul fiecărei populaţii 
ca procent de arbori existenţi.

•	 Proporţia înălţimii coroanei din înălţimea totală a 
arborilor, cunoscuta şi sub denumirea de Crown ratio, s-a 
calculat cu următoarea formulă: CR = 100 (HT-ÎE) / HT, 
unde HT = înălţimea totală, iar ÎE = înălţimea elagată.

Prin aplicarea testului ANOVA s-au determinat componente-
le varianţei ca urmare a influenţei populaţiilor şi repetiţiilor, 
precum şi varianţa reziduală. Modelul matematic de analiză 
a varianţelor a fost cel utilizat anterior de Nanson (2004):

unde: m = media generală, ΄i = componenta a i populaţii (i = 
1...a), ΄j = componenta a j repetiţii în i populaţii (j = 1...b), ßij 
= eroarea aleatorie care afectează ij parcele.

Clasamentul populaţiilor şi separarea acestora pe grupuri 
omogene s-a realizat prin aplicarea testului Duncan, pentru 
probabilitatea de transgresiune de 5% (Duncan, 1955).

3. Rezultate şi discuţii
3.1. Volumul arborilor

În cultura comparativă Câmpina valoarea medie pentru acest 
caracter este de 0,179 m3, în timp ce în experimentul Nehoiu, 
volumul mediu este mai mare cu 50%, valoarea înregistrată 
fiind de 0,269 m3. Dacă în cultura Câmpina, cele mai valoroa-
se populaţii provin în cea mai mare parte din zona Carpaţilor 
de Curbură, precum şi din Carpaţii Meridionali, la Nehoiu 
populaţiile valoroase îşi au originea în Occidentali. La Câm-
pina, cea mai valoroasă populaţie (21-Orăştie) realizează un 
spor de 16% faţă de media experimentului, iar faţă de popu-
laţia de pe ultimul loc (11-Topliţa), sporul este de 35%. Popu-
laţia 32-Câmpeni înregistrează o valoare superioară mediei 
testului Nehoiu cu 37%, iar faţă de populaţia 5-Moldoviţa 
(provenienţa standard) sporul este de 64%. Toate populaţiile 
au înregistrat în optimul ecologic al speciei valori superioare 
celui mai bun rezultat de la Câmpina (Figura 1).

Atât provenienţa locală (19-Azuga) cât şi provenienţa stan-
dard (5-Moldoviţa) se situează în partea superioară a clasa-
mentului din cultura comparativă Câmpina, ocupând locu-
rile al doilea şi respectiv al nouălea. În optimul speciei, doar 
provenienţa locală 16-Nehoiu se situează la mijlocul clasa-
mentului, în timp ce, cealaltă provenienţă locală (17-Neho-
iaşu) dar şi provenienţa standard au înregistrat rezultate 
modeste (Figura 1). Se poate spune că, acolo unde condiţiile 
de mediu sunt mai dificile, populaţiile locale reacţionează 
mai bine. În testul amplasat în optimul speciei, genotipurile 
valoroase au înregistrat o comportare mai bună decât prove-
nienţele locale, ceea ce recomandă utilizarea materialelor de 
reproducere din surse nelocale valoroase atunci când legisla-
ţia în vigoare permite acest lucru. Recomandarea este cu atât 
mai valabilă atunci când populaţia recomandată a fost deja 
testată în regiunea respectivă.
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Figura 1. Testul Duncan pentru volumul arborilor în testele Câmpina (stânga) şi Nehoiu (dreapta) 
Duncan test for trees volume in Câmpina (left) and Nehoiu (right) trials

Analiza varianţei (Tabelul 1) relevă existenţa unei omogenităţi 
ridicate la nivelul populaţiilor, în afara arealului natural, fapt 
pus în valoare şi prin aplicarea testului Duncan, din care re-

zultă o separare a populaţiilor în 3 grupuri omogene (Figura 

1). La Nehoiu, se detaşează populaţia 32-Câmpeni.

Tabelul 1. ANOVA pentru caracterele studiate 
ANOVA for the analysed traits

Caracterul Sursa de variaţie GL
Suma pătratelor 

abaterilor
Varianţa

(s²) p Suma pătratelor 
abaterilor Varianţa (s²) p

Testul Câmpina Testul Nehoiu

Volumul arborilor
Repetiţii 2 0,12479 0,0624 0,0000 2,9399 1,4699 0,0000
Populaţii 35 0,16669 0,0048 0,2766 0,8729 0,0249 0,0002

Eroare 1042 4,38593 0,0042  – 12,2368 0,0117 -

Forma trunchiului la 
bază

Repetiţii 2 0,224 0,112 0,0333 1,680 0,840 0,0001
Populaţii 35 1,988 0,057 0,0056 7,396 0,211 0,0000

Eroare 1042 34,209 0,033  – 88,387 0,085  –

Crown ratio
Repetiţii 2 2145 1073 0,0000 1365 682 0,0031
Populaţii 35 15475 442 0,0000 13964 399 0,0000

Eroare 1042 80209 77 - 122505 118 -

Procentul de supra-
vieţuire

Repetiţii 2 48362 24181 0,0000 46072 23036 0,0000
Populaţii 35 101803 2909 0,0000 97924 2798 0,0000

Eroare 1042 189725 182  – 78563 75  –

3.2. Forma trunchiului la bază

În testul Câmpina, indicele numeric de caracterizare, atribu-
it în funcţie de raportul dintre diametrul înregistrat deasu-
pra lăbărţării şi diametrul măsurat la nivelul solului, înregis-
trează o valoare medie de 2,02 (lăbărţare uşoară). Cele mai 
valoroase trei populaţii provin din Munţii Apuseni (28-Tur-
da, 29-Beliş şi 30-Dobreşti), ramură a Carpaţilor Occidentali, 
în timp ce, cele mai slabe trei populaţii provin din Carpaţii 
Orientali (2-Dorna Candreni, 1-Coşna şi 10-Sânmartin). Po-
pulaţia cea mai apropiată de locul de testare, 19-Azuga se si-
tuează la jumătatea clasamentului, cu o medie de 2,00.

În experimentul amplasat în optimul ecologic al speciei 
(Nehoiu), valoarea medie a indicelui numeric de caracteriza-
re este de 1,93 (lăbărţare uşoară). Cele mai valoroase trei 
populaţii provin şi de această dată din Carpaţii Occidentali 
(27-Beliş, 32-Câmpeni, 29-Beiuş), în timp ce, la polul opus 
apar două populaţii din Orientali (5-Moldoviţa, 6-Stulpi-
cani) şi una din Occidentali (25-Bozovici). Rezultatele ob-
ţinute de provenienţele locale (16-Nehoiu, 17-Nehoiaşu) le 
situează pe acestea în treimea mijlocie a clasamentului.

Provenienţa standard (5-Moldoviţa) înregistrează şi pentru 
acest caracter o comportare superioară în testul amplasat 
în afara arealului natural (locul 15), comparativ cu valoarea 
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medie consemnată la Nehoiu, unde se situează pe locul 32. 
Şi pentru acest caracter s-au obţinut rezultate superioare 
în optimul speciei (4.5%), iar 94% dintre populaţii prezintă 
comportare superioară în testul Nehoiu.

3.3. Proporţia înălţimii coroanei din înălţimea totală 
a arborilor

Crown ratio exprimă ponderea înălţimii coroanei din înăl-
ţimea totală a arborilor, valori reduse ale acestui caracter 
indicând un elagaj activ, în timp ce, populaţiile ce prezintă 
valori ridicate pentru acest caracter pot fi selecţionate pen-
tru producţia de biomasă. În ceea ce urmează vom considera 
valoroase populaţiile cu valori reduse pentru acest caracter 
şi implicit cu elagaj mai activ.

În testul amplasat în afara arealului natural (Câmpina), înăl-
ţimea coroanei reprezintă 53% din înălţimea totală, iar cea 
mai mică valoare (47%) prezintă populaţia Gârda. Populaţiile 
provenite din Carpaţii Orientali prezintă cele mai mici valori 
pentru acest caracter, deci elagaj activ. Populaţia provenită 
de la cea mai mică distanţă faţă de experimentul Câmpina 
(19-Azuga) ocupă locul trei, şi implicit un elagaj activ, ce se 
adaugă la creşterile susţinute raportate prin volumul arbori-
lor, prezentat mai sus. Provenienţa I.U.F.R.O. înregistrează o 
valoare medie de 50%, ce o situează pe locul 8.

În arealul natural al molidului (Nehoiu), înălţimea coroanei 
reprezintă 54% din înălţimea totală, iar cea mai mică valoa-
re (47%) prezintă populaţia 7-Năsăud, urmată chiar de pro-
venienţa standard, în timp ce populaţiile locale se situează 
în ultima treime a clasamentului, putând fi recomandate 
pentru producţia de biomasă. Şi de această dată, populaţiile 
provenite din Carpaţii Orientali prezintă cele mai mici valori 
pentru crown ratio şi în consecinţă un elagaj mai activ, fiind 
urmate îndeaproape de populaţiile originare din Carpaţii 
Meridionali.

Fig. 2. Proporţia înălţimii coroanei din înălţimea totală 
Crown ratio depending on the branches appurtenances

Kantola şi Mäkelä (2006) consideră acest parametru ca fiind 
o sursă cheie pentru determinarea producţiei de biomasă. 
Cele două cercetătoare au obţinut în nordul Europei, la ace-
eaşi vârstă, valori cu 17% mai mari pentru crown ratio, com-
parativ cu studiul de faţă.

3.4. Procentul de supravieţuire

Procentul de supravieţuire arată de fapt, compatibilitatea 
dintre exigenţele ecologice ale populaţiilor şi condiţiile staţi-

onale ale locului de testare. Procentul de supravieţuire expri-
mă raportul procentual dintre numărul de exemplare exis-
tente la vârsta de 30 ani şi numărul de exemplare plantate.

În cultura comparativă Câmpina, valoarea medie pentru 
acest caracter este de 65,6%, iar amplitudinea de varia-
ţie este foarte mare, de la 85% cât a înregistrat populaţia 
8-Prundul Bârgăului, până la 43,3% cât a obţinut 30-Do-
breşti. În prima clasă de variaţie apar alte două populaţii din 
Carpaţii Orientali, 9-Rodna şi 1-Coşna, precum şi o popu-
laţie din Meridionali (21-Orăştie), în timp ce populaţia cea 
mai apropiată de locul de testare, 19-Azuga, ocupă poziţia a 
zecea, dar cu o valoare a procentului de supravieţuire superi-
oară mediei experimentului. Provenienţa standard ocupă lo-
cul 28, dar cu o valoare a procentului de supravieţuire destul 
de ridicată (56,3%).

În cultura comparativă Nehoiu, valoarea medie pentru 
acest caracter este de 56,4%, iar amplitudinea de variaţie 
este foarte mare, de la 75,5% cât a înregistrat populaţia 
21-Orăştie, până la 35,7% cât a obţinut 30-Dobreşti. În pri-
ma clasă de variaţie mai apare o populaţie din Meridionali 
(20-Domneşti – 71,4%). Provenienţa locală 16-Nehoiu ocupă 
poziţia a zecea, dar cu o valoare a procentului de supravieţui-
re superioară mediei experimentului, în timp ce provenienţa 
17-Nehoiaşu înregistrează o valoare cu 13% mai mică decât 
media experimentului. Populaţia 5-Moldoviţa (provenien-
ţa standard) înregistrează o comportare mai bună decât la 
Câmpina (60,2%) situându-se pe locul 12.

Per ansamblul celor două experimente remarcăm adaptabili-
tatea superioară a populaţiei 21-Orăştie, urmată de 9-Rodna 
şi 19-Azuga, în timp ce populaţia 30-Dobreşti se situează la 
polul opus. Populaţia Orăştie s-a remarcat şi în testele Avrig 
şi Breţcu (Budeanu et al., 2012). Pe ramuri carpatice, popula-
ţiile originare din Carpaţii Orientali prezintă cea mai mare 
capacitate de adaptare (63,7%), valoare superioară cu 17% 
celei consemnate de populaţiile din Occidentali, care au fost 
deficitare la acest capitol mai ales în testul Nehoiu.

Deşi adaptabilitatea este o caracteristică a molidului, anali-
za varianţei (Tabelul 1) stabileşte existenţa unor diferenţe 
foarte semnificative între populaţii, în ambele experimente.

4. Concluzii
Analiza varianţei reliefează existenţa unor diferenţe foarte 
semnificative între populaţii ceea ce permite derularea pro-
gramelor de ameliorare la nivelul populaţiilor.

În testul amplasat în optimul ecologic al molidului s-au înre-
gistrat creşteri mai active (+50%) şi o lăbărţate mai redusă la 
baza trunchiului ceea ce influenţează favorabil calitatea lem-
nului şi procentul de lemn valorificabil. În condiţiile dificile 
de mediu de la Câmpina s-au remarcat populaţiile cele mai 
apropiate de experiment: provenienţa locală 19-Azuga pre-
cum şi celelalte populaţii originare din zona Carpaţilor de 
Curbură. În optimul speciei (Nehoiu) populaţiile provenite 
din Carpaţii Occidentali prezintă creşteri susţinute, în timp 
ce populaţiile originare din Carpaţii Orientali prezintă adap-
tabilitate superioară şi elagaj natural mai activ.

Provenienţa standard I.U.F.R.O. (5-Moldoviţa) demonstrea-
ză încă o dată capacitatea ridicată de adaptare în afara are-
alului natural, unde înregistrează o clasare mult mai bună 
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în privinţa volumului arborilor. Totuşi, în optimul speciei a 
înregistrat valori superioare pentru volumul arborilor, elagaj 
şi procentul de supravieţuire.

Ţinând cont de toate evaluările realizate în regiunea B2, vom 
recomanda drept surse de seminţe testate, pentru ampla-
sarea de culturi în optimul ecologic al speciei, atât în regiu-
nea de origine cât şi în regiunea B2, următoarele populaţii: 
4-Marginea, 12-Gurghiu, 24-Retezat şi 31-Sudrigiu. ■
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Abstract
Behaviour of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] plus trees progenies in comparative trials Câmpina and 
Nehoiu

The behaviour of plus tree progenies of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] is evaluated in two comparative trials placed 
at 500 m difference altitude, in the Curvature Carpathians, in Romania. Câmpina trial was located outside the natural 
range of spruce, while the Nehoiu test was established in the ecological optimum of species. At 30 years after planting, the 
following traits were evaluated: trees volume, based trunk shape, crown ratio and the survival rate. In the test located in 
the spruce ecological optimum the growth were more active (+50%) and a sprawling lower at the trunk base, which favo-
urably influence the quality of wood and the capitalized wood percentage. Also here, the populations from the Occidental 
Carpathians shows a sustained growth, while the populations originating in the Oriental Carpathians were remarked for 
superior adaptability and more active natural pruning. In the difficult environment conditions from Câmpina trial, stood 
out the populations closest to the experiment area: the local origin 19-Azuga and other populations originating from the 
Curvature Carpathians.

Keywords: Different site conditions, qualitative traits, survival rate, tested seed sources, trees volume.
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Plantaţia experimentală cu Pinus 
cembra şi P. mugo de pe Halda 

Dumitrelul din Munţii Călimani
Ioan Blada, Ştefan Tănasie, Cristiana Dinu, Iulian Bratu

1. Introducere
În Munţii Călimani şi anume pe masivele Răţiţiş şi Nego-
iul Românesc, încă din Postglaciar, adică acum aproximativ 
15000 ani, se afla una din cele mai frumoase păduri naturale 
de amestec intim de zâmbru (Pinus cembra L.) şi molid (Picea 
abies (L.) Karst.), păduri protejate în amonte de un covor con-
tinuu de jneapăn (Pinus mugo Turra) în asociaţie cu alte spe-
cii lemnoase de arbuşti şi subarbuşti. Dar, în ziua de astăzi 
doar muntele Răţiţiş, cu al lui vegetaţie, a mai rămas întreg 
în timp ce Negoiul Românesc a fost defrişat de speciile lem-
noase şi ierbacee, decopertat de sol de către buldozere după 
care a urmat dinamitarea rocilor şi excavatul lor în căutare 
de sulf. Dacă sulful, care deşi există în pântecul muntelui 
(Butnaru, com. pers.) nu a fost extras decât în mică măsură, 
în schimb pădurile naturale de zâmbru şi molid precum şi 
covorul de jneapăn şi alte specii însoţitoare, au fost nimici-
te de ferestraie mecanice şi buldozere lăsând în urma lor un 
munte mutilat pentru totdeauna (fig. 1).

Fig. 1 Muntele Negoiul distrus şi halda de steril mai jos în faţa 
sa (Foto E. Sigmond) 

The destroyed Negoiul Mountain and the waste heap downer in front of it

Aceeaşi soartă a avut-o şi mantia ierbacee dimpreună cu so-
lul vegetal fertil care au fost haotic amestecate cu sterilul, în 

loc să fi fost depozitate separat pentru a fi folosite ulterior la 
acoperirea haldelor în vederea replantării lor. Astfel, canti-
tăţile mari de materiale rezultate din demolarea Negoiului 
Românesc inclusiv substratul fertil au fost cărate sau împin-
se în preajma muntelui având ca rezultat formarea imenselor 
halde Puturosul (1560-1580 m altitudine), Pinul (1620 m), 
Dumitrelul (1750 m) şi Ilva (1770 m) care au strivit sub ele 
tot ce a însemnat vegetaţie lemnoasă si ierbacee. În urma 
precipitaţiilor, prin compoziţia lor chimică, respectivele hal-
de au favorizat şi favorizează la prezentul continuu formarea 
şi scurgerea în pâraiele apoi văile din aval – Neagra Şarului şi 
Bistriţa – a acidului sulfuric responsabil de moartea a tot ce 
a fost fiinţă vie în respectivele ape.

Prin acţiunile de decopertare şi prin sufocarea de către halde 
a vegetaţiei lemnoase şi ierbacee adiacente muntelui, 785 hec-
tare au fost scoase definitiv din fondul forestier (Dincă, 2002).

În opinia autorilor acestui articol, poate că sacrificiile econo-
mice şi ecologice nu ar fi fost condamnate atât de mult dacă 
exploatarea zăcământului de sulf existent nu ar fi fost sista-
tă înainte de anul 1989. Potrivit informaţiilor competente 
(Butnaru com. pers.), sulful în pântecul Negoiului Românesc 
există, însă dictatura comunistă a sistat exploatarea lui. În 
consecinţă, oprirea lucrărilor de exploatare a sulfului a adus 
o pagubă dublă, şi anume: una ecologică şi alta economică 
prin lipsirea ţării de sulful necesar economiei.

În urma degradării muntelui Negoiul Românesc precum şi 
a zonei adiacente lui, a apărut necesitatea urgentă şi moral 
obligatorie de refacere, atât cât este posibil, a habitatelor mă-
car a unor specii lemnoase principale. Cu scopul de a identi-
fica o metodă de plantare, cât de cât aplicabilă în condiţiile 
unui substrat acidificat şi lipsit de sol vegetal, pe halda situ-
ată la obârşia Pârâului Dumitrelul s-a instalat, în septembrie 
1999, o plantaţie experimentală cu zâmbru şi jneapăn.

Articolul de faţă are ca scop prezentarea unor rezultate preli-
minare privind succesul plantaţiei anterior amintite la sfâr-
şitul anului 2012, respectiv după 13 sezoane de vegetaţie.

RECONSTRUCţIE ECOLOGICă
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2. Materiale şi metode
2.1. Materialul de plantat

Zâmbrul şi jneapănul sunt speciile care fac obiectul acestui 
experiment. Conurile ambelor specii au fost recoltate în luna 
septembrie, din Masivul Călimani, mai precis din populaţi-
ile munţilor Răţiţiş şi Pietricelul situate aproximativ între 
1600-1800 m altitudine. După uscarea conurilor şi extrage-
rea seminţelor din ele, acestea au fost cufundate în apă fapt 
care a permis înlăturarea seminţelor seci.

Potrivit cercetărilor proprii, niciodată seminţele conurilor de 
zâmbru recoltate toamna, oricât de târziu, nu au embrionul 
suficient dezvoltat iar semănatul lor în această stare amână 
germinaţia cu unul sau doi ani (Blada, date nepublicate). Din 
acest motiv (Kriebel, 1973) recomandă stratificarea, după 
recoltare, timp de aproximativ 180 de zile. Pe baza experi-
mentelor de la Pepiniera Valea Largă, Sinaia, semănatul se-
minţelor s-a făcut imediat după recoltare fapt care a stimulat 
dezvoltarea completă a embrionului până în primăvară, iar 
germinarea şi răsărirea au avut loc până spre sfârşitul lunii 
mai evitându-se astfel costisitoarea şi riscanta stratificare 
(Blada, date nepublicate). Seminţele de jneapăn, deşi nu re-
clamă stratificare, au fost şi ele semănate toamna având o 
foarte bună răsărire în primăvară.

Semănatul, care a avut loc în Pepiniera de la Valea Largă (Si-
naia) s-a făcut direct în pungi de plastic, perforate, având di-
mensiunile de 22 x 18 x 18 cm. Pungile au fost umplute cu un 
amestec format din 70% humus de molid şi 30% nisip de râu. 
Înainte de semănare, substratul a fost tratat cu Previcur N 
0,25% iar seminţele cu Topsin M folosind 2 g substanţă la 1 
kg seminţe (Tăut, 2000). Semănatul s-a făcut direct în pungi; 
în centrul fiecărei pungi s-au semănat două seminţe la adân-
cimea de 1,5 cm. După trecerea primei ierni de la răsărire, al 
doilea puiet din punga de semănat a fost eliminat. În pepini-
eră, puieţii au fost menţinuţi timp de patru sezoane de vege-
taţie după care au fost plantaţi în experimentul din Călimani.

2.2. Locul experimentului

Geografic, experimentul a fost amplasat pe partea plată a 
haldei Dumitrelul a cărei suprafaţă se află la aproximativ 
1750 m altitudine, 47º07’ latitudine nordică şi 25º13’ longi-
tudine estică. Respectiva haldă este situată la obârşia pârâ-
ului Dumitrelul, mai precis în imediata vecinătate vestică a 
ceea ce a mai rămas (1870 m) din vârful Negoiul Românesc, 
faţă de ceea ce cândva a fost (1884 m) (fig. 2).

Fig. 2. Halda Dumitrelul (locul plantaţiei) amplasată în spa-
tele Muntelui Negoiul (foto E. Sigmond) 

The Dumitrelul waste heap (the plantation location) placed to the back 
of the Negoiul Mountain

Substratul pe care s-a plantat este format din depozite de 
explozii vulcanice începând cu aglomerate până la cenuşi al-
terate hidrotermal impregnate cu oxizi de fier, cu pH acid a 
cărei valori au fost cuprinse în intervalul 4,5-5,0.

2.3. Dispozitivul experimental

Plantatul pe haldă s-a făcut la începutul lunii Septembrie 
1999 cu puieţi în vârstă de patru ani, cu menţiunea că, îna-
inte de plantare, pungile au fost înlăturate, după care au fost 
utilizate următoarele variante de plantare:

•	 varianta V1: puiet cu balotul scos din punga de plastic (20 
x 18 x 18 cm), plantat în groapă, de aceeaşi mărime cu ba-
lotul, săpată în substratul de steril al haldei fără a se folosi 
pământ de ţelină fertil;

•	 varianta V2: puiet cu balotul scos din punga de plastic, 
plantat în groapă în formă de prismă dreptunghiulară cu 
dimensiunile de 50 x 50 x 40 cm umplută cu pământ fertil 
de ţelină adus dintr-o poiană de pe Valea Neagra Şarului;

•	 varianta M, adică martor a fost reprezentată de puieţi cu 
rădăcina nudă plantaţi direct în substratul haldei, în groa-
pă de 30 x 30 x 30 cm.

Dispozitivul experimental de plantare a fost compus din 
două specii x trei variante x patru repetiţii x 49 puiţi pe repe-
tiţie plantaţi la distanţa de 2 x 2 m cu menţiunea că varian-
tele V1 şi V2 ale celor două specii au fost amplasate intercalat, 
în sensul că între patru puieţi de zâmbru a fost plantat unul 
de jneapăn (chinconz) (fig. 3).

Fig. 3. Plantaţia în chin-conz la vârsta de 8 ani (foto I. Blada) 
The in chin-conz plantation at age 8

Variantele martor M a celor două specii au fost amplasate la 
marginea suprafeţei ocupate de variantele V1 şi V2. Numărul 
total de puieţi plantaţi, incluzând şi martorii, a fost de 1176 
puieţi rezultând o suprafaţă totală de aproximativ 0,5 hec-
tare.

Experimentul ar fi trebuit să fie protejat, împotriva cervide-
lor precum şi al animalelor domestice, printr-o împrejmuire 
adecvată, însă din motive lesne de înţeles, acest obiectiv nu a 
fost posibil de realizat.

2.4. Măsurarea caracterelor şi analiza statistică

În toamna anului 2012, adică la vârsta de 13 ani de la plan-
tare, au fost măsurate cele patru caractere înscrise în tabelul 
1 la care s-au adăugat observaţiile privind impactul produs 
atât de animalele sălbatice cât şi de cele domestice asupra 
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plantelor prezente în experiment. De asemenea, pe parcur-
sul dezvoltării plantelor au fost făcute observaţii privind 
efectul unor factori de stres asupra lor.

Tab. 1 Caractere măsurate la vârsta de 13 ani de la plantare 
Measured traits at age 13 from planting

Nr. Caracterul U/M Simbol

1 Creşterea totală în înălţime
Total height growth cm H.13

2 Creşterea anuală în înălţime
Annual height growth cm h.13

3 Diametrul coroanei
Crown diameter cm Dcor.13

4 Reuşita plantaţiilor
Plantations success % R.13

Caracterele au fost măsurate separat pe variante de planta-
re şi repetiţii după care au fost prelucrate prin analiza du-
blă a varianţei (Ceapoiu, 1968) cu menţiunea că procentele 
reuşitei au fost transformate în valori arcsin √%.Determi-
narea semnificaţiei diferenţelor statistice dintre variantele 
de plantare s-a făcut prin folosirea testelor Fischer şi Yates 
(1963) şi Duncan (1955).

Se precizează că întrucât toţi puieţii variantei martor (M) 
aparţinând ambelor specii, s-au uscat în totalitate încă din 
primul sezon de vegetaţie, media reuşitei lor a fost notată 
cu valoarea zero, motiv pentru care respectivii martori nu 

au putut fi incluşi în analiza statistică. Totuşi, pentru a pu-
tea evidenţia diferenţele dintre variantele experimentale de 
plantare reuşite (V1 şi V2) şi varianta martor (M), aceasta din 
urmă a fost inclusă cu valoarea zero în Tabelul 4 unde se pre-
zintă clasamentul variantelor.

3. Rezultate
3.1. Testului Fischer–Yates

Prin analiza de varianţă a caracterelor măsurate la specia 
zâmbru se demonstrează, cu ajutorul Testului Fischer-Ya-
tes, că între cele două variante, ale căror plantaţii au reuşit, 
au existat diferenţe foarte semnificative (p < 0,001) pentru 
creşterea totală în înălţime şi pentru reuşita plantaţiilor şi 
distinct semnificative (p < 0,01) pentru creşterea anuală în 
înălţime şi diametrul coroanei (tab. 2, rd. 2). În cazul jnea-
pănului, diferenţele dintre cele două variante reuşite la plan-
tare sunt foarte semnificative (p < 0,001) pentru diametrul 
coroanei şi distinct semnificative (p < 0.01) pentru creşte-
rile în înălţime şi pentru reuşita plantaţiilor (tab. 2, rd. 5). 
Datele privitor la creşterile şi reuşita plantaţiilor prezentate 
anterior evidenţiază, în mod clar, faptul că una din cele două 
variante de plantare este mai performantă decât cealaltă şi 
că respectiva variantă trebuie aplicată în practica refacerii 
covorului vegetal pe haldele de steril din Călimani prin plan-
tarea zâmbrului şi jneapănului.

Tab. 2 Analiza varianţei caracterelor măsurate şi Testul Fischer şi Yates 
Variance analysis of the measured traits and the Fischer & Yates Test

Rând Sursa de
variaţie G.L

Caractere / specii
H.13 h.13 Dcor.13 R.13

s2 F s2 F s2 F s2 F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pinus cembra
1 Repetiţii 3 11.45  3.83 1.88  2.46 14.59 2.30 17,12  5.29
2 Variante 1 2056.54 688.32*** 109.52 143.48** 650.40 102.35** 447,96 138.29***
3 Eroare 3 2.99 0.76 6.35 3,24

Pinus mugo
4 Repetiţii 3 7.16 0.35 1.214 3.86 14.33 1.83 24.01 7.00
5 Variante 1 2108.17 102.70** 45.442 144.52** 1505.18 192.61*** 438.96 128.00**
6 Eroare 3 20.53 0.314 7.81 3.43

G.L = grade de libertate; s2 = varianţa; F = Testul Fischer; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001;

3.2. Testul Duncan şi performanţele

Rezultatele Testului Multiplu Duncan înserat în tabelul 3 evidenţiază principalele rezultate privitoare la performanţele va-
riantelor în privinţa creşterilor şi reuşitei plantaţiilor.

Tab. 3. Performanţele de creştere (cm) şi reuşită (%) a puieţilor plantaţi pe variante şi diferenţele dintre ele potrivit Testului 
Multiplu Duncan 

The growth and survival performances of the planted seedlings on variants and the differences between them according to the Duncan’s Multiple Range Test

Col 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pinus cembra

Râd
H.13 (cm) h.13 (cm) Dcor.13 (cm) R.13 (%)

Var
V1

Var
V1

Var
V1

Var
V1

Medii 133,6 Medii 10.8 Medii 102,0 Medii 68,7
1 V2 165,7 32,1*** V2 18,2 7,4** V2 120,7 18,0** V2 83,7 15,0***
2 V1 133,6 V1 10.8 V1 102,0 V1 68,7

Pinus mugo
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Col 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Râd

H.13 (cm) h.13 (cm) Dcor.13 (cm) R.13 (%)

Var
V1

Var
V1

Var
V1

Var
V1

Medii 67,7 Medii 12,7 Medii 124.7 Medii 65,7
3 V.2 100,1 32,5** V.2 17.5 4,8** V.2 152,1 27.4*** V.2 80.6 14.8**
4 V1 67,7 V1  12,7 V1 124,7 V1 65,7

**p < 0,01

•	 Atât în cazul zâmbrului cât şi al jneapănului, s-au înregis-
trat diferenţe statistice distinct (p < 0,01) şi foarte semni-
ficative (p < 0,001) între variantele V1 şi V2 la caracterele 
de creştere şi la reuşita plantaţiei, adică a supravieţuirii 
plantelor (tab. 3, rd. 1 şi 3).

•	 Performanţele creşterii totale şi anuale în înălţime, pre-
cum şi creşterea în diametrul coroanei zâmbrului la va-
rianta V2 au atins valorile 165,7 cm, 18,2 cm şi respectiv 
120,7 cm în timp ce la varianta V1, la aceleaşi caractere, va-
lorile au fost mai mici, adică 133,6 cm, 10,8 cm, şi respectiv 
102,0 cm. Rezultă că varianta V2 a depăşit distinct semni-
ficativ (p < 0.01) varianta V1 la creşterea totală şi anuală în 
înălţime precum şi la creşterea în diametrul coroanei cu 
32,1%, 7,4% şi respectiv 18,0% (tab. 3, rd. 1 şi 2).

•	 Pentru specia zâmbru, reuşita plantaţiei la varianta V.2 a 
atins valoarea de 83,7% în timp ce la varianta V1 s-a obţi-
nut o reuşită mai mică, adică de 68,7%, rezultând o dife-
renţă distinct semnificativă (p < 0,01) între ele de 15% (tab. 
3, rd. 1 şi 2, col. 11 şi 12).

•	 La jneapăn ca de altfel şi la zâmbru, varianta V2 a dat rezul-
tate mai bune comparativ cu varianta V1 la toate caractere 
analizate. Astfel, valorile medii realizate la creşterea tota-
lă în înălţime, la creşterea anuală în înălţime şi la creşterea 
în diametrul coroanei în cazul variantei V2 au fost de 100,1 
cm, 17,5 cm şi respectiv de 152,1 cm în timp ce în cazul va-
riantei V.1 valorile au fost mai mici, adică 67,7 cm, 12,7 cm 
şi respectiv 124,7 cm. Rezultă că, potrivit Test Duncan, V2 
depăşit distinct semnificativ (p < 0.01) varianta V1 la creş-
terea totală şi anuală în înălţime precum şi la diametrul co-
roanei cu 32,5%, 4,8% şi respectiv 27,4% (tab. 3, rd. 3 şi 4).

•	 Pentru specia jneapăn reuşita plantaţiei la varianta V2 a 
atins valoarea de 80,6% în timp ce la varianta V1 s-a ob-
ţinut o reuşită mai mică, adică de 65,7%, rezultând o di-
ferenţă distinct semnificativă (p < 0,01) între ele de 14,8% 
(tab. 3, rd. 3 şi 4, col. 11 şi 12).

Tab. 4 Clasamentul variantelor în funcţie de media caracterelor 
Ranking of variants according to the trait means

Rândul. Var.
Caractere măsurate

H.13
(cm)

h.13
(cm)

Dcor.13
(cm)

R.13
(%)

0 1 2 3 4 5
Pinus cembra

1 V2 165,7 18,2 120,7 83,7
2 V1 133,6 10,8 102,0 68,7
3 M a) 0,0 0,0 0,0 0,0

Pinus mugo
4 V2 100,1 17,5 152,1 80.6
5 V1 67,7 12,7 124,7 65.7
6 M a) 0,0 0,0 0,0 0,0

Varianta martor M la care puieţii au fost plantaţi cu rădăcini 
nude direct în substratul haldei nu a avut supravieţuitori.

Clasamentul variantelor V1, V2 şi M, în funcţie de perfor-
manţele medii ale creşterilor ş reuşitei lor la vârsta de 13 ani 
de la plantare, au fost prezentate în tabelul 4, de unde se scot 
în relief câteva rezultate:

•	 varianta V2, care la plantare a folosit pământ de împrumut, 
a contribuit nu numai la obţinerea unei superioare reuşite 
a plantaţiilor ci şi a celor mai performante creşteri în înăl-
ţime şi diametrul coroanei atât la zâmbru (tab. 4, rd. 1) cât 
şi la jneapăn (tab. 4, rd. 4);

•	 varianta V1, care la plantare nu a folosit pământ de împru-
mut, ci puietul cu balotul scos din punga de plastic a fost 
plantat în substratul de steril al haldei, a avut performanţe 
inferioare variantei V2 dar totuşi bune, atât la zâmbru (tab. 
4, rd. 2) cât şi la jneapăn (tab. 4, rd. 5);

•	 aşa cum era de aşteptat, varianta martor M, potrivit căre-
ia puietul cu rădăcina nudă a fost plantat direct în groapa 
săpată în sterilul haldei, a avut ca efect uscarea tuturor pu-
ieţilor, deci o reuşită egală cu valoarea zero, atât la zâmbru 
(tab. 4, rd. 3) cât şi la jneapăn (tab. 4, rd. 6); se înţelege de 
la sine că respectiva metodă este de neluat în considerare.

