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Scrisoare deschisă  
către Președintele Senatului

Stimate Domnule Președinte Călin Popescu Tăriceanu,
Am luat cunoștință de constituirea Comisiei comune a 
Camerei Senatului și a Deputaților pentru revizuirea 
CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI și vă supunem atenției o 
completare a Articolului 35, având în vedere situația de-
zastruoasă a mediului de viață din România și rolul din 
ce în ce mai important al pădurilor, pe măsură ce efec-
tele schimbărilor climatice se fac simțite, în redresarea 
echilibrului ecologic și crearea unui mediu înconjurător 
sănătos în România.
Indexul de performanță al mediului (EPI) determinat 
în 2014 de Centrul de Cercetare al Universității Yale și 
Columbia situează România pe locul 86 (scor 50,56) din 
178 state, ultimul loc din Uniunea Europeană și din gru-
pul națiunilor est-central europene. Această situație se 
poate redresa prin reconstrucția, conservarea, proteja-
rea și dezvoltarea durabilă a pădurilor.
 » Ecosistemele forestiere contribuie la reducerea efec-
tului de seră prin absorbția a 220-290 kg CO2 pe zi, 
pe hectar.

 » Coroana arborilor interceptează și încetinește căde-
rea precipitațiilor la sol, iar sistemul radicelar reține 
apa înfiltrată în sol, reducând coeficientul de scurgere 
a apelor pe versanți de la 0,67 în teren defrișat la 0,24 
în pădure.

 » Prin defrișarea pantelor de 45O și a terenurilor de-
gradate, eroziunea crește de la 0,1-2,5 m3/an/ha sub 
pădure, respectiv până la 140-750 m3/an/ha, după tă-
ierea pădurii sau în lipsa acesteia. Ori, este cunoscut 
faptul că cea mai mare cantitate de carbon sechestrat 
în pădurile țării noastre se află în sol (cca. 700 mili-
oane tone, din totalul de aproximativ 1200 milioane 
tone). Așadar, tăierile rase favorizând eroziunile și 
alunecările de teren sunt incompatibile cu eforturi-
le actuale ale umanității de a stabiliza clima (Giurgiu, 
2010).

 » În regiunile împădurite din România, turbiditatea me-
die a râurilor este de 100 g/m3, față de până la 5000 
g/m3 în râurile din zonele despădurite și fără pădure.

După incidența deceselor și a dizabilităților suferite din 
cauza factorilor de mediu, multiplicată cu speranța de 
viață (vârsta decesului ori handicapului fizic permanent 

– Disability Adjustad Life Years), urmărit de Organizația 
Mondială a Sănătății, România se află pe ultimele locuri 
în Uniunea Europeană (WHO 2014).

Mortalitatea infantilă, cauzată în mare parte de boli 
ale căilor respiratorii se ridică în medie pe România la 
26% , mult mai mare decât în Japonia, Suedia, Finlanda, 
Franța, Germania, Norvegia, Slovenia, Spania, Elveția, 
Belgia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Austria etc.
Transformarea zonelor verzi din orașele României în 

„păduri urbane“ ar contribui la îmbunătățirea calității 
aerului prin degajarea a 120-220 kg oxigen, pe zi, pe hec-
tar și prin reținerea anuală a 65 tone pulberi la hectar.
Arborii din aliniamentele stradale, scuaruri și parcuri 
pot contribui la purificarea aerului prin acumularea și 
metabolizarea de până la 905 ppm plumb, 60 ppm cad-
miu, 20 ppm fluor, 31.320 ppm clor, 1869 ppm natriu, 
100 ppm cupru, 816 ppm zinc, 1044 ppm fier, 13.200 
ppm sulf, 31.120 ppm calciu (Bolea & Chira, 2008).
Arborii, cu coroana bine dezvoltată, absorb zilnic 12 
kg CO2 și contribuie zilnic la purificarea aerului cu 6 kg 
oxigen, reținând anual și 1,4 kg poluanți din aer,
Garantarea unui mediu de viață sănătos nu se poate 
face fără supravegherea mai atentă a calității aerului, 
prin completarea rețelei actuale de stații cu analizoare-
fizico-chimice cu o rețea intensivă de biomonitorizare, 
așa cum se practică în toate țările care au cu adevărat 
grijă de sănătatea populației și așa cum s-a experimen-
tat în Brașov și Baia Mare în baza proiectelor:
Services to support Urban Green management in Ro-
mânia, finanțat de guvernul Belgiei, RNP și Primăria 
Brașov (Bolea & Chira,2005)
Biomonitorizarea mediului urban derulat cu sprijinul 
financiar al UE, prin Programul Phare CBC, (Monitori-
zarea poluării prin bioindicatori: Bolea & Chira, 2009)
Schimbarea climatică este una dintre cele mai mari 
priorități căreia trebuie să-i facem față astăzi.
I.P.C.C. (Intergoverrnmental Panel on Climate Change) 
estimează că fenomenele extreme, precum furtunile, 
incendiile de pădure, secetele și valurile de căldură vor 
deveni din ce în ce mai dese și mai grave. În Uniunea 
Europeană daunele produse de furtuni depășesc 50% 
din totalul daunelor înregistrate în sectorul forestier. 
În România au crescut semnificativ doborâturile produ-
se de vânt în ultimele decenii (Popa 2006, Simionescu 
et al. 2001, 2012). Efectele combinate ale schimbărilor 
climatice vor afecta funcțiile socio-economice și ecolo-
gice ale pădurilor din Europa avertizează Comisia Euro-
peană în „Cartea Verde“.
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„Întrucât absorb cantități uriașe de carbon, pădurile vor 
juca un rol de bază în eforturile de menținere a încălzi-
rii globale sub 2oC”, a afirmat Connie Hedegaard-comi-
sarul european pentru politici climatice.
La Congresul Forestier Mondial din octombrie 2009 s-a 
precizat că despădurirea și degradarea pădurilor repre-
zintă 17-20% din emisiile de CO2 pe Terra (Barthod & 
Guilton, 2009).
În ultimele două secole, în România, procentul de 
împădurire a scăzut de la aproximativ 60% la 27% în 
2010 (la 23% dacă se iau în considerare numai pădu-
rile funcționale sub raport ecologic) (Giurgiu, 2010), în 
timp ce, în ultimii 60 de ani Ungaria a dublat suprafața 
pădurilor, iar în ultimii 160 de ani, Franța a dublat de 
asemenea suprafața pădurilor.
În România, suprafața pădurilor s-a redus în ultimii 
160 ani cu trei milioane hectare, ajungând la un procent 
de împădurire de 26%, mai mic decât nivelul mediu în 
Uniunea Europeană de 42%. Menționăm că țările euro-
pene, cu condiții naturale apropiate de spațiul geografic 
românesc au un procent de împădurire de: 63% Slove-
nia; 47% Austria; 43% Bosnia sau 41% Slovacia.
În consecință, conform „Strategiei Naționale pen-
tru Dezvoltare Durabilă” din 2008 și a ”Programului 
național de împădurire”, adoptat prin Codul silvic din 
2008, în România trebuie împădurită până în 2035 o 
suprafață de 2 milioane hectare, în afara actualului fond 
forestier. Pădurea creată pe această suprafață ar putea 
absorbi anual prin fotosinteză o cantitate de cel puțin 
20 milioane de tone de CO2. Pentru aceasta, trebuiau 
împădurite anual, în perioada 2010-2035 câte 80.000 
hectare, ceea ce nu este respectat (s-au împădurit anual 
de 70-80 de ori mai puțin decât era prevăzut - Giurgiu, 
2013 ).
Din străvechile păduri ale Rămâniei au mai rămas ca 
vestigii istorice valoroase pădurile virgine și exemplare-
le excepționale de arbori care trebuie ocrotite și la nivel 
de constituție.
Pentru prevenirea colapsului ecologic și garantarea redre-

sării ecologice se impune completarea CONSTITUȚIEI 
ROMÂNIEI cu unele prevederi minimale privind:
 » reconstrucția, conservarea, protejarea și dezvoltarea 
durabilă a pădurilor, atât în zonele de câmpie, expuse 
deșertificării și inundațiilor, cât și în regiunile cu relief 
accidentat,expuse alunecărilor de teren și eroziunilor.

 » transformarea zonelor verzi în păduri urbane, așa 
cum se face în SUA, Japonia, Canada, Austria, Ger-
mania, Cehia, Slovacia, Suedia, Olanda, Spania, Ma-
roc, Marea Britanie etc.

 » absorbția fondurilor europene și de la bugetul național 
pentru împăduriri, amenajarea în complex a bazine-
lor hidrografice, corectarea torenților și întreținerea 
investițiilor efectuate, atât în fondul forestier, cât și 
în intravilanul localităților, evitând pierderile de vieți 
omenești și imense pagube materiale, introducând în 
circuitul economic și ecologic a unor mari părți de te-
renuri degradate sau cu fertilitate agricolă scăzută și 
protejând localitățile, căile de transport și obiectivele 
economice, sociale și strategice.

Fondul Forestier Național este, după caz, proprieta-
te publică sau privată și constituie BUN DE INTERES 
NAȚIONAL, conform Codului Silvic și tocmai de ac-
cea propunem ca Articolul 35 din Constituția actuală 

”Dreptul la mediu sănătos” să fie completat și reformu-
lat după cum urmează:
Statul recunoaște dreptul orcărei persoane la un mediu 
înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, luând mă-
suri concrete de:
 » Creștere a fondului forestier la 40% din teritoriul Ro-
mâniei,

 » Promovare a pădurilor urbane în toate orașele României.
 » Urmărire mai atentă a calității aerului nu numai prin 
stațiile fizico-chimice existente, ci și prin biosuprave-
ghere.

 » Ocrotire și conservare durabilă a pădurilor virgine și 
a arborilor excepționali ca și componente ale patri-
moniului național și universal.

Inginer Gheorghe Gavrilescu
Președintele Societății Progresul Silvic din România;

Profesor universitar dr. ing. Ioan Florescu
Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice;

Inginer silvic Ion Cioară
Expert tehnic judiciar/extrajudiciar în domeniul Siviculturii

Fost consilier tehnic la Comisia de Agricultură și Sivicultură a Camerei deputaților (1990-2000);

Cercetător științific dr.ing. Valentin Bolea
Redactor șef al Revistei de Silvicultură și Cinegetică.

21. 05. 2014.
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Editorial

Ghidul inginerului silvic  
în contextul schimbărilor climatice

GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA

1. Introducere
În zilele noastre, inginerii silvici, precum toată omeni-
rea, se confruntă cu „cel mai global” proces: schimbările 
climatice considerate de forumurile internaționale de 
specialitate „ca reprezentând o amenințare cu potențial 
reversibil pentru societate și planeta noastră” (Ministe-
rul Mediului și Pădurilor: Strategia Națională a Româ-
niei privind Schimbările Climatice 2013-2020).
Luând cunoștință de toate reglementările internaționale 
și naționale (cap. 2), inginerii silvici sunt chemați să do-
vedească complexele cunoștințe ecosistemice și ecolo-
gice acumulate în facultate și consolidate în producție 
și să contribuie la creșterea capacității de sechestrare a 
carbonului de cate arbori și păduri, atât în fondul fores-
tier, de stat și privat, cât și perdele forestiere, culturi lig-
nicole energetice, parcuri dendrologice și zonele verzi.
Este momentul în care inginerii silvici, cunoscuți pen-
tru generozitatea lor față de societate și atașamentul lor 
față de pădure, își pot etala în toată plenitudinea, mă-
iestria și polivalența profesională:
 » Intuind evoluția în timp a ecosistemelor forestiere și 
contrabalansând, prin măsuri silviculturale, efectele 
negative ale schimbărilor climatice;

 » Reacționând cu promptitudine la toate efectele acci-
dentelor climatice și consolidând prin măsuri silvicul-
turale, stabilitatea și rezistența pădurilor;

 » Adaptând măsurile silviculturale, sub raportul intensității 
și periodicității lucrărilor în sensul consolidării ecosis-
temelor forestiere din punctul de vedere al structurii, 
biodiversității și cerințelor ecologice ale speciilor pentru 
a asigura stabilitatea și îndeplinirea optimă a funcțiilor;

 » Extinzând preocupările silviculturale de la fondul fo-
restier la mediul urban și rural prin creșterea capacității 
de fotosinteză și de stocare a CO2 de către arborii și 
vegetația lemnoasă a orașelor și satelor și mărirea efec-
telor de ameliorare a mediului de viață prin transfor-
marea zonelor verzi în păduri urbane și periurbane.

2. Reglementările internaționale și 
naționale privind schimbările climatice
 » Grupul Interguvernamental asupra Schimbărilor Cli-

matice evidențiază în raportul de evaluare din 2007:
 › Creșterea cu aproximativ 80% a emisiilor de CO2 

între anii 1970-2004 și anume cu 145% în sectorul 
energetic și cu 120% în sectorul de transporturi (în-
tre 1990 și 2004 creșterea a fost de 28%);

 › Creșterea temperaturii medii globale de 0,9o C, com-
parativ cu temperatura medie din epoca preindus-
trială (accentuată în ultimii 50 de ani);

 › Topirea accelerată a ghețarilor și calotelor glaciare și ri-
dicarea nivelului mărilor și oceanelor cu 3,1 mm/an în 
perioada 1993-2003, comparativ cu 1,8 mm în perioada 
1961-2003;

 › Intensificarea și creșterea frecvenței fenomenelor 
meteorologice extreme.

În acest context, silvicultorii vor acționa în spiritul re-
glementărilor internaționale și naționale:
 » Convenția națiunilor Unite asupra Schimbărilor Cli-
matice (UNFCC) semnată în 1992 la Rio de Janeiro 
ratificată de 190 de țări, inclusiv România prin Legea 
nr. 24/1994 care ne obligă să:
 › inventariem și să actualizăm periodic emisiile de 

gaze cu efect de seră la nivel național;
 › elaborăm documente pragmatice pentru reduce-

rea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea 
capacității naturale de absorbție a CO2 din atmosferă;

 › integrăm problematica schimbărilor climatice în 
politică și în acțiunile de dezvoltare economică, so-
cială și de protecție a mediului.

 » Protocolul de la Kyoto din Japonia preconizează redu-
cerea emisiilor de gaze cu efect de seră de 5% în peri-
oada 2008-2010 comparativ cu 1990;

 » Rapoartele științifice ulterioare precizează că pentru 
stabilizarea concentrației de gaze cu efect de seră la un 
nivel nepericulos pentru sistemul climatic este nece-
sară scăderea cu cel puțin 50% în 2050 față de 1990 la 
nivel global și cu 60-80% la nivelul țărilor dezvoltate;

 » Uniunea Europeană adoptă în 2007 angajamentul de 
a reduce cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră până 
în 2020 comparativ cu 1990 și aprobă în 2009 un pa-
chet legislativ privind:
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 › extinderea comercializării certificatelor de emisii (EU și 
ETS) și reducerea cu 21% a emisiilor în 2020 față de 2005;

 › reducerea emisiilor din sectoarele diferite din sche-
ma EU și ETS în 2020 cu 10% comparativ cu 2005;

 › asigurarea cadrului legislativ pentru promovarea 
generării energiei din surse regenerabile.

 » Comisia Europeană promovează la nivel comunitar 
măsuri de limitare a efectelor negative ale schimbări-
lor climatice în diferite sectoare de activitate;

 » Cartea albă publicată de Comisia Europeană preco-
nizează măsuri de adaptare naționale la Schimbă-
rile Climatice pentru a asigura un impact minimum 
asupra sistemelor economice și sociale și un grad de 
protecție și conservare adecvat resurselor naturale;

 » Strategia națională asupra schimbărilor climatice 
2013-2020 abordează:
 › reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 › adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

 » Decizia nr. 406/2009/CE privind mecanismul de re-
ducere a emisiilor până în 2020 prin aplicarea sche-
mei E.U. și E.T.S.;

 » Planul de acțiune pentru pregătirea României în ve-
derea implementării pachetului legislativ „Energie – 
Schimbări Climatice” din 2009;

 » În cadrul Directivei 28/2009/CE, România va atinge în 
2020 un procent minimum de 24% din consumul final 
de energie generat din resurse regenabile de energie;

 » Prin „Planul Național de Acțiune privind eficiența 
energetică” s-a prevăzut reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în sectorul rezidențial cu 41,5% până 
în 2020 față de media 2001-2005.

Silvicultorii își vor aduce contribuția la reabilitarea, 
extinderea și transformarea spațiilor verzi în păduri 
urbane și periurbane (centurile verzi ale localităților 
și marilor orașe) care constituie o sursă naturală de 
stocare a carbonului prin derularea unor proiecte 
finanțate atât de la bugetele locale naționale, cât și din 
proiectele finanțate de către organismele de finanțare 
internaționale.
 » Strategia Națională a României privind Schimbările Cli-
matice 2013-2020 preconizează două măsuri principale:
 › creșterea capacității naturale de absorbție și stocare 

a CO2 din atmosferă;
 › adaptarea ecosistemelor forestiere la efectele schim-

bărilor climatice.
Legea nr. 289/2002 (art. 3) declară de utilitate publică 
acțiunea de înființare a Sistemului Național al Perdele-
lor Forestiere de protecție. În cazul în care proprieta-
rii terenurilor sunt de acord cu înființarea perdelelor, 
aceștia beneficiază de compensații bănești, iar dacă nu 
sunt de acord, se declanșează procedura de expropie-
re, conform art. 9, alin. 6 din Legea 289/2002. Această 
acțiune de interes național a fost demarată în 2012 de 
către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în colabo-
rare cu Ministerul Mediului și Pădurilor, în conformita-
te cu Legea nr. 213 din 15 noiembrie 2011.

3. Aportul inginerilor silvici în 
menținerea și creșterea suprafețelor cu 
vegetație lemnoasă
3.1 Creșterea suprafeței fondului forestier
După lucrarea „Planul Național de combatere a tăierilor 
ilegale de arbori”:
 » Suprafața pădurii din România este de 6,38 mil.ha 
(din care 4,2 mil.ha proprietate de stat), reprezentând 
26,7% din suprafața țării, față de 29,3% media euro-
peană și față de 35% valoare optimă prin asigurarea 
echilibrului ecologic pe termen mediu;

 » Unui locuitor îi revin 0,33 ha;
 » Suprafața de pădure tăiată ras, prin tăieri ilegale este 
evaluată la 32.524 ha și trebuie împădurită urgent;

 » În acțiunea de împădurire academicianul dr. doc. Vic-
tor Giurgiu (2013) recomandă:
 › Renunțarea la tăierile rase, care sunt în contradicție 

cu legile naturii și trebuie evitate în Carpați;
 › Adaptarea compozițiilor de regenerare și a 

compozițiilor țel la structura compozițională a pă-
durilor virgine din zona dată.

Prin strategia Națională a României 2013-2020-2030 
se preconizează împădurirea:
 » Terenurilor degradate, neproductive, improprii pen-
tru folosințe agricole;

 » Terenurilor din zonele deficitare în păduri (câmpie 
10,9%; deal 37,2%; munte 51,9%);

 » Terenurilor expuse la inundații, alunecări de teren, 
eroziuni, colmatări;

 » Se preconizează crearea perdelelor forestiere de 
protecție.

Fig. 1 Plantarea perdelei forestiere antipoluante în perimetrul Uzinei 
Kronospan Brașov

 » Crearea coridoarelor ecologice prin Programul 
Național de Împădurire din 2010. În perioada 2012-
2020 se vor împăduri:
 › 12.200 ha terenuri degradate preluate de R.N.P;
 › 12.200 ha terenuri degradate deținute de persoane 

fizice și consilii locale;
 › 38.900 ha terenuri agricole;
 › 90.000 ha terenuri agricole degradate deținute de 
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asociații de proprietari, unități administrativ-teri-
toriale, unități de învățământ sau de cult;

 › 6.700 ha perdele forestiere de protecție.
Lucrările vor fi finanțate de la bugetul de stat și din Fon-
dul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, 
în cadrul Programului Național de Dezvoltare Forestieră.
Materialele de împădurire vor fi produse în pepinierele 
R.N.P. unde producția anuală de 80 milioane de puieți va 
crește corespunzător cu creșterea suprafețelor de împădurit.
Recoltarea materialului de reproducere se va face din 
cele 58.000 ha de rezervații de semințe și din cele 700 ha 
plantații semincere, în care se vor prefera proveniențele 
mai rezistente la secetă și rupturi de vânt.
3.2. Evitarea despăduririlor
Conform Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu 
Efect de Seră din 2012, pădurile din România stochează 
anual o cantitate medie de cca. 42,9 Mt CO2 cq, repre-
zentând 25% din emisiile totale la nivelul ultimilor ani.
Prin degradarea pădurilor, despăduriri și atribuirea de 
alte utilizări pentru cultura plantelor sau zootehnie 
scade capacitatea de sechestrare a carbonului.
Din cantitatea de CO2 stocată (24% în rădăcini și sol și 
76% în masa lemnoasă și biomasă – trunchi, ramuri, 
frunze), 38% se eliberează prin despădurire.
3.3. Creșterea procentului de regenerări naturale
Conform paginii web a Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva, aceasta parcurge cu lucrări de regenerare o 
suprafață de peste 18.200 ha (în fondul forestier de stat 
aflat în administrarea sa) de pe care s-a recoltat masă lem-
noasă ca urmare a aplicării tăierilor de produse principale.
Dintre tratamente se preferă tăierile progresive, care au 
caracteristici apropiate de modul în care se regenerează și 
se dezvoltă ecosistemele forestiere virgine (Giurgiu, 2013).
În contextul schimbărilor climatice, în fiecare zonă geografi-
că se vor promova în regenerările naturale speciile cele mai:
 » rezistente la secetă, cu coroanele bine dezvoltate, 
frunzele mai păroase;

 » adaptate la inundații;
 » rezistente la doborâturi de vânt, prin rădăcinile pivo-
tante, puternic ancorate în sol ca bradul sau gorunul.

Se va asigura regenerarea la marginea masivului care să 
împiedice pătrunderea vânturilor vătămătoare.
3.4. Creșterea ponderii energiei regenerabile
Promovarea culturilor de plante energetice contribuie la:
 » Economisirea lemnului de foc produs în păduri;
 » Diminuarea importurilor de energie primară și 
creșterea ponderii energiilor regenerabile;

 » Valorificarea superioară a terenurilor agricole necul-
tivate, părăsite;

 » Sechestrarea bioxidului de carbon din atmosferă.
Înființarea culturilor de plante energetice se poate reali-
za și prin accesarea fondurilor europene nerambursabile.
Cadrul legislativ pentru promovarea energiei din surse 
regenerabile este asigurat prin Directiva 28/2009/CE.