Rezultă din datele anterior prezentate, că plantarea atât a 
zâmbrului cât şi a jneapănului pe halda Dumitrelul prin va-
rianta V2 a dat cele mai performante rezultate motiv pentru 
care trebuie să i se acorde prioritate. Varianta V1 a avut rezul-
tate inferioare variantei V2 dar totuşi aplicabile în practica 
împăduririi haldelor din Călimani. Dimpotrivă, metoda de 
plantare aplicată în cazul martorilor ambelor specii a avut 
eşec total, de unde şi concluzia că este inaplicabilă.

3.3. Comportarea plantelor faţă de factorii de stres

Principalii factori de stres care au acţionat, în diferiţi ani, 
asupra plantelor din experiment au fost: seceta fiziologică 
din timpul iernii, seceta din timpul sezonului de vegetaţie, 
cervidele şi animalele domestice.

3.3.1 Seceta fiziologică de iarnă

Plantaţia experimentală a fost instalată la aproximativ 1750 
m altitudine, pe suprafaţa netedă a haldei Dumitrelul care 
este plasată pe versantul drept şi la obârşia pârâului cu ace-
laşi nume. Respectiva haldă este flancată în partea de nord-
est de cuplul montan Negoiul Românesc (1880 m iniţial şi 
1870 m după excavare) – Petricelul (1993 m) iar în partea de 
sud-vest de alt cuplu, şi anume Negoiul Unguresc (2081 m) – 
Pietrosul Călimani (2100 m). Aceste două cupluri montane 
formează un culoar între ele unde climatul este vitreg dato-
rită, deopotrivă, curenţilor reci care bântuie în timpul iernii 
şi a celor fierbinţi din timpul verii. Iarna, când solul este în-
gheţat, aprovizionarea plantei cu apă prin sistemul radicelar 
este oprită în timp ce curenţii reci determină transpiraţia 
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plantelor provocând seceta fiziologică de iarnă. Această sece-
tă fiziologică nu a cauzat uscări totale de plante ci a provocat 
dezechilibre hidrice responsabile de simptome specifice ca, 
brunificarea parţială sau totală a acelor şi/ sau unor părţi din 
coroană (fig. 4). Inventarierea exemplarelor uscate datorită 
secetei fiziologie şi din alte cauze nu a fost făcută, astfel că 
rezultate în această privinţă nu pot fi furnizate.

Fig. 4. Acele brunificate din coroana arborilor repreintă sim-
ptome ale secetei fiziologice de iarnă (foto I. Blada) 

The brownish needles from the tree crowns are symptoms of the winter 
physiological drought

Este de reţinut faptul că în anii cu manifestări climatice es-
tivale şi hibernale normale sau relativ normale, plantele îşi 
recapătă coloritul verde specific speciei (fig. 3).

3.3.2. Seceta din timpul sezonului de vegetaţie

Un puternic şoc hidric asupra puieţilor a avut loc imediat 
după plantare, când timp de două luni (Septembrie şi Octom-
brie 1999) nu a căzut nici-un strop de apă; acea prelungită 
lipsă de umiditate a cauzat, în primăvara următoare, uscarea 
multor puieţi. Lipsa prelungită de precipitaţii din timpul ce-
lui de al 12-lea sezon de vegetaţie la care s-a adăugat prezen-
ţa curenţilor fierbinţi au determinat pierderea umidităţii din 
sol şi din plante fenomen care, în funcţie de intensitatea lui, 
a dus la cloroza acelor, la debilitarea şi la uscarea unor plante 
din experiment (fig. 5).

Fig. 5. Uşoara îngălbenire a coroanelor arborilor semnifică 
simptome ale secetei fiziologice de vară (vârsta 13 ani). 

The slightly yellowish tree crowns are symptoms of the summer physio-
logical drought

3.3.3. Cervidele

Dintre multe alte specii de răşinoase, zâmbrul prin acele lui 
moi, scoarţa netedă şi prin parfumul terebentinei sale este 
prima specie preferată de cervide, în timp ce jneapănul, cu 
ale lui tulpini flexibile, precum şi molidul cu ale lui ace înţepă-
toare, nu reprezintă atractivitate pentru animalele amintite.

Prezenţa cervidelor în pădurile din zonă a fost semnalată cu 
ajutorul pagubelor produse de acestea în plantaţia experi-
mentală de pe halda Dumitrelul. Astfel în diapozitivele din 
figura 6a se observă maniera în care cerbul roade scoarţa de 
pe un internod al unui exemplar de zâmbru dar, el cerbul, cu 
ale lui puternice coarne are puterea de a despuia complet de 
scoarţă, şi distruge în acest fel, exemplare mult mai mari de-
cât acelea anterior ilustrate. În primplanul diapozitivului din 
figura 6b se observă un exemplar de zâmbru a cărui tulpină a 
fost zdrelită dar şi roasă aproape integral.

 

Fig. 6. Două tipuri de răni produse de cerb pe tulpina exem-
plarelor de zâmbru: (6a): rosătură tipică cu dinţii şi (6b) răni 

combinate produse cu dinţii şi coarnele. 
Two types of wounds on the tree stem of P. cembra: (a) a typical browsed 

wound by teeth and (b) combined wounds made by teeth and horns.

Efectele distructive ale scoarţei de către cervide au dus nu 
numai la deformarea simetriei coroanelor plantelor ci şi la 
uscarea integrală a multora dintre ele.

3.3.4. Animalele domestice

În imediata vecinătate a experimentului de pe halda Dumi-
trelul, mai precis spre sud – sud – vest, pe pajiştile montane 
existente păşunează multe turme de oi, uneori cu infuzie 
de capre şi bovine. O parte dintre acestea, îndeosebi acelea 
care vin dinspre şi pleacă spre comunele înşiruite pe Valea 
Neagra Şarului traversează plantaţia de pe haldă, care, din 
motive lesne de înţeles ar fi trebuit, dar nu a fost posibil, să 
fie împrejmuită. Prin trecerea lor, animalele au călcat locul şi 
ciupit mugurii puieţilor. Călcatul şi ciupitul au provocat atât 
pierderea cât şi deformarea plantelor din experiment.

Datele cu privire la factorii de risc, anterior prezentate şi nu 
numai, sugerează că pierderea de plante din experiment nu 
a fost cauzată de climatul hibernal vitreg din Călimani ci de 
seceta din timpul sezonului de vegetaţie precum şi a cervi-
delor şi animalelor domestice. Este de la sine înţeles că dacă 
plantaţia ar fi fost împrejmuită, pierderile ar fi fost mult mai 
mici.

4. Disc uţii
În ţara noastră există numeroase halde, diferite de cele din 
Călimani, pe care au fost făcute plantaţii cu multe specii lem-
noase a căror reuşite au fost variabile în funcţie de substratul 
pe care s-a plantat, de specie, de metoda de plantare şi de fac-
torii climatici. Din studiul făcut relativ recent de către Dincă 
(2002), se prezintă succint câteva rezultate:
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•	 reuşita bună prin butăşire cu cătină pe halda de steril de 
la Petroşani;

•	 salcâmul s-a comportat foarte bine pe halda de steril Roşia 
din O. S. Peşteana;

•	 instalarea pe cale naturală a molidului pe halda de steril 
din O. S. Dragomireşti evită cheltuielile care s-ar face cu 
plantarea lui;

•	 mesteacănul, plantat în recipiente a reprezentat o soluţie 
foarte bună pentru împădurirea haldelor de steril din O.S. 
Baia Sprie; molidul, pinul silvestru şi pinul negru au avut 
rezultate bune pe haldele de steril din O.S. Tăuţi Măghe-
răuş;

•	 întrucât este capabil de regenerare naturală şi adaptabili-
tate la condiţiile pedologice ale haldelor, aninul alb a repre-
zentat o soluţie bună pentru plantarea haldelor de steril 
din ocoalele silvice Ceahlău, Crucea precum şi ale acelora 
din zona Vatra Dornei;

•	 pe halda de steril brut Corneşti din O.S. Cluj au fost încer-
cate mai multe specii: (a) salcâmul care a avut o comporta-
re bună, reuşind să acopere bine solul, să oprească defini-
tiv eroziunea în adâncime, realizând la 15 ani un volum de 
89,2 m3/ha, diametrul mediu de 8,8 cm, înălţimea medie 
de 9,6 m, numărul de arbori la hectar de 2607 şi o creştere 
medie/an/ha de 3,76 m3; (b) rezultate bune a dat şi pinul 
silvestru cu un volum la ha de 111,4 m3, diametrul şi înăl-
ţimea medie de 10,7 cm şi respectiv 8,0 m, cu un număr de 
2805 arbori la hectar şi cu creşterea de 6,96 m3/an/ha; (c) 
frasinul şi aninul, introduşi în microstaţiuni cu exces de 
apă şi plantaţi la schema 1/1 m, au realizat înălţimea me-
die de 12 m, iar diametrul mediu de 8,8 cm, respectiv 12,2 
cm (d) pinul negru, sălcioara şi cătina au avut o dezvoltare 
destul de slabă.

Făcând o sinteză succintă a rezultatelor prezentate anterior 
se constată că, în foarte multe cazuri, refacerea vegetaţiei 
lemnoase distruse prin minerit nu a fost neglijată ci efectiv 
realizată. Astfel, cunoaşterea speciilor lemnoase plantate cu 
succes pe diferite halde de steril brut vine în ajutorul acelora 
care îşi propun refacerea vegetaţiei în condiţii mai mult sau 
mai puţin similare cu acelea prezentate de Chisăliţă, (2001) 
şi Dincă (2002).

Haldele din Călimani fac şi ele parte din categoria haldelor 
de steril brut cu menţiunea că substratul pe care s-a plan-
tat este format din depozite rezultate din explozii vulcanice 
începând cu aglomerate până la cenuşi alterate hidrotermal 
impregnate cu oxizi de fier, cu pH acid a cărei valori sunt 
cuprinse în intervalul 4,5-5,0. Acest conglomerat mineral 
amestecat haotic lipsit de elemente organice au format un 
substrat inospitalier majorităţii plantelor, inclusiv a celor 
lemnoase.

Primele plantaţii experimentale făcute în Călimani şi anume 
pe halda de steril Puturosul situată la aproximativ 1560 m 
altitudine, cu diferite specii lemnoase, printre care şi zâm-
brul, aparţin Domnului profesor Radu Cenuşă şi tehnicieni-
lor domniei sale de la Staţiunea I.C.A.S. Câmpulung Moldo-
venesc. Plantaţii cu zâmbru în Călimani au mai fost făcute 
în cadrul unei teze de doctorat (Abran, com. pers.). Se mai 
menţionează că în perioada 16-19 Octombrie 2012, Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Mureş, în parteneriat cu Direcţia 
Silvică Mureş, au desfăşurat o acţiune de plantare a 85000 
puieţi de jneapăn şi 500 de zâmbru, în cadrul Parcului Na-
ţional Călimani – masivul Petricelul (http: /www.lifemures.
ro).). Nu au fost găsite rezultate publicate pe baza experimen-
telor anterior menţionate.

Plantaţia care face obiectul acestui articol reprezintă un alt 
experiment amplasat în Călimani cu specii lemnoase, dar de 
data aceasta, pe halda Dumitrelul situată la obârşia pârâului 
cu acelaşi nume, la aproximativ 1750 m altitudine. Din lipsa 
unor date publicate, respectivele rezultatele privind reuşita 
şi creşterile prezentate în acest articol nu au putut fi discuta-
te comparativ cu cele obţinute de alţi autori.

5. Concluzii şi recomandări
•	 Întrucât varianta V2 a avut cele mai performante creşteri şi 

reuşite la plantare, atât la zâmbru cât şi la jneapăn, respec-
tiva metodă se recomandă cu prioritate, pentru împădu-
rirea teraselor haldelor situate în jurul masivului Negoiul 
Românesc din Munţii Călimani.

•	 Deşi a înregistrat performanţe de creştere inferioare va-
riantei V2, varianta V1 este, de asemenea, recomandabilă 
la plantatul haldelor în aceeaşi măsură ca şi varianta V2 
întrucât: (a) V1 are o reuşită nesemnificativ inferioară V2; 
(b) comparativ cu varianta V2, varianta V1 este mai puţin 
costisitoare şi în plus se pretează mult mai bine la planta-
tul în pantă al haldelor.

•	 Întrucât toţi puieţii martor de zâmbru şi jneapăn plantaţi 
cu rădăcina nudă direct în substratul de steril al haldei 
s-au uscat, demonstrează fără dubii că respectiva variantă 
de plantare este inutilizabilă pe haldele din Munţii Căli-
mani.

•	 Zâmbrul dar mai ales al jneapănul, sunt specii cu o mare 
rezistenţă la climatul montan excesiv, motiv pentru care 
pierderile atribuibile respectivului climat au fost minime 
în timp ce stresul provocat de seceta din timpul sezonului 
de vegetaţie, animalele domestice şi cervide a avut o con-
tribuţie majoră la pagubele înregistrate.

Mulţumiri
Înafară de autorii articolului, la realizarea experimentului 
au mai contribuit: (a) ICAS Bucureşti care a finanţat lucrările 
de producere a puieţilor; (b) Ocolul Silvic Vatra Dornei care a 
asigurat săpatul gropilor şi plantatul cu ajutorul pădurarilor 
săi, costul transportului puieţilor de la Pepiniera Valea Largă 
(Sinaia) la locul de plantare precum şi transportul pămân-
tului de împrumut (de ţelină) adus de pe Neagra Şarului la 
şantierul de plantat; (c) Staţiunea ICAS Câmpulung Moldo-
venesc prin profesorul R. Cenuşă care a pus la dispoziţie se-
minţele de jneapăn. Pentru ajutorul celor menţionaţi, autorii 
articolului îşi exprimă recunoştinţa şi mulţumirile lor. ■
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Abstract
Pinus cembra and P. mugo experimental plantation in Dumitrelul Waste Heap, Călimani Mountains

A Swiss stone pine (Pinus cembra) and dwarf stone pine (P. mugo) plantation was established in the autumn of 1999 year, 
on a waste heap resulted from sulfur extraction in the volcanic Călimani Mountains. Geographically, the place is located 
at 1750 m elevation, 47º07’ north latitude and 25º13’ east longitude. The initial pH substratum chemical reaction was 
variable between 4.5 and 5.0.

The seedlings of the two planted species of local origin were grown in plastic pots (20 cm in height and 18 in diameter) 
across four years then planted bag less in two variants (V1 and V2) , such as:

•	 V1= the seedling together with its pot soil was planted in a dig pit (20 x 18 x 18 cm) in the waste heap ground; no supple-
mentary fertile soil used;

•	 V2 = the seedling together with its pot soil was planted in a dig pit (50 x 50 x 40 cm) in the waste heap ground; this pit 
or hole was filled up with fertile soil.

As control (noted with M), bare root seedlings were planted in dug holes (30 x 30 x 30 cm) directly in the waste heap gro-
und; no supplementary fertile soil was used.

Total and annual height and crown diameter and survival were the four measured traits at age 13 after planting. As all 
control seedlings were dead after the first vegetation season, the control variant could not be included in the variance 
analysis.

In both planted species, highly significant (p < 0.01; p < 0.001) differences were found between the two planting variants 
for the four tested traits. Hence, effective selection at the planting variant level could be carried out for all traits of each 
the survival is the most important one.

In comparison with the variant V1, the plantation variant V2 brought the best results in both pine species for height 
growth and survival, as well. For example, survival at age 13 in P. cembra was 83.7% at V2 and 68.7% at V1 while in P. mugo 
it was 80.6 and 65.7%, respectively. Therefore, the planting variant V2 is the best and the variant V1 is good, so that both 
of them can practically be applied while the control plantation should never be taken into account.

Keywords: Pinus cembra, P. mugo, waste heap, plantation, height growth, survival.
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Lymantria monacha L. 
Atenţie! oricând poate să ameninţe 

pădurile de molid din România
Alexandru Fraţian

Introducere
Dintre insectele dăunătoare pădurilor de răşinoase care 
se pot înmulţi în masă şi pot provoca pagube importante, 
Lymantria monacha L. este specia cea mai periculoasă. Dato-
rită polifagiei (atacă toate speciile de răşinoase şi nu numai) 
şi faptului că, spre deosebire de alţi defoliatori, se hrăneşte 
atât cu acele din creşterea anuală cât şi cu celelalte ace, poate 
provoca defolieri totale, care duc inevitabil la uscare. Alţi de-
foliatori ai răşinoaelor din ţara noastră, precum tortricidele 
bradului Choristoneura murinana şi Semasia rufimitrana, se 
hrănesc doar cu acele din creşterile anuale ale brazilor, restul 
acelor nu sunt atacate şi, ca urmare, asimilaţia clorofiliană 
este doar diminuată şi nu întreruptă, arborii atacaţi supra-
vieţuind.

Arealul şi respectiv zonele de gradaţie ale insectei Lymantria 
monaha cuprind pădurile de răşinoase din întreaga Euro-
Asia, începând din extremul orient, din Japonia, Siberia şi 
până în Portugalia. În zonele mai sudice, între 400 şi către 
470 urmăreşte pădurile din zona montană, însă cele mai mari 
suprafeţe infestate sunt mai la nord, în pădurile de pin, mo-
lid şi brad din regiunea de câmpie şi coline. Cele mai cunoscu-
te înmulţiri în masă au cuprins milioane de hectare în speci-
al în pădurile de pin din Polonia, Bielorusia, Prusia orientală 
(acum regiunea Kaliningrad). La începutul anilor 1990, în 
Polonia combaterea dăunătorului s-a desfăşurat pe mai mult 
de 1,5 milioane de hectare utilizând avioane pentru difuza-
rea insecticidelor chimice şi a biopreparatelor.

La noi în ţară primele informaţii în legătură cu Lymantria 
monacha le avem din anii 1891-1893. Atunci au avut loc ata-
curi în pădurile de molid din bazinul superior al Mureşului – 
ocoalele silvice Topliţa şi Reghin şi apoi imediat (1896-1897) 
în bazinul Bistriţei – ocoalele Borsec, Broşteni şi Bicaz. În 
anul 1898 s-au semnalat atacuri în bazinul mijlociu al Bistri-
ţei pe 600 ha (ocolul silvic Tarcău). În anii 1922-1926 atacuri 
de Lymantria monacha au fost semnalate tot în jumătatea de 
nord a Carpaţilor Orientali în raza ocoalelor silvice Borsec şi 

Moldoviţa dar şi, pentru prima şi ultima dată în ocolul silvic 
Berzeasca din sud-vestul ţării.

În anii 1934-1935 au reapărut atacuri în ocoalele silvice Bor-
sec (în pădurea Filip Andrei) pe 200 ha şi în Ocolul silvic Tul-
gheş pe 50 ha.

Înmulţirile în masă ale insectei Lymantria monacha au re-
venit, în aceleaşi zone – în jumătatea de nord a Carpaţilor 
Orientali – în anii 1955-1958. În anii 1956 şi 1957 s-au în-
registrat defolieri urmate de uscarea arboretelor de molid pe 
aproximativ 400 ha în pădurile Creanga şi Filip Andrei din 
ocolul silvic Borsec şi 240 ha în pădurile Omul şi Pinul din 
ocolul silvic Broşteni (primul atac din O.S. Broşteni a fost 
identificat în 1956 de către ing. Vichentie Pentiuc de la Di-
recţia Regională Silvică Suceava).

În anii 1957-1958 înmulţirea în masă s-a extins, fiind expuse 
la defolieri de diferite intensităţi pădurile de molid pe apro-
ximativ 60000 ha. Pericolul defolierilor precum şi al răspân-
dirii calamităţii pe suprafeţe mult mai mari au impus orga-
nizarea şi desfăşurarea celei mai mari acţiuni de protecţie a 
pădurilor desfăşurata vreodată în ţara noastră.

Metoda de lucru

Despre această acţiune de combatere a insectei Lymantria mo-
nacha doresc să-mi reamintesc şi să prezint celor care astăzi se 
ocupă de protecţia pădurilor cum s-a desfăşurat acest „război’’.

Mai întâi, pentru a înţelege mai bine situaţia existentă în pe-
rioada respectivă, este util să amintesc următoarele:

•	 trăiam în perioada cea mai dificilă a dictaturii comuniste, 
accentuată în urma revoltei din Ungaria (1956), când sus-
piciunile de ‘‘sabotaj’’ erau la ordinea zilei, fiind urmate de 
pedepse cu închisoare grea şi persecuţia familiei,

•	 în aceeaşi perioadă a fost semnalat în ţara noastră şi feno-
menul de “uscare în masă a stejarului”, care provoca îngri-
jorare şi suspiciuni de „sabotaj”.

Amintim că regimul comunist a căutat «ţapi ispăşitori», chi-
purile oameni vinovaţi de producerea celor două calamitaţi. 

PROTECţIA PăDURILOR
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Ca urmare, în decembrie 1958, toţi cei patru membri cores-
pondenţi ai Academiei Române (profesorii C.C. Georgescu, 
Gr. Eliescu, C. Chiriţă şi I. Popescu Zeletin, directori sau 
responsabili cu protecţia pădurilor din cadrul Institutului 
de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră – actualul ICAS), 
dar şi inginerul Mircea Ştefănescu, pe atunci şeful serviciu-
lui de protecţia pădurilor din minister, au fost arestaţi fiind 
învinuiţi de cele întâmplate. Total nevinovaţi, aceştia au fost 
eliberaţi – fără scuze – după mai multe luni de detenţie.

În acelaşi timp, însă, conducerea statului a mobilizat for-
ţe extraordinare pentru desfăşurarea cu succes acţiunii de 
combatere.

Ministrul de atunci, dr.ing.silvic C.I. Popescu (primul ingi-
ner silvic ministru, mazilit şi el în toamna anului 1958) a 
organizat un comandament central sub conducerea sa, dar 
având drept coordonator tehnic pe inginerul Mircea Ştefă-
nescu şi două comandamente teritoriale: primul la Borsec 
având drept coordonator tehnic pe ing. Alexandru Fraţian 
şi al doilea la Broşteni, coordonator tehnic fiind ing. Horia 
Nicovescu, ambii din minister. Acesta din urmă a fost aju-
tat, la început de ing. Pascu Tudosoiu şi apoi de ing. Virgil 
Miron, ambii specialişti în mecanizarea lucrărilor silvice din 
I.C.A.S. Ambele comandamente au fost din punct de vedere 
tehnico-administrativ şi financiar în directa responsabilita-
te a celor două direcţii regionale silvice (D.R.E.F. Tg. Mureş 
pentru Borsec şi D.R.E.F. Piatra Neamţ pentru Broşteni), pe 
teritoriile cărora se desfăşura întreaga acţiune.

Până atunci (1954-1956), în ţara noastră, pentru combate-
rea insectelor defoliatoare s-au aplicat doar avio-prăfuiri cu 
hexacloran (HCH), puţin eficiente. În anul 1956, după o su-
mară documentare, s-a trecut la înlocuirea hexacloranului cu 
DDT (diclordifeniltricloretan), obţinându-se rezultate foarte 
bune împotriva defoliatorului Lymantria dispar pe câteva mii 
de hectare din zecile de mii atacate. De atunci, tratamente-
le cu DDT s-au generalizat la combaterea tuturor insectelor 
defoliatoare.

La acea vreme, dotarea aviaţiei noastre utilitare se rezuma la 
rudimentarele avioane sovietice PO2 (cu o capacitate maxi-
mă de transport de 200 kg) şi la un singur avion performant, 
tot sovietic AN2 (capacitate 1200 kg) procurat în primăvara 
1956. Acest tip de avion se foloseşte şi astăzi cu succes, în Ro-
mânia şi nu numai. Avioanele PO2 s-au dovedit ineficiente 
pentru această acţiune în anul 1957, când 7 aparate (din care 
unul a căzut) s-au folosit la Topliţa. Dar, un singur avion AN2 
era total insuficient!

Un fapt pozitiv, pe lângă multe altele, a constat în organi-
zarea în ianuarie 1958 a unei consfătuiri internaţionale cu 
participarea experţilor din URSS, R.D.G., Cehoslovacia şi 
din ţara noastră, care au analizat la faţa locului, la Borsec, 
situaţia şi împreună cu care s-a stabilit ce trebuia făcut în 
condiţiile locale pentru a evita defolierile şi a opri extinderea 
focarelor.

Urmarea intervenţiilor la nivel înalt, s-au obţinut din URSS 
12 avioane AN2 cu tot personalul navigant şi tehnic necesar, 
iar din RDG şi RFG s-a importat întreaga cantitate necesară 
de insecticide (Gesactiv praf şi Multanin Nebellosung, am-
bele pe baza de DDT), precum şi cele 250 aparate lansatoare 
de ceaţă Swingfog SN6 şi cele 110 motoprăfuitoare portabile 

S612. Nu ştiu cât ne-a costat…, dar fără acest ‘‘ajutor’’ nu pu-
team să facem nici 10% din cât era necesar.

O altă parte pozitivă pe care administraţia de atunci a reuşit 
să o facă a fost implicarea directă a Institutului Meteorologic 
Central, care a înfiinţat două “staţiuni meteorologice flotan-
te’’ cu birouri de prognoză: una la Borsec şi alta la Broşteni, 
şi observatori de specialitate la cele 3 aeroporturi (Lăzarea 
şi Topliţa la Borsec şi Floreni la Broşteni) şi pe principale-
le vârfuri de munte din zonă. Toate acestea au avut legături 
de transmitere prin radio-telefonie care, la nivelul tehnic de 
atunci, nu a fost uşor de realizat, dar care au fost asigurate cu 
ajutorul unei unităţi militare.

Dintre acţiunile mai puţin obişnuite menite să asigure succe-
sul campaniei de combatere, mai amintesc:

•	 Identificarea din avion a tuturor suprafeţelor (poligoane-
lor) ce urmau să fie tratate, stabilirea şi însemnarea pe hărţi 
a liniilor de semnalizare şi a traseelor de zbor. În acest scop, 
am folosit un aerotaxi Aero 45 pilotat de experimentatul 
pilot Ştefan Petrescu, cu care am realizat ‘‘poligonarea’’: eu 
în calitate de coordonator tehnic pentru comandamentul 
Borsec şi ing. Pascu Tudosoiu de la I.C.A.S. în aceiaşi cali-
tate pentru Broşteni. În timpul unui zbor, acesta a suferit 
un infarct şi a fost înlocuit la Broşteni de ing. Virgil Miron.

•	 Pichetarea pe teren a liniilor de semnalizare a traseelor de 
zbor realizată de ingineri şi tehnicieni de la I.P.S. Bucureşti.

•	 Supravegherea dintr-un avion de patrulare Fiesler Storch a 
modului în care lucrau cele 7 avioane AN2 repartizate co-
mandamentului Borsec şi comunicarea prin radio, la cele 
două aeroporturi (Lăzarea şi Topliţa), a măsurilor de co-
rectare necesare, inclusiv când se impunea oprirea aplicării 
tratamentelor datorită apariţiei curenţilor ascendenţi care 
împiedicau praful insecticid să pătrundă în coronamentul 
arboretelor de tratat.

Îmi amintesc şi acum dimineaţa de 28 mai 1958 – zi în care 
împlineam 28 ani – cum supravegheam din acel avion ben-
zile late de insecticid, care se aşterneau deasupra pădurii 
Creanga în urma avionului AN2 pilotat de experimentatul 
pilot Kolea Noga.

•	 Trasarea şi realizarea în pădure a potecilor (peste 2500 km) 
pentru accesul aparaturii acţionate de la sol – generatori-
lor de aerosoli Swingfog SN6 şi motoprăfuitoarelor porta-
bile S612 – în vederea tratării celor peste 16000 ha în care 
s-a prevăzut aplicarea tratamentelor terestre.

•	 Importul celor 250 aparate lansatoare de ceaţă Swingfog 
SN6 şi a celor 110 moto-prăfuitoare S612, precum şi a in-
secticidelor Multanin Nebellosung şi Gesaktiv; transpor-
tul şi depozitarea lor pe şantiere în pădure şi respectiv pe 
cele 3 aeroporturi.

•	 Mobilizarea şi instruirea personalului tehnic – sute de teh-
nicieni şi ingineri aduşi din toată ţara precum şi a munci-
torilor care urmau să fie folositi – , dar şi procurarea cailor 
(la Broşteni) şi a măgarilor (la Borsec) pentru transportul 
în pădure şi aprovizionarea cu insecticide şi combustibili 
a aparatelor acţionate de la sol. Măgarii s-au dovedit mult 
mai utili (fiind mai docili şi nesperioşi) decât caii.

•	 Construirea barăcilor cu tot cazarmamentul necesar pen-
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tru cazarea celor aproximativ 1000 muncitori şi depozita-
rea aparaturii, insecticidelor şi celorlalte materiale.

Doar enumerarea succintă a acestor activităţi vă poate forma 
cât de cât o imagine asupra amplorii acestui adevărat război 
despre care se ştie foarte puţin. Abia în anul 1961 împreună 
cu ing. Horia Nicovescu şi folosind pe lângă bogatul material 
pe care noi l-am cules, dar şi publicaţiile elaborate de cole-
gii Gabriela Dissescu, Igor Ceianu şi Virgil Miron din I.C.A.S. 
am redactat şi editat la Editura Agro-silvică, în 1120 exem-
plare lucrarea monografică «Lymantria monacha L. şi comba-
terea ei în Carpaţii Orientali». Lucrarea (212 pagini) a apărut 
sub egida Ministerului Economiei Forestiere, fără ca autorii 
să fie nominalizaţi (fiindcă aşa a ordonat ministrul de atunci, 
M. Suder). Am beneficiat doar de suma plătita de editură ca 
drept de autor, la data aceea 10000 lei – echivalentul a apro-
ximativ 10 salarii lunare!

Rezultate
Declanşarea lucrărilor de combatere aviochimică şi cu apa-
ratura acţionata de la sol a început în jurul datei de 20 mai, 
după ce s-a stabilit, în urma verificărilor făcute în pădure ca, 
în unele ‘‘poligoane’’ ecloziunea omizilor era practic înche-
iată.

În total s-au tratat 45.000 ha prin avioprăfuiri cu Gesaktiv 
folosind 30-35 kg/ha şi aproximativ 16.000 ha prin trata-
mente cu aparatura acţionata de la sol (30-35 kg/ha Gesaktiv 
şi respectiv 6-8 l/ha Multanin Nebellosung). Realitatea este 
că am avut şansa unor condiţii meteorologice extrem de fa-
vorabile: vreme călduroasă în prima parte a lunii mai, care a 
grăbit şi a grupat ecloziunea omizilor, şi vreme frumoasă şi 
cu precipitaţii puţine în timpul aplicării tratamentelor din 
partea a doua a lunii mai şi prima parte a lunii iunie. În aces-
te condiţii combaterea s-a făcut la timp, înainte ca omizile să 
treacă în vârsta a IV-a şi deci fără să se mai producă atacuri 
însemnate.

Eficacitatea tratamentelor aviochimice şi cu aparatura de la 
sol aplicate a fost excelentă, atacurile omizilor fiind evitate şi 
mai mult înmulţirile în masa ale insectei Lymantria monacha 
fiind lichidate. Controalele făcute în continuare, în timpul 
zborului fluturilor, în toată vara anului 1958, au confirmat 
succesul categoric. Faptul că până în prezent nu au mai rea-
părut alte înmulţiri în masă dovedeşte de asemenea ca nici 

‘‘echilibrul biologic’’ din pădurile tratate cu DDT nu a fost 
grav afectat (ne referim la insectele parazite şi prădătoare 
distruse odată cu omizile). Însă, defoliatorul va reapare în 
masă într-un viitor mai puţin sau mai îndepărtat, fapt ce 
ne obligă la supravegherea permanentă a tuturor zonelor de 
gradaţie a insectei L. monacha şi într-o măsura mai mică a 
celorlalte păduri de răşinoase. R.N.P. Romsilva şi I.C.A.S. au 
asigurat până în prezent supravegherea permanentă a aces-
tui dăunător (Mihalciuc ş.a., 1990; Simionescu ş.a. 1985; 
2010; 2013), iar Institutul de Chimie Raluca Râpan din Cluj 
Napoca au asigurat feromonii necesari (Oprean ş.a. 1990).

în loc de concluzii:
•	 Pădurile de răşinoase din România din jumătatea de nord 

a Carpaţilor Orientali sunt predispuse la atacurile defolia-
torului Lymantria monacha

•	 Faptul că în ultimii 55 ani nu a reapărut o altă gradaţie 
nu înseamnă că a dispărut pericolul. Insecta este depistată 
anual şi nu numai în cunoscuta ‘‘zonă de gradaţie’’, dar şi 
în Carpaţii Meridionali, datorită nadelor feromonale sexu-
ale prin care sunt atraşi şi captaţi fluturii masculi existenţi 
pe o anumita rază.

•	 Deşi nu este un procedeu tipic de combatere, folosirea fero-
monilor este utilă deoarece poate să atragă atenţia asupra 
posibilităţii dezvoltării unor gradaţii (în lucrările silvice 
de depistare şi prognoză a insectelor dăunătoare pădurilor). 
Atragerea fluturilor masculi în timpul nopţilor calde de 
vară la surse luminoase (preferabil lumina albă) şi even-
tual captarea lor pe panouri cu clei de omizi este o măsură 
alternativă eficace şi mai la îndemâna tuturor.

•	 Depistarea arboretelor infestate va trebui făcuta îndată ce 
se vor putea identifica, în timpul zilei, fluturi pe tulpina 
arborilor.

La noi în ţară tehnica difuzării insecticidelor în pădure s-a 
perfecţionat foarte mult după anul 1965. Astfel s-a renunţat 
la difuzarea insecticidelor sub forma de prafuri introducân-
du-se stropirile fine şi apoi imediat, după o documentare în 
R.D. Germană, stropirile ultrafine în care insecticidul, diluat 
în uleiuri minerale (exemplu motorina) este difuzat prin pi-
cături ultrafine de 50-150 microni, realizându-se cu câţiva li-
tri pe hectar o acoperire suficientă pentru a obţine eficacita-
tea maximă. Faţă de avioprăfuiri (cu 20-40 kg/ha), stropirile 
ultrafine (ULV-Ultra low volume) cu 2-4 l/ha asigură trata-
rea eficientă cu o încărcătură de avion AN2 nu doar a 30-60 
ha ci a 300-600 ha. În anul 1966 am tratat cu succes 1000 ha 
împotriva insectei Lymantria dispar cu o singură încărcătură 
de insecticid difuzând 1 l/ha de insecticid foarte concentrat 
în pădurea Pătule din Ocolul silvic Vânju Mare.

O altă etapă de progres în combaterea insectelor defoliatoare 
a fost înlocuirea DDT-ului cu substanţe din ce în ce mai puţin 
poluante. În anii ’1970, după multe încercări mai puţin reu-
şite cu produse indigene pe baza de triclorfon, malation ş.a. 
sintetizarea piretrinoizilor de sinteză fotostabili (deltame-
trin, alfametrin, permetrin etc.) aplicaţi tot prin tratamente 
ULV au permis renunţarea la DDT. În sfârşit, în anii ’1980 
şi ’1990 insecticidele selective cum sunt inhibitorii sintezei 
chitinei (Dimilin), dar mai ales perfecţionarea producerii 
bio-pesticidelor pe baza de Baccilus thuringiensis difuzabile 
tot prin tratamente ULV (cum sunt produsele Dipel, Foray, 
Bactospeine ş.a.) au revoluţionat combaterea insectelor defo-
liatoare din păduri.