În țara noastră, până în anul 2020, 24% din consumul 
final de energie va fi generat din surse regenerabile de 
energie, conform „Strategiei Naționale a României pri-
vind schimbările climatice 2013-2020”.
Aportul inginerilor silvici la acest obiectiv va consta 
în asigurarea alimentării cu energie în comunitățile 
izolate prin valorificarea resurselor locale de energie: 
instalații de încălzire bazate pe tehnologia panourilor 
solare, instalații de iluminat cu utilizarea panourilor fo-
tovoltaice, eliberarea de „Certificate verzi” pentru ener-
gia din surse regenerabile.
În crearea culturilor energetice pentru biomasă sunt im-
portante câteva repere privind tehnologiile de cultivare:
 » Alegerea soiurilor de salcie energetică Tordis, Inger, 
Torhid, Sven în zonele calde; Dimitros, Tordis și Inger 
în zonele secetoase și Tora, Doris sau Gudrun în zone-
le cu îngheț (http://culturienergeticegiurgiu.ro);

 » Amplasarea culturilor de salcie se face pe terenuri alu-
viale cu umiditate permanentă sau periodică, salcia 
având o mare capacitate de evapotranspirație (16-18 l 
de apă pe zi și pe m2);

 » Înaintea plantării se pregătește terenul prin elimina-
rea buruienilor (distrugerea rădăcinilor și erbicidare);

 » Plantarea se face din martie până cel târziu în mai, cu 
butași de salcie din lujeri de un an (recoltați iarna și 
depozitați în camere frigorifice la -4OC) la schema de 
13.000 butași la hectar;

 » În primii doi ani după plantare se administrează 
îngrășăminte;

 » Recoltarea prin tăierea plantelor la nivelul solului se 
face anual sau la doi-trei ani, toamna sau iarna, după 
căderea frunzelor (în al doilea an producția preconi-
zată de comercianți poate ajunge, în condiții optime, 
la maxim 30-35 t/ha, iar începând din anul al trei-
lea la maxim 40-45 t/ha până la sfârșitul ciclului de 
producție de 25-30 ani; până la testarea acestor hibrizi 
noi - atât d.p.d.v. al tehnologiei, condițiilor de cultură, 
cât și cifrele privind potențialul de creștere prezentate 
de comercianți sunt considerate drept orientative).

Fig.2 Culturi energetice de Salix viminalis  
(Recolta.eucotidianagribusiness, 2011)

 » Concentrarea culturilor, pe 1000-1500 hectare pe 
zonă, permite realizarea unor fabrici de peletizare 
sau brichetare care să permită transformarea bioma-
sei într-o sursă de energie.
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Culturile de Paulownia se remarcă de asemenea prin ur-
mătoarele aspecte:
 » Aceaste specii consumă până la de zece ori mai mult 
CO2 decât oricare altă specie (1200 tone de CO2 pe an) 
și poate produce biomasă când e plantată la schema 
de 1.100 plante/ha, ori cherestea la schemele cu 5-6 
rotații fără replantare de 500-600 plante/ha;

 » Având rădăcini pivotante de până la 10-12 m, are o 
mare capacitate de fixare și stabilizare a solului, îl 
ecologizează și îi îmbunătățește calitățile, asigurând 
protecția sistemelor subterane de apă;

 » Frunzele sunt bogate în azot și au o valoare nutritivă 
ridicată, și se pot folosi pentru alimentația animalelor 
și îngrășarea solului.

Adaptarea diferiţilor hibrizi de Paulownia trebuie testa-
tă pentru condiţiile din România, primele culturi expe-
rimentale nefiind foarte concludente (Kuna et al. 2014).

4. Adaptarea măsurilor silviculturale în 
contextul schimbărilor climatice
4.1. Intensificarea lucrărilor de îngrijire a arbo-
retelor
 » Efectuarea din timp a depresajelor în cazul lăstări șurilor;
 » Degajarea curentă a speciilor principale față de speciile 
pioniere ori față de arbuștii copleșitori (Rubus idaeus);

 » Curățiri puternice pentru formarea și dezvoltarea co-
roanelor;

 » Rărituri curajoase care să situeze toți arborii de viitor 
în etajul dominant. Aceste rărituri sunt necesare pen-
tru că în arboretele prea dese:
 › arborii sunt doborâți de vânt și sunt rupți de zăpa-

dă, având coeficienți de zveltețe (H/D) mai mari de 
1,4; coroane asimetrice, tulpini înclinate, sinuoase, 
cu tensiuni interne și procente ridicate de putregai 
și inimă roșie (la fag);

 › arborii sunt mai expuși la secetă, având coroane 
mici și sistem radicelar redus din cauza concurenței 
mari în spațiul aerian și subteran;

 › arborii ating diametre de 50-70 cm abia la vârste 
mai mari de 120 ani, vârstele la care crește frecvența 
putregaiului și a inimii roșii (Bolea & Velea 2004).

Prin intensificarea lucrărillor de îngrijire a arboretelor 
tinere se asigură păduri bine structurate, corespunză-
toare condițiilor staționale și tipurilor natural funda-
mentale de păduri capabile să reziste și la înrăutățirea 
factorilor climatici.
4.2. Însănătoșirea arboretelor
Capacitatea de absorbție a bioxidului de carbon este di-
minuată de:
 » defolierile cauzate foioaselor (în principal de Lyman-
tria dispar, Tortrix viridana, Operophtera brumata și alte 
Geometridae etc.) și rășinoaselor (Lymantria monacha 
etc.), care au redus considerabil suprafața de fotosin-
tetizatoare;

 » dezrădăcinările și rupturile de vânt și zăpadă care au 
favorizat inmulțiri în masă ale gândacilor de scoarță 

și au afectat vitalitatea arborilor;
 » secetele din zona de câmpie, care au provocat chiar și 
uscarea arborilor.

În acest context, menținerea activă a procesului de seches-
trare a bioxidului de carbon necesită măsuri speciale de:
 » depistare, prognoză și combatere a dăunătorilor prin 
extinderea utilizării feromonilor, inhibitorilor de 
creștere (Dimilin și Rimon) și mai ales a preparatelor 
biologice - bacteriene (Dipel, Foray), fungice și virale, 
precum și integrarea acestora cu metode de combatere 
culturală specifice (Mihalciuc et al. 1995, Chira & Chi-
ra 1996, 2002, 2007, Tomescu et al. 2000, Mihalache 
et al. 2003, Reddemann 2003, Voicescu 2003, Chira et 
al. 2005, Ciornei et al. 2011, Fătu et al. 2012ab, Simi-
onescu et al. 2012, Chira et al. 2013, Duduman 2014);

 » revigorare a arboretelor prin executarea la timp și în 
mod corect a lucrărilor de îngrijire;

 » înmulțire a mușuroaielor de furnici și a cuiburilor de 
păsări care ajută la combaterea insectelor dăunătoare;

 » selecție și promovare a speciilor rezistente la boli, in-
secte și noxe.

4.3. Reducerea pierderilor de carbon din sol și 
îmbunătățirea capacității de absorbție a acestuia
 » Evitarea pregătirii solului pentru împăduriri prin arat 
în condiții de umiditate excesivă a solului;

 » Utilizarea pentru împăduriri a speciilor rezistente la 
secetă care necesită la întreținere mai puține lucrări 
de mobilizare a solului;

 » Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor și protejarea 
materiei organice din sol;

 » Restaurarea carbonului în solurile degradate, cu risc ri-
dicat de eroziune sau deșertificare prin (Blujdea 2006):
 › Fixarea solului prin gărdulețe și cleionaje;
 › Pregătirea terenului pentru plantare în terase pe 

curbe de nivel;
 › Plantarea speciilor adaptate la sol nisipos (salcâm, 

gladiță), pietros (pin, mojdrean, carpiniță etc.), ar-
gilos (cer, gârniță), sărăturat sau alcalinizat (săl-
cioară), acidificat (castan bun, cvercinee) etc.

 » Evitarea defrișării arborilor solitari cu rădăcini pivo-
tante sau a pâlcurilor de arbori;

 » Identificarea și conservarea arborilor excepționali;
 » Evitarea instalării vegetației invazive;
 » Prevenirea eroziunii solurilor prin împăduriri;
 » Reducerea efectelor negative ale precipitațiilor abun-
dente prin crearea de arborete cu consistențe închise.

4.4. Măsuri de consolidare a stabilității ecosisteme-
lor forestiere și de creștere a rezistenței speciilor
După Marcu et al. (1969):
 » Brădeto-făgetele, amestecurile de brad, fag, larice și 
molid sau goruneto-șleaurile rezistă la vânturi cu vi-
teză de până la 29 m/sec;

 » Brădetele, făgetele și gorunetele pure sau cu un amesec re-
dus din alte specii rezistă la vânturi de până la 23 m/sec;
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 » Molidișurile pure sau cu un procent mic de amestec cu 
alte specii rezistă la vânturi de până la 17 m/sec

Transpunerea pe graficul RIOU – NIVERT și LADEN 
(1991) a înălțimii dominante și a raportului dintre 
înălțimea dominantă și diametrul mediu al arborilor de 
clasa întâi de producție pentru principalele specii din ta-
belele de producție românești prezintă o imagine globa-
lă a vulnerabilității pădurilor din România la acțiunea 
agresivă a vântului și constituie pentru inginerii silvici 
un punct de plecare în mărirea rezistenței pădurilor.
Folosirea potențialului de regenerare naturală a păduri-
lor afectate de doborâturi: semințișurile de molid, fag și 
brad instalate în mod natural sub masiv, în banda de la 
marginea pădurii, înainte de doborâre ; capacitatea de re-
generare a molidului, bradului și fagului pe banda externă 
(de 2/3 din înălțimea arborilor) din imediata apropiere a 
marginii arboretului care beneficiază încă de adăpostul 
lateral alăturat; potențialul de instalare al semințișului 
în ochiurile doborâte de vânt (fagul și bradul în ochiurile 
mici de ½ din înălțimea arborilor și gorunul).
Parcurgerea semințișurilor din regenerări naturale cu 
lucrări de accesibilizare, prin deschiderea de benzi și cu 
lucrări de depresaj, pentru reglementarea de timpuriu 
a spațiului de creștere și asigurarea unor parametrii de 
stabilitate corespunzători.

Fig. 3.

La 8–10 ani, când înălțimea dominantă atinge 2–3 m, 
iar numărul de arbori depășește 8.000/ha se face prima 
intervenție, care reduce puternic numărul de arbori la hectar.
La 15 ani, într-o pădure amestecată de molid cu brad, 
prin prima curățire se reduce numărul de arbori de la 
8.000 – 12.000/ha la 5.000 – 7.000/ha (Ichim ș.a., 1982). 
Întârzierea primei intervenții mărește ireversibil coefi-
cientul de zveltețe, cu implicații negative în stabilitatea 
ecosistemului forestier. Modificarea coeficientului de 
zveltețe se poate face numai până la 10 – 15 m înălțime.

Plantarea puieților de molid la scheme rărite: 1,8 m x 
1,8 m; 2 x 2 m; 2 x 1,5 m sau 2,5 x 2,5 m, care:
 » Oferă o garanție de stabilitate până la înălțimea me-
die de 12,5 m (Răescu, 1980);

 » Permite amânarea primelor intervenții până la 
25–30 ani, fără ca parametrii de stabilitate să se 
înrăutățească.

De la 10 m înălțime dominantă, lucrările de îngrijire în 
plantațiile de molid reduc factorul de spațiere

Distanţa medie între arboriS% = x 100
înălţimea medie a celor mai groase 100 exemplare

 » De la 16% la 18% în Norvegia (Braastad, 1975);
 » De la 16% la 20% în Franța (Bartet, 1976).

În cazul plantațiilor dese din România (1,5 x 1,5 m), 
prima intervenție se face la 3-4 m înălțime, prin redu-
cerea desimii de la 5.000 la 2.500 exemplare la hectar și 
se pot programa intervențiile ulterioare după graficul 
experimentat în Franța.
Penetrabilitatea lizierelor pe o fâșie de 50 – 80 m lățime 
prin elagarea arborilor pe 40–50% din înălțimea lor 
și consolidarea arboretelor prin rărire energică în 
tinerețe, când înălțimea dominantă atinge 10–12 m 
înălțime și elagajul se face pe 3–6 m înălțime, atenuea-
ză turbulența vântului.
4.5. Asigurarea unor compoziții și a unor struc-
turi rezistente la accidentele climatice și la secete
Având în vedere că în 2007 temperatura medie globală a 
crescut cu 0,9o C, comparativ cu temperatura medie din 
epoca preindustrială, în zona de câmpie, unde fondul 
forestier este reprezentat pe numai 10,9% din suprafața 
țării, se vor utiliza speciile de arbori și arbuști adaptate 
la clime mai calde și mai uscate ca: stejarul brumăriu, 
stejarul pufos, stejarul virginian, cerul, gârnița, goru-
nul balcanic, fagul balcanic, frasinul pubescent, moj-
dreanul, vișinul turcesc, cărpinița, alunul, salba râioa-
să, lemnul câinesc, dârmoxul etc.
Conservarea resurselor genetice marginale, de limită de 
areal, adaptate la condițiile extreme sau suboptimale și 
a celor cu biodiversitate accentuată (Stănescu & Șofletea 
1998, Pârnuță et al. 2011).
Conservarea populațiilor naturale valoroase de ste-
jari și asigurarea unui areal continuu al speciilor pen-
tru creșterea gradului de adaptabilitate al speciilor la 
schimbările climatice tot mai accentuate.
Corelarea optimă a cerințelor ecologice a speciilor de ar-
bori cu condițiile staționale din perdele antierozionale 
(Popescu 1992).

5. Transformarea spațiilor verzi în 
păduri urbane și periurbane și mărirea 
capacității lor de absorbție a bioxidului 
de carbon
5.1. Pădurile urbane
După Giurgiu și Pătrășcoiu (1928), orașele cu o puterni-
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că industrie chimică și o populație de:
 » 200.000 – 500.000 locuitori au nevoie de până la 55 
ha/1000 loc.;

 » 100.000 – 200.000 locuitori au nevoie de până la 50 
ha/1000 loc.;

 » 30.000 – 100.000 locuitori au nevoie de până la 40 
ha/1000 loc.;

 » 30.000 locuitori au nevoie de până la 30 ha/1000 loc.
În concepția modernă, zonele verzi intravilane necesi-
tă o reconstrucție ecologică prin: înlocuirea arborilor 
periculoși, însănătoșirea și îndesirea arborilor din alini-
amente, parcuri, scuaruri, cimitire, plantarea terenuri-
lor virane, a halelor de steril agricole, crearea perdelelor 
forestiere antipoluante și de protecție a instituțiilor și a 
drumurilor, astfel ca suprafața coroanelor acestora, pri-
vită în proiecție orizontală să depășească suprafața to-
tală a construcțiilor, piețelor, trotuarelor și drumurilor, 
iar structura pădurii urbane astfel alcătuite să permită 
funcționarea ei ca ecosistem forestier care să integreze 
orașul și să îl includă în sistemele sale de echilibru.
Inginerii silvici, care prin formarea lor profesională cu-
nosc cel mai bine cerințele ecologice ale arborilor, bolile, 
dăunătorii și factorii abiotici vătămători și care sunt cei 
mai convinși de efectele pădurii urbane în moderarea 
climatului local, încetinirea vântului și a furiei apelor, 
adăpostirea locuințelor, conservarea energiei, ameli-
orararea căldurilor caniculare de vară, reducerea zile-
lor nesănătoase cauzate de ozon, vor milita în fruntea 
populației orașelor pentru:
 » Oprirea tăierii arborilor din orașe, atât pe domeniul 
statului, al primăriilor, cât și în cel particular;

 » Folosirea, la extinderea spațiilor verzi din zonele po-
luate, a speciilor cu capacitate maximă de metaboliza-
re a sulfului și de acumulare a metalelor grele;

 » Înverzirea cimitirelor și preînverzirea terenurilor cu 
destinație comercială;

 » Neutralizarea poluanților prin amendamente, fertilizări 
(cu îngrășăminte organice și potasice), substanțe anta-
gonice, irigații de levigare ori prin lucrări de arătură;

 » Înlocuirea sării pentru dezăpezire cu nisip, ori clorură 
de calciu;

 » Renunțarea la tăierile neculturale de formare sau 
îngrijire a coroanelor arborilor, din parcuri și alinia-
mente și practicarea unor tăieri culturale adaptate la 
stadiile de dezvoltare și la specie;

 » Limitarea extinderii urbane necontrolate prin modifi-
carea Ordinului 7/2011 privind amenajarea teritoriu-
lui și urbanismului (Bolea, Chira);

 » Derularea unor proiecte finanțate din bugetele locale, 
naționale și internaționale privind crearea, reabilitarea 
spațiilor verzi și transformarea lor în păduri urbane.

Regia Națională a Pădurilor va susține acțiunea de ex-
tindere a zonelor verzi prin asigurarea puieților orna-
mentali de arbori și arbuști, luând măsuri de:

 › mărire a pepinierelor silvice destinate producerii 
puieților ornamentali;

 › diversificare a producției de puieți ornamentali cu for-
me, varietăți și specii adaptate la schimbările climatice;

 › producerea de puieți ornamentali atît în câmp, cât și 
cu rădăcini protejate în recipienți;

 › perfecționarea personalului pentru producerea 
puieților ornamentali prin schimburi de experiență 
la pepinierele cu tradiție în acest domeniu.

Fig.4. Tehnicianul Herman din Ocolul Silvic Firiza, Baia Mare, 
specializat în cultura speciilor ornamentale pentru zonele verzi

5.2. Promovarea centurilor verzi în jurul 
localităților
Pădurile periurbane sau centurile verzi ale localităților 
și marilor orașe reprezintă o prioritate în Strategia 
Națională a României 2013 – 2020 – 2030.
Evitarea defrișărillor de arbori sau a grupurilor de ar-
bori de pe terenurile agricole.
Evitarea instalării vegetației invazive, pe terenurile 
abandonate și folosirea acestor terenuri pentru împă-
duriri.
Crearea de păduri – parcuri, de oaze de odihnă, cu aer 
mai curat ca cel din interiorul localității.
Pentru municipii și reședințe de județ normativele pre-
văd: 12 ha păduri parc la 1.000 locuitori și 18 ha păduri 
de agrement la 1.000 locuitori.
Refacerea contactului om – natură prin amenajarea 
unor obiective instructive:
 » Arbori excepționali cu panouri explicative ale 
performanțelor biometrice ori de longevitate;

 » Arbori groși, uscați, iescari sau lemn mort cu indica-
rea habitatelor pe care le oferă pentru insecte și ciu-
perci;

 » Terenuri pentru sport și alei pentru ciclism;
 » Semne indicatoare pentru turiști;
 » Puncte de belvedere și adăposturi;
 » Indicarea locurilor cu plante medicinale și fructe de 
pădure;



Anul XIX | Nr. 34 | 2014

13

 » Observatoare înalte pentru fotografierea sau înregis-
trarea vânatului.

5.3. Însănătoșirea arborilor din zonele verzi și 
evitarea agresiunilor
Cunoașterea patrimoniului arborescent al orașelor cu 
maximum de precizie, prin folosirea GIS-ului (Mirea & 
Ardeleanu 2009).
Predarea în custodia Asociațiilor de locatari a arborilor, 
arbuștilor și gardurilor vii din scuaruri.
Asigurarea condițiilor de viață decente pentru arborii 
din oraș: teren neasfaltat de 3 x 3 m în jurul arborilor și 
1 m adâncime de sol.
Protejarea arborilor pe șantierele de construcții, 
reparații, zugrăveli, izolații, canalizări.
Evitarea folosirii în orașe a produselor fitosanitare cu 
toxicitate ridicată, prin combaterea biologică a dăună-
torilor.
Întocmirea cadastrului verde și urmărirea anuală prin 
diagnoze foliare a stării fitosanitare a arborilor.
Udatul în perioadele de secetă, mai ales în primii doi ani 
de la plantare.
Reabilitarea arborilor vătămați, bolnavi sau bătrâni 
prin cimentarea scorburilor, ancorare sau fertilizare și 
amendare în funcție de diagnozele foliare.
Înlocuirea treptată a arborilor uscați.
Întreținerea curentă și corectă a arborilor, prin tăieri 
culturale de formare și întreținere adecvate fiecărei 
specii.
Evitarea tăierilor în scaun ori a tăierii ramurilor mai 
groase de 30 cm diametru, care duce la formarea putre-
gaiului lemnului.
Asistența susținută pentru protejarea arborilor de toa-
te pericolele din oraș: vandalism, poluare, aplicarea clo-
rurii de natriu la deszăpeziri, elagaj excesiv, toaletarea 
brutală, tratarea cancerelor, revitalizarea arborilor lân-
cezi (Gavrilescu et al. 2010).
Elaborarea, în colaborare cu serviciile de urbanism, 
agricultură și organismele care se ocupă de drumuri, 
canalizare, telefonie etc.
Alegerea speciilor să țină seamă de toate particularitățile 
de mediu, de însușirile ecologice ale speciilor, de 
rezistența la poluare și capacitatea de absorbție și meta-
bolizare a noxelor (Bolea et al. 2002, Bolea & Chira 2005, 
Bolea & Chira 2009, Condureșteanu 1996, 1997, 2009).

6. Crearea și conservarea perdelelor 
forestiere de protecție
Conform Legii 282/2002, art. 2 sunt cinci tipuri de per-
dele forestiere pentru:
 » Protecția terenurilor agricole contra factorilor clima-
tici dăunători (secetă, viscol);

 » Protejarea solurilor supuse fenomenelor de eroziune;
 » Protecția căilor de comunicație și de transport, în 
special împotriva înzăpezirilor;

 » Protecția malurilor cursurilor de apă și a lacurilor con-

tra curenților, viiturilor, gheții, depunerilor de aluviuni;
 » Protecția antipoluantă și antifonică a localităților și 
obiectivelor economice și sociale.

6.1. Refacerea și extinderea rețelei naționale de 
perdele forestiere antieoliene pentru ameliorarea 
climei afectate de secete de vară și viscole de iarnă
Îngrijirea sau reconstrucția ecologică a perdelelor fo-
restiere de protecție a culturilor agricole și a căilor de 
comunicație.
Inițierea pe 100.000 ha de noi perdele forestiere de 
protecție a culturilor agricole cu lățimea de minimum 
20 m în sud-estul și sudul țării, în cadrul marilor 
exploatații agricole din zonele de stepă și silvostepă, cu 
fonduri de la Uniunea Europeană și parțial din taxa de 
drumuri (Doniță, Radu, 2013).
Aplicarea experienței românești în realizarea perdelelor 
forestiere de protecție (Tomescu, Mușat, Giurgiu, Sece-
leanu, Costăchescu, Dănescu, materiale prezentate la 
Dezbaterea din 15.06.2014 cu tema: Sistemul național 
al perdelelor forestiere de protecție, între deziderat și re-
alizare), precum si a sitemelor agro-silvice (Mihăilă et al. 
2012, Marușca 2012, Malschi 2012 – aceeași întâlnire 
organizată de Societatea Progresul Silvic și ICAS Brașov).
Asigurarea puieților de talie înaltă pentru crearea per-
delelor (Bolea, 2013).
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, 
beneficiarii Măsurii 221 „Prima împădurire a terenu-
rilor agricole” au asigurată finanțarea nerambursa-
bilă pentru înființarea de perdele forestiere cu rol de 
protecție, cu condiția ca suprafața împădurită să fie de 
minimum 0,5 ha, iar pădurea creată să se mențină până 
la vârsta exploatabilității, care poate atinge 40 de ani.
Proprietarii terenurilor agricole împădurite vor primi 
de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pes-
cuit sprijin financiar pentru:
 » Înființarea plantației, lucrări de întreținere și 
compensații pentru pierderea de venit; în primul an;

 » Lucrări de întreținere și compensații de pierdere a ve-
niturilor în anii doi, trei, patru și cinci;

 » Compensațiile de pierdere a venitului pentru încă 
zece ani.