La o noua gradaţie de Lymantria monacha se vor putea aplica 
tratamentele de combatere cu mult mai uşor cu o singură în-
cărcătură de insecticid sau biopreparat un avion AN2 (chiar 
cu o încărcătură redusă) putând să trateze minimum 200 ha 
(şi nu doar 20 ha cât am tratat în 1958).

Celelalte măsuri organizatorice vor trebui însă să se inspire 
din ce am făcut noi în 1958.

Probabil că astăzi nu am fi tratat întreaga suprafaţă infestată 
de 61.000 ha. Am fi evitat tratarea unor arborete în care se 
puteau depista fenomene evidente de criză…, care ar fi dus 
la stingerea pe cale naturală a gradaţiei. Dar cine ar fi avut 
curajul, în condiţiile politice din anul 1958 să ia o astfel de 
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măsură, care putea să implice un oarecare risc?

Dacă va reapare o gradaţie de Lymantria monacha în următo-
rii ani anunţaţi-mă şi, dacă voi mai fi …, sunt gata să ajut din 
nou pădurea română.
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Abstract
Lymantria monacha L. Attention! it may anytime threatened Norway spruce forest in Romania

Resinous forests of half north part of Oriental Carpathians are predisposed to Lymantria monacha defoliation. The last 
gradation was 55 years ago, but the insect is recorded yearly in survey plots (using sexual pheromone traps). The organis-
ing conditions of L. monacha outbreak of 1950’ were very difficult, specialists having no previous similar experience – 
pesticides, air-plain equipment, capacity and experience, local forest topography etc. – being adapted to created situation.

Insect control methods have been improved in the time: avio-dusting (20-40 kg/ha) used to stop L. monacha outbreak, 
have been replaced with spraying the low and ultra-low volume (2-4 l/ha) for L. dispar and other defoliators. The insec-
ticides have been also changed, from dangerous DDT (in 1950’-60’) to less polluting substances: in 1970’ trichlorfon, 
malathion, then pyrethroids (deltamethrin, alfamethrin, permethrin etc.); in 1980’ and 1990’ selective insecticide – in-
hibitors of chitin synthesis (Dimilin) and bio-pesticides (on base of Baccilus thuringiensis – Dipel, Foray, Bactospeine etc.). 
In these terms the new gradation of L. monacha will have better conditions to be managed.

Keywords :Norway spruce; Lymantria monacha; gradation; defoliation; pheromone traps; bio-pesticides.
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Recenzie
Adam Simionescu, Dănuţ Chira, 
Vasile Mihalciuc, Constantin Cior-
nei, Cezar Tulbure, 2012:

Starea de sănătate a pădurilor din 
România în perioada 2001 – 2010

Coordonatorul acestui amplu tratat (de 
600 pagini) şi autorul a 60-70% din lu-

crare este dr. ing. Adam Simionescu, un 
profesionist de elită, care a contribuit 
hotărâtor şi mai contribuie la amelio-
rarea stării de sănătate a ecosistemelor 
forestiere, dovedind de-a lungul înde-
lungatei sale cariere un ataşament rar 
întâlnit, faţă de pădurile României.

Alături de acest ilustru protector al pă-
durilor şi-au adus aportul talentelor şi 
înaltelor lor competenţe profesionale:

•	 dr. ing. Dănuţ Chira ,,demn urmaş al 
savantului C. C. Georgescu şi a renu-
miţilor specialişti Mircea Petrescu şi 
Ioan Diţu”, care ilustrează, pe baza 
analizelor de laborator biologia şi 
vătămările cauzate de paraziţii vege-
tali şi măsurile indicate de prevenire 
şi combatere;

•	 dr. ing. Vasile Mihalciuc, care ,, de 
multă vreme domină cu autoritatea 
sa ştiinţifică şi morală” sectorul dă-
unătorilor la răşinoase, inclusiv ,,cel 
mai de temut dăunător al molidului 
– Lymantria monacha”;

•	 dr. ing. Constantin Ciornei ,, cu o re-
putaţie de invidiat şi o experienţă de 

o viaţă”, distingându-se prin identi-
ficarea unor specii noi în România: 
Apethymus cereus la stejar, Ptilophora 
plumigera la paltin, Aprocerus leucopo-
da la ulm şi prin promovarea comba-
terilor biologice;

•	 dr. ing. Cezar Tulbure ,,un tânăr pro-
tecţionist cu o pregătire profesională 
solidă”.

Printre numeroşii şi valoroşii colabora-
tori distingem cu plăcere şi braşovenii: 
dr. ing. Andrei Ion Manea, drd. Ing. 
Florentina Chira, dr. ing. Diana Vasile 
şi ing. Costel Mantale.

Analizând şi prezentând starea de să-
nătate a pădurilor în ultimii zece ani 
(2001 – 2010), lucrarea este o preţi-
oasă bază de date, un unicat, privind 
factorii dăunători, din întregul fond 
forestier naţional, indiferent de natura 
proprietăţii.

Această lucrare valoroasă şi amplă, are 
o importanţă deosebiră pentru silvi-
cultură şi merită pe deplin premierea 
de către Societatea Progresul Silvic. ■

Valentin Bolea
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Diurnal dynamics of resinous bark 
beetles in different exposition  

in Postăvaru Mountain
Ioan Andrei Manea, Vasilica Manea, Ileana Smirnov, Gabriela Vişan

1. Introduction
Diurnal flight activity for Ips typographus is from approxi-
mately 9 a.m. to 9 p.m., with maximum at noontime and in 
the early afternoon (Funke & Petershagen, 1994). Obviously 
this depends primarily on temperature – the minimum air 
temperature for flight is 16.5 0C, the optimum is between 22 

– 280C, the maximum being located around 300C (Funke & 
Petershagen, 1994; Lobinger, 1994). High temperatures are 
strongly related to the period of sunshine. Thus Ips typogra-
phus was often seen flying in every diurnal, with short sun-
bursts, against cloudy periods of the day (Lobinger & Ska-
tulla, 1996). Males begin the activity earlier than females 
(Zuber & Benz, 1992). This is normally due to the fact that 
adult males, the pioneers, must find suitable breeding mate-
rial before the females can be able to reproduce.

Pheromone traps are used to replace tree traps. The number of 
bark beetles caught at pheromone traps depends very much 
on the environmental and local conditions such as tempera-
ture, exhibition, sun exposure and competition from nearby 
woody debris, log stacks, slash, windthrows, and susceptible 
trees. (Lobinger, 1995). For example, traps located on south 
orientation captured four times more adults of Ips typogra-
phus compared to those located on the northern orientation 
(Lobinger & Skatulla, 1996).

Spruce trees most susceptible to be attacked by Ips typogra-
phus are those aged 70 to 100 years on south – east orientati-
on (Becker & Schröter, 2000).

Jurc (2006) determined a strong correlation between the 
occurrence of Ips typographus and its preference for the north 

– east over other orientation, in this way spruce adapted to 
the extreme conditions in southern orientation.

Trees from north, north – east and western slope orientation 
are more susceptible to drought injury and mechanical acti-
on of damaging root system (due to extreme weather conditi-
ons), being more susceptible to bark beetle attack.

Chararas (1962) presents some aspects related to Pityoktei-
nes curvidens. The insect starts its activity without triggering 
the flight between 5 – 150C. The adults start the flight betwe-
en 16 – 18 0C, optimum for insect development (egg deposi-
tion, larval, pupae and adult insects emergence), being in the 
interval 18 to 28 0C.

After 30 0C behavioural problems caused by high tempera-
tures are significant, the flight intensity is greatly decreased.

2. Material and methods
Research in 2013 were carried out between 9th to 14th of June, 
in management unit U.B 5 – Noua, forest district R.P.L.P 
Kronstadt:

•	 compartment u.a. 46 stand composition 90% Abies alba 
Mill., 10% broadleaved tree species, crown density of the 
stand 0,80, west and northwest orientation, stand age 105 
years, declivity 30%, stand surface 9,7 ha, height above sea 
level 740 m;

•	 compartment u.a 51, stand composition 80% Abies alba, 
20% broadleaved tree species, density 0,70, east and so-
utheast orientation, stand age 112 years, declivity 37%, 
stand surface 7,6 ha height above sea level 750 m.

Management units located nearby the experimental plots, 
submitted most composition close to the experimental plots: 
management unit u.a 48 – 60% Abies alba, 20% Fagus sylvati-
ca L., 10% Picea abies L., 10% Acer pseudoplatanus L.; 48 u.a. – 
50% Fagus sylvatica, 40% Abies alba, 10% Acer pseudoplatanus; 
u.a. 47 – 60 Abies alba, 40% Fagus sylvatica; u.a. 52 – 70% 
Abies alba, 30% Fagus sylvatica; u.a 54 – 80% Abies alba, 20% 
Picea abies L.;

The following activities have been carried out:

•	 field installation of pheromone traps;

•	 installation of temperature/humidity sensors HOBO Pro 
v2 in the experimental areas;

•	 collecting and counting entomological material (adults);

PROTECţIA PăDURILOR
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•	 laboratory analysis.

Beetles were captured using wing traps produced at Chemis-
try Institute „Raluca Râpan”. A total of 16 traps was installed 
in the field since 9th June 2013 till 14th June 2013, placed to a 
minimum distance of 30 m between them (Isaia, 2009).

The traps were baited with synthetic pheromone as follows:

•	 8traps baited with Atratyp PLUS (România) for Ips typo-
graphus;

Field location followed the two studied expositions – 4 traps 
marked with C1, C3, C5, C7 on E – SE orientation and 4 traps 
marked with C2, C4, C6, C8 on W – NW orientation;

•	 8 traps baited cu Atracurv (România) for Pityokteines cur-
videns.

Same location in block of 4 traps on orientation was held for 
the 8 traps baited with Atracurv as follows; 4 traps – C2, C4, 
C6, C8 on E – SE orientation and 4 traps – C1, C3, C5, C7 on 
W – NW orientation.

A climatic sensor was installed in each experimental area, at 
approx. 2 m above the ground, in a tree. The sensors were 
programmed to record the temperature and humidity every 
hour.

Field analyses were performed every hour, between 7:00 to 
21:00 from 9th to 14th June 2013.

3. Results and discussion
3.1. Ips typographus on E – SE and W – NW orientation

Figure 1. Temperature and humidity variation on E – SE and 
W – NW orientation

Figure 2. Flight of Ips typographus on E – SE and W – NW ori-
entation

On 12th June the number of insects captured on both orienta-
tion was reduced (Figure 2), as a result of high temperatures 
during the afternoon, which was the highest temperature in 
the whole range studied, very low humidity close to 40% and 
increasing speed air currents in the area (Figure 1).

The weakest capture were on 14th June, due to rainfall in the 
morning, until around noon. The rainfalls on the morning 
of 14th June are found in the values recorded by sensors in-
stalled in the field, humidity values ranging from 90 to 95%.
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Figure 3. Diurnal activity of Ips typographus on E – SE and W – 
NW orientation

The maximum flight intensity on E – SE orientation is betwe-
en the hours 11 am and 2 pm, with higher values at 12 o’clock 
(Figure 3). This interval corresponds to maximum tempera-
ture variations with the highest values,   (28 to 30 0C), (Figure 
1). Not only the temperature but also the sunlight involves 
an increased number of insects in flight at this time of a day.

Maximum temperature and the most important values of so-
lar light intensity is achieved from 12 pm to 7 pm on W – NW 
exposition, with a peak flight between 4 pm to 6 pm, diffe-
rent compared to E – SE orientation (Figure 3).

Figure 4. Insects of Ips typographus captured on traps  
(E – SE and W – NW orientation)

The traps which caught a higher number of insects were loca-
ted in brighter areas respectively C4 on W – NW orientation 
and C5 on E – SE orientation.

There is a significant difference between the capture avera-
ge on a trap, 40 insects were captured in one hour at trap 4 
while trap 5 reached only 15 insects captured in one hour 
(Figure 4).

The sunlight increases the rate of pheromone dispersion by 
raising the trap temperature.

Comparing the efficiency of the two experimental plots, it is 
clear that wing – traps from expositionW – NW had signifi-
cant captures with a total of 6602 insects, E – SE exposition 

had only 2631 insects captured, a total of three times lower.

3.2 Pityokteines curvidens on E – SE and W – NW orien-
tation

Figure 5. Flight of Pityokteines curvidens on E – SE and W – 
NW orientation

On 10th June, the maximum capture was recorded on both 
plot areas. In the experimental area from E – SE orientati-
on is an average of 3 insects captured in one hour, and the 
W – NW orientation recorded an average of only 1,7 insects 
captured in one hour, contrary to the behaviour of Ips typo-
graphus that had maximum captures on W – NW orientation.

The graphics of humidity/temperature variation from the 
two orientations are different, sensors from the W – NW ori-
entation recorded temperatures with at least 20C over values 
in E – SE experimental plot on the warmest moments of the 
day, this may explain the lower captures (50% less) on W – 
NW orientation.

Figure 6. Diurnal activity of Pityokteines curvidens on E – SE 
and W – NW orientation
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The optimal interval for flight on experimental plot from E – 
SE orientation is from 9am until 11am, this corresponds to a 
rising temperature from 230C to 29 0C (Figure 1). The inten-
sity of the flight decreases until around 15pm (25 – 26,5 0C), 
a second peak of the flight is registered (26 – 24 0C), beetwen 
4 pm – 8pm (Figure 6).

The same behavior is registered on W – NW orientation, the 
first maximum of the flight is

between 10am to 11am and the second maximum from 4pm 
to 8pm. On W – NW orientation the maximum values of 
temperature were recorded between 3pm – 5pm. Here is very 
interesting to note that the peak of the flight shall be mani-
pulated immediately after 5pm, that is after the registration 
of the maximum temperature of the day. The maximum tem-
perature of the day ranged between 28 and 32 0C.

Figure 7. Insects of Pityokteines curvidens captured on traps 
(E – SE and W – NW orientation)

The effect of the trap on the captures must be correlated with 
the temperatures and with the degree of insolation, or shad-
ing of each trap. The most effective captures were on E – SE 
orientation at trap C4 and C8.

A few specimens of beech, hornbeam, hazelnut, with heights 
up to 2 m, have shadowed the trap C2 and C6 and the effect 
was: fewer insects captured.

The captures have registered similar variations on W – NW 
orientation. Traps C3 and C7 have captured more insects 
compared to other traps due to the greater distance of the 
undergrowth (15 – 20 m).

Trap C1 surrounded by undergrowth (beech, silver fir) 2 – 3 
m high, had the lowest number of insects caught, also trap 
C5 was under the crown of silver fir trees, shaded throughout 
the period of observation (Figure 7).

4. Conclusion
a. Pheromone traps should be placed by following microrelief 
conditions, exposition, and slope.

b. It is important to avoid placing pheromone traps in areas 
with undergrowth, pheromone effect is greatly diminished.

c. Actions in the particular case – Ips typographus:

•	 For a better capture in the areas strongly infested it is 
recommended to install wing – traps in places without 
logging debris, ventilated, with periods of insolation exce-
eding 8-9 hours in order to increase the attractiveness of 
pheromone – traps;

•	 For monitoring the insect flight, traps will be placed in 
partially shaded and sunny areas.

d. Actions in the particular case – Pityokteines curvidens

For a more efficient capture, pheromone – traps will be lo-
cated in areas with direct action of the sunlight in a short 
period of time, 2-3 hours.

e. It was identified the presence of Ips typographus in stands 
where silver fir is at least 80 – 90%, spruce being in small pro-
portion with other broadleaf. Therefore increased attention to 
the storage timber is the first step to prevent infestations. ■
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Abstract
Diurnal dinamics of resinuos bark beetles in different exposition on Postăvarul Mountain

Windthrows, long periods of dryness and hot weather are factors which bear an enormous influence on the fluctuation of 
bark beetles (Forester & Meier 2009).

In 2013 in Iepure district, near Brasov city the experiment tracked the dynamics of Ips typographus L. and Pityokteines 
curvidens G. species on different directions: East South – East and West North – West.

For the first time there have been made observations about the diurnal activity of two important species Ips typographus 
and Pityokteines curvidens on different aspects in our country. A negative effect on captures in the silver fir stand was 
identified, in the point where the sub-stand invades the soil, obstructing the dispersal of a substance with pheromones 
by air draughts. At the same time, scolitidae’s preferences for East South-Eastern and West North-Western directions 
were emphasized.

The presence of the Ips typographus beetle was identified in the varying silver fir and broad-leaved stand with the help of 
pheromone traps.

Keywords: Ips typographus, Pityokteines curvidens, diurnal dynamics, pheromone traps, silver fir

Recenzie
Cicerone Rotaru: Publicaţii 1974-
2001 (32 pag.)

Ilie Oprea

Sub egida Bibliotecii Centrului de do-
cumentare forestieră ENGREF, Nancy 
(Franţa), prof.dr.h.c. Cicerone Rota-
ru îşi prezintă principalele publicaţii 
apărute în perioada 1974-2001 („Pu-
blication 1974-2001 Recueil bibliogra-
phique!”), cu scopul de a pune la dispo-
ziţia celor interesaţi tematica activi-
tăţii ştiinţifice desfăşurate de domnia 
sa. Lucrarea, elaborată de autor, a fost 
transmisă în România şi se găseşte la 
biblioteca Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere, de la Universita-
tea Transilvania din Braşov, unde poa-
te fi consultată de cei interesaţi.

Prima lucrare citată este tratatul de 
„Tehnologia exploatării lemnului”, pu-
blicat în 1974, în România, fiind de 
menţionat faptul că domnia sa în pe-
rioada 1952-1974 a fost cadru didactic 
al Facultăţii de Silvicultură din Braşov, 
în anul 1953 introducând în planul de 
învăţământ disciplina cu acelaşi titlu. 
Noua disciplină ştiinţifică venea ast-
fel să reglementeze raporturile dintre 
tehnică şi silvicultură, odată cu trece-
rea la începutul perioadei postbelice de 
la caracterul artizanal al lucrărilor de 
exploatare a lemnului la cel industrial.

Celelalte publicaţii citate sunt din pe-
rioada de activitate de cercetare ştiin-
ţifică desfăşurată de prof. Rotaru în 

Franţa, unde a găsit un „culoar” liber, 
necercetat, cel al studiilor de interacţi-
une în gestionarea modernă, durabilă 
a pădurilor,respectiv interacţiuni sil-
vicultură-exploatarea lemnului, coro-
borate cu problemele economice adia-
cente, ca şi cele de apărare a mediului. 
Aspectele abordate au fost numeroase 
şi de o largă diversitate, în care sens 
vom recurge la o enumerare succintă a 
acestora:

•	 fundamentarea conceptului 
interacţiunilor(„Les interactions entre 
les méthodes d’exploitation et la sylvi-
culture”, ”Mécanisation forestière et 
protection de l’environnement” et al.);

•	 analiza impactului negativ al tehni-
cii de exploatare asupra arboretului 
şi solului, şi soluţii de ameliorare 
experimentate („Problème des dom-
mages provoqués aux arbres en forêt de 
montagne suite au débardage du bois”, 
„Dispositifs relatives à la protections 
de la régénération naturelle”, „Les phé-
nomènes de tassement du sol forestier 
dus à exploitation mécanisée du bois” 
et al.);

•	 tehnologii de exploatare adecvate 
intervenţiilor silvotehnice („Exploi-
tation des premières éclaircies de plan-
tations résineuses”, „Coupes sélectives 
avec cloisonnement”, „Les couloirs d’ex-
ploitation par câble” et al.);

•	 costurile în exploatarea lemnului 
(„Coût d’exploitation forestière dans les 

Alpes du nord”, „Premières éclaircies ré-
sineuses: incidence du pas de cloisonne-
ment sur les coûts d’exploitation” et al.);

•	 diverse alte abordări: ameliorări în 
construcţia de maşini forestiere, ca 
urmare a studiilor de interacţiune; 
relaţia silvicultură – exploatare şi 
problema calităţii lemnului; adapta-
rea studiilor de amenajare a pădurilor 
la evoluţia politicii forestiere şi a teh-
nicilor silviculturale şi de exploatare.

După o îndelungată activitate în dome-
niul cercetării interdisciplinare, care 
l-a ajutat să găsească soluţii practice în 
probleme antagoniste şi de eliminare 
a unor factori de risc pentru protecţia 
mediului, prof. Rotaru şi-a îndreptat 
atenţia spre elaborarea unui concept 
global de protecţie a mediului, pe care 
l-a expus şi la „Conferinţa la nivel înalt 
privind mediul şi dezvoltarea durabilă 
în regiunea carpato-danubiană, care 
s-a ţinut la Bucureşti, în anul 2001.

Publicaţiile domnului prof.dr.h.c. Ci-
cerone Rotaru relevă o prestigioasă 
personalitate ştiinţifică în domeniul 
forestier, fapt confirmat şi de înaltele 
distincţii ce i s-au acordat: membru co-
respondent al Academiei de Agricultu-
ră din Franţa, membru al Academiei de 
Ştiinţe din New York (SUA), Cavaler al 
Ordinului Naţional de Merit (Franţa), 
Ofiţer al Ordinului Naţional „Serviciul 
Credincios” (România). ■

Ilie Oprea
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Noua tehnologie de transport aplicată 
în municipiile şi oraşele europene

Laurent Francky

Acordul Consiliului European, din martie 2007, pentru 
adoptarea exigenţelor în ceea ce priveşte obiectivele UE de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 şi 
recentul acord, mult mai limitat cu ambiţii, a summit-ului 
G8 din Germania, pavau drumul pentru politici mai ambiţi-
oase, care să prevină sau să diminueze efectul schimbărilor 
climatice.

Acest lucru necesită o scădere semnificativă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, pentru care transportul este parţial 
responsabil, împreună cu alte activităţi umane.

Astăzi, Europa se confruntă, de asemenea, cu provocarea 
creşterii competitivităţii sale şi cu creşterea nivelului inves-
tiţiilor în cercetare şi dezvoltare, în scopul de a stimula ino-
vaţia într-un ritm mai rapid decât până acum.

Transportul este un sector economic important în sine, adu-
când o contribuţie esenţială la economia europeană în an-
samblu. Pe scurt, Europa are nevoie să încurajeze inovaţia 
pentru mobilitatea urbană durabilă, în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi de alţi poluanţi, şi poate 
încuraja competitivitatea de a face acest lucru.

Aceasta este o schimbare majoră, care poate fi adresată doar 
în mod colectiv de către părţile interesate, împreună cu UE, 
şi trebuie să fie susţinută de politica de programe de cerceta-
re şi politicile UE.

Euroforum s-a născut ca un proiect european de cercetare 
finanţat în cadrul celui de-al 6-lea Program-cadru de cer-
cetare. Consorţiul este format din UITP (International Asso-
ciation of Public Transport, ca lider global de proiecte) şi de 
Universitatea Tehnică din Dresda, ECTRI (European Confer-
ence of Transport Research Institutes), POLIS (European Cit-
ies and Regions Networking for Innovative Transport Solu-
tions), CERTU (Technical Agency of the French Ministry for 
Infrastructure, Transport and Spatial Planning), ASSTRA 
(Associazione Transporti) şi EMTA (European Metropolitan 
Transport Authorities). Prin urmare, partenerii includ asoci-
aţii de transport, centre de cercetare şi universităţi de profil.

Partenerii Euroforum au dezvoltat o viziune a ceea ce ar 
trebui să fie viitorul mobilităţii urbane până în 2020, şi de-
scriu o situaţie în care municipiile şi oraşele formează puncte 
focale ale reţelelor de transport atât pentru persoane cât şi 
pentru mărfuri. În această viziune, mulţumită progresului 
tehnic şi a schimbărilor cadrului de reglementare, viitoarele 
zone urbane sunt în măsură să facă faţă impactului negativ 
al propriului succes, cum ar fi congestionare, poluare, acci-
dente rutiere şi a excluziunii sociale şi economice.

Euroforum are o agendă de cercetare şi de identificare a 
inovării necesare pentru a face ca această viziune să devi-
nă o realitate şi pentru a identifica priorităţile de acţiune la 
nivel european. Aceasta va oferi, de asemenea, direcţii de 
cercetare-cheie pentru o mai bună integrare a proiectelor de 
transport în cadrul unei politici cuprinzătoare urbane şi, în 
special, cu amenajarea teritoriului.

Ţelurile specifice ale proiectului includ identificarea şi dez-
voltarea de concepte inovative şi mijloace de coordonare op-
time la nivelul Uniunii Europene pentru transportul urban 
de pasageri şi de mărfuri. Acestea cuprind: structurarea asi-
gurării de fonduri pentru cercetarea europeană în domeniu; 
îmbunătăţirea poziţiei Europei drept actor global în trans-
portul urban; reducerea costurilor transportului urban; creş-
terea atractivităţii transportului public, mersului pe jos şi pe 
bicicletă; raţionalizarea traficului motorizat.

Euroforum va promova temele de cercetare în scopul de a 
face un pas decisiv mai departe în dezvoltarea politicilor de 
transport urban mai durabil, bazându-se pe vehicule mai 
ecologice şi tehnologii performante.

Acesta va stabili, de asemenea, calea pentru cele mai sigure şi 
mai accesibile sisteme de transport, care să consolideze coe-
ziunea socială a oraşelor noastre.

Nu în ultimul rând, toate acestea vor necesita o creştere sem-
nificativă a cotelor de piaţă, a modurilor colective şi nemoto-
rizate de transport, în transportul public special, încurajat 
de instrumentele de finanţare inovatoare, servicii de înaltă 
calitate şi confort.

TRANSPORT
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Drumul naţional Transfăgăraşan – 
Partea II 

(Din istoricul său)

Aurel Amzică

4. Descrierea drumurilor
Pentru descriere, cele două sectoare ale Transfăgărăşanului, 
sudic şi nordic, în lungimi de 59+100 şi 34+950 km, unite 
prin 887 m de tunel, în funcţie de caracteristicile reliefului, 
au fost tronsonate după cum urmează.

4.1. Sectorul sudic

4.1.1. Drumul de acces la coronamentul Barajului Vi-
draru (fig. 15)

Reprezintă cel mai spectaculos tronson al Transfăgărăşa-
nului. Va fi prezentat cu unele detalii întrucât însumează 
la superlativ atribute referitoare la condiţiile de amplasare, 
proiectare, execuţie şi soluţii adoptate.

Fig. 15. Drumul de acces la coronamentul Barajului Vidraru. 
The access road to Vidraru Dam crest

Elemente geometrice şi constructive: 4,8 km lungime, 7,3 m 
lăţime de platformă, din care 0,3 m acostamente pavate, 9% 
rampă maximă. Racordarea aliniamentelor prin curbe circu-
lare, raza minimă fiind 15 m. Altitudinea de amplasare: 550 
la 830 m. Lucrări de artă şi de apărare-consolidare din beton 
armat şi zidărie din piatră brută. Suprastructura din beton 
de ciment.

Continuă drumul naţional Piteşti-Curtea de Argeş-Căpăţâ-
nenii Ungureni de la km 60 al acestuia, din nordul satului.

Sub raport geologic, zona în care este construit aparţine for-

maţiunilor cristaline de Cozia-Ghiţu în care predomină gna-
isele oculare şi micaşisturile. Cu mici excepţii, stratificarea 
rocilor este favorabilă.

Pentru servirea unor obiective hidroenergetice, pe parcurs 
drumul atinge cotele obligate ale coronamentului barajului 
de pompaj, viaductului de la aducţiunea principală de pe Va-
lea lui Stan, platformei fabricii de betoane etc.

Pe primii 600 m platforma drumului este amplasată în profil 
mixt, pe un versant cu înclinări uniforme şi o zonă suscep-
tibilă la alunecare. În continuare, lungimea de drum situată 
sub ruinele Cetăţii Poienari este deosebit de grea ca înclinare 
transversală. Pentru depăşirea cotei barajului de pompaj de 
la hm 10, înalt de 40 m, au fost necesare două tunele, trei via-
ducte (fig. 16), un viaduct de coastă, ziduri înalte de sprijinire 
a platformei şi derocări masive care pe alocuri au depăşit 180 
m3 de stâncă pe metru de drum.

Fig. 16. Vedere de perspectivă a unui viaduct 
Perspective view of a viaduct (Photo I. Cristoveanu)

Între hm 21 şi 38 drumul este amplasat în bazinul Văii lui 
Stan. Traversează pârâul la hm 30 cu un pod în curbă, înalt 
şi zvelt. Pe circa 500 m din zona traversării, pentru a evita 

TRANSPORT
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obturarea văii, drumul este amplasat în albia minoră a pârâ-
ului, cu platforma sprijinită pe ziduri. Pe parcursul celor 1,7 
km de pe Valea lui Stan, drumul străbate un teren abrupt şi 
dantelat, cu multe creste stâncoase şi văiugi adânci, trecute 
cu lucrări de artă elegante, printre care şi un viaduct.

Între hm 38 şi 39 drumul ocoleşte un bot masiv de stâncă şi 
după circa 150 m intră în tunelul de la hm 40 (fig. 17).

Fig. 17. Tronsoane din drumul situat pe Valea lui Stan. Stânga: 
drum pe versantul stâng al văii. Dreapta: intrarea în tunelul 

dintre Valea lui Stan şi Argeş. 
Sections of road located on Stan Valley. Left: road on the left side of the 
valley. Right: The entrance to the tunnel between Stan Valley and Arges 

(Photo I. Cristoveanu)

După ieşirea din tunel, versantul, la fel de accidentat ca cel 
anterior, culminează cu zona finală unde pereţii stâncoşi 
verticali şi complet lipsiţi de vegetaţie, evidenţiază aspecte 
spectaculoase soluţionate prin taluze aproape de verticală 
pe înălţimi de peste 50 m, ziduri de sprijin cu fruct la 90o şi 
înălţimi de până la 18 m.

Ultimii 700 m ai drumului, situaţi cu 150-165 m mai sus de 
nivelul albiei, cuprind în partea finală un tunel care străpun-
ge masivul de stâncă din corpul Cheilor Vidrarului şi face 
legătura atât la coronamentul barajului cât şi cu drumul de 
contur de pe malul drept al lacului.

Convenim să adăugăm acestui tronson şi cei 307 m de pe co-
ronamentul barajului; în acest fel, lungimea totală a drumu-
lui ajunge la 5,1 km.

4.1.2. Drumul de pe malul stâng al Lacului Vidraru

În lungime de 28 km, face legătura între coronamentul bara-
jului şi coada lacului, pe Pârâul Capra, şi se desfăşoară între 
altitudinile 834 şi 850 m. Are intrânduri pronunţate, pliate 
la relieful terenului, determinate de văile laterale ce brăzdea-
ză versantul: Valea Lupului, Valea cu Peşti şi Buda, cu lun-
gimi mari şi debite importante, şi Lupoaica, Vidra, Rudari, 
Izvorul Zimbrului şi Valea Rea, mult mai modeste. Traversă-
rile unora s-au realizat cu poduri şi podeţe, iar ale altora cu 
viaducte. Dintre toate se detaşează podul de peste Buda cu 
lungimea de 40 m şi în mod deosebit viaductul de peste Pâ-
râul Oticu, în curbă cu raza de 25 m, lung de 28 m şi înalt de 
12 m. Cu excepţia unor zone de pe Valea Lupului, cu versanţi 
pronunţaţi ca înclinare şi tendinţe de instabilitate, cărora li 
se adaugă şi altele de mai mică importanţă, drumul este in-
stalat în teren sănătos şi stabil.

4.1.3. Drumul Pârâul Capra părţile I si a II-a

Leagă coada lacului şi Stâna din Capra (cota 1520 m). Are 
lungimea de 18 km şi este situat în bazinul Văii Capra, într-o 
zonă împădurită, când pe un versant, când pe celălalt, până 

în golul alpin, cu folosirea celei mai potrivite părţi a văii. 
Unele traversări au fost determinate de zonele de stâncării 
masive, sau cu umiditate excesivă sau instabile. Pe cea mai 
mare lungime a traseului, drumul urmăreşte cursul pârâului, 
fără desfăşurări, panta văii permiţând-o. Numai pe ultima 
parte, în aval de golul muntelui, drumul a fost obligat să urce 
prin câteva serpentine.

În afară de traversările Pârâului Capra, drumul nu mai întâl-
neşte decât pârae modeste, depăşite cu podeţe.

4.1.4. Drumul Pârâul Capra partea a III-a

Ultimul tronson al sectorului sudic, în lungime de 8 km, cu-
prins între Stâna din Capra şi intrarea în tunel, este cel mai 
interesant ca desfăşurare.

Pe suprafaţa delimitată la est de Izvorul Capra iar la vest de 
Izvorul Paltinului şi având între ele Izvorul Lacul Capra, cu 
două plaiuri în dreapta şi stânga sa, cu o înclinare medie de 
35%, dar cu variaţii largi, de la aşezări în căldări şi abrupturi 
pe cursul izvoarelor şi Cascada Capra (cota 1690 m) în amon-
te de limita pădurii, folosind forme favorabile ale terenului, 
drumul urcă prin desfăşurări cu serpentine spre intrarea în 
tunel, învingând cei peste 500 m diferenţă de nivel. Trece 
prin Căldarea glaciară a Berbecilor (cota 1770 m), Căldarea 
Mioarelor (1910 m), pe sub Lacul glaciar Capra pe la punc-
tul Belvedere (cota 1980 m), cu largă cuprindere a bazinului 
hidrografic al Argeşului, şi se opreşte în gura tunelului. Ur-
cuşul este realizat cu pante uşoare, cea medie fiind de 6.3%.

4.2. Sectorul nordic

După ieşirea din Tunelul Capra-Bâlea la km 60 pe versantul 
nordic, Tranfăgărăşanul coboară continuu până la punctul 
final.

4.2.1. Drumul Bâlea Lac-Căldarea glaciară secundară

De la gura tunelului, pe 350 m, Transfăgărăşanul traver-
sează platforma Lacului Bâlea, apoi coboară pieptul ce face 
legătura cu Căldarea secundară a bazinului. Pe suprafaţa re-
strânsă a coborâşului, între pâraele Bâlea şi Paltin, drumul se 
înscrie cu nouă serpentine etajate. Dintre acestea se remarcă, 
prin arhitectura amplasării în peisaj, grupa celor şase de tip 
armonică situate la baza coborâşului, parţial suprapuse pes-
te Pârâul din vest, în vecinătatea culoarului de avalanşe. Tra-
versarea pâraelor şi izvoarelor din zonă a fost rezolvată prin 
impresionante lucrări de artă şi apărare-consolidare, armo-
nios integrate zonei. Pâraele Paltin şi Bâlea sunt traversate 
cu două viaducte a câte 35 m fiecare, trei poduri – două de 18 
m peste Paltin şi unul de 15 m peste Bâlea – şi 27 podeţe. Pe 
cei 4.6 km amplasaţi în zona pieptului, drumul coboară circa 
280 m cu o pantă medie de 6.2%.

4.2.2. Drumul din Căldarea glaciară secundară

Între poala coborâşului şi pragul superior al Cascadei Bâlea, 
pe 2,7 km se întinde Căldarea glaciară secundară a Râului 
Bâlea. Această zonă, în realitate o microdepresiune situată în 
golul alpin, se constituie într-o oază de linişte.

Până la traversarea Pârâului Bâlea cu un podeţ de 8 m lumină, 
drumul condus pe aşezătura de la baza versantului vestic co-
boară folosind cinci serpentine, iar după traversare trece pe 
versantul estic al văii pe care se menţine şi după coborârea 
muntelui, pe o lungime de 18,4 km.
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Din lungimea totală a drumului amplasat pe versantul tran-
silvănean, primii 7,69 km dintre tunel şi Cascada Bâlea au 
reuşit să întrunească aprecieri superlative din partea speci-
aliştilor în turism. Profesionişti în arta fotografiei au înre-
gistrat pe peliculă spectaculozitatea şi frumuseţea serpenti-
nelor, intim integrate în peisajul auster al muntelui, cărora 
lucrările de artă şi de apărare-consolidare le-au adăugat un 
plus de valoare (fig. 18).