6.2. Refacerea tufărișurilor de jneapăn și a 
rariștilor de arbori din etajul subalpin pe 
suprafețele amenințate de eroziune
 » Stăvilirea defrișării jnepenișurilor pe suprafețele 
amenințate de eroziune și refacerea lor (Pânzariu, 
1983), pentru a preveni dereglarea regimului hidro-
logic la izvoarele marilor râuri din Carpați (Cernelea, 
1982; Popescu Fr., 2004);

 » Ridicarea limitei pădurii în etajul subalpin prin îm-
păduriri cu zâmbru, jneapăn, ienupăr, larice și molid 
(Blada, 2013) care are rol principal în stăvilirea erozi-
unii și în prevenirea avalanșelor;

 » Împădurirea culoarelor pe care s-au produs avalanșe 
în interiorul pădurii, întocmirea proiectelor de 
execuție;
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 » Evidența avalanșelor succesive produse pe aceste cu-
loare și caracterizarea lor;

 » Înființarea unei rețele de puncte de observație asupra 
zăpezii și avalanșelor;

 » Urmărirea modului de comportare a lucrărilor executate;
 » Un model de refacere a habitatelor forestiere din eta-
jul alpin, subalpin și subetajul muntos înalt, cu toate 
detaliile privind: originea, recoltarea și procesarea 
semințelor, producerea puieților, schemele și tehni-
cile de plantare și de întreținere, cât și modalitățile 
de conservare a habitatelor florei și faunei se găsesc 
în proiectul: „Refacerea habitatelor forestiere din 
Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei”, „Refacerea 
habitatelor forestiere din Rezervația Biosferei Pie-
trosul Rodnei” (Blada 2007). Acest proiect cuprinde 
și un plan de management pentru conservarea pe 
termen lung a habitatelor de floră și faună, inclusiv 
a unui ghid al agentului de teren privind modalitățile 
de acțiune în toate circumstanțele posibile pentru a 
preveni orice pagubă a habitatelor.

6.3. Extinderea perdelelor forestiere de protecție 
a căilor de comunicație împotriva inzăpezirilor
Programul „Perdele forestiere” aprobat prin OUG în de-
cembrie 2013, prevede plantarea de-a lungul a 1.700 km 
de autostrăzi, drumuri naționale și județene și a 83 km 
de căi ferate afectate de înzăpezire.
 » Acțiunea de înființare a Sistemului Național al Per-
delelor Forestiere de Protecție s-a început în 2012 ca 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 213/2011;

 » În prima etapă s-a aprobat Programul Național de re-
alizare a perdelelor forestiere de protecție a autostră-
zilor și drumurilor naționale pe 870 km, menționate 
în HG nr. 699/2006;

 » Perdelele se amplasează la 3,5 m de marginea drumu-
lui și vor avea o lățime de 6,5 m;

 » Asigurarea puieților de talie mare se face în pepiniere-
le R.N.P. – Romsilva, revenind, pentru un kilometru, 
400 de arbori;

 » Speciile alese pentru perdele trebuie să fie adaptate la 
condițiile de mediu, să reziste la poluare, să asigure 
biodiversitatea;

 » Plantarea pe un itinerar se face cu o succesiune de lo-
turi de arbori din specii cu longevitate diferită a căror 
exploatare se poate eșalona în timp;

 » În cazul perdelelor expuse la vânt sau situate pe soluri 
superficiale și hidromorfice se vor evita arborii cu coroa-
ne asimetrice sau tulpini înclinate, arborii cu scorburi 
ori putregai și rășinoasele, care în timpul iernii, când 
solurile sunt umede, oferă o priză mai mare la vânt;

 » Prevenirea efectelor negative ale sării, folosită la des-
zăpeziri, prin alegerea speciilor cu rădăcini profun-
de, prin pregătirea solului printr-o arătură adâncă și 
utilizarea speciilor relativ rezistente la sare: Eleagnus 
angustifolia, Quercus robur, Q. petraea, Fraxinus ornus, 
F. americana, F. excelsior, Populus alba, Pinus nigra, Pla-
tanus hibrida, Robinia pseudocacia, Salix alba, Tilia to-
mentosa; 

 » Pentru detalii privind selecționarea speciilor, calita-
tea puieților de plantat, pregătirea terenului de plan-
tat, ameliorarea biochimică a solului, transportul și 
depozitarea puieților, plantarea, mulcirea, udarea se 
poate consulta „Ghidul de bune practici în crearea ali-
niamentelor de arbori de-a lungul drumurilor”, pre-
zentat de V. Bolea în Revista de Silvicultură și Cinege-
tică nr. 33/2013.

6.4. Reconstrucția ecologică a culoarelor de 
vegetație forestieră de-a lungul cursurilor de ape 
și în jurul lacurilor
Protecția sau conservarea ecosistemelor acvatice na-
turale sau semi-naturale și refacerea celor deteriorate, 
contribuie la creșterea capacității de absorbție a carbo-
nului din atmosferă.

Fig.5. O fostă balastieră pe malul râului Medieșu Aurit, acoperită de 
arbusti, papură și stuf (Goja L.P. 2012)

În prima etapă se vor analiza culoarele de vegetație de-a 
lungul pâraielor și iazurilor, cu suprafața de 855 ha, 
aflate în fondul forestier proprietate publică a statului, 
urmată apoi de:
 » Împădurirea cu cătină roșie și albă a luncilor cu nisi-
puri salinizate din sud – estul țării (Doniță 2013);

 » Gestionarea adecvată a benzilor de pădure de-a lun-
gul râurilor și pâraielor pentru a asigura:
 › cele mai eficiente specii în protecția albiei minore și 

a albiei majore;
 › o consistență a pădurilor riverane cât mai închisă;
 › o structură plurienă, cu eficacitate maximă în 

reținerea precipitațiilor și fixarea malurilor;
 › conservarea biodiversității.

 » Conservarea și reconstrucția ecologică a zonei inun-
dabile a Dunării pe 1075 km (prezervată în proporție 
de 82%), inclusiv a pădurilor (Stoiculescu 2008);

 » Renaturarea lignoculturilor de plopi hibrizi slab pro-
ductive, din stațiuni necorespunzătoare;

 » Creșterea ponderii culturilor care să afecteze mai 
puțin stațiunile, flora și fauna;

 » Ajutorarea, păstrarea și îngrijirea regenerărilor natu-
rale de plopi și sălcii autohtone;

 » Lărgirea rețelei de rezervații de sămânță (Pârnuță et 
al. 2012);

 » Inițierea de proiecte naționale și internaționale de cerce-
tare și monitoring a acestor păduri (Doniță et. al. 2008).
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7. Biosupravegherea calității aerului în 
pădurile urbane și periurbane
7.1. Diagnoza foliară
Diagnoza foliară a arborilor este o metodă de cunoaștere 
directă a: stării de nutriție și a cauzelor acestora prin 
determinarea, analizarea și interpretarea elementelor 
minerale, a echilibrului dintre ele și ale proceselor fizio-
logice în funcție de:
 » Conținutul în frunze a macro – și microelementelor 
nutritive: N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, S, Na;

 » Conținutul în frunze a noxelor, inclusiv a substanțelor 
minerale în exces: Pb, Cd, S, F, Cl, Cu, Zn, Mn, Fe, Ca, Na;

 » Influența PH-ului, a noxelor și a substanțelor minera-
le în exces asupra nutriției:
 › Ploile acide cauzate de SO2, NO, HCl, HF produce 

carența în K, Mg și Ca;
 › În solurile puternic acide se manifestă toxicitatea 

manganului;
 › În solurile sărace în materie organică, în care întâr-

zie mineralizarea (nitrifnicarea) se manifestă toxi-
citatea cuprică;

 › În orizonturile cu apă stagnantă (anaerobe), sulfații 
sunt reduși în sulfuri care manifestă toxicitate;

 › Plumbul perturbă asimilarea calciului și cauzează 
carența în fier;

 › Sodiul în exces perturbă absorbția K, Mg și Ca;
 › Clorura de sodiu, sulfatul de sodiu și hidroxidul 

de sodiu, prin alcalinizare, provoacă încetinirea 
absorbției apei și uscarea fiziologică;

 › Potasiul în exces induce carența de Mg și Ca;
 › Excesul de calciu în sol și aportul masiv de var din 

aer cauzează carențe în Mg, Mn, Fe, Cu, Zn;
 › Excesul de fosfor favorizează carențe de Ca, Mg, Fe, Cu, Zn;
 › Concentrarea magneziului în sol și arbore perturbă 

echilibrul Ca/Mg și absorbția Mn;
 › Excedentul de fier provoacă carențe de mangan, us-

carea și căderea frunzelor, excedentul de cupru se 
manifestă prin carență în Mn și Fe, excedentul de 
zinc induce carența de Mn, Fe și P (când P/Zn ‹ 50).

 » Relațiile sinergice ori antagonice dintre poluanți:
 › Antagonism de tipul Na – K, Ca –K, Ca – Fe, Ca – 

Mn, Cu – Mn, Ca – F, Ca – Na;
 › Sinergism de tipul: SO2 – HF, NOx – SO2;
 › Echilibre nutritive: N/Mg ‹ 17,5 pentru a nu avea 

carență de magneziu (Bolea, Chira, 2009).
7.2. Organizarea rețelei de biosupraveghere a 
calității aerului
 » Amplasarea unor rețele de monitorizare a poluării at-
mosferice de câte cinci arbori, ca bioindicatori;

 » La nivel național, în 45 tipuri de ecosisteme forestiere 
reprezentative;

 » În parcurile naționale și în rezervațiile biosferei, în 
fiecare tip de ecosistem forestier;

 » În zonele verzi, urbane și periurbane câte cinci arbori din 
speciile reprezentative pentru câte 1.000 de locuitori;

 » Diferențierea prin analiza varianței a tipurilor de eco-
sisteme degradate prin poluare atmosferică și a carti-
erelor urbane cu niveluri de poluare statistic semnifi-
cativ diferite (Bolea, Chira 2005).

7.3. Informarea și conștientizarea populației pri-
vind calitatea aerului, prin bioindicatori
Inginerii silvici se vor situa în fruntea inițiativelor și 
acțiunilor de semnalare și informare a populației pri-
vind calitatea mediului de viață garantată prin art. 35 
din Constituția României (vezi Scrisoarea deschisă că-
tre Președintele Parlamentului din Revista de Silvicul-
tură și Cinegetică nr. 34/2014)
Pentru identificarea promptă a poluării, după simpto-
mele foliare ale poluării (Bolea, Chira, 2008) se vor ține 
prelegeri în școli (așa cum s-a făcut la Baia Mare) și la 
facultăți (așa cum se face la Brașov) pentru cunoașterea 
simptomelor de noxe și pentru conștientizarea nu nu-
mai a efectelor de vătămare, ci și a efectelor globale pri-
vind schimbările climatice.

Fig. 6. Frunză de Quercus robur poluat moderat cu SO2

Din practica elevilor și studenților nu trebuie să lipseas-
că recoltarea pe cartiere a frunzelor de arbori, arbuști 
și plante erbacee cu simptome ale poluării și alcătuirea 
de frunzare sau ierbare cu interpretarea simptomelor 
folosind lucrarea „Flora indicatoare a poluării” (Bolea, 
Chira 2008).
Autoritățile locale ori naționale pot trimite probe de 
frunze pentru analiza noxelor la toate laboratoarele cu 
profil silvic de la I.C.A.S. – București, Stațiunile I.C.A.S. 
Brașov și Câmpulung și de la Facultatea de Silvicultură 
din Brașov și se pot comanda la I.C.A.S. studii de interpre-
tare a nivelelor de toxicitate pe cartiere, parcuri, străzi, 
instituții așa cum s-a facut de către Primăria Timișoara.
Inginerii silvici din producție, cercetare, proiectare ori 
de la universități vor populariza rezultatele acestor cer-
cetări sub formă de: Comunicări la Sesiunile Facultăților 
sau ale Societății Progresul Silvic ; articole la Revista de 
Silvicultură și Cinegetică, Revista Pădurilor sau cărți, 
în cadrul unor proiecte cu U.E. ca și: Atlasul poluării în 
Brașov (Bolea, Chira 2005) sau ca Monitorizarea poluă-
rii prin bioindicatori (Bolea, Chira 2009)



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

16

Concluzii
Bazat pe o largă experiență profesională, desfășurată în 
producție (20 ani), cercetare (30 ani) și în redacția revistei 
de Silvicultură și Cinegetică (19 ani) autorul atrage atenția 
inginerilor silvici asupra modalităților de extindere a covo-
rului vegetal forestier din România, capabil să sechestreze 
bioxidul de carbon și noxele din atmosferă și să ameliore-
ze mediul de viață sănătos, garantat de Constituția Româ-
niei, prin articolul 35. Fiecare intervenție în extinderea, 
însănătoșirea arborilor și arboretelor trebuie nuanțat și 
particularizat pentru a asigura crearea și conducerea unor 
arborete cu structură stabilă și o compoziție care să rezis-
te la schimbările climatice, îndeosebi la furtuni și secete, 
mai frecvente și mai puternice pe viitor.
Ghidul inginerului silvic nu se limitează la fondul fo-
restier, inginerii silvici fiind așteptați să-și manifeste 
profesionalismul și în crearea pădurilor urbane și a cen-
turilor verzi ale localităților, a perdelelor forestiere de 
protecție a culturilor agricole, a căilor de comunicație, 
a pășunilor subalpine sau a cursurilor de apă și a lacuri-
lor, care trebuie să-și îndeplinească funcțiile și să rezis-
te la accidentele climatice.
Nu întâmplător, ghidul insistă pe activitatea inginerilor 
silvici de biosupraveghere a calității aerului, experimen-
tată de autor, dar aplicată doar în Baia Mare, Brașov și 
Timișoara, deși trebuie să intre în practica cotidiană a 
fiecărei localități din România și pe implicarea ingineri-
lor silvici în educația ecologică a elevilor, studenților și 
a întregii populații.
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Abstract
Guide for forest engineers in the context of climate change
With a vast profesional experience, 20 years of production, 30 years of research and 19 years of editorship for 
the Journal of Silviculture and Wildlife, the author draws the attention of forest engineers upon manners of 
extending  Romania’s forest living soil cover, which is able to retain the carbon bioxid and the noxious fumes, 
but also to ensure a healthy life environment, granted by the Romanian Constitution, under article 35. 
Each intervention in the extension, improvement of trees and treestands’ health should be nuanced and pecu-
liar in order to ensure the establishment and conducting some treestands with stable structure, and a resistant 
to climate change composition, especially to more frequent and stronger storms and drought. 
The forest engineer guide is not only about forestry. Therefore, forest engineers are expected to exercise their 
professionalism also in the establisment of urban forests and green belts around towns, of forest protection 
belts of agricultural crops, of ways of communication, of subalpine grassland or watercourses and lakes, which 
need to fulfil their functions and withstand the climatic accidents.
Not by accident, this guide stresses forest engineers’ activity of biosurveillance of air quality, not a new topic for 
the author, but applied only in Baia Mare, Brașov and Timișoara. However, this activity needs to be a reality in 
each town in Romania and forest engineers should educate the entire population in this respect.
Keywords: forest engineer, guide, climate change
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Codru grădinărit în Europa şi în România
De la gestiunea pe suprafaţă şi clase de vârstă,  

la gestiunea pădurii pe creştere şi recoltare pe arbore

PETRE BRADOSCHE

Experienţa din ultimele secole, îndeosebi din ţările Eu-
ropei, a demonstrat că arboretele pure și uniforme, mă-
resc riscul de degradare a solului și sunt mai vulnerabile 
la boli, ceea ce se traduce printr-o pierdere apreciabilă a 
creșterii lor.
Dimpotrivă, pădurile neechiene constituite din specii 
indigene amestecate, cultivate imitând natura, sunt 
mai sănătoase și mai rezistente la agenţii exteriori; pe 
termen lung ele sunt mai productive și mai ușor de pro-
tejat.
În Germania, potrivit silviculturii scrisă de Hartig 
(1764-1837), volumul recoltat a fost determinat, timp 
de peste un secol, aproape exclusiv prin metodele afec-
taţiei, bazate pe tabele de producţie, dominând concep-
ţia pădurii regulate, compusă din arborete echiene, cu 
o succesiune reglementată a suprafeţelor exploatate, o 
silvicultură bazată pe „suprafaţă și pe clase de vârstă”. 
În Franţa s-a dezvoltat și un alt model de amenajament 
forestier, care să conducă pădurea în mod permanent, la 
o capacitate de producţie mărită.
În 1878, un forestier francez, A.Gurnaud (1825-1896) a 
publicat metoda controlului, pentru determinarea creș-
terii și a posibilităţii. Ea urmărește ca prin exploatarea 
raţională să îmbunătăţească productivitatea arbore-
tului rămas pe picior și ca recoltarea fiecărui arbore să 
fie în același timp o operaţiune silviculturală. Metoda 
prevede să se determine periodic și cu precizie creșterea 
arboretului, cu scopul de a-l aduce la starea de echilibru 
corespunzătoare capacităţii de producţie maximă, în 
mod progresiv, printr-o urmărire atentă a alegerii ar-
borilor de extras.
H. Biolley (1858-1939) a fost primul care a aplicat în 
practica forestieră ideile originale ale lui Gurnaud. Fără 
îndoială că cea mai cunoscută este pădurea grădinărită 
de la Couvet ( în cantonul Neuchâtel din Elveţia), care 
a fost amenajată de H. Biolley în 1890, folosind metoda 
controlului. Biolley a extins acest tratament, în următo-
rii 7 ani și la celelalte păduri din canton.
S-a scurs aproape un secol de când Henri Biolley, in-
spector al pădurilor din Val-de-Travers, din Elveţia, a 
publicat (în 1920) „Amenajarea pădurilor (prin metoda 

experimentală și în special prin metoda controlului)”, 
pe care el a experimentat-o timp de aproape o jumătate 
de secol.
Practica codrului grădinărit prin metoda controlului pe 
cantitate reprezintă o revoluţie în silvicultură, facând-o să 
evolueze de la „gestiunea pe suprafaţă și clase de vârstă” la 

„gestiunea pe creștere și recoltare pe arbore”; ea face trecerea 
spre silvicultura de nivel superior„aproape de natură”.
Codrul grădinărit este puţin răspândit în lume, numai 
în câteva din ţările din Europa, (Elveţia, Franţa, Ger-
mania, Belgia, Slovenia), dar furtunile catastrofale din 
ultimele decenii și schimbările climatice previzibile au 
atras adepţi noi ai acestei gestiunii care asigură o adap-
tare mai bună a pădurilor la condiţiile dificile care se 
întrevăd.
Grădinăritul primitiv, practicat sălbatic, fără nicio re-
gulă, este cauza dispariţiei multor păduri din preajma 
satelor de la câmpie și deal din România.

1. Despre codru grădinărit
Originea tratamentului este empirică și s-a practicat 
din cele mai vechi timpuri în brădetele de munte, pen-
tru a satisface nevoile locale. El a fost considerat mult 
timp primitiv fiindcă nu permitea controlul cantităţi-
lor recoltate, tăierea fiind determinată de la caz la caz, 
pe arbore. Cele câteva încercări, fără fundamentare 
temenică, care au încercat să găsească pentru codrul 
grădinărit un coeficient de echilibru între fondul de 
producţie și posibilitate (Maclot 1727, Draletn 1825, 
de Liocourt 1901, Böhmer 1929, Mener 1933), n-au dat 
rezultate satisfacătoare și nu au conferit acestui trata-
ment fiabilitate.
Metoda lui Gurnaud a fost preluată de H. Biolley care a 
aplicat-o în pădurile din Jura elveţiană; încă din 1901 
și a definit grădinăritul cultural. El l-a acreditat, după 30 
de ani de experimentare (1920) ca fiind singurul trata-
ment sigur pentru practicarea codrului grădinărit.
El necesită o urmărire riguroasă, consecventă și atentă, 
de un personal cu o bună calificare și conștiinţă profesio-
nală. Urmărirea timp de peste un secol a aplicării aces-
tei metode i-a confirmat fiabilitatea. Codrul grădinărit 
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a fost definit succint și pertinent de Y. Bastien(1) prin 
următoarele caracteristici:
1. ca structură, prin absenţa etajelor diferenţiate și o 

mare dispersare a diametrelor,
2. în sens cultural, prin îngrijirea arborilor de toate di-

mensiunile, aflaţi într-un amestec intim, în care ope-
raţiunile de regenerare și ameliorare se fac simultan, 
în mod difuz și continuu, fără a se ţine evidenţa lor 
pe suprafaţă,

3. ca amenajament, printr-o producţie continuă la ni-
velul unităţii de gestiune, independent de ansamblul 
pădurii.

Echilibrul producţiei este realizat prin repartizarea 
convenabilă a numărului de arbori pe categorii de dia-
metre. Noţiunea de împărţire a arboretului pe suprafa-
ţă și clase de vârstă nu există, iar evoluţia arboretului 
este urmărită pe fir sau pe mici buchete de arbori de 
toate dimensiunile.
Un caz particular îl constituie codrul neregulat care pre-
zintă o structură eterogenă (caracterizată prin ameste-
cul speciilor cu o mare dispersare a diametrelor) și un 
dezechilibru între categoriile de diametre ale codrului 
grădinărit.
Codrul grădinărit se caracterizează printr-o crește-
re lentă în faza de tinereţe (din cauza compresiei) și o 
creștere accentuată și regulată, până la limita biologi-
că, după punerea în lumină a coronamentului arborilor 
ajunși în etajul superior. Coronamentul arborilor din 
etajul inferior este puţin dezvoltat, dar al celor din eta-
jele mijlociu și superior (la 40-60% din înălţimea relati-
vă) este dimpotrivă, bine dezvoltat.

2. Prin metoda controlului la 
grădinăritul cultural
Metoda controlului a fost însușită de H. Biolley, care a 
experimentat-o timp de mai multe decenii în pădurile 
din cantonul elveţian Neuchâtel, fundamentând-o expe-
rimental și conferind fiabilitate grădinăritului cultural(2).
Fundamentul metodei controlului se rezumă la urmă-
toarele:
 » nu există vârstă de exploatabilitate și nici ciclu de 
producţie,

 » parcelele sunt autonome și servesc ca unităţi de ges-
tiune și amenajare a pădurii, măsurarea creșterii în 
volum în fiecare parcelă și compararea inventarelor 
periodic înainte de fiecare tăiere căutând starea nor-
mală a arboretului, compatibilă cu creșterea optimă,

 » recoltarea se face în funcţie de creșterea constatată și 
de starea arboretelor, prin tăieri la intervale scurte.