Fig. 18. Serpentinele urcuşului spre Tunelul Bâlea-Capra 
Serpentines of the ascent to Bâlea-Capra Tunnel

4.2.3. Drumul Cascada Bâlea-Piatra Albă

Acest tronson de drum de 8,9 km, delimitat de pragul su-
perior al Cascadei Bâlea şi zona Pietrei Albe, este amplasat 
de-a lungul versantului estic al văii Bâlea, la mare înălţime 
faţă de albia pârâului. Versantul este stâncos, foarte acciden-
tat, cu pante repezi şi zone inaccesibile de stâncării masive 
la verticală pe lungimi mari. Este traversat de văi, văiugi şi 
viroage, şi hăuri cu creste ascuţite între ele. Pe întreaga sa 
lungime drumul este săpat în stânca muntelui, ferestruită de 
torenţi şi avalanşe.

Pentru coborârea drumului în Valea Bâlii, un loc de întoarce-
re potrivit nu s-a ivit decât după 3.8 km, în plaiul ce coboară 
din Culmea Buteanu, de la cota 1467 m (La Comandă). După 
încă 2,2 km drumul ajunge în Valea Bâlii, în zona Cabanei 
Bâlea Cascadă (cota 1234 m) unde, printr-o nouă buclă se 
îndreaptă spre Piatra Albă.

Primii 1,7 km de la Bâlea Cascadă sunt cei mai dificili având 
zone de avalanşe şi pârae torenţiale. Lucrările de traversa-
re însumează un pod cu lungimea de 12.5 m, trei copertine, 
una de 15 m şi două de 20 m, la 5 m între ele, două viaducte 
a 12 şi 18 m şi 11 podeţe.

Până la bucla de întoarcere (denumită şi Belvedere datorită 
perspectivei largi spre Ţara Făgăraşului), Transfăgărăşanul 
trece prin două “porţi = tranşee”. La “Poarta Geniştilor” con-
structorii MFA au amplasat o placă de bronz cu două fraze 
al căror conţinut aminteşte turiştilor că Transfăgărăşanul 
a fost edificat şi prin munca şi sacrificiul trupelor de geniu 
ale Armatei Române (fig. 19). În apropierea acesteia, un zid 
foarte înalt pentru sprijinirea platformei drumului, cu fruct 
vertical, între două stânci masive, depune mărturie cu pri-
vire la profesionismul constructorilor. La nici 40 m, obârşia 
Pârâului Ciuta este traversată cu un podeţ dalat.

Pe breteaua de drum care coboară din bucla de întoarcere, la 
fel de inospitalieră ca zona parcursă până aici, Pârâul Ciuta 
este traversat din nou, de data aceasta cu un viaduct de 18 m.

Fig. 19. Poarta Geniştilor. Inscripţia de pe placă: “Înfruntând 
greutăţi deosebite, trupele de genişti ale armatei române au 
deschis drumul Transfăgărăşan străpungând această zonă 
în martie 1971. În amintirea evenimentului, bravii genişti 

care s-au dovedit mai tari decât stânca, au denumit acest loc 
“Poarta Geniştilor”. 

The Bomb Squad Gate. The inscription on the plate: “Facing outstand-
ing hardships the bomb squad of the Romanian army have opened the 
road Transfăgărăşan piercing the area in March 1971. In memory of 

the event, the brave pioneers who proved stronger than the rock, have 
termed this place “The Bomb Squad Gate” (Photo F. Amzică).

Pe breteaua de drum care coboară din bucla de întoarcere, la 
fel de inospitalieră ca zona parcursă până aici, Pârâul Ciuta 
este traversat din nou, de data aceasta cu un viaduct de 18 m.

La Piatra Dracului, înainte de a se intra în Poiana de sub 
Urlătoarea Bâlii, drumul se întoarce către nord (zona Piatra 
Albă). În apropiere traversează pentru a treia oară Pârâul 
Ciuta, tot cu un viaduct de 18 m şi intrând pe versantul pră-
păstios, după 2,9 km, ajunge la Piatra Albă.

4.2.4. Drumul Piatra Albă-Glăjerie

De la Piatra Albă la Glăjerie Transfăgărăşanul îşi continuă 
parcursul tot pe versantul estic al Râului Bâlea, cu cădere ac-
centuată către vale şi domoală spre Olt. Coboară pe sub Cul-
mea Smidei, apoi pe plaiul dintre pâraele Colceru şi Smida 
şi în cele din urmă de-a coasta până în vale, la Glăjerie (cota 
665 m) unde se leagă de drumul forestier existent. Pentru 
învingerea diferenţei de nivel de circa 480 m dintre Piatra 
Albă şi Glăjerie, drumul, desfăşurat prin două grupuri de ser-
pentine, parcurge 7,3 km cu o pantă medie de 5,8%.

4.2.5. Drumul Glăjerie-DN1

Între Glăjerie şi DN1, pe 5 km, Tranfăgărăşanul urmăreşte 
drumul forestier existent apoi pe 2,1 km drumul comunal 
şi pe ultimii 4 km un traseu nou. După 3 km iese din pădure. 
Pe parcurs traversează văile râurilor Bâlea şi Laita pe poduri 
cu deschiderea de 12,35 şi respectiv 20 m. Imediat în aval 
de ultima traversare cele două râuri se unesc sub denumirea 
de Cârţişoara. Pe ultimul km din drumul comunal, Tranfă-
gărăşanul trece prin vestul comunei Cârţişoara. Cei 4 km de 
drum nou sunt amplasaţi pe stânga Râului Cârţişoara, pe o 
terasă înaltă, plană şi uscată.

Intrarea Transfăgărăşanului în DN1 se face la km 271+170 al 
acestuia, la altitudinea de 446 m, între municipiile Făgăraş 
şi Sibiu, la distanţele de 34 şi respectiv 47 km. Râul Olt este 
cu 2 km mai spre nord.
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Între punctul de plecare, nordul satului Căpăţânenii Ungu-
reni din Argeş şi cel de sosire, la 4 km vest de comuna Arpaşu 
de Jos din Sibiu, Tranfăgărăşanul va fi parcurs o distanţă de 
94+950 km.

4.3. Tunelul Capra-Bâlea

A fost proiectat şi construit de specialişti ai Ministerului 
Energiei Electrice între cotele 2025 pe versantul sudic şi 
2042 pe cel nordic; deţine pentru lucrările specifice din Ro-
mânia recordul de altitudine şi lungime (887 m). A fost forat 
în roca dură a Carpaţilor Meridionali, sub Şaua Capra (2315 
m), între vârfurile Paltin la vest şi Iezer la est, ca drum cu 
bandă dublă de circulaţie, în linie dreaptă şi cu aerisire natu-
rală, cu pantă unică de 1,92% spre sud.

Tunelul constituie încă un obiectiv turistic de prim rang şi 
a probat capacitatea tehnică şi deosebitul profesionalism al 
personalului ingineresc din România, cât şi al lucrătorilor 
constructori specializaţi în astfel de lucrări.

5. Alte informaţii
5.1. Cu privire la soluţiile de construcţie

Soluţiile constructive utilizate la realizarea Transfăgărăşa-
nului nu diferă de cele folosite la lucrări de acelaşi gen. Sunt 
însă şi unele cu un caracter mai aparte; câteva dintre acestea 
vor fi amintite în cele ce urmează.

Zidurile de căptuşire a taluzelor din zonele susceptibile la 
alunecări sau prăbuşiri, ca şi cele de sprijinire a platformei 
drumului, unele impresionante prin înălţime, au fost de tip 
clasic, din zidărie de piatră brută legată cu mortar de ciment, 
cu fruct variabil. Pentru sporirea stabilităţii unor taluze al-
cătuite din stâncă faliată, s-au introdus ancore de solidariza-
re din fier beton care, prin batere în găurile forate îşi despică 
vârful. La capătul din afară li s-a aplicat o platbandă cu pi-
uliţă. În unele zone aceste ancore fixează o plasă din sârmă 
galvanizată pentru reţinerea materialului mărunt.

Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut podeţe dalate cu deschi-
derea de 1-8 m (fig. 20, sus), cu infrastructura din zidărie de 
piatră cu mortar de ciment şi plăci de beton armat pentru su-
prastructură. S-au utilizat de asemenea tuburi uzinate cu dia-
metrul de 1-1,5 m. Viaductele de coastă, viaductele şi podurile 
au fost proiectate şi executate în sisteme constructive moder-
ne şi estetice. Bolţile subţiri şi contrafişele din beton armat ale 
podurilor şi viaductelor, folsind economic condiţiile naturale 
de fundare, se încadrează firesc în configuraţia terenului.

Deschiderea lucrărilor de artă a avut în vedere şi faptul că 
zonele muntoase şi alpine se caracterizează prin precipitaţii 
abundente, iar pericolul unor ploi torenţiale şi al avalanşelor 
este iminent. În consecinţă, prin adoptarea unor suprafeţe 
de scurgere supradimensionate, acestor lucrări li s-au asigu-
rat condiţii pentru evacuarea unor debite sporite (fig. 20).

În câteva zone, pentru protejarea drumului împotriva avalan-
şelor de zăpadă şi puhoaielor torenţiale, s-au introdus şi unele 
soluţii constructive de tipul copertinelor (fig. 21) şi viaductelor.

Reuşita deosebită a lucrărilor de artă obligă la adăugarea 
unor cuvinte de apreciere la adresa inginerilor constructori 
din ISPF. Inginerii geologi şi-au adus competent contribuţia 
la realizarea Transfăgărăşanului prin studiile geologo-teh-

nice, unele bazate pe foraje, iar altele numai pe observaţii 
atente de suprafaţă. Spre satisfacţia lor, constatările făcute 
în urma execuţiei au dus la concluzia că şi aceşti specialişti 
şi-au consolidat autoritatea ştiinţifică.

5.2. Date referitoare la execuţie

N-a intrat în preocupările autorului tratarea exhaustivă a 
execuţiei; aceasta constituie un subiect de sine stătător, am-
plu şi cu implicaţii multiple. În cuprinsul însemnărilor pre-
zente se menţionează numai câteva aspecte. Lucrarea cu pri-
vire la execuţia Transfăgărăşanului îşi aşteaptă cronicarul 
autorizat şi competent.

MEF a fost implicat nu numai în proiectarea întregei artere 
rutiere, ci în aceeaşi măsură şi în executarea ei.

Implicarea s-a produs încă din perioada când ideea realizării 
unui drum care să traverseze Carpaţii

Fig. 20. Lucrări de artă pe versantul nordic. Sus: la baza urcu-
şului spre Bâlea Lac. Jos: peste Pârâul din vest. 

Artwork on the northern slope. Top: the basis of the ascent to Balea 
Lake. Bottom: over the river in the west.

Fig. 21. Copertină. Versantul sudic. Foto: A. Beleaua. 
Carport. Southern slope. Photo: A. Beleaua.
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Meridionali nu se născuse. MEF a fost şi principalul con-
structor al drumului. Din 1963 şi până în 1974, dar şi după 
pentru lucrările de combatere a avalanşelor şi corectare a 
torenţilor, constructorii MEF au fost prezenţi pe şantier. În-
ceputul a fost făcut cu drumul de pe malul stâng al lacului 
Vidraru, prin Întreprinderea de Construcţii Forestiere (ICF) 
Câmpulung-Argeş (ing. şef Mihalcea), lotul Argeş, al cărui 
prim conducător a fost tânărul ing. Gheorghe Sminchişescu. 
Acesta îşi făcuse ucenicia la ICF Tg. Jiu (ing. şef Constantin 
Sfarghie), Şantierul Olteţ (conducător, talentatul constructor 
colonel (r) Mitroescu) şi apoi la Şantierul experimental Valea 
Caselor-Ghimbav (zona Rucăr), unde în 1962 inginerul aus-
triac Schönauer introducea tehnica de proiectare după proce-
deul linie de cotă zero şi unde se introduseseră la executarea 
mecanizată a terasamentelor primele două buldozere (D6 şi 
D7) de tip Catterpilar. Al doilea tânăr sosit pe şantierul Hi-
drocentralei Argeş a fost ing. Marian Avram, cel pe care mai 
târziu îl vom găsi în colectivul ing. Mihai Ionescu.

Prin Decizia MEF (MIL), execuţia Tranfăgărăşanului a fost 
încredinţată Trustului de Construcţii Forestiere (TCF) Bra-
şov. Acesta, ca antreprenor general, avea obligaţia de a asi-
gura conducera tehnică, organizarea de şantier şi realizarea 
tuturor lucrărilor pe care le necesita un drum. Din 1970, 
după introducerea în activitatea de construcţie a Transfăgă-
răşanului a MFA, Şantierelor de Construcţii Forestiere le-au 
rămas în sarcină lucrările care presupuneau tehnicitatea cea 
mai înaltă: lucrările de artă şi apărare-consolidare.

TCF Braşov a repartizat sarcinile ICF Râmnicu-Vâlcea (di-
rector ing. I. Zăvoianu) şi Buzău (director ing. Bădicu), prin 
Şantierele Curtea de Argeş şi Câmpulung-Muscel, pentru ra-
mura sudică, şi ICF Braşov prin Şantierul Bâlea, condus la în-
ceput de talentatul şi conştiinciosul tehnician Hans Binder, 
iniţiatorul şi realizatorul Casei de oaspeţi (Vila) din Valea 
Bâlii, susţinută financiar din fondurile organizării de şantier. 
După o vreme a intrat în acţiune şi fratele său, Mihai.

Alături de MEF, o contribuţie deosebită la executarea Trans-
făgărăşanului a avut-o MFA. Acesta a participat, fără plată, 
începând de la 1 ianuarie 1970 la realizarea terasamentelor, 
derocărilor, suprastructurii, a producerii agregatelor mine-
rale, a transporturilor ş.a. De asemenea a furnizat mână de 
lucru pentru executarea tunelului şi a unor lucrări de apăra-
re-consolidare. După 1971 MFA i-a revenit volumul cel mai 
mare de lucrări, în valoare de 54% din totalul investiţiei. În 
principal, participarea s-a realizat prin Regimentele de Ge-
niu din Râmnicu-Vâlcea la sud, şi Alba Iulia la nord.

Se cuvine să arătăm că ostaşii folosiţi la executarea Transfă-
gărăşanului au primit, prin comandanţii lor, o organizare a 
muncii ireproşabilă. Cadrele au imprimat activităţii desfăşu-
rate un ritm alert, efervescent.

După asocierea militarilor genişti la executarea drumului, con-
ducerea tehnică a sectorului nordic a fost încredinţată ing. Du-
mitru Ducaru. Fire modestă, echilibrată, calculată şi concilian-
tă, ing. Ducaru a colaborat frumos şi elegant cu comandantul 
trupelor de ostaşi-constructori, colonelul Nicolae Mazilu.

În afară de MIL şi MFA, sarcini de proiectare şi execuţie le-au 
fost trasate şi altora: Ministerului Energie Electrice pentru 
proiectarea şi executarea tunelului şi altor obiective, Minis-
terului Transporturilor pentru lărgirea drumului de pe ma-

lul stâng şi impermeabilizarea cu bitumină a îmbrăcăminţii, 
Departamentului Silviculturii pentru lucrările de combatere 
a avalanşelor şi corectarea torenţilor, Institutului Proiect 
Braşov prin Consiliul Popular şi Ministerului Minelor pen-
tru proiectarea, respectiv executarea Telefericului Bâlea Cas-
cadă-Bâlea Lac, Ministerului Turismului etc.

Se poate observa uşor că drumul naţional Transfăgărăşan nu 
este opera unei singure instituţii şi cu atât mai puţin a unui 
singur om, ci una la care au participat, după specificul fiecă-
ruia, şapte ministere şi alte instituţii.

Realizarea unei lucrări atât de complexe ca DN7C şi a celor-
lalte obiective asociate, a necesitat din partea factorilor im-
plicaţi (proiectant, executant şi beneficiar) o conlucrare con-
tinuă şi o înţelegere fără scăderi.

5.3 În loc de încheiere

În 20 septembrie 1974 Transfăgărăşanul a fost inaugurat în 
cadrul unui ceremonial grandios, determinat de participa-
rea conducătorului statului, Nicolae Ceauşescu, recunoscut 
pentru grandomania sa şi gustul bolnav pentru promovarea 
cultului personalităţii. Regizarea ceremonialului, cu partici-
panţi aduşi din toate colţurile ţării, a aparţinut unor profe-
sionişti din televiziune şi ziaristică, cu experienţă acumula-
tă în timp şi a depăşit tot ce se putea imagina. S-au făcut şi 
repetiţii şi scandări de lozinci pentru proslăvirea “Geniului 
Carpaţilor”. Cu această ocazie s-au distribuit şi unele distinc-
ţii: titluri de “Erou al Muncii Socialiste”, ordine şi medalii 
principalilor realizatori ai impunătoarei construcţii, în spe-
cial cadrelor din conducerea politică, dar şi unor constructori 
şi proiectanţi cu merite incontestabile.

Fig. 22. Natură mutilată în timpul execuţiei drumului. Stân-
ga: sacrificarea pădurii şi a mediului. Dreapta: ramuri supra-

puse ale drumului din zona Pârâului Dracului. 
Nature mutilated during road execution. Left: sacrificing the forest 

and the environment. Right: overlay of the road branches in the Devil’s 
Brook area.

După această dată, la magistrala auto cu pregnant atribut tu-
ristico-strategic, denumită oficial “TRANSFĂGĂRĂŞAN”, au 
fost continuate lucrările de combatere a avalanşelor şi de co-
rectare a torenţilor. Drumului i s-au adus îmbunătăţiri esen-
ţiale modernizându-i sistemul rutier prin aplicarea unui co-
vor asfaltic, sarcină ce a revenit Ministerului Transporturilor, 
precum şi prin acţiunile de vindecare a rănilor pricinuite pă-
durii şi peisajului din vecinătatea drumului de către puzderia 
sfărâmăturilor de stâncă rezultate din explozia derocărilor, 
unele inevitabile, iar altele necontrolate, de genul carbonie-
relor, precum şi din deversarea depozitelor pe versanţi (fig. 
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22). Acţiunile de vindecare a rănilor au constat din tăierea ar-
borilor mutilaţi şi stabilizarea taluzelor prin lucrări cu speci-
fic silvicultural: plantaţii cu puieţi, unii protejaţi în coşuleţe 
sau pungi, cu pământ la rădăcină îmbogăţit cu substanţe nu-
tritive, semănături, gărduleţe, banchete din zidărie etc. Lu-
crările au fost realizate de personalul Inspectoratelor Silvice 
Judeţene Argeş şi Sibiu, prin Ocoalele Silvice Curtea de Argeş 
şi Arpaş, personal care merită întreaga apreciere din partea 
societăţii. În această acţiune, în afară de munca perseverentă 
a specialiştilor, o contribuţie esenţială a avut-o “natura” prin 
vitalitatea şi capacitatea ei recunoscută de autovindecare.

Pe parcursul celor aproape 40 de ani de la darea în funcţie 
a Transfăgărăşanului, covorul asfaltic s-a comportat nespus 
de bine pe întreaga sa lungime. În anul 2011 deteriorări ale 
acestuia erau prezente doar pe sectorul sudic, în zona împă-
durită, pe porţiuni cu exces de umiditate în care patul dru-
mului cedase. Taluzele de rambleu erau în întregime împă-
durite, iar cele de debleu, cu rare excepţii, tot pe versantul 
sudic, datorită unor condiţii locale nefavorabile, evidenţiau 
degradări şi aşteptau intervenţii.

Turiştii sau specialiştii care au văzut Transfăgărăşanul după 
darea lui în funcţie şi-l revăd astăzi, rămân plăcut impresio-
naţi şi pot aduce cuvinte de apreciere acelora ce au trudit la 
situarea lui la starea actuală.

Pe coperta din faţă a revistei de limbă engleză SKY, a com-
paniei aeriene Delta, din august 2010, a apărut însemna-
rea-reclamă “Great Drives” (Drumuri minunate) urmată de 
precizarea “13 drumuri superbe care merită osteneala de a 
fi vizitate”, iar pe contrapagină, la conţinut: “Drumuri minu-
nate”, titlu continuat cu câteva explicaţii: “Drumuri minuna-
te în jurul lumii, din Germania în Hawai, Bolivia şi Colorado 
şi toate obiectivele din zonă” (fig. 23).

În cuprinsul revistei (pg. 64-70) sub titlul “Open Road”, Ezra 
Dyer prezintă cele 13 drumuri cu însemnări sumare şi câte o 
fotografie pe care ar fi dorit-o edificatoare. Între ele apare şi 
o reuşită fotografie a Căldării glaciare secundare a bazinului 
Bâlea, cu amplasarea Transfăgărăşanului pe versantul nordic 
al Munţilor Făgăraş. Artistul fotograf a surprins “armonica” 
a şase serpentine, desfăşurate pe 1,5 km, în bazinetul Pârâu-
lui din vest, precum şi partea din aval a drumului, din ce în ce 
mai estompată, până se pierde către pragul superior al Cas-
cadei Bâlea. Întregul peisaj cuprins în fotografia străinului 

are un farmec deosebit, iar parcurgerea pieptului de la baza 
urcuşului impresionează.

Fig. 23. Reproducere din revista SKY a Companiei Aeriene 
DELTA – august 2010. 1: Dacă priveşti de sus ţi se pare că cele 

mai măreţe curbe ale celor mai spectaculoase piste de curse 
automobilistic din lume au fost croşetate împreună pentru 
a crea o panglică gri continuă a perfecţiunii automobilisti-
ce (Jeremy Clarkson, U.K. Top Gear). 2: România – Drumul 

Transfăgărăşan. Acest drum dramatic, cu peisaje spectacu-
loase care traversează Munţii Carpaţi a fost construit în tim-
pul regimului Nicolae Ceauşescu ca o cale strategică militară. 

Patruzeci de oameni şi-au pierdut viaţa în timpul construcţiei 
acestei “nebunii a lui Ceauşescu”. 

Reproduction of Delta Airlines SKY magazine – August 2010. 1: From 
above it looks like every great corner from every great racetrack in the 
world has been knitted together to create one unbroken gray ribbon of 
automotive perfection (Jeremy Clarkson, U.K. Top Gear). 2: Romania – 
Transfăgărăşan Highway. This dramatic, twisting paved road through 
the Carpathian Mountains was built during the rule of Nicolae Ceau-
şescu as a strategic military route. Forty people lost their lives during 

the construction of “Ceauşescu’s folly”.

În finalul acestor consemnări ne întrebăm şi noi, aşa cum, 
mai mult ca sigur, au făcut-o şi alţii: ce l-a determinat pe au-
torul articolului din revista SKY să reţină, între alte “dru-
muri mari ale lumii” şi magistrala turistică din România nu-
mită TRANSFĂGĂRĂŞAN? Spre satisfacţia şi mândria celor 
ce l-au gândit, l-au concretizat în proiecte şi l-au construit, 
unul din posibilele răspunsuri ar putea fi: “calităţile deose-
bite ale acestei construcţii monumentale, cu dăinuire peste 
veacuri”.

Abstract
The National Road Transfăgărăşan (From its history) – Part II

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 aspects 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 personnel that holds the merit in the present 
value of the Transfăgărăşan. We mention and discuss the various technical 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, almost 
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 reference work of monumental size and everlasting beauty.

Keywords: construction of National Road 7C – “Transfăgărăşan, history, natural frame, technical solutions, touristic potential.
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A plecat în veşnicie dr. ing. Aurel D. Amzică 
un erou al României, un fiu al Argeşului, cu 
deosebit prestigiu moral, profesional şi civic, 
un valoros şi regretat colaborator al Revistei 

de Silvicultură şi Cinegetică.
Nu demult, în numărul 31/2012 al Revistei de Silvicultu-
ră şi Cinegetică a apărut strălucitorul articol: Drumul naţio-
nal Transfăgărăşan – Partea I elaborat cu atâta competenţă 
şi talent de dr. ing. Aurel D. Amzică împreună cu omagiul 
distinsei sale personalităţi la împlinirea frumoasei vârste de 
90 de ani.

În numărul acesta al revistei (32/2013) publicăm par-
tea a II-a a , Drumul naţional Transfăgărăşan” şi cu ochii 
în lacrimi şi inima tristă anexăm necrologul 
regretatului autor.

A fost un om de mare caracter, un soţ şi un 
tată model, mândru de reuşita în viaţă a fi-
ului său şi încântat de minunata lui familie.

A absolvit două facultăţi, a elaborat o valo-
roasă teză de doctorat în ştiinţe tehnice şi 
a strălucit atât ca proiectant, având ca lu-
crare de referinţă ramura nordică a Trans-
făgărăşanului, cât şi ca cercetător ştiinţific, 
cu două inovaţii şi numeroase articole şti-
inţifice ori ca şi cadru didactic, iubit de stu-
denţi şi autor sau coautor a patru cursuri şi 
manuale de învăţământ superior.

Aşa cum scria în CV-ul său şi-a dus ,,viaţa în modestie şi 
în armonie cu sine însuşi, muncind în cinste şi credin-
ţă şi oferind şi colaboratorilor şi apropiaţilor săi acest 
model”. Ce model mai convingător putea să lase decât 
Diploma de merit cu care a absolvit Facultatea de Silvi-
cultură Bucureşti – Braşov sau decât media maximă cu 
care a terminat Facultatea Tehnico – Economică Secţia 
Silvicultură, Institutul Politehnic Bucureşti.

Ce exemplu mai minunat putea lăsa decât renumele de 
,,un foarte bun ofiţer de artilerie” decorat cu COROANA 

ROMÂNIEI şi STEAUA ROMÂNIEI.

A mai primit: ,,Steaua Republicii Populare Române”, 
,,Diploma de onoare pentru merite deosebite în cerceta-
rea ştiinţifică forestieră”, medaliile: ,,Muncii” şi ,,Elibe-
rarea de sub jugul fascist” şi ,,Crucea comemorativă al 
celui de-al doilea război mondial 1941-1945”, dar ,,din-
tre toate distincţiile cele mai apropiate sufletului său au 

fost cele primite pe front, întrucât acestea 
n-au fost afectate de considerente politice”.

Ce model mai strălucit de nobleţe a sufletu-
lui său poate fi decât speranţa lui ,,că o adi-
ere din inspirata meditaţie a profundului 
Vlahuţă să-l fi atins şi pe el, ca un ecou, cu:

,,Bine e să ştii, la moarte, că o dungă laşi, 
un nume;

Că-i săpat la zidul nopţii – ca-i muncit să-ţi 
scoţi în lume,

Din al creierului zbucium, ca pe-un dia-
mant, ideea,

Urma-ţi va fi cunoscută pe-unde ţi-ai purtat scânteia”

Această speranţă a regretatului dr. ing. Aurel D. Amzică 
a devenit o realitate. Ne-a părăsit dar a lăsat în urmă: 
un fiu, demn care îi moşteneşte caracterul nobil; lucrări 
renumite în întreaga lume ca şi Drumul Transfăgără-
şan; valoroase şi utile cărţi şi articole citite cu interes 
de specialişti şi mai ales amintirea vie a unui om cald, 
amabil şi încurajator, inteligent dar modest, pe care îl 
regretăm cu toţii.

Dumnezeu să-i dea linişte şi pace!

Valentin Bolea

NECROLOG
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FAUNă

Asupra dropiilor (Otis tarda)  
din vestul judeţului

Sorin Geacu

1. Introducere
Dropia a fost pasărea cea mai robustă din fauna sălbatică a 
României. După cum nota Munteanu, “chiar la începutul se-
colului XX, dropia era o pasăre numeroasă pe toate câmpiile 
ţării, constituind un vânat deosebit de căutat şi de apreciat” 
(1979, pag. 155). În partea de sud a ţării, ea s-a întâlnit pe 
anumite areale ale Câmpiei Române până la mijlocul secolu-
lui trecut. Datorită antropizării puternice a teritoriilor joase 
dar şi a braconajului, dropia a dispărut rând pe rând, din toa-
te subunităţile câmpiei din sudul României. Însă pe câmpia 
din partea de vest de a judeţului Teleorman, acest frumos 
element faunistic s-a “păstrat” până la începutul anilor `90 
ai secolului XX.

În continuare vom căuta, ca pe baza cercetărilor efectuate, 
să evidenţiem dinamica populaţională şi dispariţia acestei 
păsări din regiunea menţionată, aflată pe latura vestică a ju-
deţului Teleorman (la hotarul cu judeţul Olt), la altitudini ce 
variază între 95 şi 120 m. La Roşiori de Vede temperatura 
medie anuală a aerului este de 10,5°C, iar precipitaţiile atmo-
sferice însumează 562 mm/an.

Fostul areal al dropiei includea sectoare din teritoriile admi-
nistrative actuale ale localităţilor: Roşiori de Vede, Măldăeni, 
Călmăţuiu de Sus, Călmăţuiu, Salcia, Troianul, Peretu, Vedea, 
Crângeni şi Segarcea Vale. Regiunea este străbătută de râul 
Călmăţui şi valea superioară a pârâului Urlui cu afluenţii va-
lea Mocanului, Adâncata şi Iepureasca. Dropiile foloseau şi 
apa câtorva mici lacuri “de câmp” adesea temporare, ca de 
exemplu Scarlat (aflat între satul Ionaşcu şi pădurea Călmă-
ţuiu de Sus) şi Gongu (de la nord-est de satul Balta Sărată).

Hrana dropiilor era predominant vegetală, dar includea şi 
specii faunistice: insecte, viermi, râme, melci, şopârle, mici 
şoareci (Almăşan, Popescu, 1964).

Favorabile dropiilor erau pajiştile stepice, care, după colec-
tivizarea agriculturii s-au redus drastic şi apoi au dispărut. 
Menţionăm faptul că înainte de acţiunea de colectivizare, 
dropiile nu erau deranjate de circulaţia oamenilor pe câmp şi 
nici de deplasarea căruţelor (cu cai sau boi), păsările trecând 
dintr-o parcelă în alta, în funcţie de locurile unde munceau 
oamenii.

2. Populaţia observată în perioada 1932-1980
La nivelul anului 1932, pentru regiunea la care ne referim, 
populaţia acestei specii era de circa 50 de exemplare.

În anii 4̀0 ai secolului trecut, locuitorii din Peretu vedeau 
din sat cârdurile de dropii aflate pe câmpurile învecinate.

Prin 1952 la vechiul sediu al fostei Asociaţii Raionale a Vâ-
nătorilor din Roşiori de Vede existau împăiaţi doi dropioi vâ-
naţi în această regiune. După 1970 au fost transferaţi la se-
diul judeţean din Alexandria al Asociaţiei Judeţene a Vână-
torilor şi Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Teleorman. Aici s-au 
păstrat până în 1992, ulterior nemaifiind păstrate din cauza 
degradării (mult timp fuseseră ţinute în vitrine, deterioarea 
acestora fiind accentuată de insolaţie). Notăm aici şi că, prin 
anii `30, în oraşul Roşiori de Vede a şi existat o Societate de 
Vânătoare care s-a numit chiar “Dropia”, condusă atunci de 
Stan Ghiţescu din Ministerul Justiţiei din Bucureşti.

Numărul exemplarelor observate în 1957 pe teritoriul de azi 
al fondurilor cinegetice Roşiori şi Călmăţui a fost de 40-50. 
Interesant este de punctat şi faptul că, în luna octombrie 
1962, un cârd de 11-12 dropii de pe câmpul de la sud-vest 
de Roşiori de Vede, a putut fi filmat de un reporter venit de 
la Studioul de Televiziune “Alexandru Sahia” din Bucureşti.

Numărătoarea efectuată la sfârşitul lunii martie 1969 a ară-
tat în partea vestică a judeţului Teleorman un efectiv de 59 
de dropii, din care: 22 observate pe terenul extins pe circa 12 
km între satele Salcia la nord şi Segarcea Deal în sud (fondul 
de vânătoare Salcia), 17 pe câmpul dintre Roşiori de Vede şi 
satele Băcăleşti şi Ionaşcu (fondul de vânătoare Călmăţui), 
12 pe câmpul dintre Roşiori de Vede şi localitatea Călmăţu-
iu (fost Băseşti, după cum s-a numit atunci şi fondul de vâ-
nătoare omonim, azi numit Roşiori) şi 8 văzute pe câmpul 
extins între Roşiori de Vede şi Troianul (fondul de vânătoare 
Peret).

De-a lungul deceniului 1960-1970, mărimea medie a unui 
cârd era de circa 10-12 dropii. O perioadă îndelungată, pe 
câmpul aflat la est de oraşul Roşiori de Vede (fondul de vâ-
nătoare Dulceanca) s-a menţinut un dropioi falnic, care tră-
ia mai mult singur, după cum îşi amintesc bătrânii vânători 
care l-au văzut. La 14 km est-sud est de oraş, acesta a fost 
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găsit mort în luna noiembrie 1978 de către ciobani, care au 
anunţat Asociaţia de Vânătoare din Roşiori de Vede. Sosit la 
faţa locului, paznicul de vânătoare Titi Bleau a apreciat că 
greutatea dropioiului (mort de puţin timp) a fost de aproxi-
mativ 20 de kg.

Puţine exemplare s-au numărat în 1975 şi anume 14 pe câm-
pul aflat între calea ferată Roşiori-Măldăeni-Drăgăneşti Olt 
în nord şi pădurea Călmăţuiu de Sus în sud şi numai 3 dropii 
văzute pe câmpul dintre gara Troian şi satul Dorobanţu.

Lângă balta Călmăţui (comuna Călmăţuiu), în 1976 s-a văzut 
un grup de 12 dropii în zbor.

În primăvara anului 1978 existau 49 de dropii pe aceleaşi 
fonduri de vânătoare ca în urmă cu un deceniu. Astfel, 20 
s-au observat pe câmpul extins din apropierea Fermei Ro-
şiori (7 km sud-vest de oraş, dincolo de valea Urluiului), 15 
pe câmpul aflat la sud de gara Măldăeni înspre Tufanii lui 
Manu, 10 într-un lan de grâu pe fondul de vânătoare Salcia şi 
4 văzute pe o parcelă cultivată cu orz în punctul numit “Flo-
rea”, la est de gara Troian pe fondul de vânătoare Peret.

3. Situaţia dropiilor după 1981
Locurile de observare ale acestora au fost pe un areal de circa 
21000 ha, delimitat de valea râului Călmăţui la vest şi sud, şi 
căile ferate care pleacă din Roşiori de Vede către Drăgăneşti 
Olt şi Turnu Măgurele în nord şi respectiv est. Tot acest te-
ritoriu, extins pe 14 km de la vest la est şi 17 km de la nord 
către sud, este lipsit de aşezări umane (care sunt laterale) şi 
nu este traversat de drumuri modernizate. Toate acestea au 
determinat păstrarea unui habitat oarecum favorabil pentru 
dropii şi în special liniştea de care au nevoie acestea, chiar 
dacă majoritatea sunt terenuri arabile. Există numai o mică 
pădure (220 ha) aflată la nord-est de satul Călmăţuiu de Sus.