El a câștigat adepţi, la începutul sec. XX în Germania, 
Elveţia și în Austria, în pădurile de munte, în amestec 
de rășinoase și foioase; în Franţa aplicarea lui a rămas 
limitată din cauza opoziţiei silvicultorilor. Totuși, în 
urma importantelor doborâturi de vânt din 1902, din 
Vosgi, produse în pădurile tratate în codru regulat, s-au 
încercat ameliorări ale aplicării codrului grădinarit (Li-
ocourt 1901, Schaefferet al.1930) fără rezultate conclu-

dente și tratamentul a rămas prohibit.
În ceea ce privește arboretele de foioase, referinţele va-
labile asupra tratamentului grădinărit sunt rare, dar 
sunt numeroase exemple de arborete neregulate: crâng 
compus, amestec de specii cu dinamică diferită, făgete 
cu elemente de codru pe buchete, parchetele din Arde-
nii francezi și belgieni sau făgetele așa-zise grădinărite, 
în curs de regularizare din Turingia (Germania).
Un pas înainte s-a făcut de către Societatea Forestieră 
din Franche-Compté care a realizat un studiu asupra 

„Dezvoltării unei gestiuni durabile a codrului neregulat 
de foioase” și ale cărui rezultate au fost difuzate sub for-
ma unui CD-Rom(3).
Particularităţile creșterii în codru grădinărit constau 
în variabilitea și distribuţia ei; în tinereţe (pe durata 
de compresiune), creșterea este limitată în diametru și 
înălţime, ca după trecerea arborilor în etajul mijlociu 
sau superior să devină continuă și regulată; inelele anu-
ale înguste din zona centrală corespunzând perioadei 
de compresiune. Spre deosebire de codrul regulat, în 
care creșterea este rapidă la vârstă tânără când atinge 
maximum (la 25-30 ani) după care se diminuează con-
siderabil (Fig.1).

Vârsta biologică nu are importanţă pentru recoltarea 
lemnului, ci dimensiunile atinse de arbore și în special 
diametrul.
În codrul regulat monoetajat, coronamentul prezintă o 
înălţime relativ redusă și un procent apreciabil de ra-
muri moarte din cauza concurenţei laterale puternice. 
În codrul grădinărit coronamentul arborilor din etajul 
inferior (aflaţi în compresiune) este puţin dezvoltat, dar 
coronamentul arborilor din etajele superioare, în dezvol-
tare liberă, se prezintă pe o înălţime relativ mare (50%).
În ceea ce privește înrădăcinarea, codrul grădinărit pre-
zintă avantajele rădăcinilor dezvoltate la toate nivelele 
și prin aceasta realizează o folosire mai bună a rezervei 
de apă din sol.
În codrul grădinarit se deosebesc trei categorii de ar-
bori: arbori în așteptare (în faza de compresiune) de 
calitate și vigoare variabilă (regenerare și prăjiniș), ar-
bori de viitor, cu creștere în înălţime foarte puternică, 
care au acces la lumină (datorită unui gol produs în ar-
boret) și arbori dominanţi în producţie, având de ase-
menea un rol stabilizator al arboretului.
Noţiunea de echilibru se materializează prin gradarea 
diferitelor categorii de diametre; suma diametrelor 
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lemnului gros să fie mai mare decât a celor de diametru 
mijlociu, iar acesta mai mare decât a lemnului subţire 
(Fig.2).

Acest echilibru se realizează prin alegerea arborilor de 
exploatat și prin selecţia naturală.
Perenitatea și echilibrul sunt asigurate dacă volumul re-
coltat este egal cu intrările din etajul inferior plus creș-
terea determinată prin inventare.
Diametrele sunt regrupate pe trei categorii: lemn subţi-
re (20 la 30 cm, arbori în așteptare), lemn mijlociu (30 
la 50 cm, arbori de viitor) și lemn gros (mai mare de 55 
cm, dominanţi); vârsta de recoltare nu are niciun sens 
în codrul grădinarit.
Exploatarea se face pe arbore și nu pe arboret, ca în co-
drul regulat; diametrul de exploatabilitate este indica-
tiv și lasă libertate silvicultorului-amenajist de adapta-
re la condiţiile staţionale (adesea variabile în interiorul 
parcelei), la potenţialul de creștere, la vitalitatea și la 
calitatea arborilor.
Diametrul de exploatabilitate este determinant pentru 
a fixa nivelul de intrare, deci a structurii grădinărite, 
procentul lemnului subţire și mijlociu scăzând, când di-
ametrul de exploatabilitate crește.
Condiţia de echilibru a structurii grădinărite se consi-
deră realizată dacă lemnul pe picior se găsește în stare 
optimală și recolta este egală cu creșterea. Există in-
teresul de a avea o masă lemnoasă moderată ca volum 
(mai curând redusă pentru a dinamiza producţia și a 
reduce riscurile, în special doborâturile de vânt) și în 
același timp o regenerare continuă, suficientă, dar nu 
excesivă, ceea ce se realizează prin tăieri și prin lucrări 
silviculturale.

3. Mai mult de un secol de codru 
grădinărit cultural în pădurea Couvet 
din Elveţia
Prezint, cu acordul urmașilor autorilor, exemplul cel 
mai cunoscut de realizare a codrului grădinarit cultural, 
pentru a sublinia faptul că silvicultura este o activitate 
care se realizează pe teren, zi de zi, pe perioade lungi de 
timp și nu de la distanţă, din timp în timp.
Eroarea fundamentală în mentalitatea silvicultorului ro-
mân a fost să considere că un document elaborat constituie 
lucrul realizat în mod durabil(4).
A fi silvicultor este o chemare și nu o diplomă de va-
loare îndoielnică; el își leagă viaţa de pădurea pe care 
o cultivă după știinţa lui și nu după reguli dictate de 
instrucţiuni, venite din afară sau după o documentaţie 

întocmită de o persoană străină și neinteresată de soar-
ta acelei păduri.
În anul 2002, când inginerii L.A. Favre și J.M. Ober-
son(5) au făcut analiza aplicării codrului grădinărit cul-
tural în pădurea de la Couvet, dispuneau de informaţii 
sigure, colectate timp de 111 ani, prin revizia a 16 ame-
najamente; o bază de date care confirmă fiabilitatea me-
todei și a mijloacelor folosite (tăierile și amenajamente-
le s-au succedat deci la 6-7 ani).
Începând cu 1890, Biolley a aplicat metoda controlului, 
având ca obiectiv crearea unui codru amestecat și pluri-
etajat, cu o structură grădinărită.
În afară de vechime și de numărul impresionant de re-
vizii al amenajamentului, studiul prezintă un interes 
deosebit prin conservarea metodei și mijloacelor tehni-
ce folosite (inventarierea, tarifele de cubaj, împărţirea 
pe categorii de diametre și clase de grosime, unităţile 
de măsură), astfel că toate datele înregistrate succesiv, 
de-a lungul anilor sunt comparabile și evoluţia pădurii 
a putut fi urmărită scrupulos.
 Pădurea Couvet se compune din două serii:
 » prima serie, în suprafaţă de 77 ha era un mozaic de 
arborete rășinoase, mai mult sau mai puţin neregu-
lat, plurietajat. Din cauza densităţii ridicate, arbore-
tul manifesta tendinţa să evolueze spre o structură 
regulată.

 » seria a doua, în suprafaţă de 101 ha avea aspectul 
unei pășuni împădurite, arboretul fiind constituit 
din molizi ramificaţi, izolaţi sau în grupuri, în care se 
amestecau fagi și brazi; puieţii lipseau complet.

Seria I este situată la altitudinea de 720 – 1020 m, cu o 
expoziţie N-V, pe un teren cu declivitate medie în par-
tea inferioră și foarte înclinată în jumătatea superioară; 
seria II-a la o altitudine de 770 – 1060 m, are o expozi-
ţie sudică și este străbătută de un curs de apă.
Baza geologică este jurasicul superior, acoperit parţial 
de aluviuni, calcare de origine glaciară.
Redau, în continuare, rezultatele semnificative ale aces-
tei experienţe unice:
Costul mediu al ultimelor 8 inventare este modic:

Suprafaţa in-
ventariată 1528 ha Numărul de arbori 

pe ha. 311

Declivitatea 
medie 48 % Numărul de ore pe 

ha. 3h si 26 sec

Numărul total 
de arbori 474.524 Timpul pe arbore 40 secunde

Numărul total 
de ore 5.256

Costul inventarierii
(% din cheltuieli fără 

investiţie)
1,69 %

3.1 Rezultatele din seria I
Evoluţia volumului pe picior este redată în fig. 3, în care 
lemnul subţire cuprinde diametrele 20-25-30, lemnul 
mijlociu 35-40-45-50 cm și lemnul gros 55 cm și mai 
mult; limita de inventariere fiind 17,5 cm, pe categorii 
de diametre de 5 cm (fig. 3).
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Prima inventariere a arătat că fondul lemnos era prea 
mare și că reducerea lui era necesară pentru a face posi-
bilă conversiunea la codru grădinărit, în special pentru 
a întrerupe acoperirea orizontală a arboretului regulat 
și a permite luminii să ajungă la sol și să facă posibilă 
instalarea însămânţării naturale.
În 1932, ca urmare a reducerii fondului de producţie 
cu regularitate, amenajistul a conchis că se poate con-
sidera conversiunea încheiată în cea mai mare parte a 
pădurii, dar fondul de producţie era insuficient pentru 
a produce creșterea maximală. În mod teoretic, ea putea 
fi continuată atât timp cât creșterea ar fi fost profitabilă 
și, cu toate că au intervenit factori climatici perturba-
tori și exigenţele pieţii lemnului, în perioada 1932-1938 
se semnalează o mărire a capitalizării (datorită crește-
rii foarte bune și a reducerii tăierilor din lipsă de cerere), 
urmată de o reducere a fondului de producţie în peri-
oada 1939-1945 (provocată de încetinirea creșterii și a 
tăierilor suplimentare impuse de economia de război).
În continuare, fondul de producţie se menţine la un 
nivel mediu de 360 sv(6)/ha și se ajunge la concluzia că 
acesta corespunde nivelului optim. Se semnalează to-
tuși că, în anii 1970, puieţii de brad au fost decimaţi de 
populaţia în exces de căprioare, ceea ce a determinat pe 
silvicultorul-amenajist să coboare nivelul fondului de 
producţie la 350 sv/ha.
Suprafaţa terieră a suferit profunde modificări care 
reflectă schimbările din structura arboretelor. Depla-
sarea distribuţiei arborilor pe categorii de diametre și 
numărul de arbori pe ha spre structura grădinărită este 
evidentă, schimbarea s-a realizat prin rărituri, cât și 
prin tăieri grădinărite, făcând posibilă declanșarea au-
toreglării grădinărite (Fig. 4 și 5).

 
Până în 1932 numărul de arbori pe ha s-a redus cu 38% 
pentru ca, după trecerea la tratamentul grădinărit, prin 
creșterea categoriei lemn subţire, numărul lor să crească 
continuu, ajungând la sfârșitul secolului la 266 arbori pe ha.

 

Clasele de grosime (Fig. 3)

Repartizarea volumetrică: lemn subţire /lemn mijlociu 
/lemn gros s-a schimbat radical în cursul celor 111 ani 
trecând de la 24/49/27% la 17/30/53%. Predominarea 
lemnului gros este rezultatul tratamentului grădinărit, 
creșterea mărindu-se concomitent cu diametrul lor (și 
în același timp crescând și venitul financiar).
Silvicultorul și-a dat seama că tineretul avea dificultăţi 
să se instaleze sub acoperișul prea dezvoltat al arborilor 
dominanţi așa că, în anii 1980 a hotărât să diminueze 
proporţia de lemn gros. Necesitatea de a avea un puiet 
suficient pe acest versant umbrit a obligat deci pe silvi-
cultor să limiteze fondul de producţie pe picior și mai 
ales a lemnului gros (de la 60 la 53 %).

Tratamentul grădinărit nu trebuie considerat ca un 
concept rigid; rolul silvicultorului este de a-l adapta la 
condiţiile ecologice si economice. Starea de echilibru 
grădinărit este posibilă printr-o structură, mai mult 
sau mai puţin deschisă, caracterizată prin fondul de 
producţie și o proporţie a lemnului gros +/ – ridicată 
(Schütz 1997).

Speciile (Fig. 6 și 7)
În decurs de un secol, repartizarea volumelor de brad/
molid/foioase a trecut de la 67/33/0% la 55/30/15%.
Bradul dominant a făcut proba unei longevităţi și pro-
ductivităţi remarcabile. El este de bună calitate și se 
regenerează ușor, dar după cum am arătat mai sus, în 
deceniul 70 puieţii au fost decimaţi de o populaţie exce-
sivă de căprioare.
Molidul, de asemenea productiv (mai puţin decât bra-
dul), prezintă trunchiuri bine elagate, dar are dificul-
tăţi să se regenereze pe acest versant umbros, ceea ce a 
determinat pe silvicultor ca, începând cu anul 1925, să 
practice local grădinăritul pe grupe pentru a crea goluri 
de lumină deasupra seminţișului amestecat de brad și 
molid. Prin operaţiunile culturale care au urmat tăieri-
lor principale, puieţii de molid au fost eliberaţi progre-
siv de concurenţa bradului.

Foarte curând s-a recunoscut nevoia de a se acorda fagului 
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și altor foioase locul care li se cuvine în funcţionarea eco-
sistemului, mai ales pentru acţiunea lor biologică și mai 
puţin pentru valoarea economică, astfel că ele au ajuns să 
reprezinte 24 % (fagul 15 %, alte foioase 9 %).

Creșterea curentă (Fig. 8) a fost explicată de numeroși 
autori prin influenţa factorilor metereologici; pentru 
pădurea de la Couvet, între alţii, E. Favre (1943, 1944) a 
constatat că în prima perioadă (1890-1895) a fost un 
deficit de precipitaţii și de temperatură ceea ce a redus 
creșterea la minimum, ca și în perioadele 1920-1925 și 
1938-1945 și un excedent de precipitaţii și temperatură 
în 1908-1913 și în 1932-1937, care au determinat creș-
teri maximale.

De remarcat că valoarea creșterii din perioada a 9-a este 
superioară celei din prima perioadă; este efectul clasei 
de lemn gros care a produs 2,1 sv/ha/an faţă de numai 
0,9 sv/ha/an, în prima perioadă.
De la a 10-a perioadă creșterea urmează un curs mai 
echilibrat, determinat în mare măsură de structura gră-
dinărită. În cursul a 111 ani scurși, creșterea fondului 
de producţie iniţial a fost în medie de 9,7 sv/ha/an după 
care, prin trecerea la grădinărit, ea este de 1,4 sv/ha/an.

 3.2 Rezultatele din seria II-a

Evoluţia volumului pe picior (Fig.9).
În 1890, 60% din suprafaţă era o pășune împădurită 
orientată de la S-E spre S-W, cu un procent de împădu-
rire slab în partea inferioară, care creștea cu altitudinea, 
astfel că zona superioară avea aspectul unei păduri par-
curse; restul de 40% situat pe un teren cu pantă mare, 
orientat S-W spre S-E, unde vitele n-au avut acces, era 
acoperit de pădure.
Inventarul din 1890 a constatat un capital de 232 sv/
ha; ca urmare se impunea o capitalizare, care s-a reali-
zat într-un ritm lent, din cauza calităţii mediocre a ar-
boretului, în special în zona pășunată unde arborii erau 
foarte ramificaţi. Alegerea metodelor de împădurire s-a 
făcut cu multă grijă pentru a evita dezgolirea solului din 
această zonă expusă soarelui.
În 111 ani capitalizarea a crescut cu 122 sv/ha,  
ridicându-se în medie la 354 sv/ha, variind de la o par-
celă la alta, în funcţie de staţiune. În ultima perioadă, 
creșterea fondului de producţie a continuat prin crește-
rea curentă deosebit de mare.

Evoluţia numărului de arbori pe ha. Pe măsură ce arboretul 
a evoluat spre structura grădinărită, numărul de arbori 
pe ha tinde să se apropie de cifrele seriei I (Fig. 10 și 11).
Clasele de grosime. In 111 ani repartizarea, Lemn subţi-
re/Lemn mijlociu/Lemn gros a evoluat de la 43/48/8% 
la 23/38/39%, ceea ce se explică prin potenţialul mai 
scăzut al staţiunilor din seria a-II-a.
Repartiţia volumetrică pe specii: brad/molid/foioase a 
trecut de la 29/59/12% la 43/30/27%. Molidul a scăzut 
la jumătate în această perioadă de timp, explicabil, fi-
indcă molidul de pe creastă era atins de putregai, iar re-
generarea naturală se producea cu dificultate. Silvicul-
torul gândește că ameliorarea solului prin promovarea 
foioaselor nu este terminată și că molidul va recâștiga 
poziţia dominantă de altă dată, fiind de calitate mai 
bună decât bradul.
Tratamentul grădinărit a favorizat extinderea bradului 
pe tot versantul sudic (60% din seria a II-a), progresând 
spre etajele superioare; el se comportă bine atât timp 
cât nu ocupă o poziţie dominantă, substituindu-se tem-
porar molidului în regres.
De la începutul amenajamentului proporţia de fag și 
alte foioase s-a dublat, atât numeric (de la 18 la 39%), 
cât și în volum (de la 12 la 27%). Foioasele au un rol cul-
tural și economic important, prin selectarea în special a 
speciilor heliofile în grupe cât mai mari în stadiu de ti-
neret, pentru care motiv s-a practicat local grădinăritul 
pe grupe (Fig. 12).
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Creșterea anuală curentă este întru totul asemănătoare 
cu cea din seria I, (vârfuri în perioadele a 4-a, a 8-a si a 
10-a). Este curios că, influenţa anilor secetoși ar fi tre-
buit să fie mai puternică asupra creșterii pădurii cu ex-
poziţie sudică, cu sol relativ superficial și filtrant, decât 
asupra pădurii cu expoziţie principal nordică și cu sol 
profund și mai argilos (Fig. 13).
În decursul a 111 ani capitalul lemnos a crescut în me-
die cu 6,2 sv/ha/an și prin trecerea la codrul grădinărit 
cu 1,6 sv/ha/an, în total cu 7,8 sv/ha/an

Exploatarea în număr de arbori și în volum a seriei I (Fig. 14) 
dă posibilitatea să se compare repartizarea pe diametre 
exploatate; în primele perioade s-au exploatat un număr 
mare de arbori subţiri (în prezent nevandabili), pentru 
ca la sfârșitul secolului numărul lor să fie foarte redus.
Mai evidentă este compararea volumelor: în prima pe-
rioadă cea mai mare parte a lemnului exploatat era de 
diametru 20-50 cm, în perioda a 16-a contigentul era 
constituit din diametre de 55 la 100 cm.

Timpul de trecere (Fig. 15), din prima serie a fost în cur-
sul primelor nouă perioade de amenajament (1890-
1945) de 56 ani, în scădere regulată până la diametrul 
de 80 cm, după care, pe măsură ce arborele se îngroașă, 
trecerea la categoria de diametru superioară este mai 
rapidă. În timpul următorilor 55 ani (1946-2000), tim-
pul de pasaj se reduce până la diametrul de 60 cm, după 
care stagnează.
Pentru seria a II-a, evoluţia timpului de trecere de la 
o categorie de grosime la alta este complet diferită; în 
timpul primelor nouă perioade de amenajament în-

groșarea medie anuală a crescut cu 3,64 cm pentru  
arborii de 20 cm diametru și 4,5 cm pentru cei de 90 cm 
diametru. În perioada 1946-2000 creșterea prezintă o 
ascensiune asimptotică (Fig. 13).
Se poate trage concluzia că, în codrul grădinărit, cu cât 
arborele câștigă în grosime cu atât el produce mai mult. 
Este de remarcat urmărirea continuă a evoluţiei arbore-
telor de către silvicultorul-amenajist, atât ecologic cât și 
economic și intervenţia lui pertinentă după caz, pentru 
obţinera ţelului dorit.
Din punct de vedere economic sunt comparate pădurile tra-
tate în codru grădinărit și cele supuse tăierilor progresive:

Păduri publice Canton Neu-
châtel

Cantoanele Platou-
lui elvetian

Cultura si îngrijirea arboretelor 
tinere Fs/ha 17,00 123,00

Cheltuieli pentru cultură, % din 
cheltuielile totale 5 % 20 %

Cheltuieli de recoltare în Fs/m3 49,00 54,00

Raportul cheltuieli/încasari 45 % 55 %

Pretul de vânzare mediu a lem-
nului în Fs/m3 130,00 115,00

(Fs = franci elvetieni)

În concluzie, aplicarea codrului grădinărit prin metoda 
controlului a permis să se convertească în codru ames-
tecat și etajat, două arborete complet diferite, unul în 
curs de uniformizare, celălalt o pășune împădurită. 
Obiectivul urmărit a fost atins, a rămas să se mai facă 
unele ameliorări locale și să se intervină, urmărindu-se 
evoluţia pădurii, condiţiile climaterice și necesităţile 
pieţei, pentru a se menţine starea de echilibru a arbore-
telor în continuă schimbare.
Un secol de practică silviculturală, a confirmat justeţea 
alegerii grădinăritului cultural, care dintre toate trata-
mentele practicate, realizează cea mai bună autoreglare 
biologică a ecosistemului forestier.

4. Codrul grădinărit în silvicultura 
românească
4.1 Istoric
Ca urmare a secularizării averilor mânăstirești (1863), 
statul român a devenit cel mai important proprietar de 
pădure. Acest dar pe care domnitorul Cuza Vodă l-a adus 
ţării a surprins Administraţia, înapoiată ca organizare 
și retrogradă ca mentalitate. Gestiunea pădurilora fost 
încredinţată Ministerului de Finanţe, în concepţia că 
prin vânzarea pădurilor (fără să se facă investiţii) se vor 
obţine venituri care să completeze bugetul deficitar al 
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Statului, lansat în cheltuieli peste potenţialul său eco-
nomic.
În cadrul acestui minister s-a creat primul serviciu de 
silvicultură (Legea din 28.03.1872) cu funcţie limitată 
la pază și administrare. În anul 1881 apare primul Cod 
Silvic prin care se impunea regimul silvic pădurilor de 
stat și publice, ca și celor cu rol de protecţie, obliga ame-
najarea pădurilor într-un ritm nerealist, reglementa 
tăierile și împădurirea suprafeţelor exploatate sau de-
frișate, ș.a.
În anul 1883 prin Legea pentru înfinţarea Ministerului 
Agriculturii și Domeniilor se crează Direcţia Generală a 
Domeniilor și a Pădurilor, cu servicii exterioare, care a 
profilat organizarea teritorială ulterioară, fără să atri-
buie șefilor de ocol gestiunea tehnică și eonomică a pă-
durilor încredinţate.
Din primii ani după secularizare, s-a acordat prioritate 
întocmirii amenajamentelor. Se prevedea întocmirea 
lor de către comisii, fără participarea șefului de ocol (cel 
mai interesat de elaborarea acestui plan de gestiune) și 
fără ca pădurile să îndeplinească condiţiile minimale 
pentru a fi amenajate(7).
Prin acestă practică s-a împământenit credinţa că o 
lege, instrucţiune sau orice document scris constituie o 
realizare în fapt; controlul îndeplinirii lor n-a intrat în 
uzanţa silvicultorilor români.
Problema tratamentelor a preocupat intens autoritaţile 
române la sfârșitul secolului al-XIX-lea(8); crângul com-
pus a născut dezbateri aprinse, dar mai ales tratamen-
tul pădurilor de munte, în amestec de fag cu rășinoase 
a generat controversele cele mai înverșunate. Corpul 
silvic a fost divizat în două tabere cu concepţii diame-
tral opuse. Unii (N.Popovici, G. Statescu, P. Antonescu, 
M. Rădulescu ș.a.) erau împotriva tăierilor rase și sus-
ţineau codrul grădinărit empiric (inspirat de soluţia lui 
G. Huffel pentru pădurea Piscul Câinelui), ca posibil în 
cea mai mare parte din pădurile de munte, cu o recoltă 
de 1 la 2 arbori pe ha/an(9), alţii (V.C. Munteanu, N.R. 
Danilescu, E. Gheorghiu, F. Davidescu ș.a.) sustinuţi de 
I. Pitschek erau în favoarea tăierilor rase și însămânţa-
re artificială. În anul 1898, Fl. Davidescu face o sinteza 
dezbaterilor în care critică vehement grădinăritul con-
centrat(10).
Disputa între tratamentul tăierilor rase și codrul grădi-
nărit a înclinat în favoarea tăierilor rase, din cauza inca-
pacităţii statului de a găsi mijloace de finanţare pentru 
punerea în valoare a pădurilor în condiţii avantajoase 
și din lipsă de personal calificat și competent; în aceste 
condiţii silvicultorul a fost scos din atribuţiile lui firești 
de tehnician și transformat în funcţionar al adminis-
traţiei de stat.
A urmat o perioadă tristă pentru pădurile României, la 
începutul secolului XX, când pădurile de stat s-au vân-
dut pe suprafeţe imense, fără să se ţină seama de pre-
vederile puţinelor amenajamente întocmite, la preţuri 
derizorii pentru că erau inaccesibile.

4.2 Naşterea amenajamentului românesc
Initiaţiva creării amenajamentui naţional aparţine, fără 

îndoială, Prof. Marin Drăcea, personalitate neegalată în 
istoria economiei forestiere românești, prin capaciatea 
sa de a prevede evoluţia știinţei forestiere și de a forma 
specialiști pentru fiecare dintre multiplele ei activităţi, 
în școlile europene cele mai reputate, fără ca el, perso-
nal, să se pună în evidenţă.

Dr. ing. Ion Popescu-Zeletin (1907–1974), este fonda-
torul școlii românesti de biometrie forestieră și ame-
najarea pădurilor contribuind substanţial la dezvolta-
rea silviculturii românești.
El a fost trimis la studii în Germania de Prof. M. Dră-
cea unde obţine doctoratul la Universitatea Giessen, 
cu lucrarea „Metoda controlului, Contribuţii la con-
cepţia bazelor ei de calcul”.
Contribuţia lui cea mai importantă, pusă în slujba 
econoniei regimului comunist a fost „Zonarea funcţi-
onală a pădurilor” (1953), dar activitatea și iniţiativa 
lui au cuprins un domeniu mult mai larg, contribuind, 
alături de Dr.G. Ionescu-Sisești la crearea A.S.A.S.

În lucrarea de doctorat, intitulată „Metoda controlului, 
Contribuţii la concepţia bazelor ei de calcul”1936)(11), Ion 
Popescu Zeletin și-a bazat studiul pe trei procedee: F. de 
Liocourt, (De l’aménagement des sapinières, 1898), F. A. 
Mener (Eine mathematisch-statistische Untersuchung 
ûber Ausbau des Plenterwaldes, în Schw. Z.f.Fw. 1933) 
și al Prof. G.I. Böhmer (Untersuchungen im Plenterwal-
de), într-o comunicare la Congresul Forestier Internaţi-
onalde la Stockholm din 1929 (ultimele două lucrări nu 
le-am regăsit în bibliografia forestieră).
Despre metoda controlului, a francezului A. Gurnaud 
și practicată experimental de H. Biolley, care a generat 
grădinăritul cultural, rămas în silvicultura europeană 
ca un model de reușită, se amintește în mai multe rân-
duri, deși această metodă era confirmat prin practică și 
fundamentată tehnic și știinţific.
Este foarte probabil că Ion Popescu Zeletin, care era un 
matematician înnăscut, să nu fi fost atras de această 
metodă esenţial practică și care nu se preta la o analiză 
matematică aprofundată a bazei de calcul a caracteris-
ticilor codrului grădinărit.
Se pare că la timpul respectiv se căuta metoda care să 
stabilească posibilitatea de control a evoluţiei unei pă-
duri tratate în grădinărit și matematica oferea avanta-
jul unei abordări și tratări riguroase.
Rezultatele abordării matematice depind însă de fiabili-
tatea datelor de bază; ori se pare că datele uneia dintre 
metodele studiatede Ion Popescu Zeletin sunt puse în 
prezent la îndoială, anume cea a lui Liocourt, principa-
lul exponent al procedeului francez(12).

Liocourt a cules datele pe care și-a bazat metoda pe 
șapte arborete de rășinoase situate în Vosgi, supuse re-
gimului silvic și tratate în regimul codrului regulat pe 
afectaţii. El a inventariat 10000 de arbori și a consta-
tat că în aceste arborete se găsesc o parte predominan-
tă în stare de grădinărit, din cauza operaţiilor de ex-
ploatare făcute anterior, așa că nu se putea spune unde 
se termină grădinăritul și unde începe codrul regulat.
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De aceea, el propune soluţia pentru a trata în mod 
convenabil aceste arborete +/ – grădinărite, plecând 
de la ipoteza că în repartiţia teoretică a efectivelor 
pe categorii de diametre, diferenţele între ordonate 
urmează o progresie uniform descrescătoare. El a re-
marcat totuși, că raporturile efectivelor între două 
categorii succesive cresc de la o categorie la alta, între 
diametrele mici cu 1,24 și cu 1,76 la cele mari, totuși 
a adoptat o valoare medie pentru ansamblul interva-
lului observat de 1,41.
Încercând o formulare matematică, Liocourt găsește 
că distribuţia efectivului pe diametre ar corespunde 
unui polinom de gradul 4, de forma: N = d4/15000 – 
d3x13/500 + d2x 2291/600 – d x 5013/20 + 6217, în 
care d este exprimat în cm, și nu la o distribuţie geo-
metrică uniform descrescătoare.
El calculează volumul mediu al arborilor pentru fie-
care categorie de diametre și ajustează în consecinţă 
formula de calcul a creșterii în diametru după cum 
urmează:
V = 10,5 d 2,16 ,
în care V este în m3 și d în m.
Printr-o serie de aproximari, el ajunge să calculeze di-
ferenţa de creștere în diametru, a creșterii în volum 
și vârsta medie pe categorii de diametre, folosind for-
mule care nu mai legau direct distribuţia efectivelor 
de caracteristicile silviculturale.
O analiză recentă ajunge la concluzia că metoda Lio-
court de acum 116 ani nu este corespunzătoare pen-
tru realizarea tratamentului grădinărit.

Este de remarcat că în lucrările sale ulterioare, prin care 
a creat amenajamentul românesc, I. Popescu – Zeletin 
abia pomenește de codru grădinărit, pe care îl tratează 
ca pe o variantă fără perspectivă a tratamentelor sil-
viculturii clasice, (pe suprafaţă și pe clase de vârstă); 
astfel în proiectul de instrucţiuni din 1941 (pag. 23 și 
26) (13) ca și în înstrucţiunile tehnice de amenajare din 
1949 (pag. 91 și 92)(14), pentru codru grădinărit se pre-
văd numai în mod sumar generalităţi, cu totul insufici-
ente pentru amenajarea pădurilor în codru grădinărit și 
pentru practicarea lui.
Este evident că el n-a prevăzut evoluţia silviculturii eu-
ropene și nici n-a întrevăzut posibilitatea introducerii 
acestui tratament în pădurile României, care necesita o 
înaltă calificare profesională și un nivel ridicat de con-
știinţă cetaţenească.

4.3 Tăierile grădinărite din Ocolul Silvic 
Valiug
Au fost prevăzute prin amenajamente încă din anul 
1951 și în expunerea făcută la A.S.A.S. în 2009 (R.P. 
nr.6/2009), Dr. F.Carcea a prezentat informaţiile de 
care dispunea cu privire la rezultatele obţinute după 50 
de ani de la amenajarea în codru grădinărit a pădurilor 
din acest ocol silvic.
Din datele prezentate rezultă că tratamentul s-a preco-
nizat cu compromisuri, nu s-a prevăzut să se facă inven-
tarieri înainte de fiecare tăiere și nici să se ţină o evi-

denţă strictă a cantităţilor recoltate, astfel că nu se știe 
cum s-au dezvoltat arboretele și în ce măsură au evoluat 
spre structura grădinărită.
În locul inventarierilor periodice s-au folosit tabelele de 
producţie austriece necorespunzătoare pentru scopul 
urmărit: determinarea creșterii și a evoluţiei fondului 
de producţie spre structura grădinărită.
Metoda adoptată în România în 1951 fusese interzisă 
în pădurile Franţei supuse regimului silvic, încă din se-
colul al XIX-lea (Huffel 1927),(15) ca insuficient funda-
mentată știinţific și nesigur.
S-a prevăzut introducerea de la început pe suprafeţe 
prea mari, fără să se cunoască exigenţele acestui trata-
ment pretenţios și riguros, fără să se estimeze capaci-
tatea tehnică a personalului disponibil, deși în străină-
tate, gradinăritul cultural se practica de multă vreme, 
cu rezultate foarte bune și exista experienţă cu privire 
la exigenţa practicării și a rezultatelor aplicări metodei 
controlului.
Fără îndoială că inventarierea integrală practicată de 
Biolley (pe mai puţin de 200 ha), nu era posibilă în Ro-
mânia pe suprafeţele prevăzute foarte mari, dar se pu-
teau adopta inventarieri parţiale, pe suprafeţe perma-
nente, stabilite statistic ca număr și mărime, ca astfel 
să se asigure precizia dorită.
Formal, s-a admis un grădinărit fără să se urmărească 
evoluţia capitalului lemnos ceea ce contravine princi-
piului de bază al acestei metode, iar tăierile s-au facut 
pe suprafeţe dispersate (buchete, grupe, pâlcuri) rela-
tiv mari, a căror suprafaţă mergea până la 0,3 ha, ex-
cepţional 0,5 ha; în ţările din Europa apuseană aceste 
suprafeţe nu depășesc 5 ari (de obicei 3 la 4 ari) cu un 
pasaj la fiecare 8 ani, (Bastien 2002). Pentru acest motiv 
grădinăritul cu tăieri în ochiuri mari a fost considerat 
de unii silvicultori ca o variantă a tăierilor progresive.
Cu tot caracterul inovator, codrul grădinărit prevăzut 
prin amenajamente în România n-a făcut obiectul unei 
cercetări deosebite, deși aplicarea acestui tratament 
controversat ar fi meritat o atenţie susţinută.
Iniţiativa și urmărirea consecventă a acestei teme la ni-
vel de amenajament, de dr. F. Carcea este de apreciat, 
dar codrul grădinărit avea nevoie de o urmărire com-
pletă și susţinută (silvicolă și economică), pe termen 
lung, pentru a putea trage concluzii valabile pentru are-
alul carpatic, comparabile cu cele obţinute în străinăta-
te, dar în România comunistă și postcomunistă această 
posibilitate nu a existat și nu există nici în prezent.
Cauzele care au determinat această situaţie au fost enu-
merate în articolul din R.P. nr. 2/2013; mă voi limita 
numai să subliniez unele: definirea insuficientă prin in-
strucţiuni a tratamentului și a modalităţii de practicare a 
lui, carenţele învăţământului universitar, deficienţele de 
gestiune ale regiei pădurilor de stat, instabilitatea șefilor 
de ocol silvic, lipsa de accesibilitate (urmare a abandonă-
rii programului de dotare cu drumuri propus în 1959).
În aceste condiţii, nu cred că în România nu s-a practi-
cat în mod real grădinăritul cultural, singurul cofirmat 
și atestat știinţific.
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4.4 Studiul din 1959 privind dotarea cu 
drumuri a pădurilor prevăzute în codru 
grădinărit(16 ).

Personal, am fost implicat în această problemă prin 
studiul întocmit în 1959 privitor la accesibilizarea pă-
durilor. Cunoștinţele mele despre codrul grădinărit în 
perioada respectivă erau destul de sumare; ele se re-
zumau la ceea ce predase prof. V. Stinghe la cursul de 
amenajament, dar cel mai mult eu am învăţat de la unul 
dintre colegi amenajiști din promoţia precedentă, care 
s-a dovedit ulterior un eminent silvicultor, inginerul 
Cristache Avram (†).
În aceste condiţii, în anul 1959, când am redactat par-
tea referitoare la dotarea cu drumuri din lucrarea mai 
sus menţionată am prevăzut construirea, în plus pes-
te reţeaua de deschiderea generală a pădurilor, 5769 
km drumuri de pământ pentru tratarea unei suprafaţe 
apreciabile de pădure în codru grădinărit, care ajungea 
la o densitate mult mai mare a drumurilor pe suprafeţe-
le în codru grădinărit (17 m/ha, pag. 63), faţă de media 
generală pe ţară, de dotare pentru accesibilizarea de 12 
m/ha.
Din păcate, acel studiu a fost dezavuat la puţin timp de 
unul dintre coautori prin alegaţii fanteziste care au con-
tribuit ulterior la ruinarea pădurilor României, discre-
ditând la nivelul conducerii Statului gestiunea raţională 
a pădurilor și a lăsat drum liber dezmăţului planificat 
din anii 1960-1990.
Este de remarcat, doi ani mai târziu, în 1962, apariţia 
lucrării Dr.ing. C. Costea «Codru grădinărit», apreciabi-
lă prin conţinutul său în avans asupra timpului și pen-
tru documentarea valoroasă, când posibilităţile erau 
extrem de limitate, dar care n-a putut să influenţeze 
silvicultura aflată sub controlul cozilor de topor.

5. Perspectiva codrului grădinarit în 
pădurea europeană
Prin promovarea codrului grădinărit se produce o 
schimbare fundamentală a concepţiei în cultura pădu-
rilor; silvicultura clasică ce domină gestiunea pădurii de 
peste două secole (inspirată din agricultură „seamănă 
și recoltează”) și al cărei obiectiv este producţia de lemn, 
bazată pe „suprafaţă și clase de vârstă”, prin care omul 
impune formulele sale, îndepărtează pădurea de starea-
ei naturală.
Încă de la începutul secolului XX, s-au constatat incon-
venientele pădurilor artificiale create astfel și silvicul-
tori mai luminaţi au gândit un alt mod de gestiune în 
care pădurea să conserve cât mai multe din însușirile 
cu care natura a înzestrat-o. Pe aceasta cale s-a ajuns la 
silvicultura „aproape de natură” bazată pe „creșterea op-
timală și recoltarea pe arbore” (sau pe buchete), în care pă-
durea este perenă și mai rezistentă la schimbarea facto-
rilor climatici, iar solul rămâne în permanenţă acoperit.
Importanţa conservării solului și a protecţiei lui prin aco-
perire cu vegetaţie arborescentă este în foarte multe ca-
zuri ignorată și calamităţile frecvente, cu caracter catas-
trofal, care survin ca urmare a dezgolirii lui, se pun pe sea-

ma naturii, când în fapt ele sunt opera înaintașilor noștri.
Codru grădinărit cultural este calea de transformare a 
pădurilor echiene, artificiale și vulnerabile spre pădu-
rea neregulată și amestecată; el constituie o revoluţie în 
știinţa forestieră.
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Abstract
Selection cutting system in Europe compared to Romania
After defining the concept of selection cutting, the control method developed by Gurnaud is analysed. Moreo-
ver, after a century in which this method was rigorously applied, the above mentioned treatement was funda-
mented and became fiable. As a result, Biolley created the concept of cultural selection system.
The birth of Romanian management plan, writen by Prof. I.Popescu-Zeletin is ambigous; although his doctoral 
thesis focused on ”Control method” (different of that proposed by Gurnaud), this treatement is almost ignored 
as demonstrated by his management proposals in Romanian forests.
The article presents the results of cultural selection system in Couvet forest (a true lesson of practical forestry), 
and the provisions of introducing this treatement in Valiug forest district, which unfortunatly are still in the 
phase of written documentation, as management plan.
Finally, it is believed that XXIth century European forestry will develop by means of growth, and surface cutting 
wil be abandoned, generating vulnerable and artificial forests.
Keywords: selection cutting, management plan, control method
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Conservarea seminţelor de molid

MARIUS BUDEANU, TIBOR ŞERBAN, GABRIELA LUPU

1. Introducere
Conservarea seminţelor de molid a reprezentat un 
obiectiv important pentru numeroase cercetări desfă-
șurate anterior în Europa (Gradi 1963, Grobnic 1963, 
Huss 1967). Suszka și colaboratorii (2005) au prezentat 
rezultatele unei conservări îndelungate a seminţelor de 
molid (29 de ani). S-a constatat o reducere a capacităţii 
de germinare cu doar 15% (de la 98% la 83%), în con-
diţiile în care conservarea s-a realizat la o temperatură 
negativă (-3°C la – 5°C).
Cercetările efectuate în acest domeniu în România, în 
perioada 1960-1984 (Gropnic 1963, Vlase et al. 1966, 
1975, 1984, Mihalache et al. 1968, Niţu et al. 1968, Ră-
dulescu et al. 1978, Vlase 1982), s-au finalizat printr-o 
separare a speciilor ţinând cont de longevitatea natu-
rală a seminţelor: foarte redusă (plop, salcie), redusă 
(brad, cvercinee), mijlocie (fag), ridicată (molid, pin, la-
rice), foarte ridicată (salcâm, glădiţă).
Seminţele de molid se încadrează în categoria celor cu 
longevitate naturală ridicată (Vlase 1982), astfel că nu 
necesită eforturi deosebite pentru reușita procesului de 
conservare. Totodată, acestea se încadrează în categoria 
seminţelor ortodoxe (Gosling 2007), adică suportă ușor 
reducerea umidităţii, absolut necesară pentru reușita 
procesului de conservare.
Prezenta lucrare își propune să evidenţieze necesitatea 
conservării surplusului de seminţe din anii cu fructifi-
caţie abundentă, precum și, tangenţial, să reaminteas-
că importanţa efectuării analizelor de laborator privind 
potenţa germinativă a seminţelor de molid [Picea abies 
(L.) Karst.]. Necesitatea conservării surplusului de se-
minţe derivă din dorinţa de acoperire a necesarului 
propriu în anii fără fructificaţie, pentru comercializare 
sau în cazul unor nevoi excepţionale pentru împăduri-
rea rapidă a unor suprafeţe mari afectate de fenomene 
climatice (doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, secete 
excesive), biologice (insecte sau boli invazive) sau cumu-
late (insecte de scoarţă) deosebite (Chira & Chira 2001, 
Mihalciuc et al. 2003, Olenici et al. 2011, Simionescu et 
al. 2012, Fraţian 2013).

2. Locul cercetărilor și metoda de 
cercetare
Centrul de conservare al seminţelor de rășinoase Bra-

șov a fost dat în folosinţă acum 49 de ani, primul coor-
donator fiind domnul dr. ing. Ilarion Vlase, cel ce a re-
alizat numeroase cercetări în domeniul conservării se-
minţelor forestiere. Cercetările coordonate de dr. Vlase 
au condus la elaborarea unor recomandări privind con-
servarea seminţelor principalelor specii de arbori fores-
tieri din România (Vlase 1982). Depozitul propriu-zis 
constă din șase camere, din care patru dotate cu insta-
laţii de răcirea aerului. În camerele reci, temperatura 
poate fi coborâtă și menţinută constant la valoarea de 
0oC. Capacitatea totală de depozitare este de 30000 kg 
de seminţe. Camerele au o suprafaţă de 20-35 m2 și un 
volum de 75 până la 120 m3 (http://www.icasbv.ro).
La momentul actual, deoarece s-a redus considerabil 
interesul pentru conservarea surplusului, seminţele de 
molid se conservă într-o singură cameră, dotată cu dis-
pozitiv electronic de menţinere a temperaturii la valori 
cuprinse între +2°C și +4°C, în vase din sticlă sigilate și 
la o umiditate a seminţelor de circa 6%.
Din momentul primirii seminţelor (însoţite de o co-
mandă scrisă și de certificatul de identitate) și până la 
conservarea propriu-zisă a acestora se parcurg următo-
rii pași:

A. Recepţia seminţelor
Se cântărește întregul lot de seminţe și se înregistrea-
ză toate datele privind identitatea seminţelor (O.S., UP, 
u.a., anul recoltării, cantitatea, etc.). Se întocmește un 
proces verbal de predare – primire. Se efectuează pre-
levarea unui eșantion ce se transmite laboratorului de 
analiză și care va constitui analiza primară a lotului de 
seminţe (recepţia).

B. Dezariparea şi selectarea seminţelor
După recepţia seminţelor, dacă este cazul se trece la ur-
mătorul pas, dezariparea lor.
Seminţele se introduc printr-o tavă metalică într-un 
tub metalic perforat unde are loc dezariparea propriu-
zisă. Aici seminţele sunt antrenate la o viteză mare cu 
ajutorul unor perii din material plastic, așa încât prin 
orificiile tubului cad aripile desprinse de pe seminţe, iar 
în capătul tubului cad seminţele care au fost dezaripate.
După dezaripare se poate trece la etapa următoare și 
anume selectarea seminţelor. Această operaţie se rea-
lizează folosind aparatul „LASTI-F” de fabricaţie suede-

Genetică
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ză. Prin procesul de selectare se separă seminţele seci 
de cele viabile. Metoda de lucru constă în introducerea 
seminţelor printr-o pâlnie pătrată metalică, de unde, 
cu ajutorul vibraţiilor produse la baza pâlniei, semin-
ţele migrează mai departe pe un canal și cad în incinta 
selectorului. Aici, coloana de aer pompată permanent 
trimite seminţele seci într-un compartiment din incin-
ta selectorului, iar seminţele viabile cad gravitaţional 
într-un recipient.

C. Verificarea umidităţii seminţelor
Se realizează folosind aparatul Brabender (figura 1). Re-
zultatele furnizate de acest aparat au fost comparate cu 
datele furnizate de o termobalanţă modernă (Ohaus 
MB45), valorile umidităţii fiind asemănătoare.

Fig. 1. Aparat pentru determinarea umidităţii seminţelor de molid

Într-un recipient se cântăresc 10 grame de seminţe (fo-
losind o balanţă electronică cu precizie de 0,1 mg), apoi 
recipientul cu seminţe se introduce în cuva aparatului, 
la o temperatură de 100°C, pentru o perioadă de 50 de 
minute.
O determinare corectă a umidităţii precum și o uscare 
corespunzătoare, reprezintă etape esenţiale pentru re-
ușita procesului de conservare.

D. Prelevarea probei pentru analiză şi 
predarea acesteia laboratorului de 
specialitate din cadrul I.C.A.S.
Intensitatea de eșantionare pentru obţinerea probei 
de analiză, conform SR 1808 (2004) și regulilor ISTA 
(2013), este următoarea:
I. Pentru analiza ce se efectuează odată cu recepţia 

lotului de seminţe, eșantionarea se realizează direct 
din ambalaje (saci, de greutăţi aproximativ egale și 
cuprinse între 15 și 100 kg), iar numărul eșantioa-
nelor elementare scade cu creșterea numărului de 
ambalaje (până la 4 ambalaje se recoltează 3 eșanti-
oane / sac, în timp ce pentru mai mult de 60 de saci 
se va preleva 1 eșantion la 2 ambalaje).