Astfel, pentru sectorul aflat la nord de lungul drum (17 km) 
care leagă oraşul Roşiori de Vede de satul Balta Sărată (azi 
fondul cinegetic Călmăţui) dropiile s-au observat în arealul 
din jurul locului numit “Tufanii lui Manu”, situat la 5 km vest 
de Roşiori de Vede, în special pe terenuri cultivate cu grâu şi 
orz. Astfel, primăvara s-au observat: 16 dropii în 1983, în 
anul 1984 – 15 dropii, în 1985 – 12 exemplare, iar în 1986 
numai 7. Ultimile dropii, observate în următorii doi ani (5 în 
1987 şi 2 în 1988) au fost la sud de pădurea Călmăţuiu de Sus, 
în apropiere de “Fântâna lui Florea” (108 m altitudine).

La sud de drumul amintit (azi fondul cinegetic Roşiori), dro-
piile s-au observat astfel: în culturile de grâu de la vest de 
gara Troian s-au semnalat doar 5 exemplare în 1984, 7 în 
anul următor, 3 în 1986 şi numai 2 în 1987. În apropierea 
văii Mocanu, într-un lan de rapiţă s-a observat o altă dropie 
la sfârşitul primăverii anului 1986.

Ultimele două dropii pe fondul de vânătoare Salcia s-au con-
statat în 1984.

Dinspre regiunea vecină Drăgăneşti Olt-Crâmpoia aflată în 
judeţul Olt, s-au observat, venind în zbor, 3 dropii (un mas-
cul şi două femele) în primăvara anului 1988, locul lor de 

“aterizare” fiind numit de localnici “Iepureasca”, la 10 km sud-
vest de oraşul Roşiori de Vede.

Ultimele 2-3 dropii care mai erau în 1988-1989 pe fondul ci-
negetic Călmăţui, au fost braconate la începutul anului 1990.

Locurile de înmulţire se aflau, în general, în lanurile de cere-
ale păioase. Au existat două locuri de rotit care s-au menţinut 
timp îndelungat: unul aflat la 2 km sud de gara Măldăeni (fig. 
1) şi altul la 2,5 km vest de gara Troian. Majoritatea cuiburi-
lor de dropie erau pe sectoarele plane, însă existau şi pe ver-
sanţii văii Urlui, în sectoarele protejate de arbuşti (porumbar, 
măceş).

Migrate accidental, 2 dropii s-au constatat în la sfârşitul lu-
nii august 1994 lângă satul Nicolae Bălcescu (comuna Călmă-
ţuiu) pe câmpul dintre pădurea omonimă şi valea Călmăţuiu-
lui, pe o parcelă de pe care se recoltase floarea soarelui.

Fig. 1. Câmp la sud de gara Măldăeni, fost loc de înmulţire al 
dropiilor. 

A field south of Măldăeni railway station, a former site of Great Bus-
tard multiplication.

4. Concluzii. Extincţia speciei
În partea vestică a judeţului Teleorman, arealul dropiilor s-a 
redus de la circa 60000 ha în anii ̀ 50-`70 la 21000 ha în 1984 
şi 9000 în 1988. Astfel, teritoriul fondului cinegetic Călmă-
ţui a fost ultimul areal din judeţ unde a fost întâlnită această 
specie.

Şi populaţia speciei a înregistrat o dinamică regresivă, nu-
mărul dropiilor observate s-a redus de la 50-60 înainte de 
1970, la 49 în 1978, iar apoi la 19 în anii 1984 şi 1985, 11 în 
1986, 7 în 1987 şi numai 2-3 în 1988-1989.

Extincţia speciei a avut loc în 1990, chiar dacă, accidental, 
s-au observat încă 2 dropii migrate în 1994. Cauzele dispa-
riţiei au fost braconajul şi lipsa liniştii datorită intensificării 
agriculturii (tarlalele lucrate mecanizat şi chimizarea acesto-
ra). Decisiv pentru extincţia pe fondurile cinegetice Călmă-
ţui şi Roşiori a fost însă deranjul provocat de acţiunile din 
perioada construirii canalelor de irigaţie (încadrate Siste-
mului “Olt-Călmăţui”) şi a liniilor de transport a curentului 
electric la începutul anilor `80 (între 1978 şi 1984 numărul 
dropiilor observate s-a redus cu 61% !).

Totodată, distrugerea răzoarelor în anii colectivizării a în-
semnat lipsirea speciei de spaţii bune pentru depunerea ouă-
lor, clocit şi creştere a puilor în primele zile.

Menţionăm şi faptul că, deşi Legea privind economia vâna-
tului şi vânătoarea din 1976 permitea recoltarea speciei (!), 
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totuşi, pentru teritoriul analizat nu s-au emis autorizaţii de 
vânare a masculilor de dropie în intervalul 1976-1989.

Mulţumiri
Mulţumim pentru sprijinul acordat domnilor: Gheorghiţă 
Andrei, şeful filialei din Roşiori de Vede a A.J.V.P.S. Teleor-
man, Constantin (Titi) Bleau din Roşiori de Vede (paznic 
de vânătoare din anul 1954), Ilie Ghivici din Cucueţi (com. 
Scrioaştea), judeţul Teleorman (paznic de vânătoare din anul 
1962), Petre Ion din Turnu Măgurele şi Adrian Popescu din 
Roşiori de Vede. ■
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Abstract
Great Bustard (Otis tarda) in the west of Teleorman County

In the west of Teleorman County, the area populated by the Great Bustard shrank from 60,000 ha in the 1950-1980 
period (when only 50-60 specimens lived there) to 21,000 ha in 1984, the last individuals having been detected in the 
Călmăţui hunting funds in 1988-1989.

The species extinction in 1990 was the result of poaching, intensification of farming and related noise (caused by mecha-
nical works and soil chemification). However, what essentially led to extinction on the Călmăţui and Roşiori hunting 
funds were the drainage works to build irrigation canals and mount electrical linies in the early 1980s (Great Bustard 
numbers fell by 61% between 1978 and 1984 !).

Keywords: Great Bustrard, Teleorman County, Romania.
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Recenzie
Sorin Geacu, 2013: cerbul lopătar 
în România Ed. Academicei Româ-
ne, Bucureşti, 387 p.

 

Autorul lucrării este un renumit doctor 
în geografie, un binecunoscut doctor în 
biologie şi un pasionat specialist cine-
getician, care la scurt timp după cartea 
„Dinamica populaţiilor de cervide şi 
bovide din fauna României” din 2011, 
îmbogăţeşte tezaurul literaturii ştiin-
ţifice cu o nouă capodoperă, o mono-
grafie a cerbului lopătar în România.

Ca geograf neobosit şi atent observator 
şi cercetător al caracteristicilor păduri-
lor, al climei şi mai ales al condiţiilor de 
hrană a cerbului lopătar, domnul doc-
tor Sorin Geacu a parcurs 24 judeţe ale 
tării, din opt provincii: Crişana, Mun-
tenia, Banat, Oltenia, Dobrogea, Tran-
silvania, Moldova şi Bucovina.

Impresionant este că într-un studiu cu 
asemenea anvergură, doctorul în biolo-
gie s-a oprit cu deosebită minuţiozitate 
asupra monografiei speciei, structurii 
şi compoziţiei chimice a coarnelor, a 

particularităţilor de deplasare, a apti-
tudinilor de înot, a specificului hranei, 
a aspectelor de reproducere şi etologie 
a speciei.

Lucrarea aceasta, anticipată într-un ca-
pitol din cartea „Dinamica spaţio-tem-
porală a populaţiilor de mamifere din 
familiile Cervidae şi Bovidae din fauna 
României” şi în trei articole publicate 
în Revista de Silvicultură şi Cinegetică, 
este o capodoperă a genului, o mono-
grafie a cerbului lopătar din România, 
cu tot istoricul său, care datează, din 
secolul XVI (1758), semnalat ca prim 
mamifer colonizat în parcurile nobili-
are din Transilvania.

Cartea este un unicat, deosebit de va-
loros prin analiza complexă a popula-
ţiilor de cerbi lopătari aflaţi în stare 
liberă ori în ţarcuri şi grădini zoologice 
şi constituie un model excelent, un an-
tecedent care trebuie urmat şi la cele-
lalte specii.

Rod al unor cercetări, meticuloase, ob-
servaţii şi anchete de teren îndelunga-
te, incluzând consultarea o numeroase 
documente din arhivele ocoalelor sil-
vice, ale filialelor Arhivelor Naţionale 
judeţene, analiza acestora şi confrun-
tarea lor cu cele cartografice, cartea 
constituie o sursă bogată şi precisă de 
informaţii deosebit de utile silviculto-
rilor, vânătorilor, naturaliştilor, etc. 
Pentru turiştii care vizitează ţarcurile 
şi grădinile zoologice, cartea este un 

ghid turistic excepţional.

Mesajul cărţii, nu este numai unul in-
formativ, ci şi educativ, mobilizator, 
pentru toţi factorii care răspund de 
biodiversitate şi în special de fauna 
sălbatică a tării noastre. Bilanţul de-
osebit de clar al populaţiilor de cerb 
lopătar: încununează strădaniile celor 
care au făcut colonizările care au dus la 
naturalizarea şi evoluţia pozitivă a po-
pulaţiilor şi pun în evidenţă, în cazul 
populaţiilor extincte racilele care nu 
sunt încă stăpânite în România: bra-
conajul, prezenţa lupilor, lipsa liniştei 
prin intensificarea circulaţiei, din ca-
uza restituirilor funciare şi în general 
prin intensificarea presiunii antropice.

Cartea este deosebit de utilă în ma-
nagementul durabil al faunei din eco-
sistemele forestiere şi contribuie la 
progresul silviculturii, meritând din 
plin premiul Societăţii Progresul Silvic. 
Autorul ei este un membru activ al So-
cietăţii şi face parte din Comitetul de 
redacţie al revistei de Silvicultură şi 
Cinegetică.

Cititorii cărţii vor beneficia nu numai 
de un fond valoros şi inedit ci şi de o 
formă de prezentare deosebită, asigu-
rată de Editura Academiei Române, cu 
387 pagini, 261 tabele şi numeroase 
figuri care ilustrează aspecte din viaţa 
cerbilor lopătari şi mai ales hărţi origi-
nale cu arealul pe regiuni. ■

Valentin Bolea
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Situaţia actuală şi preferinţele faţă de locurile 
de cuibărit ale codalbului (Haliaeetus albicilla) 

în Delta Dunării (România)

Botond J. Kiss, Vasile Alexe, Alexandru Doroşencu, Mihai Marinov jr., Attila Sándor

1. Introducere
Vulturul codalb (Haliaeetus albicilla) are un areal de răspân-
dire eurasiatică de cca. 2,76 milioane km², iar mărimea popu-
laţiilor europene este apreciată la aprox. 5000-6600 perechi 
cuibăritoare. Peste jumătate din acestea sunt concentrate 
pe partea nordică al continentului european, îndeosebi în 
Norvegia şi Rusia, pe când subpopulaţia sud-estică, inclusiv 
efectivele din ţările dunărene sunt mult mai modeste, în jur 
de 700 perechi. Se consideră că din acestea 37-42 perechi tră-
iesc în România, din care 36 în valea Dunării, respectiv 20-
22 perechi în Delta Dunării (Bauer şi Berthold 1996, Bezzel 
1985, BirdLife 2012, Ciochia 1992, 2001, Cramp et al. 1980, 
Dementiev şi Gladkov 1951, Glutz et al. 1971, Hagemeijer şi 
Blair 1997, Horváth 2007, Probst şi Gáborik 2011, Muntea-
nu 1998, 2002, 2009, Munteanu et al. 1994, Simeonov et al. 
1990, UICN Red List 2012).

Luarea măsurilor de management în vederea protecţiei efici-
ente al unui taxon oarecare este de neconceput fără cunoaş-
terea situaţiei efectivelor populaţiilor ca şi a cerinţelor lor 
ecologice. Prezenta lucrare are drept scop investigarea prin-
cipalelor condiţii de viaţă privind reproducerea, îndeosebi 
amplasarea cuiburilor.

2. Materiale şi metode
Observaţiile au fost executate prin metode expediţionare. 
Deplasările în deltă au avut loc cu o barcă, echipată cu mo-
tor out-board de 15 CP. Cercetările s-au desfăşurat în cadrul 
proiectului DANUBEPARKS din Programul de Dezvoltare şi 
Implimentare de Strategii Transnaţionale pentru Conserva-
rea Patrimoniului Natural al Dunării. Monitorizarea de la 
distanţă a codalbilor şi cuiburilor a avut loc cu ajutorul apa-
raturii optice: lunete ornitologice şi binocluri performante.

3. Rezultatele obţinute, discuţii
Arealul de răspândire a codalbului de România cu puţine ex-
cepţii se concentrează de a lungul Dunării, îndeosebi după 
ocolirea spre nord de către aceasta al Podişului Dobrogean 

(Ciochia 1992, 2001, Daróczi şi Zeitz 2001, Munteanu 2002, 
2009, Munteanu et al. 1994). Chiar şi la începutul secolului 
XX, dealurile din Dobrogea erau încă acoperite de păduri se-
culare, aproape neumblate (Ionescu 1904, Cătuneanu, 1973). 
Acest teritoriu, împreună cu cel al Deltei Dunării, al comple-
xului lagunar Razim – Sinoe şi stepa învecinată au asigurat 
condiţiile optime menţinerii unui număr mare de păsări ră-
pitoare. In acest sens, Dombrowski în anul 1910 încă afirma 
despre codalb că această specie este foarte comună în Delta 
Dunării, observând uneori 50-60 ex. laolaltă, abundenţă, 
ce-i permitea colectarea unui număr de 400 (!) exemplare şi a 
79 ouă ale acestei păsării (Bodea et al. 1958, Cătuneanu 1973, 
Dombrowski 1910, Linţia 1954, Klemm 1973, Schnell 1936, 
Tălpeanu 1967, Rosetti-Bălănescu 1955).

Legea vânatului adoptată în 1923 şi apoi revizuită în 1925 
autoriza împuşcarea răpitoarelor tot timpul anului, fiind 
considerate “stricătoare ale vânatului util”. Astfel în 1931, 
situaţia răpitoarelor mari devine critică în România, iar în 
1933 se legiferează ocrotirea unui număr de 4 specii de ră-
pitoare ca monumente ale naturii (Cătuneanu 1973). Tot în 
această lucrare, o schiţă despre amplasamentul principale-
lor locuri de vânătoare, inclusiv coloniile de pelicani, stârci, 
egrete etc., prezintă şi zonele de cuibărit a codalbului (Sch-
nell 1936). Dintre cele şapte zone marcate în acest sens, trei 
se află pe teritoriul actual al RBDD, iar a patra în apropiere 
(pădurea Babadag), figurând şi în situaţiile actuale. Tot din 
aceasta perioadă, o altă sursă (Kornis 1938 citat de Cătunea-
nu 1973) localizează pe hartă cuiburile de codalb numai de 
pe podişul dobrogean, probabil neavând informaţii suficien-
te din delta propriu-zisă şi zona lagunară. Faţă de acestea, 
în prezent mai cunoaştem o singură zonă din deltă având o 
densitate mai mare de codalbi cuibăritori.

Prezenţa actuală a codalbului în Dobrogea este limitată în-
deosebi asupra Deltei Dunării şi complexului lagunar Razim 

– Sinoe, cu unele prezenţe locale în masivele păduroase din 
vest. Dintre acestea, pădurea Babadag se află cea mai aproape 
de zona studiată, având şi în prezent cuiburi folosite de co-

FAUNă
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dalbi, totodată fiind un loc de înnoptare (roost) pentru efec-
tivele necuibăritoare, sau a celor care iernează în RBDD, resp. 
tranzitează teritoriul deltaic în timpul deplasărilor sezoniere.

Între anii 1970 şi 1990 numărul de perechi cuibăritoare de 
codalbi în Delta Dunării s-a menţinut relativ stabil, în jur de 
8 – 10 perechi şi exemplare răzleţite observate, iar puncte-
le de cuibărire cunoscute, dintre care unele sunt actuale şi 
acum, au fost inventariate şi prezentate (Botnariuc şi Tatole 
2005, Kiss 1971, 1982, 1985, Klemm 1973, Marinov 1990, 
Marinov şi Kiss 1991, Stănescu et al. 1985, Grimett şi Jo-
nes 1989). In unele surse se poate totuşi constata o scădere 
a frecvenţei observaţiilor (Dragomir şi Almăşan 1973). O 
îmbunătăţire a situaţiei efectivelor de codalbi a adus înfiin-
ţarea în 1990 a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, atât prin 
delimitarea unor factori cu efect negativ asupra biodiversi-
tăţii, cât şi prin acţiunile concrete de pază. Aprecierile mai 
recente privind mărimea populaţiei de codalbi cuibăritoare 
oscilează între 10 şi 20 de perechi, atât în literatura autoh-
tonă (Ciochia 1992, 2001, Daróczi şi Zeitz 2001, Gâştescu şi 
Stiucă 2006, Munteanu et al. 1994, Munteanu 1998, 2002, 
2009) cât şi în cea străină (Burfield şi Bommel 2000, Heath 
et al. 2000), însă care de regulă le preia datele cu inerţie. O 
inventariere a cuiburilor şi a perechilor de codalb cuibări-
toare prezente în Delta Dunării, efectuat de ARBDD prin dr. 
E. Ballon şi de ICPDD prin J.B. Kiss în 1996, arată prezenţa 
unui număr de 34 de cuiburi de codalbi existente în RBDD, 
dintre care 17 cuiburi ocupate sau folosite (studiu nepu-
blicat). Aceste date, cât şi referinţele bibliografice indică o 
creştere uşoară în ultimele decenii al numărului de perechi 
cuibăritoare de codalbi în Delta Dunării, manifestând ace-
eaşi tendinţe de dinamică pozitivă a efectivelor înregistrate 
la nivel european.

Recensământul codalbilor a fost reluat în anii 2010-2011 
de către un grup de lucru din cadrul INCDDD. Investigaţii 
de pe teren atestă existenţa a cca. 70 de locuri de cuibărit, 
unele cuiburi fiind nefolosite de mai mulţi ani. Majoritatea 
cuiburilor locuite de codalbi se află la nord de braţul Sulina, 
aici fiind strămutată din zona braţului Sf. Gheorghe punctul 
de greutate a zonelor de cuibărit, cunoscute din literatură 
(Cătuneanu, 1973, Kiss 1982, 1985, Klemm 1973, Marinov 
1990, Marinov şi Kiss 1991, Puşcariu 1967, 1968, Radu 1973, 
Schnell 1936, Steinbacher 1977, Tălpeanu 1967).

Cuiburile localizate, efectiv locuite şi cu posibilităţi reale de 
monitorizare au fost în număr de 15 în 1910 şi 9 în 2011. Au 
mai fost identificate cca. 30 cuiburi vechi, folosite alternativ 
pentru dormit, supraveghere, odihnă etc. Pe baza observaţi-
ilor, numărul total de perechi cuibăritoare din Delta Dunării, 
partea românească, se poate aprecia la cca. 25-30. Pe lângă 
acestea, posedăm informaţii despre existenţa posibilă a 6 cui-
buri pe partea ucraineană a deltei (*** 2009), cu posibilităţi 
de a-şi schimba rezidenţa codalbilor peste graniţele politice 
a celor două ţări, fapt valabil şi pentru păsările din partea 
românească. Menţionăm că unele cuiburi în zone inaccesibile 
nu au putut fi controlate prin metodele avute la îndemână.

Nu s-au găsit cuiburi pe sol, sau stânci, toate fiind amplasate 
pe arbori la diferite înălţimi. Inălţimea apreciată faţă de sol 
sau de apă al cuiburilor luate în evidenţă au fost următoarele:

Tab. 1. Inălţimea faţă sol sau apă al cuiburilor de codalbi (Ha-

liaeetus albicilla) luate în evidenţă din Delta Dunării în peri-
oada 2010-2011 (n = 40) 

Height (from soil / water) of white-tail eagle nests recorded in Danube 
Delta in 2010-2011 (n = 40)

Inălţi-
me (m) 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-

23
Nr. cuib 1 1 0 1 3 7 11 13 2 1

Precum se vede, cuiburile se află între 4 şi 23 m de la sol sau apă, 
iar majoritatea (67,5%) se găsesc la înălţimi mai mari de 16 m.

Conform surselor mai vechi, cuiburile de regulă au fost con-
struite pe plopi albi sau negri şi sălcii puternice, dar deseori 
s-au găsit şi pe sălcii mici, la 3-4 m înălţime. Se aminteşte şi 
despre cuiburi situate pe stânci din zona lagunară, fără alte 
specificaţii (Dombrowski 1910).

Din perioada interbelică găsim o menţionare despre cuiburi 
de codalb găsite în Dobrogea la înălţimi între 10 şi 80 picioa-
re (3,3-26,6 m) şi un caz de cuibărit la pe sol (Swann şi Mc-
Neill 1925), cuibul fiind monitorizat în timp de mai mulţi ani 
(Linţia 1954, Rosetti-Bălănescu 1955). In afară de acest caz în 
urmă, înălţimea minimă al cuibului deasupra apei a fost de 2-3 
m (Linţia 1954). Trebuie însă menţionat faptul că în perioada 
efectuării acestor observaţii, Delta Dunării a fost incompa-
rabil mai puţin umblată şi infinit mai liniştită, decât în zilele 
noastre. O situaţie ceva mai recentă specifică folosirea pentru 
cuibărit de către codalb a plopilor în 13 cazuri, din care 10 cui-
buri au fost construite la 20 m înălţime, iar două cuiburi fiind 
pe salcie (Klemm 1973). Se cunoaşte şi un caz când două cui-
buri de codalb au fost construite pe acelaşi plop (Radu 1979).

Spre deosebire de situaţia cuiburilor de codalbi în 1971 
(Klemm 1973), în urma observaţiilor proprii, din punct de 
vedere a speciilor de arbori folosite de codalbi pentru cui-
bărit, se poate calcula că din totalul de 71 cuiburi vechi şi 
mai noi localizate, 72 % sunt amplasaţi pe sălcii, 13 % pe 
plopi autohtoni, 11 pe % plopi hibrizi şi 4 % construiţi pe 
arini. Aceasta demonstrează faptul că în prezent existenţa 
arboretelor de sălcii bătrâne este un factor esenţial de selec-
ţie pentru ocuparea unor habitate de către codalb, fapt de 
care se cere ţinut cont şi de către programele de management, 
respectiv amenajamentul silvic. In cazul cuiburilor monito-
rizate de noi, repartiţia numerică şi procentuală sunt prezen-
tate mai jos:

Fig. 1. Repartiţia procentuală pe taxoni ai arborilor folosiţi 
drept suport pentru cuiburile de codalbi (Haliaeetus albi-

cilla) din RBDD în perioada 2010-2011 (n = 71) 
Tree species (willows, European poplars, hibrid poplars, alders) used for 

white-tailed eagle nesting in Danube Delta in 2010-2011 (n = 71)
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Urmărind dispunerea spaţială al cuiburilor şi ocuparea aces-
tora în anul următor, în perioada 2010-2011, s-a putut con-
stata utilizarea succesivă a mai multor cuiburi, construite de 
aceeaşi pereche cuibăritoare. In cel puţin două cazuri cuibu-
rile doborâte de vânt cu crengile de suport cu tot, au fost re-
construite la o distanţă sub 20 m de la locul celui vechi.

Fenomenul transmutării locului de cuibărit dintr-un cuib fo-
losit uneori timp îndelungat într-un cuib de rezervă sau con-
struit la repezeală este îndeosebi urmarea apariţiei factorilor 
perturbanţi de origine umană. In cursul derulării studiului, 
s-a putut constata 11 cazuri evidente în acest sens. Dintre 
acestea trei se datorează amplasării taberelor pescăreşti sau 
aşezării în apropierea cuibului a utilajelor de pescuit, care 
sunt controlate des. Un număr de trei cuiburi cunoscute au 
rămas neocupate datorită lucrărilor hidroameliorative cu 
utilaje grele, derulate în apropierea cuiburilor. Alte trei cui-
buri au fost părăsite în urma desfăşurării activităţilor cinege-
tice, inclusiv construirea colibelor de pândă pentru vânători 
turişti, în zona de cuibărit a codalbilor. Se mai cunoaşte un 
caz când cuibul a fost abandonat în urma „toaletării” arbo-
relui respectiv de către un cameraman care şi-a instalat şi o 
colibă de pândă în preajma cuibului. Ultimul caz de părăsirea 
cuibului o atribuim montării unei camere web in apropierea 
cuibului. Perechea şi-a crescut puiul din cuibul respectiv, dar 
în următorii ani nu s-a mai întors acolo.

Desigur nu avem informaţii despre toate cazurile asemănă-
toare din teritoriu, nici apartenenţa la o anumită familie al 
cuibului respectiv nu este totdeauna univocă, dar fenomenul 
este real şi de importanţă semnificativă pentru menţinerea 
populaţiilor de codalbi pe teritoriu.

Precum reiese, dintre factori antropici cei mai semnificativi 
care par influenţa cuibăritul şi implicit dinamica populaţii-
lor de codalbi din deltă sunt: pescuitul industrial, lucrările 
hidroameliorative în perioadele neadecvate, activităţile tu-
ristice nesupravegheate, îndeosebi vânătoarea ca şi circulaţia 
în perioada şi zonele sensibile.

Specificăm că din punct de vedere legislativ, codalbul este 
considerat drept specie rară, inclusă în Directiva Consiliului 
European nr. 79/409 din 1979 (*** 2009, figurând atât în Lista 
Roşie a Speciilor de Plante şi Animale din R.B.D.D. (Oţel et al. 
2000) cât şi în Cartea Roşie a Vertebratelor din România (Bot-
nariuc şi Tatole 2005, Oţel et al. 2000). Acestei specii i se cere 
acordată protecţia maximă în conformitate cu formulările 
convenţiilor internaţionale de la Berna, Bonn şi Washington, 
preluată prin actele normative în vigoare privind protecţia 
biodiversităţii, inclusiv reglementările cinegetice şi a celor 
care se referă asupra zonelor protejate (***, 1990, 1993, 1994, 
1998, 2000, 2000a, 2000b, 2000c, 2001, 2007, 2008, 2011). 
Menţionăm faptul că la desemnarea zonelor cu regim strict 
protejat de pe teritoriul RBDD (*** – 1993a) s-a ţinut cont şi 
de prezenţa codalbului, în perioada respectivă cca. un sfert 
din cuiburile cunoscute fiind situate în zonele strict protejate.

4. Concluzii
În anii 2010-2011 pe teritoriul Delta Dunării s-a putut loca-
liza peste 70 de cuiburi, din care efectiv 15 locuite în 2010 şi 
9 în 2011.

Numărul total de perechi cuibăritoare din Delta Dunării, 

partea românească, a fost apreciat la cca. 25-30, menţionând 
că unele cuiburi din zone inaccesibile nu au putut fi controla-
te prin metodele avute la îndemână.

Cca. 30 cuiburi vechi au fost folosite alternativ pentru dor-
mit, supraveghere, odihnă etc.

Pentru cuibărit, codalbii din deltă preferă pădurile mixte de 
zăvoaie şi pădurile mixte de stejar.

Majoritatea cuiburilor locuite se află la nord de braţul Sulina, 
punctul de greutate a zonelor de cuibărit din zona braţului Sf. 
Gheorghe fiind strămutată aici.

Din 71 de cuiburi vechi şi mai noi localizate, 72 % sunt con-
struite pe sălcii, 13 % pe plopi autohtoni, 11 % pe plopi hi-
brizi şi 4 % pe arini, demonstrând faptul că existenţa arbo-
retelor de sălcii bătrâne este şi un factor esenţial de selecţie 
pentru ocuparea unor habitate de către codalb.

Din 40 de cuiburi urmărite în acest sens, acestea se aflau la o 
înălţime între 4 şi 23 m de la sol sau apă, iar 67,5 % se găsesc 
la înălţimi mai mari de 16 m.

Nu s-au mai găsit cuiburi pe sol sau la înălţimi de 2-3 m ca 
şi în secolul trecut, fapt considerat drept urmare a creşterii 
factorului disturbant uman.

In condiţiile Deltei Dunării, existenţa arboretelor de sălcii 
bătrâne este un factor esenţial de selecţie pentru ocuparea 
unor habitate de către codalb, fapt de care se cere ţinut cont 
şi de către programele de management în elaborarea cărora 
silvicultorii având un rol esenţial.
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Abstract
Current situation and nesting site preferences of White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in Danube Delta 
(Romania)

Although a century ago, White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) was a relatively common species in the area, a complex of 
causes led to a dramatic decrease of the population. The last two decades have brought a slight positive trend, the current 
White-tailed Eagle population from Danube Delta is estimated at approx. 25 to 30 pairs. In 2010-2011 the authors have 
studied the White-tailed Eagle breeding population in Romanian Danube Delta and especially its nesting conditions. 
Regarding the nests distribution in relation with the tree species; from 71 trees holding newer and older nests that have 
been inventoried, 72% were willows, 13% native poplars, 11% hybrid poplars and 4% alders. Forty nests were located in 
trees at heights of 6-23 m and 67.5% of these were found at heights greater than 16 m. No nests were found on the ground 
or at heights of 2-3 m as in the last century, according to literature. Due to the rich supply of food in the delta habitats, 
we consider that this is not a limiting factor for the White-tailed Eagle population from Danube Delta Biosphere Reserve. 
Conditions on which depend the maintenance and the positive dynamics of White-tailed Eagle population are primarily 
the availability of nesting habitats and the main disturbing factor: the human pressure, to which appropriate manage-
ment measures can be taken.

Keywords: White-tailed Eagle, present situation, diet, Danube Delta, Romania
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Brebul (Castor fiber) în Delta Dunării: 
Prezent şi perspective de viitor

Botond J. Kiss, Alexandru Doroşencu, Mihai Marinov jr., Vasile Alexe

1. Introducere
Din Europa se cunosc două specii recente al genului Castor: 
brebul eurasitatic (Castor fiber Linnaeus, 1758) autohton, iar în 
Austria, Finlanda, Germania, Polonia, Rusia şi taxonul alohton, 
originar din Canada (Castor canadensis Kuhl, 1820) introdus în 
Europa în mai multe etape (Collen şi Gibson 2001, Durka et al. 
2009, Halley şi Rosell 2002, Ionescu et al. 2010, Nolet şi Ro-
sell 1998, Rossel et al. 2005, Petzsch 1969, Smith şi Wijngaar-
den 1976). Având în vedere faptul că pentru specia eurasiatică 
există în limba română denumirea neaoşă de breb, considerăm 
recomandabilă utilizarea acesteia, contrar livrescului castor, 
aceasta referindu-se numai asupra speciei nord-americane.

Deşi de pe alte teritorii ale ţării sunt numeroase informaţii 
scrise şi dovezi materiale, abundenţa lor de odinioară fiind 
reliefată şi de existenţa unei serii bogate de onomastice şi 
toponimie, din Dobrogea găsim puţine date despre brebi, aici 
având un singur toponim cu numele de Brebeni (Călinescu 
1931, Eremia 2010, Filipaşcu 1969, Ionescu et al. 2010, Ne-
crasov şi Stirbu 1975).

Prezenţa speciei este probată de aici încă din vremuri preis-
torice. Rămăşiţe de breb apar în straturile culturii Hamangia 
de la Cernavoda, ca şi în cultura Gumelniţa de la Văcăreni 
(*** Cronica cercetărilor), dar şi în cele de Boian-Giuleşti la 
Isaccea (Bălăşescu 2000). In interiorul podişului dobrogean, 
numeroase oase de breb au fost deshumate în peştera La 
Adam, unde este de găsit în perioada Riess, până în Würm-ul 
recent, adică din paleoliticul inferior, din acheullean, până 
în paleoliticul superior, la finele aurigniacianului şi poate şi 
mai recent. In urma excavărilor arheologice la Dinogetia (azi 
Garvăn) apar şi oase de breb în sec. IV – VI. In textele scrise, 
Pliniu aminteşte brebul la Marea Neagră încă din sec. I.e.n. 
iar prin sec. III-lea e.n. Solinus specifică faptul că în tot ju-
rul lui Pontus Euxinus sunt foarte mulţi brebi. (Stefan et al. 
1967). Olaus Magnus în Historia de Gentibus Septemtrionali-
bus (1555) arată că brebii trăiesc pe malurile Rinului, a Dună-
rii, ca şi la Marea Neagră (Călinescu 1931, Nania 1977, 1991).

Precum reiese din cele mai sus, dovezi materiale privind 
existenţa brebului mai apropiată în timp de era noastră sunt 
cele din aşezarea antică şi medievală Dinogetia. De aseme-

nea, în cetatea Halmyris de pe lângă Murighiol din straturi 
din sec. 4-7 după Chr. s-au descoperit resturile a mai multor 
brebi, sugerând ipoteza că ar fi fost vânaţi în deltă (El Susi 
2008), cu toate că în aceasta zonă Podişul Dobrogean are ma-
luri vestice înalte, propice coloniilor de brebi. Din alte surse, 
posedăm informaţii despre breb în materialul paleozoologic 
dobrogean din sec. X-XIII din următoarele situri arheologice: 
Capidava, Hârşova, Oltina, Ostrov, cel mai estic punct fiind 
Iscaccea (Stanc 2009). După părerea unor arheozoologi: “ Se 
pare că brebul (castorul) din perioada romană târzie din Dinoge-
tia îşi micşorase talia, semn ai apropiatei sale dispariţii din zonă. 
Castorul nu mai era deloc comun în sec. IX – XII. în zonă, întru-cît 
noi nu l-am găsit în materialul paleofaunistic foarte bogat prove-
nit din aceasta epocă de la Dinogetia. Este posibil ca el să fi dispă-
rut de acum în evul mediu timpuriu de la Dunărea de jos” (Hai-
movici 1996). De asemena într-o altă sursă găsim: Castorul 
din perioada romană târzie îşi micşorase talia, semn al apropiatei 
sale dispariţii din zonă, aşa cum o relevă materialele faunistice 
dobrogene din mileniul I d. Chr. din Dobrogea (El Susi 2008).

In consecinţă putem considera că până în prezent din Delta 
Dunării propriu-zisă nu posedăm nici o dovadă paleozoolo-
gică, epigrafică sau documentară certă despre prezenţa în 
aceasta zonă al brebului. Acest animal a fost identificat numai 
din zonele limitrofe, iar conform citaţiilor de mai sus, ar fi şi 
dispărut din peisajul dobrogean încă din evul mediu timpuriu.

2. Metode cercetare
Identificarea brebului pe teritoriul Deltei Dunării a fost re-
zultatul ocazional a unor cercetări colaterale de faunistică. 
Numai după prima semnalare al brebului s-a început docu-
mentarea sistematică privind ecologia, îndeosebi chrologia 
brebului, paralel cu ieşiri pe teren pentru localizarea eventu-
alelor colonii, consultaţii cu zoologi şi paleozoologi, discuţii 
cu personalul de supraveghere din Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării şi localnici. Pentru deplasări pe teren s-a folosit o 
ambarcaţiune tip Brateş cu motor Yamaha de 15 HP.

3. Rezultatele obţinute, discuţii
Prima informaţie sigură cu privire la apariţia brebului în 
Delta Dunării apare la 24.04.2011, din zona Maliuc, unde 

FAUNă
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localnici au capturat un exemplar adult cu ajutorul câinilor. 
Am avut acces la un set de fotografii excluzând orice eroare, 
înfăţişând cadavrul deja jupuit, capul, picioarele de dinapoi 
şi coada animalui. Menţionăm că deşi cazul a fost pe larg 
cunoscut în comună şi prezentat şi în presă drept braconaj, 
organele de resort nu au întreprins investigaţii în acest caz.