II. Pentru analiza definitivă (după uscarea seminţelor, 
înainte de îmbuteliere), eșantionarea se realizează 
direct din curentul de curgere, fiind necesare cel pu-
ţin 5 eșantioane elementare.

III. Pentru analize periodice (după sigilarea seminţelor 
în butelii), numărul eșantioanelor elementare co-
respunde cu cel de la punctul A.

Eșantioanele elementare se cumulează și formează 
eșantionul compus, cel care se transmite laboratorului 
de analiză.

E. Analiza calităţii seminţelor
Masa minimă a eșantionului de laborator este de 40 
grame.
Reducerea eșantionului compus la o valoare ușor supe-
rioară masei minime se va realiza folosind Metoda cu 
Lingura (STAS 1808 / 2004).
Analiza calităţii seminţelor de molid se efectuează în 
conformitate cu SR 1908 (2004), standard ce stabilește 
metodele de analiză și procedurile de lucru. În laborator 
se determină: puritatea seminţelor, procentul de germi-
naţie, masa a 1000 de seminţe, numărul de seminţe la 
kilogram și valoarea culturală. Procentul de germinaţie 
se determină folosind germinatorul Jacobsen, aparat 
modern ce afișează electronic atât temperatura apei cât 
și cea de la nivelul seminţelor. Seminţele sunt puse la 
germinator pentru o perioadă de 21de zile.

F. Reducerea umidităţii seminţelor
Pentru reușita procesului de conservare, este necesară 
reducerea umidităţii seminţelor până la o valoare con-
siderată optimă. Pentru aceasta se folosește o instalaţie 
complexă, ce permite zvântarea seminţele de molid, la 
o temperatură de maximum 35°C.
Instalaţia este compusă din: cuptor, ventilator, benzi 
perforate, conductă de aer, bandă transportoare, motor 
electric, coș de alimentare și coș de evacuare. Din cup-
tor, aerul încălzit este direcţionat spre benzile perfora-
te prin conducta de aer, cu ajutorul unui ventilator. Cele 
trei benzi perforate (Figura 2), pe care sunt întinse se-
minţele într-un strat gros de 3-4 cm, sunt puse în miș-
care cu ajutorul motorului electric. Viteza de deplasare 
a benzilor perforate este de 1m / 5min. De pe banda 
transportoare, seminţele cad într-un buncăr metalic, 
prevăzut la capăt cu un orificiu de scurgere.

Fig. 2. Benzile perforate pe care se realizează zvântarea seminţelor

G. Îmbutelierea, sigilarea şi etichetarea 
seminţelor
După finalizarea etapei de reducere a umidităţii semin-
ţelor, se va trece la etapa următoare, îmbutelierea lor. 
Seminţele se introduc în butelii din sticlă, prevăzute cu 
dopuri tot din sticlă. Datele referitoare la greutatea se-
minţelor din fiecare butelie și greutatea totală a lotului 
se trec într-un registru, care conţine de asemenea date 
privind specia, provenienţa (ocol silvic, direcţie silvică), 
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numărul unic al fiecărei butelii, numărul lotului, data 
îmbutelierii și numărul raftului pe care se va depozita 
butelia. Fiecare butelie va fi etichetată, iar pe această 
etichetă se vor trece aceleași date ce au fost trecute și în 
registru. În continuare se va trece la sigilarea buteliilor 
cu parafină și la depozitarea lor pe rafturi din lemn cu 
structură metalică, în camera de conservare (Figura 3).

Fig. 3. Depozitarea buteliilor în camera de conservare

H. Conservarea propriu-zisă
Conservarea seminţelor are loc într-o cameră special 
amenajată, prevăzută cu rafturi din lemn pe o struc-
tură metalică. Camera este dotată cu un sistem de ră-
cire, cu termostat, care asigură o temperatură relativ 
constantă de 2°C–4°C. Periodic, se efectuează verificări, 
atât asupra stării de sănătate a seminţelor din butelii 
(evaluare vizuală) cât și asupra bunei funcţionări a dis-
pozitivului frigorific care asigură temperatura optimă 
pentru păstrarea seminţelor. Pentru verificarea poten-
ţei germinative a seminţelor, la intervale de 1 an se pre-
levează eșantioane pentru realizarea analizei periodice, 
conform metodei prezentate la punctul 4. Deoarece bu-
letinului de analiză are o valabilitate de numai 5 luni, 
atunci când deţinătorul retrage o parte din lot (pentru 
uz propriu sau comercializare), se solicită, uneori, încă 
un buletin de analiză.

3. Rezultate şi discuţii
Pentru a exemplifica capacitatea ridicată de conservare 
a seminţelor de molid, dată atât de longevitatea natu-
rală ridicată a seminţelor speciei amintite, cât și de re-
alizarea condiţiilor optime în centrul de conservare de 
la Brașov, se prezintă în cele ce urmează, istoricul con-
servării, pentru o perioadă de 3 ani, pentru 6 loturi de 
seminţe, trei din clasa I de calitate și alte trei din clasa a 
II a (Tabelul 1). Acestea sunt originare din cele trei pro-
vincii istorice ale Românie, între care există diferenţe 
importante în privinţa caracteristicilor fizico-geografi-
ce și climatice.
Tabelul 1. Procentul de germinaţie al seminţelor unor provenienţe de molid

Clasa 
de cali-

tate

Puri-
tatea

(%)

Germi-
naţia
(%)

M1000
-g-

Umidi-
tatea 

iniţială 
(%)

Umidi-
tatea 

conser-
vare (%)

Procentul de germi-
naţie

După
1 an

După
2 ani

După
3 ani

I 96.3 90.7 8.39 18.0 6.0 90.3 90.0 89.0

II 93.0 81.3 7.54 19.0 6.0 81.7 80.7 77.0

Valorile privind puritatea și germinaţia seminţelor prezen-
tate în tabelul 1 (inclusiv masa a 1000 de seminţe) sunt cele 
corespunzătoare analizelor definitive, efectuate după usca-
rea seminţelor și imediat înainte de intrarea lor în conser-
vare. Așadar, reducerea umidităţii efectuată corespunzător 
nu prejudiciază potenţa germinativă a seminţelor.
Umiditatea iniţială a loturilor de seminţe a fost cuprin-
să între 12,3% și 22,5%. Cea mai valoroasă provenienţă 
(din punctul de vedere al procentului de germinaţie) a în-
registrat cea mai mare valoare a umidităţii și, cel mai pro-
babil, seminţele din provenienţa respectivă erau cele mai 
proaspete. Așadar, pe lângă stabilirea perioadei optime 
de recoltare și extragerea seminţelor din conuri fără a le 
produce prejudicii, este foarte importantă transmiterea 
seminţelor proaspete către centrul de conservare, acolo 
unde există aparatură modernă pentru uscarea acestora.
Din aplicarea programului Statistica (Figura 4) a rezul-
tat că, între masa a 1000 de seminţe, puritatea semin-
ţelor și capacitatea de germinare există o corelaţie sem-
nificativă (r = 0,95*).

Fig. 4. Corelaţia multiplă dintre germinaţie, puritate  
și masa a 1000 de seminţe

Longevitatea naturală ridicată a seminţelor de molid, 
precum și faptul că există la ICAS Brașov un centru 
de conservare dotat cu aparatura necesară și personal 
competent, contribuie la o conservare de durată și fără 
a se produce o reducere semnificativă a capacităţii de 
germinare a seminţelor. Pentru cele 6 loturi prezentate 
drept exemplu, se poate constata că, după trei ani de 
conservare, s-a produs o reducere a procentului de ger-
minaţie cu 5,3%, iar dacă luăm în calcul doar cele trei 
loturi de calitatea I, reducerea capacităţii de germinaţie 
a fost de numai 1,9%.

4. Concluzii
Conservarea surplusului de seminţe recoltate în anii cu 
fructificaţie abundentă, se poate realiza în centrul spe-
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cializat de la ICAS Brașov, unde există o experienţă de 
aproape 50 de ani în acest domeniu, dar și aparatură 
adecvată.
Pentru reușita procesului de conservare sunt necesare 
a fi îndeplinite câteva condiţii: stabilirea perioadei op-
time de recoltare a conurilor, extragerea seminţelor din 
conuri fără a le produce prejudicii, transmiterea semin-
ţelor proaspete către centrul de conservare, acolo unde 
există aparatură modernă pentru reducerea umidităţii 
acestora, precum și pentru conservarea lor.
Conservarea seminţelor de molid se realizează la o tempe-
ratură de 2-4°C, într-un depozit frigorific, în vase din sti-
clă sigilate, iar umiditatea optimă a seminţelor este de 6%.
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Abstract
Preservation of Norway spruce seeds
This paper highlights the importance of carrying out laboratory tests on spruce seed [Picea abies (L.) Karst.] 
germination potency, and the need to preserve the surplus of seeds during the abundant fructification. In Ro-
mania, preserving the surplus of spruce seeds is done in a specialized centre in Brașov, in a cold store, in sealed 
glass vessels, at a temperature from +2°C to +4°C, and the optimum moisture content of the seeds is 6%. For 
the success of the preservation process are required to be fulfilled several conditions: determining the optimal 
harvest period of cones, extracting the seeds from cones without causing them harm, sending the fresh seeds 
to the preservation centre, where the modern equipment reduces their moisture and preserves them.
Keywords: Forestry seeds preservations,Picea abies, seeds germination, seeds moisture contents.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

32

Bark beetles in Norway spruce stand  
of Bistra Valley Basin

DANIEL POLIŢĂ

1. Introduction
From time to time, conifer (Norway spruce especially) 
forests are affected by serious stress factors: climatic – 
wind falls and snow-breaks (Ichim 1993a, Cioloca et al. 
2002, Popa 2006), severe or extended drought (Chira & 
Chira 1998), flooding (Simionescu et al. 2012), biotic – 
defoliators (Fraţian 2013), invasive species (Olenici et 
al. 2009, 2011, Duduman et al. 2011), xylophage fungi 
(Ichim 1993b, Chira & Chira 2001b, 2002); anthropic – 
deforestation (Popescu-Zelentin 1951, Gemabaşu 1979, 
Barbu & Cenuşă 1987), road buildings etc., which de-
bilitate the trees , the secondary bark beetles (Mihal-
ciuc et al. 2003b, Varga et al. 2010, Păuna 2011, Manea 
et al. 2013) and blue-stain fungi (Chira & Chira 2001a) 
become lethal.
Survey, prognosis, and control of bark beetles were 
improved in time (Ceianu et al. 1986, Simionescu & 
Mihalache 2000, Tomescu et al. 2000, Chira & Chira 
2001a, Mihalciuc et al. 1995, 2003a, 2004, Isaia & Par-
aschiv 2011, Paraschiv et al. 2012, Manea et al. 2013, 
Duduman 2014).

Fig. 1.Variation of conifer wood falling / breaks volume and the suc-
cessional number of standing infested trees with bark beetles between 

1990 and 2010 in Romanian state forests (Simionescu et al. 2012)

Eastern Carpathians have the largest Norway spruce 
area where frequent natural calamities occur (Simiones-
cu et al. 1998, 2007), while spruce stands of south Wes-
tern Romanian Carpathians are less vulnerable to bark 
beetles. Thus, between 1986 and 2000 infested area 
with Ips typographus has maintained relatively constant, 
with a higher annual average in natural area (194 ha/yr) 

than in hilly zone (70 ha/yr) (Simionescu et al., 2001).
In the next period (2001-2010 but particularly in the 
second part of this decade), insect attack has seriously 
increased, especially in the spruce stands planted out of 
the natural area (310 ha/yr – Simionescu et al., 2012).
The aim of the present work is to better understand the 
dynamic and other characteristics of Ips typographus in-
festation in a zone considered till now less vulnerable to 
bark beetles compared to other areas.

2. Method
The research has been done in Bistra Valley Basin (whi-
ch separates Poiana Ruscă Mt. – Eastern Carpathians of 
Ţarcu Mt. – Transylvanian Alps), in two forest districts 
(Rusca Montană F.D. and Oţelu Roșu F.D.), in different 
Norway spruce stands located at different altitude (in 
vs out of its natural area), in 2011 and 2012.
For insect dynamic 48 pheromone traps have been es-
tablished in the field and the variation of insect capture 
has been monitored all over the vegetation season. In 
Rusca Montană F.D. 15 traps have been settled down 
in a compact zone situated at 600-900 m altitude, and 
in Oţelu Roșu F.D. 33 traps were used in a larger area 
between 900 and 1400 m altitude.
Insect flight was monitored in 2011-2012 using the 
following parameters:
 » Capture dynamic (which expresses the development 
of the flight, during the entire vegetation season, in 
relationship with the beetle collection interval) and 
sex rate variation (which may indicate the new flight 
start if male number increases (fig. 1-8);

 » Details of the three flights (I-III), including the period 
of each flight, duration (number of days), number of 
captured adults (in pheromone traps) and finally cal-
culation of attack intensity (I.a. – expressed by num-
ber of beetles / day / trap) (table 1-2).

For contamination intensity and damages characteris-
tics (length of the main galleries and the number of laid 
eggs) 6 trap trees of different dimensions were located 
in different areas of Rusca Montana F.D., trees fallen 
down by the wind were identified, in the very subse-

Protecţia pădurilor
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quent period of forestry operation on damaged trees, 
between May and August 2011. The trap trees were se-
lected from healthy trees (which had been felled down 
or broken by the wind), cut to the pieces (Table 1), num-
bered and hanged up at a height of 20 cm from the soil 
level. The detected insects were Ips typographus L. and 
Pityogenes chalcograpgus L. In order to determine the 
degree of contamination, the average number of enter-
ing orifices (families) related to one sqm of bark was in-
ventoried. The situation of entering orifices was deter-
mined for a period of 7 days since the first penetrations.

3. Results
3.1. Population dynamic
First flight (I – in spring) includes hibernation genera-
tion, which consists in majority of adults and a small 
number of larva and pupae. This includes the adult fli-
ght that generate the ”sister” generation, occuring after 
a regeneration feeding, mating and new eggs deposit, 
with a certain delay at the end of second flight; therefo-
re this flight is late at the end of the second flight.
Second flight (II) belongs to first generation of adults (I).
Third flight (III) belongs to the second generation and 
takes place when the spring flight is early.

Table 1. Location and size of trap trees

No. U.P. u.a.

Dimensions of trap trees
Bark sur-

face
(m2)

Thick extre-
mity diame-

ter (cm)

Length
(cm)

Thin extre-
mity diame-

ter (cm)
1

X

47A 28 1000 19 7.38
2 47A 20 760 14 4.05
3 47B 22 560 16 3.34
4 47B 28 600 23 4.80
5 54D 29 1000 14 6.75
6 54D 32 870 29 8.33

Fig. 1. Capture dynamic of Ips typographus in Rusca Montană F.D. in 2011

Fig. 2. Sex rate of Ips typographus population in Rusca Montană F.D. in 2011

Fig. 3. Capture dynamic of Ips typographus in Oţelu Roşu F.D. in 2011

Fig. 4. Sex rate of Ips typographus population in Oţelu Roșu F.D. in 2011

Fig. 5. Capture dynamic of Ips typographus in Rusca Montană F.D. in 2012

Fig. 6. Sex rate of Ips typographus population in Rusca Montană F.D. in 2012

 Fig. 7. Capture dynamic of Ips typographus in Oţelu Roșu F.D. in 2012 
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Fig. 8. Sex rate of Ips typographus population in Oţelu Roşu F.D. in 2012

Field data (table 2-3) show the following results:
 » First flight, in all the cases has developed from the se-
cond decade of April to the middle of June, duration va-
ried between 48 and 55 days, and the number of captu-
red insects was between 51% and 73% of total beetles;

 » Second flight was recorded from the first decade of 
June to the second decade of August, the duration 
was longer than the previous, varying between 67 
and 76 days, but captured beetles meant only 27% to 

48% from total;
 » Attack intensity was higher in first flight compared to 
the second one (average of 16 vs 8 beetles/day/trap);

 » Third flight was insignificant, both in captured in-
sects and attack intensity;

 » Maximum of captures (related to average of duration 
of Ist and IInd flight) was recorded in a short period of 
time (6-8 days in most of the cases, with the exception 
of 15 days in Oţelu Roșu F.D. in 2012); this explains the 
higher value of I.a. in this period: 11-79 beetle/day/trap;

 » In 2012 insects population decreased in comparison 
with 2011 by 10% in Rusca Montană F.D. and by 16% 
in spruce stands of Oţelu Roșu F.D., but the infested 
areas were relatively similar;

 » I.a. is higher in stands situated in mountain natural 
area compared to the artificial plantations settled out 
of the natural range, phenomenon that may be expla-
ined by the construction of a new forest road in Oţelu 
Roșu F.D. which suddenly exposed the stands to inten-
se light, favouring the development of Ips typographus.

Table 2. Beetle flight and attack intensity

No. Forest District Year Flight no. Durata
(no. days)

Adults I.a.
(beetles/day/trap) Obs.

no. %
1

Rusca
Montana

2011 I 55 8.156 73 10

In 2012 captu-
res were 10%

lower then 
2011

2 2011 II 67 3.008 27 3
3 2011 III 28 29 0 0
4 Total * 150 11.199 100 5

5
Rusca

Montana

2012 I 48 6.473 69 9

6 2012 II 67 2.856 31 3

7 2012 III 35 41 0 0

8 Total * 150 9.370 100 4

9
Otelu
Rosu

2011 I 48 36.894 51 23

In 2012 captu-
res were 16%

lower then 
2011

10 2011 II 76 35.609 48 14

11 2011 III 26 651 1 1

12 Total * 150 73.154 100 15

13

Otelu Rosu

2012 I 49 34.628 53 22

14 2012 II 67 29.237 45 13

15 2012 III 34 1.622 2 1

16 Total * 150 65.487 100 13

I.a.: attack intensity; Obs.: observations

Table 3. Capture maxim of Ips typographus in the first two flights

No. Forest District Year Flight no. Period Duration
(no. days)

Captured 
adults

I.a.
(beetles/day/trap)

1 Rusca
Montana

2011 I 29.04-05.05 6 2.261 25
2 2011 II 12.06-20.06 8 1.321 11
3 Rusca

Montana
2012 I 07.05-15.05 8 4.361 36

4 2012 II 13.06-21.06 8 1.765 15
5 Otelu

Rosu
2011 I 05.05-12.05 7 17.054 74

6 2012 II 05.06-20.06 15 30.090 61
7 Otelu

Rosu
2011 I 15.05-21.05 6 15.707 79

8 2012 II 13.06-21.06 8 15.444 59

3.2. Infestation intensity
The number of entering galleries (families) increased a 
lot in the first days within a period of 35-40 days since 

the examination of the first entering, but afterwards 
the number of enterings became almost invariable.
The largest number of families was registered on trap 
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tree number 5 (A 5) – 164 families, about 80 per cent 
of the entering being on a length of 5 m from the thin 
extremity of the total length of 10 m (the fragment of 

5m in length with diameters between 14 cm and 23 cm), 
and the smallest number of families was noticed on the 
tree number 6 (A6) – 73 families.

Table 4. Number of entering galleries in accordance with the reading date

Trap
trees

Reading date
05.05 12.05 20.05 27.05 04.06 10.06 17.06 24.06 30.06 08.07 15.07

A1 2 11 32 68 93 105 109 110 110 110 110
A2 3 13 41 68 106 136 141 141 141 141 141
A3 4 11 29 72 121 145 179 181 181 181 181
A4 4 12 29 65 109 110 110 110 111 111 111
A5 1 24 46 88 135 160 162 162 164 164 164
A6 1 4 11 29 31 49 69 72 73 73 73

Total 15 75 188 390 595 705 770 776 780 780 780

Figure 9. Evolution of enter’s orifices in function of reading date

Although in U.P.X, u.a. 54D were placed 2 trap trees (A5 
and A6) at a distance of 20 m from one another, on trap 
tree A6 were registered 73 entering galleries (concen-
trated on the section where the trap tree had diameters 
between 29 cm and 30 cm, on a length of 2 m from the 
thin extremity) in contradiction to the 164 families no-
ticed on A5 trap tree.
On the same plot a double attack on trap tree A5 coming 
from Ips typographus and Pityogenes chalcographus was 
identified, the latter making its appearance only on a 
length of 1,8 m from the thin extremity of the trap tree, 
in the section with diameters between 14 cm and 16 cm. 
Pityogenes chalcographus made 121 entering holes and a 
surface of 0,84 sqm on trap tree A5 was affected (low 
degree of contamination – 144 families/ sqm).
Depending on the gallery systems related to a sqm of 
bark, we can establish the degree of contamination, 
separately for each of the species.

Table 5. Degree of contamination made by Ips typographus

No. Trap
tree

Number of
families

Bark sur-
face (m2) Report Degree of in-

festation

1 A1 110 7,38 15 Weak
2 A2 141 4,05 34 Middle
3 A3 181 3,34 54 Strong
4 A4 111 4,80 23 Middle
5 A5 164 6,75 24 Middle
6 A6 73 8,33 9 Weak

Another aspect that was studied is the length of main 
galleries, which had different dimensions in accordan-
ce with the number of days since the penetration, and 
species.

As regards Ips typographus on the trap tree A3, there 
were registered data that approach to the average len-
gth of the galleries (60-80 mm according to the referen-
ce literature), more exactly 59 mm when readings were 
done on 27.05.2011, respectively 68 mm when readings 
were done on 04.06.2011.
Nevertheless in only 70 per cent of the gallery systems 
their length was roughly equal, whereas in 30 per cent 
of the cases one of the channel had a smaller length 
than half of the second channel.
With respect to trap tree A1, the main galleries were 
much more different from the average data, these ones 
also being the shortest. If on 27.05.2011 the average 
length was 30 mm, on 04.06.2011 the average was 11 
mm and in 60 per cent of the samples the length of gal-
leries was below 6 mm.
As regards the number of channels related to a system 
of galleries, in only three of the situations there were 
main galleries, whereas the rest of them were noticed as 
having only two main galleries, the maximum length of 
a gallery being 116 mm.
Pityogenes chalcographus was noticed only on a section 
of 1.8 m, on the trap tree A3, the average number of 
the main galleries being 5, whereas in 10 per cent of 
the samples a number of 6 main galleries was noticed, 
a single case being identified as having 8 main galleries.
The average length of the main galleries was 15 mm for 
the first samples, whereas during the second reading it 
was 17 mm, the overall length being 24 mm.
Together with the observation of the systems of galle-
ries, the number of eggs laid was also studied.
In the case of Ips typographus more samples obtained by 
peeling the bark of the trap trees at the entering holes 
were studied, thus succeeding in determining the len-
gth of the main galleries and counting the number of 
eggs laid along them. I have taken into account as sig-
nificant the data obtained on the trap tree A2 (Table 6).

Table 6. Number of eggs laid inside the systems of galleries from trap 
tree number 2 – A2

No. Trap
tree Family Length of main gal-

lery (mm)
Number
of eggs

1 A2 F1 106 53
108 46

2 F2 89 44
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No. Trap
tree Family Length of main gal-

lery (mm)
Number
of eggs

36 16
3 F3 103 49

82 41
70 36

4 F4 80 43
71 36

5 F5 56 33
42 25

6 F6 54 28
38 13

7 F7 40 19
36 16

8 F8 55 20
50 23

Average 65.8 32

In the following chart a direct correlation between the 
length of the main galleries and the number of eggs can 
be noticed for most of the cases.

Figure 10. The number of laid eggs according to the length of the Ips 
typographus galleries

4. Conclusion
Although study zone has never been very vulnerable 
to bark beetles attack, present research (in 2011 and 
2012) has shown an obvious increase of the infested 
area and intensity of Ips typographus.
Local values for dynamic of flights (Ist, IInd, and IIIrd), 
period, duration (number of days), number of insect 
captured in pheromone traps, and attack intensity were 
presented:
 » First flight: 48-55 days (second decade of April – 
middle of June), containing 51-73% beetles;

 » Second flight: 67-76 days (first decade of June – se-
cond decade of August), 27-48% insects;

”Sister” generation is produced by the first flight adults, 
but their flight is late (in summer), at the end of the 
second flight.
 » Third flight was not significant both in beetle number 
and infestation intensity.

 » Attack intensity: double in first flight compared to the 
second one (16 vs 8 beetles/day/trap); it was higher in 
stands situated in mountain natural area compared to 
the artificial plantations settled out of the natural range.

On trap trees Ips typograpgus achieved 87% and Pityo-
genes chalcographus 13% of total infestation. Although 
a pair of two trap trees was placed on each plot, the 
degree of contamination was inversely proportional 
to their diameter. The most contaminated areas of the 
trees were those with diameters of 14-20 cm for Ips ty-
pographus, whereas Pityogenes chalcographus was found 
in A5, on sections with diameters of 14-16 cm.
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Abstract
Bark beetles in Norway spruce stand of Bistra Valley Basin
The research has been realised in 2011 and 2012, both in Norway spruce natural area (in Oţelu Roșu Forest 
District) and out of its natural range (in Rusca Montană F.D.), in stands of 60 to 120 years old.
Although the study zone has never been very vulnerable to bark beetles attack, present research shows Ips ty-
pographus has increased its attack area and intensity (2-3 times compared to the previous two decades).
Local values for dynamic of flights (Ist, IInd, and IIIrd), period, duration (number of days), number of insect cap-
tured in pheromone traps, and attack intensity have been presented. The first flight contained half to three 
thirds of bark beetle population and the third flight was not significant; the attack intensity was double in first 
flight compared to the second one, being higher in stands situated in mountain natural area compared to the 
artificial plantations settled out of the natural range.
On trap trees Ips typograpgus was dominant (87%) in relationship with Pityogenes chalcographus. Contamination 
was indirect correlated to tree diameter.
Keywords: Ips typographus, Norway spruce, bark beetle dynamic, natural forest, artificial plantations.
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Perdeaua forestieră de protecţie a Lacului Firiza
PARTEA A II-A

Adaptarea schemelor și fomulelor de împădurire la particularităţile 
microstaţiunilor din jurul Lacului Firiza

VALENTIN BOLEA

9. Particularităţile culturilor forestiere 
pe microstaţiuni
9.1 Sălciile (Salix alba L., Salix fragilis L., S. babylo-
nica L., S. viminalis L., S.daphnoides Vill și S. rigida 
Muhlenb)
 » Suprafaţa: 1,5 ha.
 » Amplasare în zona inundabilă a lacului:

 › Salix babylonica sub formă de aliniament pe curba 
de nivel 371 m, în partea superioară a zonei inun-
dabile.

 › Salix alba și Salix fragilis între cota 370 și 371 m , 
prima pe malul însorit al lacului, a doua pe malul 
umbrit, ori pe soluri relative grele și acide;

 › Salix viminalis, Salix daphoides și Salix rigida, între 
cota 370 și 369 m, prima pe soluri mai bogate în 
humus, lutoase, luto-argiloase, celelalte două pe so-
lurile nisipoase.

 » Formula de împădurire:
 › 25% Salix alba, Salix fragilis, Salix babylonica;
 › 75% Salix viminalis, Salix daphoides și Salix rigida.
 › Numărul puieţilor la ha: 10.000
 › Salix babylonica în aliniamente la 10 m echidistanţă.
 › Schema:

S.
alba

S.
viminalis

S.
viminalis

S.
viminalis

S.
alba

S.a S.v S.v S.v S.a
S.a S.v S.v S.v S.a

Pregătirea terenului în gropi de 60x60x40 cm
 » Reușita: 85%.
 » Menţinerea după 4 ani: 80%.
 » Dezvoltarea după 4 ani:

 › Salix babylonica: Hm= 3,5 m ; D1,3 = 3 cm; Hmax= 5,3 
m; Dmax= 5,5, cm

 › Salix alba Hm= 3,0 m; D1,3 = 1,4 cm;
 › Salix fragilis Hm= 2,6 m;

 › Salix viminalis Hm= 1,2 m;
 › Salix daphnoides Hm= 1,9 m;
 › Salix rigida Hm= 1,2 m.

 » Preţul de cost, în 1963, a unui hectar de sălcii intrate 
în producţie este 13.137 lei.

 » Ecologie: sălciile suportă inundaţii de peste 100 zile 
pe an.

Fig.1. Salix alba pe malul lacului Firiza (foto Chira D.)

 » Salix alba, Salix fragilis cer soluri neuter-alcaline (fig.1). 
Salix alba tolerează soluri acide și grele, iar Salix rigi-
da tolerează soluri argiloase, pseudogleizate.

 » Biologie: capacitatea ridicată de fixare și acoperire a 
solului prin formarea de:
 › 4-28 lăstari Salix alba;
 › 2-17 lăstari Salix fragilis;
 › 2-12 mlădiţe Salix viminalis și Salix rigida;
 › 2-19 mlădiţe Salix daphnoides.

Importanţă:
 » Ameliorează depozitele aluviale și terenurile alunecă-
toare din vecinătatea lacului;

 » Pune în valoare staţiunile inundabile;
 » Ornamentală;

Perdele forestiere
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 Fig.2. Lăstari de Salix alba pe malul Lacului Firiza

Fig.3. Salix pendula în mijlocul peisajelor

 » Lemn pentru industria celulozei, PAL, PFL, chibrituri 
ori lemn de foc;

 » Răchitele produc mlădiţe pentru împletituri.

Fig.4. Salix alba cu lemn de celuloză, pe malul lacului Firiza (foto Chira D.)

9.2 Plopul euramerican (Populus x canadensis 
Moench.) şi aninul negru (Alnus glutinosa (L) 
Gaertn)
 » Suprafaţa: 1,0 ha
 » Amplasare în imediata apropiere a zonei inundabile 
a lacului; între cota 370 și 372 m, la vărsarea în lac a 
râului Romana.

 » Formula de împădurire: 50% Plop euramerican; 50% 
Anin negru.

 » Numărul arborilor la hectar: 1100 Plop + 3900 Anin= 
5000.

 » Schema:
Pl AN Pl AN Pl

AN AN AN AN AN

Pl AN Pl AN Pl

AN AN AN AN AN

Pl AN Pl AN Pl

 » Pregătirea terenului în terase de 80 cm lăţime;
 » Reușita: 96%;
 » Menţinerea după 4 ani 90%;
 » Starea de masiv s-a realizat la 3 ani, la un cost de 7600 
lei;

 » Dezvoltarea:
 › la 4 ani Alnus glutinosa Hm= 2,0 m; D1,3 = 7,6 cm;
 › la 8 ani Populus x canadensis Hm= 6,2 m; D1,3 = 5,5 

cm clasa V de producţie.
 » Ecologie: Plopul euramerican rezistă până la 100 zile 
de inundaţii cu apă curgătoare, dar e influenţat ne-
gativ de tendinţa de înmlăștinare, de solurile super-
ficiale și scheletice. Aninul negru vegetează pe soluri 
umede și suportă temporar terenurile mlăștinoase cu 
ape slab mobile. Preferă solurile slab acide.

 » Biologie: Aninul negru are o remarcabilă capacitate de 
lăstărire până la 60-80 ani.

Fig.5.Lăstari de anin negru pe malul lacului Firiza (foto Chira D.)

Rezistă la excesul de umiditate din sol datorită:
 › ţesuturilor aerenchimatice din rădăcini;
 › plasticităţii sistemului de înrădăcinare.

 » Importanţă: Aninul negru valorifică staţiunile cu ex-
ces de umiditate, contribuie la asanarea solului și la 
îmbogăţirea solului în azot datorită simbiozei cu bac-
teria și actinomicete nitrificatoare.

9.3 Nucul negru (Juglans nigra L.,) şi Catalpa 
mare (Catalpa speciosa Warder)
 » Suprafaţa: 2,62 ha din care:

 › 0,50 ha în ZL9 – Vidra;
 › 0,50 ha în ZL7 – Cremenea;
 › 0,50 ha în UP II, u.a. 38 – Vâlceaua;
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 › 0,62 ha în ZL6 – Romănel;
 › 0,50 ha în ZL6 – Chira.

 » Amplasare: pe terasa râurilor Vidra, Cremenea, Vâl-
ceaua, Romănel și Chira la vărsarea în Lacul Firiza.

 » Formula de împădurire: 50 Nuc negru, 25 Catalpa spe-
ciosa, Paltin de camp și de munte, Frasin comun 25 
Carpen și alun.

 » Provenienţa nucului negru și a catalpei: Simeria parc.
 » Numărul arborilor la hectar 10.000 din care:

 › 560 Nuc negru;
 › 4720 Catalpa speciosa;
 › 4720 Alun.

 » Schema:
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 4,5 m

 » Pregătirea terenului în terase de 60 cm lăţime
 » Reușita: 80-100% la Nuc negru și 70-95% la Catalpa.
 » Menţinerea: 60-80% la Nuc negru și 60-85% la Catalpa.
 » Dezvoltarea: plantaţie la 5 ani.

 › Juglans nigra: Hm=0,4 m-1,0 m; Hmax= 0,5 – 2,6 m; 
Dcol= 0,7-1,8 cm.

 › Catalpa speciosa: Hm= 0,3-1,7 m; Hmax= 1,3-3,0 m; 
Dcol= 1,5-3,6 cm;

 › Acer platanoides: Hm= 1,6 m; Hmax= 2,2 m; Dcol= 
1,2 cm.

 › Fraxinus excelsior: Hm= 1,1 m; Hmax= 1,7 m;
 › Corylus avellana: Hm= 1,2-1,5 m; Hmax= 1,6-2,1 m;

 » Starea de masiv s-a realizat la 5 ani, cu un preţ de cost 
de 11.281 lei.

 » Dezvoltarea arborilor la 36 ani:
 › Juglans nigra: Hm= 19,7 m; D1,3 = 16 cm (fig.47);
 › Catalpa speciosa: Hm= 16 m; D1,3 = 20 cm;
 › Acer platanoides: Hm= 18,5 m; D1,3 = 21,5 cm.

 » Ecologia:
 › Nucul negru a fost favorizat de climatul cu veri lun-

gi și călduroase, de precipitaţiile abundente (1000-
1200 mm anual) solul aluvionar și bine aprovizio-
nate cu apă. Ei suportă inundaţiile de scurtă durată, 
suferă de îngheţurile timpurii sau târzii, este defa-
vorizat de solurile superficiale, și formează coroane 
mici și asimetrice și tuplini înclinate în condiţii de 
arboret din cauza temperamentului mai de lumină 
decât nucul comun.

 › Catalpa speciosa e de asemenea sensibilă faţă de în-
gheţurile timpurii, dar își reface cu ușurinţă lujerii 
anuali vătămaţi.

Fig.6. Catalpa speciosa pe malul lacului Firiza (foto Chira D.)

 » Importanţă:
 › Nucul negru rezistă foarte bine la poluanţii din gru-

pa oxizilor de sulf (Șofletea, Curtu 2001) care au nu 
numai interes ornamental fiind unul dintre cei mai 
valoroși și mai productivi arbori exotici de foioase 
introduși în ţara noastră.

 › De asemenea, Catalpa speciosa este o specie orna-
mentală și forestieră repede crescătoare, cu trun-
chiuri bine conformate și lemn utilizabil în indus-
tria mobilei și pentru construcţii.

9.4. Gorunul (Quercus petraea Liebl. Ssp. 
Petraea Soó)
 » Suprafaţa:

 › ZL9 = 12,5 ha;
 › ZL8 = 5,0 ha;
 › ZL7 = 1,5 ha;
 › Total = 19,0 ha.

 » Amplasare: versanţii vestici și estici din jurul Lacului 
Firiza între 370 și 380 m altitudini.

 » Formula de împădurire: 30 GO CS 20 PIS PIST 20 
PAM FR CI 10 CA JU SC 20 AL SG

 » Numărul puieţilor la ha: 10.000
 » Provenienţa: gorunului : Suciuri; castanului: Morgău; 
pinului silvestru: Huedin; paltinului de munte: Firiza.

 » Schema:
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 » Înălţimea puieţilor la plantare:
 › Gorun: 12-32 cm;
 › Castan: 10-25 cm;
 › Pin silvestru: 10 cm;
 › Paltin de munte: 25 cm.

 » Pregătirea terenului:
 › terase de 80cm lăţime

 » Reușita: 85-95%;
 » Menţinerea după 6-8 ani, 65-88%.
 » Starea de masiv se încheie la 5 ani.
 » Preţul de cost la reușita definitivă: 10.801 lei/ha.
 » Dezvoltarea: – gorunului:

 › la 6 ani Hm= 1,8 m; Hmax= 2,5 m; D1,3 = 1,3 cm;
 › la 8 ani Hm= 1,8 m; Hmax= 2,8 m; D1,3 = 1,8 cm.

– castanului:
 › la 2 ani Hm= 1,2 m; Hmax= 1,4 m;
 › la 8 ani Hm= 1,6-1,8 m; Hmax= 1,8-2,3 m; D1,3 = 1,2 

cm.
– pinului silvestru:

 › la 6 ani Hm= 1,7 m; Hmax= 2,8 m; D1,3 = 1,9 cm;
– paltinului de munte:

 › la 5 ani Hm= 1,1 m; Hmax= 1,9 m; D1,3 = 0,8 cm.
 » Ecologie

 › Gorunul se găsește în optimul său de vegetaţie sub 
raportul climei și a solului. El suportă mai bine de-
cât stejarul solurile acide și este relativ rezistent la 
poluarea cu SO2.

Fig.7. Gorunul în amestec cu pinul silvestru și paltinul de munte.

 › Castanul are de asemenea satisfăcute cerinţele faţă 
de climat fiind o specie de soluri acide. În cultura 
comparativă de la Limpedea,din zona poluată cu 
SO2 la vârsta de 20 ani, castanul a fost mai rezistent 
la poluare decât gorunul.

 » Importanţa:
 › Gorunul cu coroana sa amplă și înrădăcinarea lui 

pivotantă are o mare eficacitate în reţinerea preci-
pitaţiilor și reducerea scurgerilor de ape.

 › Litiera bogată în substanţe tanante, greu alterabile, 
contribuie puternic la levigarea solurilor fapt pen-
tru care s-a introdus într-un procent redus în for-
mula de împădurire.

 › Pornind de la potenţialul productiv ridicat al staţiu-
nii în formulă s-a introdus un număr mare de specii 
de amestec, de ajutor și de arbuști, care asigură nu 
numai o bună utilitate a solului, la toate nivelele de 
adâncime, ci și o retenţie bună a apelor, atât pe ver-
tical datorită plafoanelor suprapuse cât și pe orizon-
tală datorită desimii mari a tulpinilor.

9.5 Stejarul roşu (Quercus rubra L.)
 » Suprafaţa:

 › U.P. II, u.a 29A = 2,0 ha;
 › U.P. II, u.a 29C = 0,5 ha;
 › Total 2,5 ha.

 » Amplasare: în zonele pe pante până la 300 și orice ex-
poziţii moderat până la puternic poluate cu SO2, pe 
soluri scheletice, erodate, destructurate prin pășunat, 
dar cu umiditate suficientă.

 » Formula de împădurire: 25 STR 50 PIS, PIN, NUN, 
PAM 25 AL

Stejarul roșu având litiera greu alterabilă se plantează în 
amestec cu paltinul de munte, care împreună cu alunul 
din subarboret ameliorează solul, prin frunzele lor bo-
gate în substanţe nutritive și cu descompunere ușoară.
Fiind o specie foarte repede crescătoare și suportând 
umbrirea laterală, s-a folosit în completarea culturilor 
de pin silvestru și negru, cu care formează amestecuri 
viabile și rezistente la poluare.
 » Numărul puieţilor la ha: 10.000 din care 2500 STR + 
5000 PAM + 2500 AL.

 » Schema: :
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 » Ecologie:
 › Relativ rezistent la poluare cu SO2;
 › Îngheţurile timpurii, surprind lujerii parţial lignifi-

caţi și produc bifurcarea trunchiurilor.
 » Importanţă:

 › prin bogăţia frunzișului și marcescenţa acestuia 
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joacă un rol important în reţinerea precipitaţiilor;
 › asigură o fixare și o protecţie durabilă a solului, lăs-

tărind viguros și abundent până la vârste înaintate, 
regenerându-se foarte ușor și din sămânţă;

 › fiind o specie repede crescătoare în tinereţe și su-
portând umbrirea laterală se poate întrebuinţa la 
completarea culturilor tinere;

 › valoarea ornamentală deosebită prin coloritul de 
toamnă al frunzelor în roșu ori portocaliu;

 › de interes cinegetic datorită fructificaţiilor timpurii 
abundente, anuale, ori la 2-3 ani;

 › lemnul este inferior celui de gorun sau de stejar, dar 
durabil și se lucrează ușor fiind apt pentru industria 
mobilei, tâmplărie, construcţii, parchete.

Fig.8. Stejarul roşu pe malul lacului Firiza (foto Chira D.)

9.6 Tuia gigantică (Thuja plicata Don.)
 » Suprafaţa: 0,6 ha în ZL 6.
 » Amplasare: în golful Romana, la adăpostul vânturilor 
reci, imediat deasupra nivelului maxim al lacului (370-
373 m), cu umiditatea atmosferică relative ridicată.

 » Formula de împădurire:
 › 40 Thuja plicata ,30 Chiparos de California și Catalpa 

speciosa , 30 Corylus avellana.
 » Provenienţa: Thuja plicata, Chiparos de California și 
Catalpa speciosa din parcul Simeria.

 » Numărul puieţilor la ha: 10.000 din care :
 › 560 Thuja plicata; 4720 Chamaecyparis lawsoniana și 

Catalpa speciosa; 4720 Corylus avellana.
 » Schema:
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 » Pregătirea terenului în terase de 8 cm lăţime
 » Reușita: 90%
 » Menţinerea după 5 ani: 80%
 » Dezvoltarea la 5 ani:

Thuja plicata
 › Hm= 1,1-1,7 m; Hmax= 1,5-1,9 m; Dcol = 2,5 cm;

Chamaecyparis lawsoniana
 › Hm= 1,6 m; Hmax= 2,2 m;

Catalpa speciosa
 › Hm= 1,3 m; Hmax= 1,9 m;

Corylus avellana
 › Hm= 1,1-1,5 m; Hmax= 1,2-1,7 m

 » Reușita definitivă s-a realizat la 4 ani cu un preţ de 
cost de 9654 lei/ha.

 » Ecologia:
Thuja plicata este mai rezistentă la geruri decât nucul 
negru și crește mai încet decât Chamaecyparis lawso-
niana pe soluri acide mai puţin profunde și scheletice.
 » Importanţa

 › port frumos ornamental (fig.9.)
 › lemnul foarte valoros: ușor, moale, omogen, foarte 

plăcut și intens mirositor, cu duramen roșcat, foar-
te trainic și care se lucrează ușor.

Fig.9. Tuia gigantică pe malul lacului Firiza (foto Chira D.)

9.7 Molidul (Picea abies (L). Karst.)
9.7.1 Molid în amestec cu foioasele
 » Suprafaţa: ZL 1 = 2,60 ha;ZL 10 = 2,43 ha; U.P. VI 12 = 
1,94 ha; Total 6,97 ha.

 » Amplasare: la coada lacului și pe versanţii umeziţi de va-
porii de apă formaţi la căderea pe deversorul barajului

 » Formula de împădurire: 60 Molid 40 Paltin de mun-
te, Fag, Cireș, Carpen, Anin negru, Mălin american 
și Scoruș.

 » Provenienţa molidului: Ţibleș, Borșa și Dragomirești.
 » Numărul puieţilor la ha: 10.000.
 » Pregătirea terenului
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 » Schema:
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 » Reușita: 95 %.
 » Menţinerea după 6 ani: 91%
 » Dezvoltarea puieţilor :

 › la 3 ani: Hm= 0,7-0,8 m; Hmax= 0,9-1,0 m;
 › la 4 ani: Hm= 0,7-1,0 m; Hmax= 1,2-1,4 m;
 › la 5 ani: Hm= 1,0-1,4 m; Hmax= 1,4-1,8 m;
 › la 6 ani: Hm= 1,1-1,7 m; Hmax= 2,5-2,9 m.

 » Reușita definitivă s-a realizat la 4-5 ani (excepţional 
în 3 sau 6 ani) la un preţ de 5589 lei/ha.

 » Dezvoltarea la 36 ani:
 › Molid: Hm= 20,7 m; D1,3 = 29 cm;
 › Paltin de munte: Hm= 20,2 m; D1,3 = 20 cm;
 › Cireș: Hm= 22 m; D1,3 = 39 cm;
 › Anin negru: Hm= 19,5 m; D1,3 = 26 cm.

Fig.10. Molid în amestec cu foioasele, pe malul lacului Firiza  
(foto Chira D.)

 » Ecologia: deși este cultivat între 350-372 m altitudi-
ne, molidul se situează în optimul său ecologic sub ra-
portul precipitaţiilor (1000-1200 mm) și a cerinţelor 
mari faţă de umiditatea solului, fiind denumit și “ar-
bore de lac” (Haralamb, 1963).

Importanţa: Molidul îndeplinește inegalabil funcţia de 

protecţie hidrologică și antierozională. El reţine ploile 
de mică intensitate (sub 5 mm/m2) aproape în întregi-
me, evitând scurgerile pe versanţi. Vara, molidul gene-
rează un mediu umbros, răcoros și umed în care curenţii 
de aer sunt de mică intensitate, fiind o specie creatoare 
și modificatoare de mediu.

Fig.11 Plantarea molidului în terase

9.7.2 Molidul în amestec cu pinii
 » Suprafaţa: – ZL 7 = 1,00 ha;

 › ZL 5 = 2,34 ha;
 › ZL 4 = 8,13 ha;
 › UP II, u.a. 27E = 1,40 ha.
 › Total = 12,07 ha.

 » Amplasare:
 › molidul între 370 și 450 m altitudine (suportă inun-

daţii de scurtă durată) pe versanţii nordici și estici 
cu soluri de porozitate mijlocie, bine aerisite, slab 
scheletice, cu umiditate suficientă

 › pinul silvestru pe soluri superficiale, scheletice, cu 
deficit de aerisire;

 › pinul negru pe versanţi mai luminati, în pantă mare, 
accidentaţi, pe soluri superficial, scheleto-pietroase. 
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Fig. 12. Molidul în amestec cu pinul silvestru.

 » Formula de împădurire: 60 Mo 40 Pis, Pin
 » Numărul puieţilor la ha: 10.000.
 » Înălţimea puieţilor la plantare:

 › Molid 20-22 cm;
 › Pin silvestru 13-20 cm;
 › Pin negru 13-20 cm.