La data de 6 iulie, s-a găsit un alt cadavru de breb, în zona 
Draghilea. Acesta a fost recuperat şi adus la Tulcea, fiind 
vorba despre o femelă de 17,6 kg, care după masa corporală 
putând fi categorisită drept subadultă (Herr şi Rosell 2004), 
sau adultă de talie mai mică (Jankowska et al. 2005). Mor-
talitatea s-a datorat multiplelor lovituri atribuite elicei unei 
ambarcaţiunii. Ulterior cadavrul a fost oferit pentru natura-
lizare Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea, iar 
evenimentul chorologic publicat (Kiss et al. 2012, 2012a).

In urma investigaţiilor ulterioare privind prezenţa brebului 
pe teritoriul RBDD, am intrat în posesia unor informaţii pri-
vind apariţia şi altor exemplare în complexul Somova – Par-
cheş. Menţionăm faptul că spre deosebire de zonele umede 
din aval de la ramificaţiile braţelor Dunării, incinta Somova 

– Parcheş are regimul nivelurilor de ape controlate printr-un 
sistem de stăvilare tubulare. Printr-un comunicat de presă 
din 12 februarie 2012 şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării atestă prezenţa unui adăpost de brebi amonte 
de ramificarea braţelor Dunării (***Comunicat ARBDD). La 5 
iunie 2013 am verificat zona, identificând un adăpost recent 
ridicat, de dimensiuni apreciabile (1,8 m înălţime, diam. 5 
m) pe marginea unui canal (Fig. 1.).

Fig. 1. Adăpost de breb în zona Parcheş, 05. 06. 2013 
Beaver shelters in Parcheş zone

Totodată s-a controlat zona de unde s-a semnalat adăpostul spe-
cificat şi în comunicaţia de presă al ARBDD. Şi s-a putut consta-
ta că în urma unor lucrări hidrotehnice adăpostul a fost distrus, 
iar materialul lemnos măturat de viituri. Din informaţiile ver-
bale obţinute din zonă ar reieşi faptul că brebii au fost observaţi 
din 2008 după o viitură mare, pe parcurs mai multe exemplare 
fiind ucise, respectiv găsite înecate în ustensilele pescăreşti.

Pe baza acestor informaţii putem admite existenţa unui nu-
cleu de colonizare la amonte de deltă şi pătrunderea unor 
exemplare izolate în delta propriu-zisă. Punctele unde au 
fost identificate exemplarele doveditoare de breb, unde a fost 
localizat adăpostul actual şi poziţia celui prezentat în comu-
nicaţia de presă, sunt prezentate pe fig. 2.

Fig. 2. Punctele de identificare ale celor doi brebi în Delta Du-
nării şi cele două adăposturi din zona Parcheş 

Identification points of two beavers in Danube Delta and two shelters 
in Parcheş zone

Nu posedăm informaţii certe despre originea brebilor identi-
ficaţi în Delta Dunării. Din Republica Moldova nu se cunosc 
date despre acţiuni de colonizare de breb, iar brebii lansaţi 
în libertate în Ucraina de a lungul râurilor Desna, Horyn, 
Liubech, Ovruch etc. (***Encyclopedia of Ukraine), zonele 
respective sunt departe şi fără legătură directă cu delta. Insă 
din 1996, pe teritoriul României, coordonate de către Insti-
tutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov, au avut loc 
mai multe iniţiative reuşite pentru reintroducerea brebului, 
prin recolonizarea unor porţiuni a râuririlor Olt, Mureş si Ia-
lomiţa. Aici au fost lansaţi în libertate 182 de brebi importaţi 
din Bavaria, iar în 2010 numărul total al exemplarelor a fost 
apreciat la aprox. 1500 ex. (Ionescu 2010, Ionescu şi Troidl 
1997, Ionescu et al. 2010, Popescu şi Murariu 2001). Cu toate 
acestea, sursele bibliografice ulterioare nu fac referinţe des-
pre această specie (Botnariuc şi Tatole 2005, Cuzic şi Mura-
riu 2008) sau o amintesc numai tangenţial (Halley şi Rosell 
2002, Popescu şi Murariu 2001), dar lipsesc datele relevante 
privind brebul din România chiar şi din manualul pentru ma-
nagementul brebului în ţările dunărene (*** EUROPARKS).

Pentru originea brebilor din Delta Dunării, ipoteza cea mai 
verosimilă ar fi că aceste exemplare provin din loturile eli-
berate în România, zona cea mai apropiată de deltă unde au 
fost colonizaţi brebii fiind cursul inferior a Ialomiţei la aprox. 
250 km pe firul apei până la locurile de regăsire din deltă. Pe 
Ialomiţa în 2003 au fost eliberaţi 35 de castori iar în 2010 
efectivele lor au fost evaluate la 64 de ex., lansând şi ipoteza, 
că o parte din animalele s-ar fi deplasat către Dunăre (Iones-
cu et al. 2010). Indiferent de provenienţa sa, exemplare răz-
leţite au fost deja localizate în Deltă, inclusiv adăposturile 
locuite în amonte de această unitate geografică.

Majoritatea populaţiilor de brebi nu îşi clădesc adăposturi 
de dimensiuni mari din lemn, ci locuiesc în vizuini săpate în 
maluri înalte, cu textură friabilă. Acestea pot să aibă galerii 
de peste 10 m lungime, iar intrarea în vizuină este de regulă 
sub apă. Pentru ascunderea intrării, dar şi drept provizii de 
hrană, brebii îngrămădesc crengi şi ramuri deasupra orificiu-
lui de intrare (Bihari et al. 2007, Călinescu 1931, Filipascu 
1969, Ionescu 2010, Ionescu et al. 2010, (*** EUROPARKS). 
In Ungaria brebii recolonizaţi preferă malurile de râu cu ma-
luri împădurite, cu pante de 40-60%, având sol mai compact 
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(lut sau loes) şi cel puţin de 2 m înălţime (Bihari et al. 2007).

Extinderea arealului şi asupra Deltei Dunării se explică prin re-
colonizarea speciei pe afluenţii Dunării, urmată de apariţia unor 
colonii spontane de brebi cu posibilităţi de extindere spaţială, 
dar îndeosebi prin schimbarea reliefului deltaic în ultimele de-
cenii prin lucrări hidroameliorative. Altitudinea medie a Deltei 
Dunării este de + 0,52 m, fapt ce greu ar putea oferi relieful pozi-
tiv necesar instalării brebului. Insă în ultimele decenii au apărut 
o serie de diguri de apărare şi terasamente de căi de comunicaţie, 
deschizând spaţii noi în calea imigrării speciei, prin posibilita-
tea oferită brebilor de maluri necesare săpării vizuinilor.

Un criteriu selectiv pentru breb în alegerea locurilor adăpos-
turilor este nevoia sa de o adâncime minimă de apă, nu nu-
mai pentru ţinerea sub nivelul apei a intrărilor în adăposturi, 
dar şi pentru alimentarea unor sisteme de canale înguste, pe 
care le practică aceste animale în vederea transportării pe 
calea apei a materialului lemnos necesar hranei şi construc-
ţiilor. În condiţiile ţării noastre, habitatul optim al brebului 
adâncimea apei trebuie să aibă în permanenţă peste 80 cm 
şi cea corespunzătoare de 40 cm (Ionescu 2010, Vinogrado-
va şi Portenko 1953), iar în Suedia peste un m (Hartman şi 
Törnlöv 2006).

Brebul, dar îndeosebi castorul canadian, în urma activităţilor 
de excavare în malurile friabile pentru vizuini de locuit şi în 
special a construirii diferitelor baraje şi adăposturi pot con-
tribui la schimbări profunde în ecosistemele unde se stabi-
lesc. In acest sens, ambele specii pot îndeplini un rol ecologic 
major in reglarea debitului apelor prin construirea minibara-
jelor. Aceste construcţii creează condiţii de sedimentare ale 
aluviunilor şi prin reducerea volumului materialului trans-
portat de curentul apei contribuie eficient la purificarea aces-
teia. De asemenea, activitatea acestor rozătoare poate remo-
dela ecosistemele ocupate de ele, oferind condiţii favorabile 
dezvoltării a unei game largi a speciilor de plante si animale 
semiacvatice şi acvatice, contribuind la îmbogăţirea biodi-
versităţii (Bau 2001, Collen şi Gibson, 2001, Comşia 1961, 
Hartman 1994, Hartman şi Törnlöv 2006, John şi Kostkin 
2009, Martell et al. 2006, Rosell et al. 2005, *** UICN), inclu-
siv şi anumite schimbări climaterice locale (Hood şi Bayley 
2008). Consumând peste 230 de specii de plante macrofite, 
inclusiv cca. 80 de specii lemnoase, brebul are o influenţă 
semnificativă privind evoluţia cantitativă şi calitativă a ve-
getaţiei, uneori până la schimbarea succesiunii asociaţiilor 
vegetale. De ex. arborii de esenţă moale din genurile Salix şi 
Populus uneori cu peste 30 cm diametru pot fi doborâţi pen-
tru hrana şi construcţiile acestui rozător (Bihari şi Heltai 
2007, Chabreck 1958, Filipascu 1969, Ganzhorn şi Harthun 
2000, Haarberg şi Rossel 2006, Ionescu 2010, Ionescu et al. 
2010, John şi Kostkan 2009, Krojerová-Prokešov et al. 2010, 
Long 2003, Nische 1994, Nolet et al. 1994, Nolet şi Rosell, 
1998, Petzsch 1966).

Tinând cont de toate acestea, în ecosistemele ripariene rolul 
brebului ca specie-cheie (keystone species) în sensul celor fo-
losit de Mills şi Soulé (1993), sau un inginer al ecosistemelor 
(ecosystem engineer) referitoare asupra castorului (Francis 2012, 
Rossel et al. 2005) devine cât se poate de important şi evident, 
inclusiv în condiţiile Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Din momentul când primele exemplare de breb au apărut 

pe teritoriul deltei, se ridică o serie de întrebări. De ex. dacă 
sunt condiţii în Delta Dunării pentru stabilirea pe termen 
lung a speciei şi formarea populaţiilor autosusţinătoare, 
dacă formarea unor efective oarecare de breb ar putea afecta 
ecosistemele sensibile de aici şi în ce măsură, iar în acest caz 
ce atitudine, respectiv măsuri de management se cer luate 
din partea administratorului teritoriului. In situaţia dată 

– colonizarea brebului în amonte şi apariţia primelor exem-
plare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – putem contura 
două scenarii:

a. limitarea în viitor a prezenţei speciei la apariţii individua-
le, fără cucerirea teritoriului deltaic şi

b. reuşita colonizării naturale şi formarea unor populaţii au-
tosusţinătoare.

Considerăm că perspectivele celor două variante pot fi urmă-
toarele:

a) Nefiind constructor major de adăposturi de lemn şi în lipsa 
malurilor înalte necesare săpării galeriilor, brebul nu va pu-
tea să se stabilească permanent şi în condiţiile Deltei Dunării, 
în afara incintelor cu regim dirijat. Acest lucru devine evident 
şi mai mult, dacă avem în vedere schimbările mari ale nivele-
lor apelor, care în deltă poate să oscileze de ordinul metrilor, 
chiar de mai multe ori în cursul unui singur an. După date-
le din Olanda, culcuşul brebului în construcţiile sale este în 
medie peste 1 m deasupra nivelului constant al apei (Nolet şi 
Baveco 1996). In condiţiile hidrologice date, nici un sistem de 
diguri şi baraje al brebilor nu ar putea fixa un nivel constant 
de minim 40 cm de apă, necesar pentru asigurarea securităţii 
intrărilor în adăposturi şi utilizarea canalelor de acces. Tot-
odată, deşi hrana brebilor pe timp de vară se compune din 
scoarţă de copac, rădăcini de nuferi, suligă de stuf, alge, frun-
ze de salcie etc., în sezonul hivernal ei apelează îndeosebi la 
crengi şi coajă de arbori de esenţă moale, pe care le depozitea-
ză în masa construcţiilor sale sau îngropate în nămolul din 
apropierea adăposturilor. Considerăm că şi hrana de iarnă al 
brebilor ar fi mai greu de asigurat în condiţiile deltei, nu ca 
şi în cazul râurilor cu albii mai înguste, delimitate de păduri, 
unde se găseşte o vegetaţie lemnoasă adecvată brebului, de 
3 – 30 cm diametru. Iar stabilirea pe termen lung a unei po-
pulaţii de animale în condiţii precare de hrănire şi lipsă de 
adăpost este a priori de neadmis. Desigur, nu se exclude posi-
bilitatea penetrării temporare a unor exemplare şi în interio-
rul deltei, având însă coloniile permanente în amonte sau la 
limita horstului dobrogean cu zona palustră.

b) Este cert, că apariţia unor reliefuri pozitive (diguri, tera-
samente etc.) apărute în ultimele decenii în urma lucrărilor 
hidrotehnice şi de amenajare teritorială îi pot oferi anumite 
condiţii favorabile, neexistente anterior, deci putem admite 
ideea autopopulării cu brebi a incintelor îndiguite. Precum 
s-a constatat în numeroase alte cazuri, brebul recolonizat s-a 
înmulţit rapid, cucerind teritorii tot mai mari şi cu perspec-
tivele expansiunii teritoriale remarcabile. De la un efectiv 
paneuropean de aprox. 1200 ex. fragmentat în câteva popu-
laţii mici de la începutul secolului trecut, efectivele de breb 
au ajuns în 2006 la aprox. la 500.000-640.000 ex., răspân-
dite în. peste 20 de ţări (Bathold et al. 2008, Halley şi Rosell 
2002, Nolet şi Rosell 1998, *** EUROPARKS). In Polonia, şi 
în valea Vistulei într-o jumătate de secol s-a constatat o ex-
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plozie demografică a brebului colonizat (Romanowski et al. 
2008). Una dintre cazurile cele mai spectaculoase în acest 
sens a fost creşterea vertiginoasă a populaţiilor de brebi în 
Rusia, Kurgan Oblasti, unde după a lâncezeală de două de-
cenii căreia corespunde o creştere de 6,8 ori, în următoarele 
23 de ani efectivul original recolonizat a crescut exponenţial, 
mărindu-se de 132 ori faţă de cifra originală. (Starikova şi 
Anchugov 2009). Şi în condiţiile României, cei 182 de brebi 
recolonizaţi, în 11-12 ani şi-au mărit efectivele de 8,8 ori 
(Ionescu et al. 2010), dar conform trendului din Kurgan, în 
curând putem aştepta la o creştere spectaculoasă, mai ales 
după atingerea unei mărimi de populaţie apreciată la aproa-
pe 2000 de indivizi necesari pentru asigurarea variabilităţii 
genetice obligatorie pentru a putea suporta schimbările eco-
logice viitoare (Nolet şi Rosell 1998).

Desigur, explozia demografică a unei specii noi într-un eco-
sistem cucerit, este de regulă urmată în câteva decenii de 
regresul drastic al populaţiilor, fapt constatat în ultima ju-
mătate de secol şi pe teritoriul Deltei Dunării în cazul biza-
mului – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – şi câinelui enot 

– Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834), iar o dinamică popu-
laţională atât de rapidă provoacă ulterior probleme complexe 
ecologice şi economice. Cea ce nu cunoaştem îndeajuns, este 
capacitatea de adaptare al brebului la ecosistemele deltaice, 
semnificativ diferite de cele de pe râurile din interiorul ţării 
ca şi urmările posibile ale activităţii lor faţă de digurile he-
leşteelor, polderelor agricole şi terasamentelor. In consecinţă, 
cu privire la urmările peisagistice, ecologice şi poate econo-
mice ale cuceririi biomului deltaic, în prezent nu putem face 
nici măcar aprecieri..

In privinţa reglării populaţiilor sub efectul predaţiei, menţi-
onăm că în condiţiile deltei brebul nu s-ar confrunta cu pră-
dătoarele sale cunoscute în alte zone ca ursul (Ursus arctos 
Linnaeus, 1758), râsul – Lynx lynx (Linnaeus, 1758), lupul (Ca-
nis lupus Linnaeus, 1758), îndeosebi aceasta din urmă fiind un 
factor puternic delimitativ în controlarea mărimii efectivelor 
(Hartman 1994). Un efect oarecare de control natural ar putea 
exersa şacalul Cani saureus Linnaeus, 1758, fapt despre care 
nu am găsit menţionări în surse bibliografice, ca şi vidra – Lu-
tra lutra (Linnaeus, 1758) sau vulpea Vulpes vulpes (Linnaeus, 
1758). Insă efectele unei predaţii naturale nu ne par să ţină 
sub control trendul efectivelor de brebi recolonizaţi, în caz de 
nevoie acesta s-ar cere făcut prin intervenţie umană.

Daunele produse în silvicultură, agricultură, piscicultură, 
comunicaţiilor etc. de către înruditul castor canadian prea 
înmulţit duc şi pe continentul american la necesitatea inter-
zicerii capturării animalelor şi recolonizarea lor în alte zone, 
ca şi implimentarea unor măsuri de delimitare a mărimii po-
pulaţiilor prin vânătoare (Chabreck 1958, Dieter şi McCabe 
1988, Nolet şi Rosell 1998). In Europa vânătoarea brebului 
este interzisă într-o serie de ţări precum Belgia, Bosnia şi 
Herţegovina, Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Franţa, 
Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, România, Slovacia, Slo-
venia, Spania, Ungaria. In alte ţări s-a legalizat vânătoarea 
acestui mamifer, utilizat pentru diferite scopuri, dar şi pen-
tru diminuarea stărilor conflictuale dintre interesele econo-
mice al omului şi a populaţiilor de brebi (Nitsche 2012). In 
tab. de mai jos sintetizăm modalităţile şi condiţiile vânătorii 
brebului în 13 ţări europene.

Tab. 1. Situaţia sinoptică a modalităţilor şi condiţiilor de exercitarea vânătorii asupra brebului în unele ţări europene 
(sintetizat după Nitsche 2012) 

Situation of beaver game regulations in some European countries (after Nitsche 2012)

Nr. 
crt. Ţara Perioada

Metode
Conflict 
interese

Utilizare
Observaţii

Capcane Arme Cu câini Blană Carne Castore-
um

1 Austria ? ? ? ? ? ? ? ? Autorizare, metode deosebite admise, observaţii
2 Belarus 1.IX-1.III X X X X X X X Autorizatie specială
3 Estonia 1.VIII-15.IV X X X X X X Autorizatie pt. breb, se prind şi în plase
4 Finlanda 20.VIII-30.IV X X X X X Toţi vânători
5 Germania 1.X-31.III X X X X X Autorizatie pt. breb, se foloseşte şi arcul cu săgeţi
6 Letonia 1.VIII-15.IV X X X X X X X Autorizaţie pt. breb
7 Lituania 1.VIII-15.IV X X X X X X Vânători şcoliţi în acest sens. Folosesc şi coşuri
8 Norvegia 1.X-15.V X X X X X Toţi vânători, admis numai capcanele tip Conibear
9 Polonia ? ? ? ? ? ? ? ? Toţi vânători

10 Rusia 1X-.29.II X X X X X Autorizaţie specială, vânători şcoliţi. informaţii insuficiente
11 Slovacia ? X X X ? ? ? Toţi vânători. In Gubernia Kaliningrad se vânează tot anul
12 Suedia 1XI.-10.V X X X X X Brebii au inundat un aeroport. Informaţii insuficiente
13 Ucraina 1.X-.1.III X X X Cu armă toţi vânători, pt. capcane autorizaţie specială

Pe lângă informaţiile de mai sus, în ţările care au decis să 
procedeze la luarea măsurilor manageriale pentru controla-
rea efectivelor de brebi, există şi alte reglementări, cu privire 
la arme şi muniţii folosite, modul de utilizare a cărnii, tipu-
rile de capcane admise (îndeosebi Conibear), dar şi mijloacele 
cu care capturează animalele vii, în unele ţări chiar şi coşuri, 
laţuri sau plase speciale etc. In ţările unde acest animal a fost 
reintrodus, brebul se află la confruntarea reglementărilor 

privind protecţia speciei şi alte interese. Sursa literară pro-
pune elaborarea unei strategii paneuropene privind brebul 
şi reglementările adecvate privind vânătoarea sa, inclusiv 
pregătirea teoretică a vânătorilor, fixarea sezonului de vână-
toare, a cotelor de recoltare, modului de utilizare al vânatului 
etc. Aceste aspecte se cer rezolvate echitabil, iar vânătorii în 
colaborare cu alte formaţii interesate de breb ar contribui la 
micşorarea daunelor provocate de acest animal şi la utiliza-
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rea durabilă a resurselor naturale (Nitsche 2012).

Ţinând cont de cele prezentate şi având în vedere îndeosebi 
remarcabila capacitate de cucerire a teritoriilor noi de către 
breb, tendinţa sa fermă pentru transformarea biotopilor sale 
şi având în vedere sensibilitatea ecosistemelor deltaice, mai 
ales că străpungerea unor diguri de apărare ar putea avea ur-
mări chiar catastrofale, considerăm că nu ar fi de dorit coloni-
zarea (şi nu recolonizarea) brebului pe teritoriul Deltei Dună-
rii. Având în vedere statutul de Rezervaţie a Biosferei a zonei, 
reglarea ulterioară a mărimii efectivelor ar cere un manage-
ment deosebit de dificil, mai ales că reglementarea prin vână-
toare a stărilor conflictuale ar constitui un precedent pentru 
declanşarea campaniei faţă şi de alte specii protejate, cum ar 
fi pelicanii, egretele, cormoranii mici etc. Desigur, infiltrarea 
aici a unor exemplare din zonele deja recolonizate este evi-
dentă, dar fenomenul se cere monitorizat constant, de dorit 
printr-un proiect de cercetare abordat expres în acest sens.

4. Concluzii
Până în prezent nu cunoaştem din Delta Dunării nici o dova-
dă paleozoologică, epigrafică sau documentară certă despre 
prezenţa brebului, decât din zonele limitrofe.

În cursul anului 2011, în Delta Dunării propriu zisă prezenţa 
brebului a fost dovedită cel puţin în două cazuri şi s-a iden-
tificat un adăpost în amonte de ramificarea braţelor Dunării, 
într-o incintă cu regimul nivelurilor de ape controlate.

Considerăm că la pătrunderea spontană a brebului pe teri-
toriul deltei au contribuit exemplarele colonizate pe cursul 
inferior al Ialomiţei în 1993, ca şi apariţia unor formaţiuni 
artificiale de relief pozitiv (diguri, terasamente), unde îşi 
poate săpa adăposturi.

În prezent încă nu putem aprecia dacă este vorba de apariţia 
accidentală a unor exemplare provenite din zonele limitrofe 
sau asistăm la începutul colonizării ecosistemelor deltaice de 
către acest rozător.

Considerăm că deşi stabilirea brebului pe teritoriul deltei ar 
îmbogăţi mamofauna cu o specie nouă, ar putea avea reper-
cusiuni ecologice şi economice multiple, nebănuite.

Având drept model evoluţia prezenţei brebului în alte ţări 
europene, nu considerăm oportună colonizarea acestuia şi 
în deltă, cu ecosistemele sale atât de sensibile, eventualele 
cuceriri teritoriale se cer supravegheate şi monitorizate con-
stant în cadrul unei teme de cercetare, iar elaborarea măsu-
rilor de management se cere făcută cu mare discernământ, 
mai ales că în ultima jumătate de secol s-au mai constatat 
colonizarea pe teritoriul Deltei Dunării şi a altor specii de 
mamifere alohtone, cum ar fi bizamul şi câinele enot şi mai 
nou, şacalul reapărut. In consecinţă, cu privire la prezenţa 
brebului pe teritoriul Deltei Dunării, considerăm actuală 
formularea unui renumit cinegetician român, după care: “Azi 
trebuie considerat ca fiind incompatibil cu interesele agrosilvice, 
în consecinţă ar putea fi introdus cel mult într-o rezervaţie speci-
ală. Are nevoie ca hrană de mult arboret foios, în special de plopi 
pentru coajă şi lujeri. Doboară mulţi arbori pentru construirea di-
gurilor stabilizatoare ale nivelului apei, pentru asigurarea bunei 
întrebuinţării a cotloanelor. Blana, care cu secole în urmă consti-
tuia monedă de schimb comercial, azi nu ar mai echivala daunele 
pe care le-ar pricinui specia” (Comşia 1961). ■
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Abstract
Beaver (Castor fiber) in Danube Delta: present and future perspectives

Before present no paleozoological, epigraphic or anecdotal evidence existed regarding the occurrence of beavers (Castor 
fiber) in the Danube Delta. Beavers were only established in bordering areas, and then only up to the early middle ages. 
The first data from modern times were collected on April 24, 2011, when locals from the Maliuc ranges acquired a speci-
men; a carcass was found by the authors on July 6. On February 12, 2012 the Danube Delta Biosphere Reserve Authority 
issued a statement regarding a beaver lodge located 15 km upstream of the trifurcation of the Danube. In this area the 
authors identified another lodge on June 5, 2013. These observations substantiate the migration of the beaver into the 
Danube Delta, possibly deriving from Bavarian specimens released into the river Ialomiţa in 2003. Permanent beaver 
settlement in the Danube Delta area is unlikely due to the difficulties encountered in the hydrographical modulation of 
waterways – a factor essential for beaver thrival. Should a permanent beaver settlement nonetheless be established, the 
authors foresee the development of conflict situations, like those encountered elsewhere where beavers are native. The 
presence of beavers in the Danube Delta may affect sensitive ecosystems, and may negatively impact existing dams.

Keywords: beaver, Danube Delta, present, perspectives
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Fondul ONG susţine transferul de 
expertiză între România şi Norvegia, 
cu privire la managementul speciei 

Castor fiber
Ioana Negrea

Odată cu lansarea Programului Fondului ONG în România 
(www.fondong.fdsc.ro), în 18 aprilie 2013, la Bucureşti, am 
avut prilejul de a afla despre beneficiile pe care acesta le va 
aduce societăţii civile româneşti şi contribuţia sa la conso-
lidarea justiţiei sociale, democraţiei şi dezvoltării durabile. 
Acesta este parte a schemei mai largi de finanţare, garant-
urile SEE şi norvegiene 2009 – 2014 (www.eeagrants.org), 
destinate reducerii disparităţilor economice şi sociale în Spa-
ţiul Economic European pentru a întări relaţiile bilaterale 
între România şi statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi 
Norvegia. Programul dispune de aproximativ 30 de milioane 
de Euro, cea mai mare sumă destinată proiectelor organizaţi-
ilor neguvernamentale, gestionată de o organizaţie neguver-
namentala din România şi este implementat de consorţiul 
format din trei organizaţii, condus de FDSC (www.fdsc.ro). 
Printre participanţi, alături de organizaţiile româneşti au 
fost prezente organizaţii din Norvegia şi Islanda dornice să 
stabilească legături şi parteneriate.

Astfel s-a stabilit primul contact şi dorinţa unei viitoare co-
laborări între Fundaţia Carpaţi şi Institutul NINA din Nor-
vegia (Norsk institutt for naturforskning). Subiectul acestei 
colaborări este reprezentat de transferul de expertiză şi va-
lorificarea experienţei acumulate de către ambele instituţii, 
în managementul faunei (proiecte dezvoltate, tehnici de re-
zolvare a conflictelor, metode de rezolvare a problemelor din 
teren, monitoring specii de fauna pe termen lung).

Lansarea primului apel pentru cereri de finanţare, Măsura 
a) Dezvoltarea parteneriatului a reprezentat prilejul perfect 
pentru depunerea primei aplicaţii, menite a îmbunătăţi cu-
noaşterea celor două organizaţii si a modului lor de operare, 
printr-un proiect de mobilitate. “Wildlife Management Co-
operation” este rezultatul acestei iniţiative, un proiect care 
a presupus deplasarea cercetătorilor şi staff-ului Fundaţiei 

Carpaţi în Norvegia pentru o cunoaştere cât mai realistă a 
problematicii din teren şi a modului de organizare a fiecăruia.

Deplasarea a avut loc în perioada 24-28 iulie 2013, la sediul 
institutului NINA din Trondheim. Mobilitatea a constat în 
două zile de deplasare în teren, o altă zi fiind dedicată dis-
cuţiilor despre viitoare cooperare instituţională a celor două 
organizaţii şi creionarea unei propuneri de proiect care a fost 
depusă în cadrul Componenţei 3 – Dezvoltare durabilă a Pro-
gramului Fondului ONG în România (http://www.fondong.
fdsc.ro/dezvoltare-durabila).

Prima zi – 25 iulie – Deplasare în teren – observaţii asupra 
modului de gestionare a conflictelor om-castor

Locaţia 1

Deplasarea a fost realizată în zona Terningvatn, unde NINA 
a avut mai multe proiecte de monitorizare a speciei Castor 
fiber. Domnul Duncan Halley le-a prezentat cercetătorilor 
români o familie de castori care a ajuns pe cale naturală în 
apropierea mării, unde s-au instalat într-un lac natural (La-
cul Litlvatnet). În această zonă, castorii au făcut un baraj pe 
canalul de scurgere al surplusului de apă, astfel încât prin 
barare s-a produs inundarea zonelor aferente. Au fost pre-
zentate măsurile de reducere a nivelului apei din zonă fără a 
afecta familia de castori.

 

Foto 1-2: Locația 1 (Ramon Jurj)

FAUNă
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Locaţia 2

După ce a fost redus nivelul apei în canalul de surplus al la-
cului, familia de castori şi-a construit o căsoaie (adăpost) în 
partea din amonte a lacului, unde era foarte aproape de alt 
lac, situat mai în amonte. Astfel, această familie a utilizat 
două zone, ca şi habitate optime.

 

Foto 3-4: Locația 2 (Ramon Jurj)

Locaţia 3

În cea de-a 3-a locaţie, a fost prezentat un caz concret de mă-
sura luată pentru diminuarea pagubelor la arborii de pe mar-
ginea râului. Aceşti arbori au fost îmbrăcaţi la bază cu o plasă 
specială, astfel încât castorii să nu poată să o roadă.

 

Foto 5-6: Locația 3 (Ramon Jurj)

Locaţia 4

Ne-a fost prezentată o situaţie de pagube produse într-o 
zonă unde nu a fost identificată o căsoaie (adăpost) a unei 
familii de castor.

 

Foto 7-8: Locația 4 (Ramon Jurj)

Locaţia 5

Măsuri luate pentru menţinerea nivelului apei în barajele 
construite de castor în zonă cu agricultură intensă.

Foto 9: Locația 5 (Ramon Jurj)

Locaţia 6

Protecţia culturilor cu gard electric împotriva pagubelor pro-
duse de castor.

Foto 10: Locația 6 (Ramon Jurj)

Locaţia 7

Am vizitat o zonă de capturare a castorului pentru relocare 
în zone nelocuite, unde ne-a fost prezentată metodologia de 
capturare şi tipurile de capcane utilizate.

 

Foto 11-12: Locația 7 (Ramon Jurj)

Ziua 2 – 26 iulie – Prezentarea Institutului NINA şi discuţii 
referitoare la propunerea de proiect

Vizita la sediul institutului a debutat cu prezentarea activi-
tăţilor principale desfăşurate de NINA şi a proiectelor im-
plementate de-a lungul timpului. S-a pus accent pe modul în 
care Fundaţia Carpaţi poate beneficia de transferul de bune 
practici, precum şi de îmbunătăţirea dezvoltării instituţio-
nale, prin colaborarea cu un ONG care dispune de o experi-
enţă extrem de vastă, atât din punct de vedere tehnic, cât şi 
prin implicarea activă în comunitate şi în activităţile de dise-
minare a rezultatelor. Fiecare ONG, a accentuat punctele tari 
şi slabe, în vederea găsirii de zone de expertiză care să aducă 
valoare adăugată viitoarei colaborării. Expertul NINA a evi-
denţiat practica sa în managementul castorului şi posibilita-
tea implicării în elaborarea unui manual de bune practici, cât 
şi experienţa colegei sale Camilla Naess în activităţile de con-
cepere, design, diseminare a materialelor informative către 
factorii interesaţi ( arie unde Fundaţia Carpaţi a identificat o 
lipsă de know-how).

Împreuna s-au discutat diverse propuneri de proiect vizând 
dezvoltarea durabilă, în vederea aplicării în parteneriat în 
cadrul call-ului deschis de Fondul ONG (www.fondong.fdsc.
ro) şi EEA Grants (www.eeagrants.org), Componenta 3. S-au 
conturat astfel activităţile principale ale proiectului, tema 
(Managementul durabil al speciilor reintroduse în România 
pe baza experienţei norvegiene şi internaţionale – Studiu de 
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caz Castor fiber), tipul grantului (mare), responsabilităţile 
fiecărui partener, experţii implicaţi, modul de gestionare fi-
nanciara şi administrativă. La finalul zilei, s-a semnat acor-
dul de parteneriat şi cel de colaborare pe termen mediu.

 

Foto 13-14: Ziua 3 (Ramon Jurj)

Ziua 3 – 27 iulie – Deplasare în teren în zona de fiorduri unde 
a ajuns castorul pe cale naturală

 

Foto 15-16: Locația 8 (Ramon Jurj)

Locaţia 8

Prezentarea echipei care se ocupă de managementul conflic-
telor om-castor în teren şi activitatea lor.

Ne-a fost prezentat un sistem de management al nivelului 
apei în barajele făcute de castor pe râurile mici.

  

Foto 17-18: Locația 9 (Ramon Jurj)

Locaţia 9

Ne-a fost prezentat un caz de management al râurilor mici 
în zonele cu podeţe şi poduri peste râu, zone cu risc de in-
undaţii în urma blocării acestora de către barajele făcute de 
castori.

 

Foto 19-20: Locația 10-11 (Ramon Jurj)

Locaţia 10 şi Locaţia 11

Vizitarea ariei naturale protejate Svorkmyran pentru habi-
tate de castor.

Foto 21: Locația 11 (Ramon Jurj)

Proiectul de mobilitate s-a concretizat prin depunerea unui 
proiect în cadrul Componentei 3-Dezvoltare durabilă a Fon-
dului ONG (www.fondong.fdsc.ro), şi anume „Managementul 
durabil al speciilor reintroduse în România pe baza experienţei 
norvegiene şi internaţionale – Studiu de caz Castor fiber” şi a 
unei alte idei pentru un call viitor (eco-turism, educaţie şi 
conştientizare). Proiectul depus vizează în principal con-
stituirea unei echipe de intervenţie “ Bear team”, care sa fie 
contactată în caz de conflicte sau pagube, un adăpost pen-
tru relocarea temporară a exemplarelor problemă, instru-
irea personalului în managementul castorului, elaborarea 
unui manual de bune practici privind managementul speciei 
Castor fiber şi perfecţionarea activităţilor de diseminare şi 
informare (design şi elaborare materiale informative). Ac-
tivităţile proiectului vor fi realizate în parteneriat (NINA şi 
Fundaţia Carpaţi).

Vizitele în teren au avut rolul de a identifica amploarea im-
pactului speciei castor în diverse medii (antropizate, sălba-
tice şi combinate), şi de a evalua eficienţa măsurilor de con-
servare adoptate, atitudinea factorilor interesaţi şi posibili-
tatea adaptării soluţiilor norvegiene la situaţia conflictelor 
om-castor din România. Cunoaşterea acestor soluţii, cât şi 
posibilitatea adaptării lor problemelor reale din ţara noastră 
va determina consolidarea parteneriatului dintre NINA şi 
Fundaţia Carpaţi.

Capacitatea instituţională a fundaţiei se va dezvolta prin 
posibila implementarea în parteneriat cu institutul NINA a 
proiectului depus. Acesta va atrage implicit o colaborare ad-
ministrativă, financiară şi tehnică dintre experţii celor două 
instituţii, instituind un model de lucru eficient, care poate fi 
folosit în vederea aplicării pentru finanţări viitoare. Sesiuni-
le de brainstorming şi redactarea efectivă a proiectului, au 
sporit semnificativ cunoaşterea modului de operare al celor 
două ONG-uri. Colaborarea pentru scrierea de articole, pu-
blicabile în reviste de interes cinegetic determină creşterea 
standardului cercetărilor si a gradului de valorificarea a aces-
tora, alături de sporirea competenţelor staff-ului fundaţiei.

Wildlife Management Cooperation este un proiect realizat 
cu sprijinul financiar al Fondului ONG în România, program fi-
nanţat de Granturile SEE şi administrat de Fundaţia pentru Dez-
voltarea Societăţii civile
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Implicarea Revistei de Silvicultură şi 
Cinegetică în identificarea şi evaluarea 

pe baza standardelor europene a 
arborilor excepţionali din România

Maria Elena Munteanu, Valentin Bolea

În România – ţara arborilor excepţionali – semnalarea şi de-
scrierea acestora se practică de multă vreme în cadrul : Re-
vistei Pădurilor (Popescu Zeletin, 1956; Ştefureac, Ciobanu, 
1976); Ocrotirea naturii (Botoşăneanul, Negrea, tema 13 nr. 
1/1969), Buletinul Grădinii Botanice Iaşi (T.Vl.1999: Login, 
Geacu); Magazin istoric (Hugonnot, 1968); Flacăra (Potra, 
1957); sau a lucrărilor de specialitate: (Dumitriu – Tătăranu 
1960; Haralamb, 1967, Stănescu, Şofletea, Popescu, 1977: 
Coandă, Radu, 2006; Nădişan, Cherecheş, 2002; Nădişan, 
2006; Toader, Dumitru, 2004, Toader, Niţu, 1979, Giurăscu, 
1975, Pop, Sălăgeanu, 1965; Lungu, 1991, Leşan, Mohan, Ar-
delean, Georgescu, 1993; Bradosche, 2008, Morariu, Ularu, 
Ciochia, 1966, Nădişan, Tătaru, Gabor, Mareş, 1976);

Ne alinierea la standardele de evaluare şi la sistemul euro-
pean de evidenţă şi ierarhizare:Trees register, Monumental 
trees, Mamut baume a făcut ca până azi să figurăm pe hărţile 
Europei printre puţinele ţări europene care nu au arbori ex-
cepţionali.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică, finanţată de Societatea 
Progresul Silvic, a sesizat această situaţie neplăcută (Ste-
lian Radu, RSC 21/2005) şi începând din 2011: a antrenat 
un grup de specialişti pasionaţi în identificarea şi descrie-
rea arborilor excepţionali (Bolea, Chira, Munteanu, Vasile, 
Mantale, Péter, Roman, RSC28/2011, Bolea, Vasile, Ienă-
şoiu, RSC29/2011; Vasile, Péter, RSC29/2011, Bolea, Chira, 
Ienăşoiu, RSC30/2012, Vasile, Cojanu, Péter, RSC30/2012, 
Stuparu, RSC31/2012; Coandă, RSC31/2012; Bolea, Ienă-
şoiu, Pop, RSC32/2012 şi 32/2013, Constandache, Cotâr-
lea, Geacu, Stoiculescu, Nădişan, Ureche, Maruşca, Dami-
an, RSC31/2012, Lupu, Bomher, Cantemir, RSC31/2012 şi 
RSC32/2013, Munteanu, Bîrlea, RSC31/2012, Bolea, Vasile, 
Ienăşoiu, RSC32/2013).; a pus bazele ştiinţifice ale primu-
lui „Registru Naţional al arborilor excepţionali din Româ-
nia” (Bolea RSC29/2012, 30/2013, 31/2012 şi 32/2013); a 

coordonat elaborarea în manuscris a „Cărţii de aur a arbo-
rilor excepţionali” visată de Iuliu Moldovan şi considerată 
necesară de academicianul V. Giurgiu (1993) şi împreună cu 
specialiştii firmei Sinoptix din Braşov (operator, Flavius Nis-
tor) sub patronajul generos al directorului ing. Leonte Nis-
tor a întocmit site-ul Arborii excepţionali din România, care 
va fi deschis publicului din România şi Europa începând cu  
1 ianuarie 2014.

Astfel Filiala Braşov-Covasna a Societăţii Progresul Silvic, 
ing. Maria-Elena Munteanu intră în „istorie” prin primele 
două sesiuni de comunicări ştiinţifice dedicate arborilor ex-
cepţionali din România (fig. 1).

Fig. 1. Sesiunea din 27 iunie 2013, organizată de Filiala Bra-
şov-Covasna a Societăţii Progresul Silvic, preşedintă ing. Ma-

ria-Elena Munteanu

•	 Prima din 13 septembrie 2011 când în prezenţa profeso-
rilor de la Facultatea de Silvicultură, a cercetătorilor de 
la ICAS, a specialiştilor de la APM şi din Direcţiile Silvice 
Braşov şi Covasna s-a „ încoronat primul rege al arborilor „ 
din România, la Poiana Braşov;

•	 a doua din 27 iunie 2013, când în cadrul comunicărilor şti-
inţifice (fig. 2) s-a precizat că la o primă evaluare în Româ-

ARBORI ExCEPţIONALI
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nia există mai mulţi arbori campioni europeni decât în ori-
care ţară europeană: 17 arbori campioni la înălţime, 4 ar-
bori campioni la grosime, 13 arbori campioni la longevitate.

Fig. 2. Deschiderea sesiunii (G. Gavrilescu – preşedintele so-
cietăţii, V. Bolea, C. Mantale, A. Fraţian, E. Stuparu)

Un merit deosebit în redarea adevăratului potenţial vegetal şi 
social de conservare a tezaurului natural din România, revine 
preşedintelui Societăţii inginer Gheorghe Gavrilescu, care cu 
larga lui experienţă de şef de ocol şi de director al Regiei Naţi-
onale a Pădurilor a sesizat importanţa arborilor excepţionali 
ca şi „carte de vizită” a României, a susţinut demersurile Re-
vistei de Silvicultură şi Cinegetică de popularizare a arborilor 
excepţionali, a atras „Fundaţia Dendro-Ornamentală Anast-
asia-Fătu” având ca preşedinte pe dr. ing. Ionel Lupu la parte-
neriat şi susţine în continuare identificarea de noi arbori ex-
cepţionali prin premii acordate de Societatea Progresul Silvic.

Discuţiile, aprecierile şi sugestiile făcute de domnul profesor 
dr. ing. Ion Florescu, membru al Academiei Secţia de Agricul-
tură şi Silvicultură,şi cercetătorii dr. ing. Ilie Muşat, dr. ing. 
Cristian Stoiculescu, dr.ing. Fraţian, dr .ing. Dănuţ Chira, la 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice din 27 iunie 2013, permit 
orientarea activităţii de conservare a arborilor excepţionali 
din România spre noi acţiuni, cum ar fi:

•	 realizarea unui parteneriat naţional cu Agenţiile de pro-
tecţie a Mediului şi Parcurile Naturale şi naţionale din 
România privind descoperirea, evaluarea, înregistrarea şi 
conservarea arborilor excepţionali;

•	 elaborarea cu sprijinul Ministerului Mediului şi Schimbă-
rilor Climatice, a Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor 
Naturii din Academia Română ,şi a Regiei Naţionale a Pădu-
rilor a unui Program Naţional de conservare, de remăsurare 
a înălţimilor, circumferinţei şi vârstei, conform standarde-
lor, de delimitare prin panouri indicatoare,de împrejmuire 
şi de diagnoză a stării de sănătate şi nutriţie a arborilor ex-
cepţionali, începând cu arborii campioni europeni;

•	 elaborarea unui ghid eco-turistic pe trasee turistice, cu 
istoricul şi descrierea arborilor excepţionali cu sprijinul 
financiar al Autorităţii Naţionale pentru Turism;

•	 constituirea unui grup de Acţiune pentru protecţia Arborilor 
din România (APAR) format din 5 responsabili care să orga-
nizeze şi să răspundă de reactualizarea măsurilor şi fotografi-
ilor şi de identificarea şi descrierea noilor arbori excepţionali:

Fig. 3. Profesorul I. Florescu alături de M. Bujilă, M. Marin, L. 
Ciuvăţ, G. Vişan, Gh. Vlad, A. Ilica)

•	 Transilvania: dr. ing. D. Chira, dr. ing. D. Vasile, profesor 
I. Nădişan;

•	 Banat: dr. ing. Stelian Radu, dr. ing. Nicolae Eugen Popescu, 
dr. ing. Flaviu Popescu;

•	 Oltenia: dr. ing. Cr. Stoiculescu, ing. Dan Popescu;

•	 Muntenia: dr. ing. S. Geacu, dr. ing. E. Stuparu;

•	 Moldova: dr. ing. I. Lupu, dr. ing. C. Costandache, ing. C. 
Balabaşciuc;

•	 Dobrogea: dr. ing. Manole Greavu, ing. C. Petcu.

Procurarea unei rulete de 10 m şi a unui dendrometru elec-
tronic performant, de precizie ridicată (+ 10 cm) Vertex III.

Arborii excepţionali sunt cartea de vizită a României, consti-
tuie criteriul principal pentru noţiunea de „pădure frumoasă” 
şi s-au găsit de multă vreme în preocuparea marilor silvicul-
tori din România.

Societatea Progresul Silvic împreună cu grupul de profesori, 
biologi, geografi, electronişti şi alţi profesionişti pasionaţi, 
vor face totul pentru recunoaşterea şi conservarea arborilor 
excepţionali, din România dar pentru aceasta avem nevoie 
de sprijinul tuturor inginerilor silvici din ţară, care prin tri-
miterea la Redacţia Revistei de Silvicultură şi Cinegetică a 
unei fotografii, cu precizarea locului, înălţimii şi circumfe-
rinţei arborelui excepţional, pot contribui la punerea în va-
loare a unui extraordinar tezaur naţional.

Fig. 4. Informaticianul C. Mantale şi doctorii în silvicultură E. 
Stuparu, I. Muşat, Cr. Stoiculescu şi D. Chira
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Omagiu 
Profesorului Ion I Florescu  

la împlinirea vârstei de 80 de ani
Ioan Clinciu

1. Introducere
După cum se vede, printr-o fericită coincidenţă la scara tim-
pului, cea dintâi manifestare a Secţiei de silvicultură din 
anul 2013 ne oferă prilejul de a fi părtaşi la un eveniment 
academic aniversar: împlinirea a 80 de ani de către dl. prof. univ. 
dr. ing. Ion I. Florescu, membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice, distinsă personalitate a silviculturii româ-
neşti, un nume binecunoscut în comunitatea din domeniul 
ştiinţelor agricole şi silvice, în rândul întregii bresle a silvi-
cultorilor.

Mulţi dintre cei de faţă ne aducem aminte că, în urmă cu 
5 ani (în 2008 şi iată, tot la data de 15 februarie!), fostului 
decan Ion Florescu i-a fost dedicată o festivitate aniversară 
cu prilejul ,,absolvirii!” frumoasei vârste de 75 de ani, ini-
ţiativa aparţinându-i decanului de atunci al Facultăţii de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Ioan Vasile Abrudan 
(astăzi rectorul Universităţii Transilvania din Braşov). După 
ce s-au mai scurs încă 5 ani, conducerea de astăzi a facultă-
ţii, în frunte cu decanul Alexandru-Lucian Curtu, împreună 
cu membri ai consiliului profesoral şi cu alţi invitaţi, l-au 
elogiat, din nou, în urmă cu doar 3 zile, pe fostul decan din 
perioada 1990-1992, căruia i-a fost conferită Diploma de ex-
celenţă pentru întreaga activitate pe care a desfăşurat-o în 
beneficiul şcolii şi ştiinţei silvice româneşti.

Avem astăzi bucuria de a asista la un eveniment omagial, de 
această dată sub cupola Academiei de Ştiinţe Agricole şi Sil-
vice, în cadrul Secţiei de silvicultură.

La sugestia domnului academician Victor Giurgiu, preşedin-
tele acestei secţii, am înţeles să-mi asum o misiune care este, 
desigur, onorantă, dar şi dificilă.

Dificilă fiindcă un bilanţ de viaţă şi profesional atotcuprin-
zător este greu de reuşit chiar pentru tine însuşi, şi cu atât 
mai greu pentru cineva care, iată, a păşit deja în cel de-al 
nouălea deceniu al vieţii. Pe de altă parte, în momente ca şi 
acesta, este imposibil de trasat o graniţă precisă între latura 
sufletească a evenimentului şi latura de strictă evidenţiere 

retrospectivă a faptelor reuşite ori nereuşite pe parcursul 
atâtor decenii de viaţă şi de carieră. În plus, neavând şansa 
de a fi fost studentul d-lui profesor, îmi lipseşte cunoaşterea 
din anii studenţiei, atunci când, având sau neavând, oricare 
profesor oferă celor din faţa sa un anumit model, iar modelul 
oferit se expune şi suportă exigenţele spiritului tânăr care, 
după cum se ştie, sunt necruţătoare.

Iată de ce, în urma încercărilor mele de a pendula printre 
aceste ,,obstacole”, a rezultat un portret omagial alcătuit 
din trei părţi, care doar aparent sunt distincte, fiindcă ele se 
articulează şi se armonizează în întregul pe care-l definesc. 
Astfel:

•	 în prima parte, sunt spicuite crâmpeie din viaţa şi opera 
celui omagiat, având la bază repere biografice şi realizări 
profesionale din CV-ul d-sale şi din alte materiale ce mi-au 
fost puse la dispoziţie de către domnia sa.

•	 în cea de a doua parte, omul, profesorul şi silvicultorul Ion 
Florescu este prezentat în lumina opiniilor exprimate de 
către alţii şi pe care le găsim consemnate în: volume origi-
nale, broşuri aniversare, texte ale unor interviuri şi, mai 
ales, manuscrise rămase în urma desfăşurării festivităţii 
aniversare din anul 2008.

•	 în sfârşit, în cea de a treia parte, personalitatea profesoru-
lui Ion Florescu este succint evocată în opinia celui care vă 
vorbeşte acum.

2. Viaţa şi opera, în lumina celor arătate de 
documente
2.1. Principalele repere biografice şi profesionale

Cel aniversat astăzi s-a născut la data de 12 februarie 1933, 
în satul Izvorul Aneştilor din judeţul Mehedinţi. Între 1948 
şi 1952, a urmat liceul pedagogic din Turnu-Severin, iar în 
perioada 1952-1957 a fost student al Facultăţii de Silvicul-
tură di Braşov, pe care a terminat-o cu diplomă de merit. În 
anul 1969, sub îndrumarea profesorului em. dr. doc. Emil G. 

PERSONALITăţI ALE SILVICULTURII
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Negulescu, a obţinut titlul de doctor în Silvicultură.

După propria-i mărturisire, deschiderea şi pasiunea pentru 
pădure, au venit în urma contactului cu dascălii săi, o ple-
iadă de specialişti străluciţi, mulţi cu studii şi doctorate în 
străinătate.

De la absolvirea facultăţii, în 1957, şi până astăzi, activitatea 
s-a desfăşurat după cum urmează:

•	 august 1957…septembrie 1958 – l Ocolul Silvic Băile Her-
culane, în funcţia de inginer silvic;

•	 septembrie 1958…septembrie 1966 – l ICAS, Unitatea de 
cercetare Sinaia, în calitate de cercetător ştiinţific;

•	 octombrie 1966…până în prezent – la Catedra de Silvi-
cultură din cadrul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări 
forestiere, unde a urcat, rând pe rând, toate treptele ier-
arhiei universitare (1966 – 1969: asistent, 1969 – 1973: 
şef de lucrări, 1973 – 1990: conferenţiar, 1990 – până în 
prezent:profesor. În această perioadă, a activat numai la 
disciplina Silvicultură, mai întâi ca asistent al profesorului 
Emil G. Negulescu, iar după pensionarea acestuia, în 1972, 
şi până în 2003, ca titular de disciplină.

Nici după pensionarea survenită în anul 2003, nu şi-a înche-
iat activitatea, funcţionând în continuare ca profesor consul-
tant şi ca îndrumător de doctorat.

În perioada 1997 – 2001 a fost (şi) profesor asociat al Uni-
versităţii din Oradea, iar între 2002 – 2007 aceeaşi calitate a 
deţinut-o la Universitatea ,,Vasile Goldiş” din Arad.

După 1990, împreună cu prof. dr. ing. Norocel-Valeriu Nico-
lescu, a elaborat şi publicat un nou manual de Silvicultură, de 
această dată în două volume: vol. I – Studiul pădurii (la Edi-
tura Lux-Libris, Braşov) şi vol. II – Silvotehnica (la editura 
Universităţii ,,Transilvania” din Braşov).

În manualele elaborate şi publicate a reuşit să valorifice, în 
mod creator, operele marilor înaintaşi, Marin D. Drăcea şi 
Emil G. Negulescu, precum şi realizările ştiinţifice şi practice 
ale silviculturii româneşti şi străine şi, unde a fost posibil, 
chiar contribuţiile proprii.

De asemenea, a participat, în raport de solicitări, la elabora-
rea ,,Normelor tehnice privind aplicarea lucrărilor de îngrijire şi 
conducere a arborilor”, precum şi ,,Normele tehnice privind ale-
gerea şi aplicarea tratamentelor”, începând cu cele elaborate în 
1968 şi 1988.

Ca mărturie a prestigiului câştigat şi consolidat pe parcurs 
stau şi deplasările efectuate în străinătate (Suedia, Cehoslo-
vacia, Franţa, Germania, Elveţia, Marea Britanie, Ţările Bal-
tice, Ungaria), precum şi participările la cele două Congrese 
Forestiere Mondiale (Franţa – 1991 şi Turcia – 1997).

2.2. Principalele contribuţii ştiinţifice

După cum este bine cunoscut, profesorul aniversat astăzi 
nu şi-a restrâns preocupările doar la sfera învăţământului, 
munca sa didactică nu a fost niciodată desprinsă de realităţi-
le forestiere ale momentului şi nici de imperativele cercetări 
silvice româneşti.

Cifrele ne arată că, după cinci decenii şi jumătate de activita-
te profesională neîntreruptă, palmaresul ştiinţific al sărbăto-
ritului a ajuns să se situeze la o cotă impresionantă: aproape 

200 de lucrări publicate. Dintre acestea, circa 20 reprezintă 
tratate, manuale şi lucrări de sinteză, 77 sunt lucrări ştiinţi-
fice elaborate ca unic sau ca prim autor, iar 65 au fost elabo-
rate în calitate de coautor. Cronicile şi recenziile întocmite cu 
diferite ocazii sunt în număr de aproximativ 30. De-a lungul 
timpului, a realizat peste 40 de contracte de cercetare ştiin-
ţifică, toate încheindu-se cu recomandări de elaborare sau de 
îmbunătăţire a unor normative, instrucţiuni şi regulamente 
pentru practică şi proiectare.

Dintre direcţiile mai importante ale activităţii de cercetare 
spicuim:

•	 fructificaţia şi producţia la arbori şi arborete de larice 
(1960 – 1965);

•	 variabilitatea biometrică a arboretelor artificiale de răşi-
noase din bazinul superior al Prahovei (1965 – 1975);

•	 valoarea culturală şi modul diferenţiat de aplicare a lucră-
rilor de transformare spre grădinărit (1978 – 1995);

•	 estimarea producţiei de substanţă uscată la arbori şi ar-
borete, cu ajutorul densităţii aparente determinate prin 
sondaje cu burghiu Pressler (1966 – 1972);

•	 alegerea şi aplicarea lucrărilor silvotehnice în fondul nos-
tru forestier (1990 – 2000);

•	 variabilitatea unor provenienţe de larice, molid, pin sil-
vestru, pin negru şi fag din România (1996 – 1972);

•	 aportul silvotehnicii la creşterea potenţialului de protecţie 
hidrologică al pădurilor montane (1975 – 1982);

•	 stadiul de climax în pădurea virgină şi cultivată (1998 – 
2000);

•	 modul de structurare şi funcţionare al unor ecosisteme fo-
restiere montane cvasivirgine din zona Braşovului (1999 

– 2002) ş. a.

2.3. Activitatea de doctorat

Din 1990, când a fost numit conducător ştiinţific de doctorat 
în domeniul Silvicultură, şi până la momentul actual, d-l pro-
fesor Ion Florescu ă îndrumat un număr de 24 de doctoranzi. 
Dintre aceştia, 14 au finalizat deja lucrările, iar alţii doi se 
află în stadiul de elaborare a tezei de doctorat. Nu a trecut 
neobservat faptul că mulţi dintre cei îndrumaţi la doctorat 
l-au cinstit pe sărbătorit cu prezenţa lor (dar şi cu preţuirea 
pe care i-o poartă) la cele două ceremonii aniversare de la 
Braşov, iar unii, iată, înregistrăm cu satisfacţie, se află prin-
tre cei prezenţi (şi astăzi) la acest nou eveniment omagial.

2.4. Activitatea academică

Profesorul Ion Florescu a dobândit statutul de membru coop-
tat al ASAS încă din anul 1980. Zece ani mai târziu (în 1990) 
a fost ales membru corespondent, iar începând din anul 
2000 a devenit membru titular.

Pentru a-şi onora titlul academic pe care îl deţine, s-a făcut 
remarcat de-a lungul timpului, inclusiv în ultimii ani, printr-
o activitate bogată şi dinamică, concretizată prin lucrări de 
înaltă ţinută ştiinţifică, unele dintre acestea fiind comunica-
te cu prilejul simpozioanelor organizate în comun de către 
Secţia de silvicultură a ASAS şi Secţia de ştiinţe agricole şi 
silvice a Academiei Române.
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2.5. Activitatea managerială

În sfârşit pentru a întregi portretul biografico-profesional 
al celui omagiat, vom adăuga şi principalele realizări în plan 
managerial. De altfel, acestea i-au adus şi consacrarea socia-
lă, distinsul sărbătorit ocupând funcţia de decan al Facultă-
ţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov (1990 

– 1992) şi fiind ales ori desemnat ca membru în numeroase 
organisme de profil: Consiliul de Administraţie al ROMSIL-
VA (1990 – 1992), Comisia de Atestare a MEN (1990 – 1994), 
Colegiul de Redacţie a Revistei Pădurilor (1991 – 2007, din 
care în perioada 2001 – 2005 ca redactor şef adjunct), Consi-
liul Ştiinţific al ICAS (1992 – 1997). Din 2001 şi până astăzi, 
îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Societăţii Progre-
sul Silvic. Membru în consiliul profesoral al facultăţii a fost 
între 1990 şi 2000, iar membru în senatul universitar în pe-
rioada 1990 – 1995.

3. Omul, profesorul şi silvicultorul 
Ion Florescu, în lumina unor opinii 
experimentate de-a lungul timpului
Adesea se spune că o vârstă rotundă reprezintă un bun pri-
lej de bilanţ pentru cel aflat în cauză, dar şi un moment al 
amintirilor, al reîntoarcerii în timp, pentru toţi ceilalţi. Ni-
mic mai adevărat, dar împlinirea a 80 de ani de viaţă cred 
că înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă momentul de la 
care, cu siguranţă, priveşti pe-ndelete înapoi şi te uiţi cu oa-
rece grăbire înainte; este, probabil, momentul din care începi 
să reflectezi, cu mai multă înţelepciune şi cu mai mult temei, 
la ceea ce regretatul scriitor Octavian Paler considera a fi un 
paradox al timpurilor noastre: ,,acela că, mai degrabă, adău-
găm ani vieţii şi nu viaţă anilor!”

Iată motivul pentru care vă propun să răsfoim filele timpului, 
pentru a identifica felul în care alţii l-au perceput, la diverse 
momente ale vieţii sale, pe cel sărbătorit.

În volumul ,,Personalităţi marcante ale silviculturii româneşti”, 
publicat în anul 2000, sub onorantul titlu ,,O viaţă dedicată 
silviculturii româneşti”, colegul său de an şi de serie (1953 – 
1957), Nistor Ioan Bud, chiar autorul volumului amintit, îl 
caracteriza în felul următor: ,,Când l-am cunoscut ca şi coleg 
în anul 1953, era un tânăr modest, cinstit şi perseverent…Nu se 
abătea niciodată din drumul său…Reîntâlnindu-l, 33 de ani mai 
târziu, cu prilejul unor cursuri postuniverasitare şi radiografiin-
du-l sufleteşte, am constatat că a rămas aceiaşi fire blândă, echi-
librată, pasionat de munca pe care o desfăşoară şi dedicat total 
silviculturii româneşti…”.

În anul 2008, profesorul universitar Dieter Simon, pe atunci 
şeful Catedrei de Silvicultură, cu prilejul festivităţii aniver-
sare de 75 de ani dedicată fostului decan Ion Florescu, spu-
nea despre acesta că: „…a fost un om dotat,…, un om înclinat 
spre învăţătură… care a păstrat o legătură vie, continuă şi fruc-
tuoasă cu producţia…, un om care a dovedit capacitate de a lucra 
în colectiv…, şi care în manualele sale de silvicultură a manifestat 
o permanentă grijă de a pune în lumină tradiţiile şi înaintaşii sil-
viculturii româneşti, respectul pentru gândirea şi munca prede-
cesorilor”.

Cu acelaşi prilej aniversar, foştii săi studenţi pe care i-a în-
drumat şi la doctorat, doctorii de astăzi, Mihai Daia şi Pavel 

Horj, se exprimă astfel: ,,Vă suntem profund recunoscători pen-
tru grija cu care ne-aţi drămuit eforturile şi ne-aţi călăuzit cer-
cetările. Tactul dumneavoastră pedagogic, blândeţea şi puterea 
dumneavoastră de mobilizare, exigenţa manifestată chiar pentru 
amănuntele nesemnificative, s-au constituit în chei importante 
ale realizărilor noastre… Aţi fost pentru noi un dascăl deosebit, 
un silvicultor excepţional, un teoretician neîntrecut, un autor va-
loros şi prolific…”.

Din mesajul transmis tot atunci de Societatea Progresul Sil-
vic, semnat de preşedintele Gheoeghe Gavrilescu, am putut 
spicui următoarele: ,,…Ne este deosebit de plăcut să constatăm 
că sute şi sute de specialişti silvicultori au avut prilej să-şi fun-
damenteze preocupările profesionale audiindu-vă cursurile, stu-
diindu-vă opera ori beneficiind de competenta Dumneavoastră 
îndrumare pentru lucrări de diplomă ori pentru tezele de doctorat. 
Toţi păstrează o frumoasă amintire a orelor petrecute împreună, 
prilej de a beneficia de bogata Dumneavoastră experienţă şi de 
acumulările ştiinţifice remarcabile…”.

Ioan Sbera, preşedintele Asociaţiei Forestiere din România 
(AFOR), vorbea în 2008 despre ,,prestigiosul cadru didactic 
universitar Ion Florescu, despre succesul anilor împliniţi de acesta, 
consacraţi şcolii şi ştiinţei silvice româneşti”.

În sfârşit, un alt fost student al Domniei sale şi coleg mai 
tânăr, dr. ing. Ion Machedon, afirma în urmă cu 5 ani: ,,…
Aş dori să mă opresc la una din trăsăturile definitorii ale d-lui 
profesor, care s-a manifestat cu continuitate şi în toate ipostazele 
în care l-am cunoscut: ca profesor la disciplina de silvicultură, ca 
decan al facultăţii, ca redactor şef la Revista Pădurilor sau ca vi-
cepreşedinte al Societăţii Progresul Silvic. Este vorba de modestia 
dvs., d-le profesor, şi de deschiderea către oameni, chiar şi atunci 
când unii nu au meritat-o!... Am fost onorat de prietenia arătată, 
de sfaturile sincere pe care mi le-aţi dat…”.

4. Profesorul şi omul Ion Florescu, în opinia 
celui care vă vorbeşte
În încheiere, v-aş ruga să-mi permiteţi să adaug la cele spu-
se şi câteva opinii în nume personal. Deşi, în bună măsură, 
le-am exprimat pe acestea şi în cadrul festivităţii aniversare 
din 2008, totuşi am găsit potrivit să le reiau şi azi, nu pentru 
a repeta pur şi simplu ceea ce am spus atunci, ci pentru a în-
tregi portretul despre care vorbeam la început.

Stimate Domnule profesor Florescu:

Pentru mine lucrurile s-au petrecut de o asemenea manieră 
încât nu v-am cunoscut din timpul studenţiei. V-am cunos-
cut ceva mai târziu, după ce, optând pentru o carieră uni-
versitară, am avut şansa de a activa în fostul Colectiv mixt 
pentru amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, organi-
zat pe lângă disciplina de Corectare a torenţilor, acolo unde 
preocupările propriu-zise de proiectare şi cercetare s-au in-
terferat cu problemele promovării unei silviculturi pe largi 
baze hidrologice, adecvată pădurilor din cuprinsul bazinelor 
hidrografice torenţiale sau expuse la torenţialitate.

De pe poziţia pe care o deţineam la vremea respectivă, ingi-
ner de cercetare şi mai apoi asistent, am avut mult şi multe 
de învăţat în urma întâlnirilor şi discuţiilor pe teme profe-
sionale, derulate între coordonatorul colectivului, regreta-
tul profesor Stelian Munteanu, şi nu puţine dintre cadrele 
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didactice din facultate,care, la momentul acela, au consimţit 
să participe la un interesant şi util experiment ştiinţific, de 
multi – şi interdisciplinare.

În ceea ce vă priveşte, mi-aduc aminte că toate aceste întâl-
niri şi discuţii au avut o ţintă foarte bine conturată: cum 
trebuie să fie alcătuite şi cum trebuie să fie implementate şi 
valorificate studiile referitoare la vegetaţia forestieră, ast-
fel încât să se realizeze fundamentarea cât mai judicioasă a 
măsurilor şi lucrărilor de prevenire şi combatere a proceselor 
torenţiale.

Pentru împlinirea acestor deziderate, exigentul profesor Ste-
lian Munteanu a găsit în dvs. un om de nădejde şi de încrede-
re, un profesionist în adevăratul înţeles al cuvântului, un om 
care, datorită experienţei câştigate în urma împletirii dintre 
activitatea didactică şi de cercetare, arată că este interesat de 
soluţionarea, pe noi baze ştiinţifice, a unor probleme pe care 
le ridica atunci practica silvică.

Aşa se face că aţi aderat la ideea amenajării complexe a bazi-
nelor hidrografice torenţiale, sprijinind această idee prin co-
ordonarea elaborării studiilor privind vegetaţia forestieră de 
pe Valea Tărlungului, Valea Bârsei, Valea Lotrului, din intra 
şi extravilanul oraşului Orşova.

Atunci, mi-aduc aminte, aţi angrenat studenţi în cadrul 
practicilor, aţi realizat cu aceştia studii şi cercetări în cadrul 
proiectelor de diplomă, iar concluziile rezultate, cuprinse în 
referatele întocmite, au conturat cu timpul o nouă direcţie 
a activităţii de cercetare: aportul silvotehnicii la creşterea 
potenţialului de protecţie hidrologică al pădurilor montane.

Pe măsura trecerii timpului, deşi nu am făcut parte din ace-
iaşi catedră, mi-am dat seama că realizările în materie de 
cercetare evoluează într-o strânsă corelaţie cu cele de pe tă-
râm didactic. Aşa am ajuns să vă percep ca un om al şcolii, 
dăruit la catedră, care, iată, pe parcursul unei întregi cariere 
universitare, aţi rămas credincios unei singure discipline: 
silvicultura.

V-am cunoscut , apoi, în perioada în care aţi fost decanul 
facultăţii – o perioadă frământată, presărată cu numeroase 
evenimente – , reuşitele ori poate nereuşitele de la vremea 
respectivă urmând să fie aşezate de istoria universitară aco-
lo unde le e locul. Tot din acea perioadă, v-am cunoscut din 
activitatea comună prestată la Consiliul Academic al Univer-
sităţii şi la Biroul Senatului, precum şi în urma colaborării 
noastre la primul program de reformă instituţională al uni-
versităţii, coordonat de către rectorul de atunci, regretatul 
profesor Sergiu T. Chiriacescu.

De-a lungul anilor, v-am apreciat şi pentru crezul profesio-
nal, pentru autoritatea profesională câştigată exclusiv prin 
muncă, pentru faptul că aţi ţinut permanent legătura cu 
practica, cu specialiştii din producţie şi cercetare, care v-au 
recunoscut şi vă recunosc meritele pe multiple planuri, care 
vă preţuiesc ca om de ştiinţă, dar şi ca om pur şi simplu. Ca 
unul dintre cei mai adânci cunoscători Ca unul dintre cei mai 
adânci cunoscători ai carierei de silvicultor, aţi fost, fără în-
doială, o prezenţă activă şi o persoană respectată în lumea 

forestierilor, aţi activat cu pricepere, pasiune, perseverenţă 
şi dăruire, contribuind la dezvoltarea unei silviculturi pe 
largi baze ecologice.

În viaţa de toate zilele, v-aţi făcut remarcat prin modestie, 
toleranţă şi sobrietate, reuşind să identificaţi şi chiar să atin-
geţi acel punct de echilibru generator de succese în cariera 
profesională dar şi de împliniri şi satisfacţii în viaţa de fami-
lie. Chiar dacă timpul nu poate fi dat înapoi, iar minusurile 
de pe talerul balanţei au învăţătura lor, putem considera că 
v-aţi urmat întocmai chemarea interioară, aceea de dascăl, 
putem considera că v-aţi împlinit propriul destin, atât în 
plan profesional cât şi pe tărâm social.

Şi mai presus de toate, ne-aţi demonstrat în anii din urmă, 
şi ne demonstraţi, iată şi astăzi, că sunteţi omul care ştie să 
dea putere şi energie diverselor trepte ale vieţii, vârsta biolo-
gică fiind contrabalansată, după cum bine se vede, de multă 
luciditate, de vigoare şi de multe fapte şi reuşite profesionale.

Iată de ce, la acest moment aniversar pe care avem prilejul de 
a-l sărbători împreună, toţi cei de faţă, alături de întreaga co-
munitate academică şi universitară, de întregul corp al silvi-
cultorilor, de toţi prietenii şi cunoscuţii Dumneavoastră, vă 
dorim multă sănătate, viaţă lungă, bucurii şi împliniri în fa-
milie şi pe alte planuri, noi realizări profesionale de prestigiu.

La mulţi ani Stimate Domnule Profesor!

 

Foto 1. Prof. I. Clinciu, dr. F. Carcea, acad. V. Giurgiu, prof. Gh. Sin 

Foto 2. Preşedintele ASAS prof. Gh. Sin şi prof. I. Florescu
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Stimate domnule profesor Florescu, 
Distinşi domni membri ai Academiei 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
Onorat Auditoriu,

Gheorghe Gavrilescu

Vă rog să-mi permiteţi să adresez în numele Societăţii “Pro-
gresul Silvic” şi al meu personal, respectuoase felicitări, urări 
de sănătate, prosperitate, de noi succese pe plan ştiinţific, 
distinsului profesor universitar Ion I. Florescu, membru ti-
tular al Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice, membru al 
Consiliului de Conducere al Societăţii “Progresul Silvic”, cu 
ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani.

Sunt deosebit de onorat să mă fac ecoul glasurilor inginerilor 
silvici, membri ai Societăţii şi să pot exprima deosebita apre-
ciere, sentimentele de stimă profundă şi respect, domnului 
profesor Florescu, pentru întreaga sa activitate desfaşurată 
în calitate de eminent cadru didactic universitar, de neobosit 
cercetător pe tărâmul ştiinţelor silvice, pentru îndrumarea 
profesională, ştiinţifică a mii de ingineri silvici, sute de mas-
teranzi, zeci de doctoranzi.

În calitatea pe care am avut-o de-a lungul anilor, în perioada 
1991-1997, conducând “Regia Naţionala a Pădurilor-Romsil-
va”, am beneficiat din plin de rezultatul muncii dumneavoas-
tră, stimate domnule profesor, pe tărâm ştiinţific, pe tărâ-
mul instruirii profesionale a inginerilor silvici ce activau în 
acea perioadă pentru gospodărirea fondului forestier propri-
etate publică a statului.

M-am putut convinge şi cu acel prilej de temeinicia cunoş-
tinţelor impărtăşite cu dragoste, cu efort, cu insistenţă, dar 
mai ales cu multa exactitate şi competenţă, pe care dumnea-
voastră le-aţi dăruit acelora care v-au ascultat şi aprofundat 
prelegerile şi comunicările, care v-au studiat cursurile şi in-
treaga operă ştiinţifică.

Am fost deosebit de încântat, să constat că specialiştii me-
rituoşi ai ocoalelor şi direcţiilor silvice, conduceau cu multă 
pricepere, corectitudine şi rigurozitate lucrări de îngrijire a 

arboretelor tinere, lucrări de regenerare a arboretelor, apli-
când cu deosebită grijă tratamentul tăierilor progresive, tra-
tamentul tăierilor succesive, ale căror taine le-au deprins în 
plan teoretic dar şi practic, în cadrul cursurilor şi lucrărilor 
practice de silvicultură sub competenta îndrumare, benefi-
ciind de cunoştinte pe care dumneavoastră le-aţi furnizat şi 
fixat în memorie pentru întreaga lor activitate.

În afara acestei opere pe care a-ţi creat-o în cursurile, în lu-
crările publicate în ţară şi în străinătate, generaţiile de spe-
cialişti sunt mărturia eforturilor şi creaţiei dumneavoastră.

Mai apoi, în calitate de colaborator al dumneavoastră, în ca-
drul colectivului de conducere al Societăţii “Progresul Silvic” 
m-am putut convinge de profunzimea, de multitudinea cali-
tăţilor dumneavoastră deosebite, inclusiv pe plan organiza-
toric şi al activităţii în Societate.

Am recunoscut şi apreciat în personalitatea dumneavoastră 
un sprijin de nădejde constant şi devotat, atât la succes cât şi 
în situaţii dificile.

Societatea “Progresul Silvic”, asemeni întregii societaţi, a cu-
noscut pe parcursul existenţei sale de după anul 1990 şi peri-
oade de mai bine şi perioade mai grele. Sprijinul pe care l-aţi 
acordat Societăţii a fost unul constant, constructiv şi eficient.

Vă rog să-mi permiteţi să mă opresc aici, deşi aş putea să mai 
adaug cu plăcere, multe, numai laudativ la adresa domnului 
profesor Ion I. Florescu.

Vă doresc să fiţi sănătos alături de distinsa doamnă doctor 
Florescu, iar viaţa să vă ofere în continuare tot ce vă doriţi.

La mulţi ani, stimate domnule profesor!

15.02.2013

PERSONALITăţI ALE SILVICULTURII
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Recunoştinţă*
Ion I. Florescu

Cu mare emoţie, dar şi cu aleasă recunoştinţă, mă bucur că 
astăzi, când împlinesc vârsta de 80 de ani şi sunt deosebit de 
onorat să fiu omagiat în prezenţa conducerii Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice, de Secţia de Silvicultură a acestei 
prestigioase academii, de colegii de profesiune, de foştii mei 
doctoranzi, de conducerea Societăţii Progresul Silvic şi de 
prieteni apropiaţi. Tuturor le mulţumesc cu aleasă recunoş-
tinţă, iar celor mai tineri decât mine le doresc să beneficieze 
de un astfel de moment. Mă gândesc însă, cu aleasă preţuire, 
şi la cei care din varii motive lipsesc de la această aniversare, 
deşi eu i-aşi fi dorit prezenţi.

Fiind vorba de un moment aniversar, cer îngăduinţa să mă 
refer la unele momente care au marcat traiectoria vieţii mele 
şi a profesiunii pe care am slujit-o fără preget. Mi se pare 
firesc să mă refer mai mult la unele împliniri şi să ocolesc 
neîmplinirile şi neplăcerile dintr-o lungă existenţă, care nici 
ele nu m-au ocolit.

Apreciez că păşesc în al nouălea deceniu de viaţă cu sănătatea 
specifică vârstei. Datorez însă această longevitate mai ales 
zestrei genetice moştenite de la părinţii mei. Mă uimeşte şi 
mă emoţionează profund că au trecut aşa de repede anii, iar 
traiectoria existenţei mele a fost marcată de realizări sau de 
neîmpliniri, de reuşite şi de mari satisfacţii, care au contribu-
it la formarea şi afirmarea mea ca specialist profund devotat 
profesiei alese şi ca om al cetăţii. Am cunoscut, am avut şi am 
mulţi şi minunaţi prieteni cu care mi-am împletit destinul şi 
am suferit de fiecare dată când mi-am pierdut prieteni dragi 
sau am fost înşelat în buna mea credinţă de către unii colegi 
de breaslă. Un moment important în devenirea mea l-a con-
stituit faptul că, după absolvirea Liceului Pedagogic din Dro-
beta Turnu Severin, în 1952, adică acum 61 de ani,am decis 
să mă fac silvicultor şi, ca urmare, m-am prezentat cu mari 
speranţe, dar şi cu foarte mari emoţii la concursul de admite-
re la această Facultate şi, spre marea mea bucurie şi mândrie 
am fost declarat admis ca student bursier al acestui presti-
gios for de învăţământ, de ştiinţă şi de cultură. Din primul 
an de studii m-am ataşat fără rezerve, cu toată priceperea şi 
pasiunea mea însuşirii profesiei, de care m-am legat fără re-
zerve şi căreia i-am dăruit toată puterea mea de muncă.

La absolvirea Facultăţii în 1957, deci cu 56 de ani în urmă, la 
solicitarea mea, am fost repartizat şi am activat ca ing. sta-
giar un an şi 4 luni la Ocolul Silvic Băile Herculane, jud. Ca-
raş Severin. Acolo am desfăşurat cu pasiune şi devotament 

o susţinută activitate, am acumulat o preţioasă experienţă 
profesională, şi am reuşit să public primul articol în Revista 
Pădurilor (în 1959) cu care în continuare am păstrat o per-
manentă colaborare şi am publicat peste 50 de lucrări.

Spre finalul anului 1958, deci cu 55 de ani în urmă, după 
ce am susţinut un concurs de admitere, am fost încadrat la 
ICAS, PE Sinaia, prin transfer in calitate de cercetător sta-
giar. Aici am petrecut cei mai frumoşi, dar şi realmente cei 
mai activi ani de formare şi afirmare profesională, ani care 
mi-au deschis larg drumul meu spre performanţa ştiinţifică. 
În stagiul de 8 ani de la această unitate de cercetare am par-
ticipat la finalizarea mai multor programe de cercetare ale 
ICAS, am început stagiul doctoral sub magistrala conducere 
a prof. emerit dr. doc. Emil G. Negulescu, având ca temă de 
cercetare pădurile artificiale şi mixte de fag şi răşinoase de 
pe Valea Prahovei. De aici mi-am prelevat datele de teren şi 
am elaborat teza de doctorat pe care am susţinut-o în anul 
1969. În această perioadă am desfăşurat o susţinută activi-
tate de cercetare şi publicare a rezultatelor, acumulând o bo-
gată experienţă ştiinţifică, dar şi de viaţă. Am avut şansa să 
colaborez cu mari personalităţi ale cercetării din silvicultura 
noastră, dar şi să-mi conturez propria mea personalitate ca 
om de ştiinţă şi ca om.

Un moment important în traiectoria mea profesională s-a 
petrecut în anul 1965, deci cu 48 de ani în urmă când, la 
îndemnul magistrului Emil G. Negulescu, m-am transferat 
la Catedra de Silvicultură a Facultăţii, mai întâi ca asistent 
prin cumul, iar din 1966 cu funcţia de bază. La acest loc de 
muncă am rămas fără întrerupere. Dacă la aceasta mai adaug 
şi cei 5 ani de studenţie decurge că în acest prestigios edi-
ficiu de învăţământ şi ştiinţă am activat 53 de ani. Aici am 
parcurs toate stadiile de formare şi consacrare didactică în-
cepând cu cel de asistent stagiar (după 9 ani de alte activităţi 
în domeniul silviculturii) şi continuând cu asistent, şef de 
lucrări, conferenţiar, profesor, profesor consultant. Conco-
mitent, din 1990 am devenit conducător ştiinţific de doc-
torat (cu 14 doctori confirmaţi). În 1991 am fost ales mem-
bru corespondent al ASAS, iar în anul 2000 membru titular. 
Episodic am mai activat ca profesor asociat la Universitatea 
din Oradea şi la Universitatea V. Goldiş din Arad. Existenţa 
mea profesională a avut loc precumpănitor în învăţământul 
superior silvic. Am fost deosebit de onorat să funcţionez în 
acest prestigios for didactic şi ştiinţific pentru silvicultura 
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românească. Aici am activat, am crescut şi m-am afirmat pe 
plan didactic şi ştiinţific. Întreaga mea activitate didactică, 
ştiinţifică şi socială s-a desfăşurat sub semnul dăruirii fără 
preget în profesiune. Am activat cu pasiune, cu pricepere, 
cu onestitate, cu bună credinţă, cu demnitate şi cu dorinţa 
fermă de a contribui cu pregătirea şi cu buna mea credinţă 
la afirmarea acestui prestigios for de învăţământ şi ştiinţă 
şi concomitent şi la afirmarea mea ca specialist şi ca om. În 
tot acest timp m-am bucurat de o atitudine încurajatoare şi 
emulativă a foştilor mei studenţi. Lor le datorez într-o mă-
sură semnificativă multe din realizările mele, iar pentru asta 
le adresez şi acum alesele mele sentimente de recunoştinţă 
şi gratitudine. Subliniez şi faptul că m-am bucurat mereu de 
performanţele lor profesionale şi mai ales ale acelora care, ca 
şi mine s-au antrenat plenar în slujirea rosturilor prezente şi 
viitoare ale silviculturii româneşti şi afirmarea acestei nobile 
profesiuni în plan intern şi internaţional.

Activitatea mea în comunitatea universitară a fost comple-
xă, bogată în realizări, însoţită de multe satisfacţii, dar şi de 
frustrări de tot felul. De la început m-am străduit să mă inte-
grez ca un membru activ şi onest al comunităţii universitare 
şi am fost animat de dorinţa de a fi un om de echipă,demn, 
onest, riguros, hotărât să finalizez pozitiv orice proiect în-
ceput. Am avut marea şansă să lucrez cu mari personalităţi 
ale silviculturii şi învăţământului silvic şi nu numai, care au 
contribuit în mare măsură la conturarea personalităţii şi de-
venirii mele ca om şi ca specialist. Am avut, pe parcurs, şi 
adversari redutabili, cărora trebuie să le recunosc meritul că 
m-au ajutat să muncesc mai mult, mai bine, mai eficient, fără 
să mă las vreodată copleşit , dominat sau manipulat. M-am 
ghidat ferm, în toată munca mea pe convingerea privind 
existenţa unei depline armonii între ceea ce am gândit, am 
spus şi am făcut şi, prin tot ce am produs, am crezut că pot 
fi de folos afirmării Facultăţii şi Silviculturii, a silvicultorilor 
români dar şi a mea personală. Subliniez însă cu mare sa-
tisfacţie şi cu profundă convingere că, în timp ce Facultatea 
noastră continuă sa se afirme prestigios pe plan naţional şi 
internaţional, beneficiind de o comunitate didactică de pre-
stigiu, mie îmi vine rândul să mă pregătesc de retragere cu 
adevărat în pensie, dar şi să întorc, după puterile pe care le 
voi mai avea, cel puţin o mică parte din datoria pe care o am 
faţă de acest prestigios for al devenirii noastre.

Acum, doresc să apreciez, pentru cei prezenţi şi cei care mă 
cunosc şi recunosc drept un slujitor devotat al învăţământu-
lui şi silviculturii, că profesiunea noastră, împletind armoni-
os ştiinţa şi arta gestionării durabile a resurselor forestiere 
prezente şi viitoare, este nobilă şi ajută pe cei cu credinţă şi 
har creativ, dar şi cu alese trăsături de caracter, să performe-
ze şi să se afirme plenar.

Am lăsat la urmă să exprim convingerea că în truda mea din 
ultimii 50 de ani dăruiţi profesiunii am avut mereu alături şi 
am simţit din plin sprijinul familiei mele. Soţia şi fiica mea 
ştiu cel mai bine care este preţul pe care l-au plătit cu gene-
rozitate pentru devenirea şi afirmarea mea în toate planurile, 
fapt pentru care le mulţumesc încă odată cu recunoştinţă.

În final, doresc ca la acest ceas aniversar să mulţumesc comu-
nităţii silvicultorilor pentru onoarea făcută de a fi alături şi 
de a ne bucura că suntem împreună. Vă rog să primiţi întrea-
ga mea gratitudine şi o caldă urare de sănătate deplină şi de 
multe, multe realizări de prestigiu. La mulţi ani, vivat, crescat, 
floreat, 12 şi 15.02.2013.

Prof. dr. ing. Ion I. Florescu, Membru titular al Academiei de Şti-
inţe Agricole şi Silvice, sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 ani.

(*cuvânt de mulţumire ţinut cu ocazia omagierii prof. I. Florescu 
la împlinirea vârstei de 80 de ani, în cadrul ASAS şi al Univ. Tran-
silvania din Braşov).
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Ilustrul profesor universitar dr. ing. 
Iosif Leahu, stea strălucitoare  

în constelaţia silviculturii româneşti  
a dispărut dintre noi

A fost un discipol al eminentului teoretician şi strălucitor 
reprezentant al amenajării pădurilor rămâneşti – profesorul 
Nicolae Rucăreanu, ale cărui concepţii proprii unei gândiri 
spaţiale şi inteligente, multidimensionale le-a aprofundat, 
înscriindu-se în galeria de aur a celor mai profunzi gânditori 
din acest domeniu.

Autorul a patru tratate de Amenajare a pădurilor şi de Den-
drometrie şi a peste 160 de lucrări ştiinţifice profesorul Iosif 
Leahu a apreciat şi sprijinit Revista de Silvicultură din Bra-
şov, încă din primii ani de apariţie, ridicând prestigiul acestei 
reviste prin articolele de un înalt nivel ştiinţific:

•	 ,,Metode şi modele biometrice, pluricriteriale de stabilire 
a mărimii posibilităţii de produse principale şi de condu-
cere structural funcţională a pădurilor prin amenajament” 
(R.S: 11-12/2000);

•	 ,,Implicaţiile metodologice ale teoriei generale a sistemelor 
în organizarea, modelarea, fiabilitatea şi conducerea struc-
tural – funcţională a pădurilor” (R.S: 7/1998);

•	 ,,Elemente de teoria informaţiei, teoria energiei informa-
ţionale, teoria fiabilităţii, mentenabilităţii şi stabilităţii 
sistemelor aplicate la stabilirea structurilor optime ale ar-
borilor” (R.S.C. 15-16/2002);

•	 ,,Metode şi tehnici statistice – matematice de eşantionaj 
aplicate în amenajarea pădurilor” (R.S.C. 17-18/2003);

•	 ,,Aplicarea teoriei statistice a selecţiei în monitorizarea sus-

tenabilă a ecosistemelor forestiere” (R.S.C. 19-20/2004);

Profesorul Iosif Leahu a fost un ,,moţ” de mare caracter, ne-
înregimentat politic, neafectat de grupurile de simpatizanţi 
ale profesorilor, care a sprijinit acţiunile profesionale ale 
Societăţii ,,Progresul Silvic”,ca membru activ al Comitetului 
de Redacție , participând până în ultimele zile la lansări de 
carte (fig.1.),

Fig.1. Profesorul Iosif Leahu la lansare de carte

 încoronări de arbori excepţionali (fig.2.) ori sesiuni ştiinţi-
fice (fig.3.). Avea mereu o atitudine prietenoasă de bonom, o 
observaţie veselă, un umor inteligent şi fin.

NECROLOG
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Fig.2. Profesorul Iosif Leahu la încoronarea „regelui molizilor” 
din Poiana Braşov

Fig.3. Profesorul Iosif Leahu la Sesiunea Ştiinţifică privind 
arborii excepţionali

A fost nu numai un profesor remarcabil, un iubitor de pădure 
şi un militant pentru dreptate ci şi un tată excepţional ,,nea-
plecat în faţa furtunilor vieţii”. Rămas şi tată şi mamă a cinci 
copii, când cel mai mic avea numai un an, a reuşit să-şi creas-
că în mod exemplar aceşti copii, să-i educe, să-i pregătească, 
inclusiv la facultăţi, asigurându-le un viitor fericit. Nu i-a 
fost uşor, uneori avea în maşină un sac de pâini pentru cei 
cinci copii, dar cu o dragoste neţărmurită a învins toate gre-
utăţile şi a făcut oameni de nădejde din aceşti copii.

Alături de familia îndoliată, de colegi şi prieteni, Redacţia 
Revistei de Silvicultură deplânge cu durere în suflet dispa-
riţia strălucitului profesor şi tată, păstrând mereu amintirea 
unui om adevărat, cu caracter ferm, model de profesionalism, 
de ţinută morală şi devotament familial.

Dumnezeu să-i dea odihnă, în linişte şi pace!

Valentin Bolea
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Cercetătorul dr. ing. Gheorghe Gava un 
intelectual de marcă, cu înaltă ţinută morală, 

un om de valoare, sincer, generos şi curajos, un 
cronicar talentat al Revistei de Silvicultură şi 

Cinegetică – a încetat din viaţă.
A fost un lider al promoţiei sale universitare, terminând Fa-
cultatea de Silvicultură din Braşov cu Diplomă de Merit.

A muncit cu pasiune şi dăruire 35 de ani, ca cercetător la In-
stitutul de Cercetări Forestiere şi apoi la Institutul de Cerce-
tări şi Amenajări Silvice Filiala Braşov.

A fost cooptat ca şi cadru didactic asociat la Facultatea de 
Silvicultură Braşov.

Pe lângă frumoasele lui aptitudini profesionale s-a remarcat 
implicarea atât în viaţa comunităţii în care a trăit ,fiind su-
fletul întâlnirilor aniversare ale promoţiilor de învăţători şi 
ingineri din care a făcut parte cât şi în viaţa societăţii, păs-
trând necontaminată politic independenţa şi integritatea 
gândirii.

A militat întreaga lui viaţă pentru o societate mai curată, mai 
dreaptă şi mai bună, în cadrul căreia omul să fie promovat, 
nu pe criterii politice ci după valorile

sale intrinseci, după aportul muncii depuse. Pentru tăria de 
caracter şi prestigiul său moral, profesional şi civic a primit 
titlul de ,,Fiu al Argeşului” apreciere mai mult decât măguli-
toare.

Îşi iubea colegii, îi cinstea pe profesori ori pe înaintaşi şi cu 
mult talent elabora omagieri ale personalităţilor, fiind croni-
carul cu pană de aur al Revistei de Silvicultură şi Cinegetică 

– cronicar şi prieten pe care îl regretăm foarte mult.

A participat activ la sesiuni ştiinţifice, şedinţe ale Societăţii 
Progresul Silvic, ori lansări de carte-fig.1.

Fig.1.Lansare de carte în sala bibliotecii ICAS

Era un coleg amabil, sociabil, care şi după pensionare ne vizi-
ta împreună cu distinsa sa soţie la ICAS şi la Redacţia Revis-
tei de Silvicultură şi Cinegetică. La ultima vizită, ne-a vorbit, 
de tragicul verdict al medicilor şi cu acelaşi aer echilibrat şi 
jovial dintotdeauna şi-a luat rămas bun cu resemnare şi curaj, 
rar întâlnit. Dumnezeu să-i ierte şovăielile în credinţă şi să-l 
aşeze unde merită, în lumea drepţilor.

Valentin Bolea
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Ing. Ion Catană, un prestigios şef de 
ocol silvic s-a stins din viaţă

În ziua de 4 octombrie 2012, s-a stins din viaţă bunul şi dis-
tinsul nostru coleg ing. Ion Catană, bine cunoscut în lumea 
silvicultorilor, ca unul dintre cei mai prestigioşi şefi de ocol 
silvic din judeţ şi din ţară.

Inginerul Ion Catană, s-a născut la 25 ianuarie 1929, în co-
muna Corbi, judeţul Argeş, într-o familie de ţărani înstăriţi 
şi vrednici, fiind al doilea dintre cei patru copii, între care au 
fost trei băieţi şi o fată. Ocupaţia de bază a părinţilor a fost 
agricultura şi creşterea animalelor. Comuna corbi este situa-
tă în zona de munte a râului Doamnei, un afluent important 
al râului Argeş. În amonte de Corbi se află comuna Nucşoara, 
locul de unde s-a înfiripat şi organizat (în anii de după al doi-
lea război mondial) rezistenţa românilor împotriva sistemu-
lui comunist, rezistenţă care a durat mai bine de un deceniu, 
cantonată pe versantul sudic din munţii Făgăraşului. Se ştie, 
de altfel, că satele situate în partea de nord a râului Doam-
nei, sunt populate cu oameni bogaţi, gospodari şi vrednici, 
care n-au primit cu supunere ,,binefacerile!” comunismului; 
în această zonă nu s-au înfiinţat cooperative agricole de pro-
ducţie (C.A.P.). În acest context, familia Catană a hotărât ca 
din cei patru copii, unul să rămână acasă să se ocupe cu agri-
cultura şi oieritul iar ceilalţi trei să înveţe carte. Au reuşit 
astfel ca unul dintre băieţi să înveţe să ajungă inginer silvic, 
altul profesor şi fata educatoare.

Ion Catană a urmat cursurile Liceului Comercial di Câmpu-
lung Muşcel între anii 1941 – 1949, apoi cursurile Facultăţii 
de Silvicultură din Braşov între anii 1949 – 1954. În calitate 
de elev şi de student s-a remarcat ca un tânăr serios şi în-
zestrat, având tot timpul rezultate foarte bune la învăţătură.

În timpul facultăţii s-a comportat ca un student şi coleg bun, 
care a ştiut să menţină o linie de echilibru între solicitările 
noului regim şi conştiinţa lui de intelectual român şi creştin 
convins. Originar de pe valea Râului Doamnei, dintr-o co-
mună vecină cu Nucşoara a fost de multe ori ademenit prin 

tot felul de promisiuni să colaboreze cu securitatea pentru 
a-i deconspira pe cei fugiţi în munţi. A ştiut să se ferească 
diplomatic şi inteligent de ceea ce îi era profund respingător, 
fără să facă rău cuiva şi fără să-şi facă sieşi rău.

Ocolul Silvic Domneşti, fiind dintre cele mai mari din judeţul 
Argeş, cu o întindere de peste 30.000 ha, cu o lungime de 
peste 100 km pe direcţia NS şi o lăţime de peste 30 km pe di-
recţia EV, cuprinde toate formele de relief, de la munţi înalţi 
(vârful Moldoveanu, 2544 m), până la coline joase (aproape 
de piteşti), existente în întreg bazinul hidrografic al Râului 
Doamnei. Suprafaţa împădurită a ocolului este acoperită în 
principal cu specii de răşinoase, fag şi în mai mică măsură, 
de stejari şi de foioase. Din aceste păduri s-a recoltat anual 
peste 100.000 m3 masă lemnoasă prin aplicarea de metode 
ştiinţifice de exploatare (tăieri succesive şi progresive, par-
chete mici sau la margine de masiv, orientate pe curbele de 
nivel) favorabile atât regenerării naturale a pădurilor, cât şi 
protecţiei mediului înconjurător. Bogăţia florei din acest ocol 
este dublată de o faună cinegetică la fel de bogată în specii de 
vânat mare, valoros (cerb, căprior,capră neagră, urs, mistreţ 
etc.). Aici a fost creată şi menţinută o rezervaţie de urşi; de 
asemenea Ocolul Silvic Domneşti se poate mândri că de aici 
s-a recoltat înainte de revoluţie un trofeu ce a reprezentat 
recordul mondial la această specie.

Inginerul Ion Catană a condus cu succes în calitate de şef de 
ocol, această mare unitate administrativ forestieră, cu com-
petenţă şi autoritate ştiinţifică aproape patru decenii.

Sigur că, într-o astfel de prezentare, nu este locul şi spaţiul 
pentru a include toate marile sale realizări în materie de gos-
podărire raţională şi eficientă a pădurilor, realizări care sunt 
numeroase şi importante. Merită menţionat că actualul se-
diu al ocolului, construit în 1968, este opera lui; a fost gândit, 
proiectat şi executat de ing. Ion Catană.
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Este uşor de înţeles că un inginer silvic care-şi desfăşoară în-
treaga activitate profesională la un singur ocol, poate să rea-
lizeze mult, dar şi să-şi vadă rezultatul muncii lui încununat 
cu mari satisfacţii. Inginerul Ion Catană este printre puţinii 
silvicultori care au lucrat de la tinereţe până la bătrâneţe la 
un singur ocol. Dacă el a avut un prieten mai bine ancorat 
prin minister, el nu se ducea la acesta să-i ceară o promova-
re, cum obişnuiau cei mai mulţi. El îi spunea aşa: ,,dacă eşti 
prieten cu mine ajută-mă să rămân la ocol, eu nu vreau să fiu 
şef nici la direcţie nici în altă parte!”. A rămas la ocol, a iubit 
natura, a muncit cu entuziasm şi cu consecvenţă, a fost res-
pectat şi apreciat. A fost o personalitate proeminentă atât în 

mediul profesional cât şi în societatea civilă.

După pensionare, s-a implicat în activitatea comunităţii din 
satul său natal, unde a locuit toată viaţa şi unde şi-a înte-
meiat o familie frumoasă şi respectabilă. Soţia lui, doamna 
Maria Catană, o persoană distinsă şi vrednică, a condus cu 
inteligenţă familia prosperă şi durabilă, binecuvântată cu co-
pii şi nepoţi:o fată, în prezent medic la Satu Mare şi un băiat, 
silvicultor, şi el tot la Ocolul Silvic Domneşti; nepoţii patru la 
număr, toţi sunt inteligenţi, sănătoşi şi reuşiţi; nişte tinere 
speranţe!

Anca Teodora



APEL LA RAţIUNE ŞI RESPONSABILITATE
Societatea Progresul Silvic susţine declaraţia actualizată a specialiştilor Academiei Române, după analiza proiectului de 
exploatare minieră, prezentat în Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în luna iunie 
2013 (http://crct.ro/nj9s,) privind cele 21 argumente fundamentate ştiinţific care impun oprirea proiectului de exploatare 
intensivă a aurului cu utilizarea de cianuri, de la Roşia Montană, ca fiind în mod vădit dezavantajos pentru statul român 
şi în contradicţie cu prevederile legale şi consideră necesar să precizeze următoarele:
•	 Fiecare hectar de pădure care se defrişează pentru cele 4 cariere de exploatare de la suprafaţă degajă zilnic 120-220 

kg oxigen (necesar vieţii locuitorilor din Roşia Montană) şi absoarbe zilnic 220-290 kg bioxid de carbon (contribuind 
la diminuarea efectului de seră).

•	 Fiecare arbore ori pom fructifer care se taie pentru amenajarea lacului de decantare a cianurilor cu suprafaţa de 367 
ha, emană zilnic 6 kg oxigen şi absoarbe zilnic 12 kg CO2 împreună cu alte noxe din atmosfera localităţii Roşia Montană.

•	 La Baia Mare, în 2007, când poluarea se redusese mult faţă de perioada comunistă, dar încă mai funcţionau 
întreprinderile de prelucrare a neferoaselor (inclusiv flotaţiile de prelucrare cu cianuri a aurului şi argintului), 
analizele foliare la plantele forestiere indicau o poluare complexă puternică (pragul european de toxicitate – 
Bonneau 1988, Bergmann 1992 – era depăşit de: 15,4 ori la mangan, 7,1 ori la plumb, 4,5 ori la cadmiu, 3,3 ori la zinc, 
2,0 ori la natriu, 1,5 ori la cupru şi 1,4 ori la sulf). La Roşia Montană, redarea în funcţiune a exploatării şi prelucrării 
minereului de aur şi argint cu cianuri, la scară mult mai mare decât în trecut, poluarea va fi mult mai puternică.

•	  Mai mulţi reprezentanţi de vârf ai Universităţii Politehnice Bucureşti şi Institutului Geologic al României (în frunte 
cu prof. Toma Petre Ghiţulescu şi directorul ştiinţific Justin Andrei) s-au opus de-a lungul timpului la dezvoltarea 
exploatărilor extensive de la Roşia Montană, susţinând că situaţia litologică şi tectonică a bazinului de decantare pe 
amplasamentul propus pe V. Cerna conduce la contaminarea apelor subterane de pe raza localităţilor Bucium, Rada, 
Bucium Sat, Cerbu, Cărpiniş şi Abrud. Această „bombă ecologică” va acţiona continuu, unda de poluare avansând lent 
dar implacabil şi netratabil până în bazinul Arieşului, ajungând apoi în Mureş.

•	 în 2000, în urma unor ploi foarte puternice, ruperea unui baraj al iazului de decantare pentru cianuri a societăţii 
Aurul S.A. Baia Mare a dus la poluarea Tisei (de unde a ajuns şi în Dunăre), producând distrugeri ale faunei de pe 
700 km ai cursului râurilor din România şi Ungaria 
(moartea a 1200 t peşte) şi contaminarea resurselor 
de apă pentru 2 milioane de oameni. Cantitatea de 
cianură (120 t) care a ajuns în mediu în anul 2000 ar fi 
fost suficientă să omoare aproximativ 1 miliard de 
oameni, de aceea este considerat unul din cele mai mari 
dezastre ecologice din Europa, din deceniul respectiv. 
Prognozele internaţionale susţin că astfel de extreme 
climatice (furtuni puternice însoţite de precipitaţii 
abundente şi amplificări de vânt) vor fi din ce în ce mai 
frecvente şi mai puternice putând provoca accidente 
ecologice devastatoare în cazul celor 215.000.000 t de 
reziduuri nocive care se vor depozita pe Valea Cerna. 
Aceste reziduuri conţin, pe lângă cianuri, o cantitate 
importantă de acid sulfuric, metale grele toxice (mercur, 
plumb, cadmiu) şi arsen.

•	 Cianura (sare a acidului cianhidric HCN, ex. cianura de potasiu KCN) este una din otrăvurile cu cel mai rapid efect. 
Doza mortală pentru om a cianurii este de 1 mg CN-/kg greutate corporală şi 0,2 mg CN-/l apă la peşti. La concentraţii 
de peste 3 mg CN-/l apă un râu este considerat drept mort. Soluţia de cianură din lacurile de decantare afectează şi 
ecosistemele înconjurătoare, deoarece păsările şi animalele se adapă cu apă contaminată.

•	 în ultimii ani, scurgeri, deversări şi accidente ce au ca numitor comun cianura au fost înregistrate în lumea întreagă. 
Efectele produse de deversările de cianură persistă în mediu ani de zile (www.finaciar.ro).

•	 Indexul de performanţă al mediului (EPI), determinat în 2008 de Centrul de Cercetare a Universităţii yale şi Columbia 
situează România pe locul 83 din 149 de state, ultimul loc din Uniunea Europeană şi din grupul naţiunilor est-central 
europene, pe locul 98 la vitalitatea ecosistemelor şi pe locul 88 la sănătatea mediului (indicele DALy). Aprobarea 
proiectuli Roşia Montană, în contrast cu toate măsurile de desfiinţare a surselor de poluare din România, ar determina 
înrăutăţirea şi mai gravă a condiţiilor de mediu din România.

•	 După incidenţa deceselor şi dizabilităţilor suferite din cauza factorilor de mediu, multiplicată cu speranţa de viaţă 
(vârsta decesului ori handicapului fizic permanent – Disability Adjusted Life years), urmărit de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii, România se află pe ultimul loc din UE şi Europa Centrală şi de Est. în Baia Mare, în 1989, când industria 
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de prelucrare a metalelor neferoase (inclusiv a aurului şi argintului) era la nivel maxim, speranţa medie de viaţă era 
de numai 58 ani (Nădişan, Cherecheş, Ieremia, 2001), mai scăzută cu 10 ani faţă de media naţională şi mai scăzută cu 
15-20 ani faţă de media statelor dezvoltate (Bolea şi Chira 2009). Prin aprobarea proiectului Roşia Montană speranţa 
medie de viaţă din zona afectată va scădea.

•	 în numeroase regiuni din lumea întreagă folosirea cianurii în minerit este interzisă:
 - Montana (SUA), decizia Curţii din aprilie 2006;
 - Colorado (SUA), votul Comisiei Regiunii din 27 februarie 2004;
 - Wisconsin (SUA), votul Senatului din 5 noiembrie 2001;
 - Turcia, Constituţie, art. 56, decizia 2311/1997;
 - Cehia, lege votată de parlament în sept. 2002;
 - Germania, Decret din 2002;
 - Uniunea Europeană în 15 decembrie 2000 recomandă ca 

cianura să fie îndepărtată din deşeurile miniere înainte 
ca acestea să fie depozitate în lacuri de decantare.

•	 Distrugerea vieţii în ecosistemele forestiere şi acvatice 
din inima ţării Moţilor, perturbarea echilibrului natural 
prin crearea unui lac mort, plin de otravă, de 367 ha şi 
a unor cariere de piatră în locul a 4 munţi acoperiţi de vegetaţie verde, din regiunea turistică a Munţilor Apuseni, 
renumită pentru produsele alimentare ecologice, apa plată, plantele medicinale etc. şi afectarea Parcului Natural 
Apuseni, care include şi Arieşul Mare la sud, regiune cu un pitoresc unic în Carpaţii româneşti este contrară intereselor 
de protecţia naturii, de promovare a turismului şi înrăutăţeşte atât sănătatea populaţiei de la Roşia Montană cât şi 
prestigiul întregii ţări.

•	 în locul acestor catastrofe ecologice iresponsabile, considerăm raţional asigurarea locurilor de muncă prin atragerea 
unor fonduri ale Uniunii Europene şi a autorităţilor locale şi naţionale pentru folosirea la capacitate a păşunilor şi 
fâneţelor, mărirea şeptelului de bovine, cabaline, ovine, caprine, creşterea păsărilor sau albinelor, diversificarea 
profilului agricol, prin cultivarea nucului sau a arbuştilor fructiferi, prelucrarea fructelor, procesarea produselor 
agricole (carnea, laptele, fructele) sau prelucrarea lânii şi pieilor.