În folosirea pentru fixarea terenurilor degradate alături 
de pinul silvestru și a pinului negru, s-a avut în vedere că 
acesta este mai rezistent la poluare și formează la matu-
ritate arborete mai bine încheiate decât pinul silvestru.
 » Reușita și menţinerea foarte bună.
 » Dezvoltarea la:

 › la 5 ani: Molidul: Hm= 1,1 m; Hmax= 2,0 m;
Pinul silvestru: Hm= 1,4 m; Hmax= 2,5 m; Dc= 4,7 cm; 
Pin negru Hm= 1,3 m; Hmax= 1,9 m; Dc= 4,1 cm.

 › la 6 ani: Molidul Hm= 1,7 m; Hmax= 2,9 m; Dc= 3,4 cm.
 › la 36 ani: Pinul silvestru: H = 22,5 m; D1,3 = 33 cm.

 » Ecologie: coborârea molidului în afara arealului său 
natural este favorizată de precipitaţiile abundente: 
1000-1200 mm annual și de protecţia lateral realizată 
în primii 5 ani de pini, care cresc mai repede.

 » Importanţă: molidul îndeplinește inegalabil func-
ţia de protecţie hidrologică și antierozională. El evi-
tă scurgerile pe versanţii reţinând complet ploile de 
mică intensitate (sub 5 mm/m2).

Molidul este o specie creatoare și modificatoare de 
mediu. El generează vara un mediu umbros, răcoros și 
umed în care curenţii de aer sunt de mică intensitate.

9.8 Chiparosul de California (Chamaecyparis 
lawsoniana (A). Mure.)
 » Suprafaţa: – UP II, u.a. 30B = 0,75 ha;

 › UP II, u.a. 30A = 2,00 ha;

 › UP II, u.a. 29C = 0,50 ha;
 › UP II, u.a. 29B = 0,50 ha;
 › UP II, u.a. 29A = 0,50 ha.
 › ZL 7 0,50 ha
 › Total = 4,75 ha

 » Amplasare:
 › Pe liziera arboretelor de fag;
 › La adăpostul preexistenţilor de fag și carpen;
 › Printre seminţișul de fag și carpen;

 » Formula de împădurire: 25 CH 25 MO 25 PAM 25 AL 
(fig.45)

 » Schema:
PAM PAM PAM PAM Ch Al MO Al Ch 1,4 m
PAM PAM PAM MO MO Al MO Al MO
PAM PAM PAM PIS MO Al MO Al MO
Ch Al MO PIS Ch Al MO Al Ch

 4,2 
m

MO Al MO PIS MO Al MO Al MO
MO Al MO PIS MO Al MO Al MO
Ch Al MO MO Ch Al MO Al Ch

 3,0 m 0,75 m

 » Numărul puieţilor la ha: 850 CH + 3050 MO + 3050 
PAM + 3050 AL= 10.000

 » Provenienţa puieţilor : Simeria.
 » Înălţimea puieţilor: 25,0-50,0 cm.
 » Pregătirea terenului în terase de 80 cm lăţime
 » Reușita 85%.
 » Menţinerea după 5 ani 80%.

Fig. 13. Chiparosul de California în amestec cu pinul silvestru

 » Reuşita definitivă la 3 ani (mai repede decât molidul) .
 » Preţul de cost la reușita definitivă.
 » Dezvoltarea la 5 ani;

 › Chamaecyparis lawsoniana: Hm= 1,3-2,0 m; Hmax= 
2,0-3,2 m; Dcol\= 4,1 cm;

 › Picea abies: Hm= 1, 1 m; Hmax= 1,8 m; Dcol\= 2,5 cm.
 » Dezvoltarea la 36 ani:

 › Chamaecyparis lawsoniana Hm= 21 m; Hmax= ….m; 
D1,3 = 21 cm.

 » Ecologie:
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 › Adaptată la umiditatea atmosferică ridicată din ju-
rul lacului Firiza.

 › Tolerează solurile compacte.
 » Importanţa:

 › rezistent la poluare;
 › ornamental;
 › creșteri comparabile cu ale molidului;
 › lemn ușor, dens, rezistent, lucios, plăcut mirositor 

cu diverse utilizări industrial.

9.9 Duglasul verde (Pseudotsuga menziesii 
Franco)
 » Suprafaţa:

 › ZL 4 = 2,00 ha;
 › ZL 5 = 2,36 ha;
 › UP II, u.a. 28B = 0,80 ha.
 › Total = 5,16 ha.

 » Amplasare:
 › Staţiuni așezate, adăpostite de vânturi reci și cu 

multă umiditate atmosferică;
 › La adăpostul unui arboret provizoriu de mesteacăn 

și carpen cu consistenţa scăzută.
 » Formula de împădurire: 50 DU 50 CA, AL
 » Numărul puieţilor la ha:2500 DU + 2500 CA= 5000 
puieţi la ha

 » Schema:
1,0 m                                  2,0 m

DU CA DU CA DU

2 m
DU CA DU CA DU
DU CA DU CA DU
DU CA DU CA DU

 » Înălţimea puieţilor la plantare: 14-92 cm.
 » Pregătirea terenului în terase de 80x80 cm
 » Reușita slabă din cauza:

 › solului destructurat și bătătorit prin pășunat;
 › lipsei de micorize din sol;

 » Reușita definitivă la 3 ani.
 » Preţul de cost relative scăzut 4090 lei/ha, ca urmare a 
numărului mic de puieţi pe hectar.

 » Dezvoltarea
 › la 3 ani: Hm= 0,8 m; Hmax= 1,4 m; Dc\= 1,0 cm;
 › la 5 ani: Hm= 0,8-2,4 m; Hmax= 3,3 m; Dc\= 4,4-5,5 

cm;
 › la 7 ani: Hm= 1,2-1,5 m; Hmax= 2,2 m;
 › la 8 ani: Hm= 0,8 m; Hmax= 1,3 m; Dc\= 2,2 cm.

 » Această dezvoltare a fost influenţată de:
 › înălţimea puieţilor la plantare;
 › gradul de degradare al solului la plantare.

 » Ecologie:
Duglasul a avut o reușită și menţinere slabă din cauza:

 › îngheţurilor târzii din februarie și martie;

 › solurilor slab drenate și slab aerisite, compacte, ar-
giloase sau pseudogleizate;

 › poluării
 » Importanţă:

 › ornamentală;
 › acele degajă un miros parfumat;
 › cel mai preţios rășinos introdus în ţară. Lemnul 

duglasului este inferior celui de larice, dar e superi-
or celui de molid și brad.

9.10 Larice (Larix decidua Mill.ssp. carpatica 
Siman)
 » Suprafaţa:

 › UP II, u.a. 29A = 0,50 ha;
 › UP II, u.a. 29C = 0,50 ha;
 › UP II, u.a. 30A = 1,15 ha;
 › ZL 5 = 3,00 ha;
 › ZL 7 = 0,50 ha;
 › Total = 5,65 ha.

 » Amplasare: Laricele pe culmile și feţele luminoase și 
bine aerisite din jurul lacului. Nucul negru, catalpa 
speciosa și stejarul roșu în biogrupe amplasate la poa-
le ori pe locurile așezate între culmi.

 » Formula de împădurire: 25 LA 25 NUN CAT 25 MO 
FA 25 STR PIN

 » Numărul puieţilor la ha: 1200 LA + 8800 MO = 10.000
 » Provenienţa:

 › UP II, u.a. 29C: Corneasca;
 › ZL 7: Comănești;
 › UP II, u.a. 29A: Austria.

 » Schema:
0,75 m        3,0 m

NUN NUN NUN NUN LA MO MO MO LA
NUN NUN NUN NUN MO MO MO MO MO 2,8 m
NUN NUN NUN NUN LA MO MO MO LA
MO MO MO MO MO MO MO MO MO

1,4 m
LA MO MO MO LA MO MO MO LA
MO MO MO MO STR STR STR STR STR
LA MO MO MO STR STR STR STR STR
MO MO MO MO STR STR STR STR STR

 » Înălţimea puieţilor la plantare: 30-50 cm.
 » Reușita: 95%
 » Menţinerea foarte slabă din cauza dioxidului de sulf.
 » Reușita definitivă la 2 ani.
 » Dezvoltarea

 › la 3 ani: Hm= 1,4 m; Hmax= 3,3 m; Dc\= 2,5 cm;
 › la 4 ani: Hm= 1,4-1,6 m; Hmax= 1,9 m; Dc\= 1,6 cm;
 › la 7 ani: Hm= 2,2 m; Hmax= 4,0 m;

 » Menţinerea și creșterile anuale au fost diminuate de 
gazelle nocive cu conţinut de SO2
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Fig. 14 Laricele în amestec cu molidul,fagul și catalpa , pe malul lacului 
Firiza (foto Chira D.)

9.11 Pinul neted (Pinus strobus L.,)
 » Suprafaţa:

 › UP II, u.a. 28B = 2,00 ha;
 › ZL 5 = 1,50 ha;
 › Total = 3,50 ha.

 » Amplasare: microstaţiuni bine aprovizionate cu apă 
din precipitaţii (1000-1200 mm), bogate în substanţe 
nutritive, cu drenaj normal, afânate.

 » Formula de împădurire: 50 PSTR 25 FA 25 PAM CA
 » În golurile din regenerările natural de fag ori carpen 
se plantează în amestec cu paltinul de munte.

 » Numărul puieţilor la ha: 5000 din care 2500 pin strob 
și 2500 paltin.

 » Schema:
 2,5 m
PISTR PAM PISTR PAM PISTR
PAM PISTR PAM PISTR PAM 2,5 m
PISTR PAM PISTR PAM PISTR
PAM FA FA FA FA
PISTR FA FA FA FA
PAM FA FA FA FA
PISTR FA FA FA FA

 » Ecologia:
 › sensibilitate sporită faţă de poluanţii cu SO2

 › vulnerabilitatea la atacul ciupercii Cronartium ribi-
cola, care are ca plante gazde speciile de Ribes;

 › la exemplarele cu creșteri active și lemn poros se 
produc rupturi de zăpadă.

 » Importanţa
 » În amestec cu fagul, paltinul sau carpenul poate for-
ma ecosisteme forestiere cu un foarte bun rol hidrolo-
gic ca și în zona Marilor Lacuri, cu soluri bine aprovi-
zionate cu apă din precipitaţii.

Fig. 15 Pinul neted în amestec cu fagul, pe malul lacului Firiza  
(foto Chira D.)

 » În jurul Lacului Firiza, ca și în arealul său natural din 
zona Marilor Lacuri, cu soluri bine aprovizionate cu 
apă din precipitaţii, formează în amestec cu alte spe-
cii ecosisteme:
 › Cu rol hidrologic important (fig.15);
 › Cu productivitate ridicată și trunchiuri bine conformate;
 › Au valoare ornamental deosebită.

Fig. 16 Pinul neted, cu valoare ornamentală, de-a lungul drumului de 
ocolire a Lacului Firiza

9.12 Pinul silvestru (Pinus sylvestris L.,)
 » Suprafaţa:

 › UP II, u.a. 28B = 6,00 ha;
 › UP II, u.a. 29A = 2,00 ha;
 › ZL 2 = 1,00 ha;
 › ZL 3 = 6,70 ha;
 › ZL 4 = 8,08 ha;
 › ZL 5 = 7,33 ha;
 › ZL 6 = 2,00 ha;
 › ZL 7 = 3,00 ha;
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 › ZL 8 = 1,76 ha;
 › ZL 9 = 1,50 ha;
 › Total = 39,39 ha.

 » Amplasare:
 › pe terenuri pășunate, degradate, expuse eroziunii;
 › pe soluri pietroase, nisipoase ori sărace, pe care ce-

lelalte specii nu reușesc să se menţină
 » Formula de împădurire: 75 PIS, PIN 25 STR PAM PAC 
FA AN CA AL SG

 » În renenerări naturale s-a menţinut fagul și carpenul, 
care vor constitui un plafon inferior necesar pentru 
protecţia solului.

 » Unde lipsește regenerarea s-au creat amestecuri:
 › intime cu arbuștii;

 › în biogrupe cu 20-25 paltini pe microstaţiunile mai 
fertile și cu anin negru pe microstaţiunile cu ten-
dinţe de înmlăștinare.

Pe porţiunile afectate de gazele cu conţinut de SO2 s-au 
făcut completări cu stejar roșu, relativ rezistent și capa-
bil să ajungă din urmă celelalte specii.
Pe microstaţiunile degradate completările s-au făcut cu 
pin negru, de asemenea mai rezistente la SO2.
 » Numărul puieţilor la ha: 10.000.
 » Provenienţa puieţilor:

 › Polonia: UP II, u.a. 29A, 29B, 28A, ZL 7, 4;
 › Huedin: UP II, u.a. 29A, ZL 7;
 › Borlești: UP II, u.a. 29A, ZL 7;
 › Lunca Brad: ZL 6, 8 și 9.

 » Schema:
PI PI PI AL PI PI PI AL PI PI PI AL PI PI PI
PI AL PI PI PI AL PI PI PI AL PI PI PI AL PI
AL PAM PAM PAM PAM PAM PI PI AL PI PI PI AL PI PI
PI PAM PAM PAM PAM PAM AL PI PI PI AL PI PI PI AL
AL PAM PAM PAM PAM PAM PI PI AL PI PI PI AL PI PI
PI PAM PAM PAM PAM PAM PI PI PI AL PI PI PI AL PI
PI AL PI PI PI AL PI PI AN AN AN AN AN AN AN
PI PI PI AL PI PI PI AL AN AN AN AN AN AN AN
AL PI PI PI AL PI PI PI AL AN AN AN AN AN AN
PI PI AL PI PI PI PI AL AN AN AN AN AN AN

 » Înălţimea puieţilor la plantare: 6,0-29,0 cm.
 » Pregătirea terenului în terase de 80 cm lăţime
 » Reușita: 95%
 » Menţinerea la 3 ani 85%.
 » Reușita definitivă la 4 ani.
 » În raport cu provenienţa, reușita definitivă a fost 
atinsă la vârsta de:
 › 3 ani: la provenienţa Polonia (cu puieţi de 2 ani și 

clasa I și a II-a de calitate;
 › 4 ani: la provenienţa Huedin (orizontul de ţelină a 

avut un rol inhibitor) și Lunca Brad (creșteri consu-
mate în mod repetat de cervide);

 › 5 ani: la provenienţa Borlești (atât pe fâneţe cât și 
pe terenuri forestiere, cu puieţi de 2 ani și clasa a 
III – a de calitate)

 » Preţul de cost la reușita definitivă a fost de 6884 lei/ha.
 » Dezvoltarea la:

 › 4 ani: Hm= 1-1,3 m; Hmax= 1,9 m; Dc\= 2,4 cm;
 › 5 ani: Hm= 1,1-1,8 m; Hmax= 2,9 m; Dc\= 4,7 cm.
 › 6 ani: Hm= 1,7-2,2 m; Hmax= 3,1 m; Dc\= 1,9 cm;
 › 7 ani: Hm= 1,7-2,0 m; Hmax= 3,4 m; Dc\= 4,4 cm;
 › 8 ani: Hm= 2,4-3,1 m; Hmax= 3,9 m; Dc\= 4,3 cm.

 » Ecologie:
 › Pinul silvestru este vătămat de căprior și cerb și re-

zistă mai puţin decât pinul negru la poluare cu SO2;
 › Pe soluri trofice are creșteri foarte active și lemn po-

ros expus la rupturi de zăpadă;

 › Având temperament pronunţat de lumină și coroa-
ne transparente, nu acoperă suficient solul și nece-
sită specii de amestec de subetaj ori de subarboret.

Fig.17 Pinul silvestru în amestec cu fagul

 » Importanţa
 › Rusticitatea remarcabilă în staţiunile de bonitate 

inferioară
 › Fixarea solurilor, dar pinetele se răresc de timpuriu;
 › Producţii apreciabile de masă lemnoasă;
 › Ornamental.
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Fig.18 Pinul silvestru în amestec cu Chiparosul de California

9.13. Pinul negru (Pinus nigra L.)
 » Suprafaţa:

 › UP II, u.a. 28A = 6,00 ha;
 › ZL 2 = 14,50 ha;
 › ZL 9 = 3,85 ha.
 › Total 24,35 ha.

 » Amplasare:
 » Pinul negru s-a amplasat în afara zonei afectate de ne-
bulozitatea lacului, de preferinţă pe expoziţii sudice, 
în staţiunile extreme:
 › cu sol foarte superficial, scheletic;
 › puternic expuse la gazele nocive cu conţinut de SO2.

 » Formula de împădurire: 75 PIN 25 GO FA PAM PAC 
CI AL SG

 » În completarea regenerării naturale de gorun și fag 
pinul negru s-a plantat amestecat:
 › în biogrupe de 20-25 paltin de munte, paltin de 

câmp sau cireș;
 › intim cu alunul și sângerul.

 » Provenienţa:
 › Târgu Mureș: UP II, u.a. 28A;
 › Tăuţi: UP II, u.a. 29A, 29B;
 › Beliș: UP II, u.a. 29A.;
 › Turda: ZL 2, 6 și 9, care la 8 ani realizează creșteri 

în înălţime cu 18% mai mari decât celelalte prove-
nienţe.

 » Numărul puieţilor la ha: 10.000.

 » Schema:
0,75 m

PIN PIN PIN AL PIN PIN PIN AL PIN PIN PIN

1,4m

AL PIN PIN PIN AL PIN CI CI CI CI CI
PIN PIN AL PIN PIN PIN CI CI CI CI CI
PIN AL PIN PIN PIN AL CI CI CI CI CI
PIN PIN PIN AL PIN PIN CI CI CI CI CI
FA FA FA FA AL AL PIN PIN PIN PIN PIN
FA FA FA FA PIN PIN AL PIN PIN PIN AL
FA FA FA FA PIN AL PIN PIN PIN AL PIN
FA FA FA FA PIN PIN PIN AL AL PIN PIN
FA FA FA FA AL PIN PIN PIN AL PIN PIN

PIN AL PIN PIN PIN AL PIN PIN PIN AL PIN

 » Înălţimea puieţilor la plantare: 6,0-22,0 cm.
 » Pregătirea terenului:

 › în gropi de 30x30x30 cm pe terase de 60 cm atinge 
la 8 ani înălţimea medie de 2,0 m înălţimea maximă 
de 2,5 m și diametrul la 1,3 m de 3,9 cm;

 › în gropi, fără vetre ori terase Hm= 1,8 m; Hmax= 
2,5 m; Dc\= 2,9 cm;

 » Reușita a fost cea mai bună dintre toate speciile: 95-100%.
 » Menţinerea după 4 ani de asemenea foarte bună: 85-95%.
 » Reușita definitivă s-a realizat în anul al 4-lea.
 » Preţul de cost la reușita definitivă a fost de 5855 lei/
ha în 1969 și a fost folosită ca punct de referinţă 
(100%) pentru toate celelalte specii.

 » Dezvoltarea pinului negru la:
 › 4 ani: Hm= 0,9 m; Hmax= 1,3 m; Dc\= 2,5 cm;
 › 5 ani: Hm= 0,9-1,3 m; Hmax= 1,3-1,9 m; Dc\= 4,1 cm;
 › 7 ani: Hm= 1,2 m; Hmax= 1,3 m;
 › 8 ani: Hm= 1,8-2,4 m; Hmax= 3,6 m; D1,3\= 3,9 cm.

 » Ecologie:

 › Specie rustică, adaptată la insolaţii puternice, pante 
mari, soluri scheleto-pietroase;

Fig.19 Pinul negru pe pante mari, soluri scheleto-pietroase
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 › Temperament mai puţin de lumină decât pinul sil-
vestru, formând la maturitate arborete mai bine 
închegate.

 › Este mai puţin vătămat de cervide decât pinul sil-
vestru, dar efectele acestor vătămări se concretizea-
ză printr-o diminuare cu 16% a înălţimii totale.

 » Importanţa:
 › Excelentă specie de terenuri degradate în zona po-

luată cu SO2;
 › Ornamentală;
 › Capacitatea ridicată de a reţine apa în coronament.

9.14 Pinul bancsian (Pinus banksiana Lamb.)
 » Suprafaţa:

 › ZL 7 = 0,50 ha;
 › ZL 6 = 0,50 ha;
 › UP II, u.a. 30A = 1,17 ha;
 › UP II, u.a. 30B = 0,50 ha;
 › UP II, u.a. 29C = 0,50 ha;
 › UP II, u.a. 29B = 0,33 ha;
 › UP II, u.a. 29A = 0,50 ha.
 › Total = 4,00 ha.

 » Amplasare:
 ›  – Taluzele drumului de ocolire a Lacului Firiza
 ›  – Gropile de împrumut, făcute cu ocazia construirii 

drumului de ocolire.
 » Formula de împădurire: 50 PIB PIS 50 ME SAZ MAT 
AM SPU

În completarea speciilor pioniere instalate natural, cum 
sunt mesteacănul ori salcia căprească s-au plantat pini 
în amestec cu arbuști: mătura verde, amorfa, Spiraea 
ulmifolia.
 » Numărul puieţilor la ha: 10.000-20.000.
 » Înălţimea puieţilor la plantare:

 › Pinus banksiana: 20-50 cm;
 › Pinus sylvestris: 13-31 cm.

 » Pregătirea terenului.
 » Reușita a fost foarte variabilă: 60-90%.
 » Dezvoltarea:

 › Pinus banksiana la 3 ani: Hm= 1,2 m; Hmax= 1,6 m; 
la 7 ani Hm= 2,3 m; Hmax= 2,9 m.

 › Pinus sylvestris la 3 ani: Hm= 0,8 m; Hmax= 1,0 m; 
la 5 ani Hm= 0,9 m; Hmax= 1,8 m.

Cu toate condiţiile grele de instalare (teren nestabil și 
lipsit de orizontul cu humus) pinul banksian a avut la 3 
ani creșteri în înălţime mai mari decât pinul silvestru 
plantat în condiţii similare.
 » Reușita definitivă s-a realizat în anul al 3-lea.
 » Ecologie: pinul banksian este o specie pionieră rezis-
tentă la ger și secetă și are pretenţii modeste faţă de 
sol.

 » Importanţa:
 » Pinus banksiana: fixează bine terenurile degradate, 

fără a îngreuna taluzele drumurilor (este numai de 
mărimea a III-a)
 › Este o specie ornamental interesantă prin acele 

foarte scurte, abundenţa și forma conurilor;
 » Amorpha fructicosa: este o specie rustică foarte puţin 
pretenţioasă faţă de sol, cu rădăcini superficiale, foar-
te bine dezvoltate din care drajonează puternic.
 › Ameliorează solul, fixând azotul atmosferic;
 › Prezintă interes ornamental, înflorind la vârste 

mici, anual și abundent.
 › Interes cinegetic prin seminţe mult căutate și con-

summate de fazani.
 » Cytisus scoparius

 › Specie de mare rusticitate, crește pe soluri foarte să-
race, scheletice și neevoluate (calcifugă);

 › Fixatoare și amelioratoare de sol prin sistemul său 
radicelar bine dezvoltat, cu nodozităţi în care se fi-
xează azotul;

 › Ornamentală în perioada înfloririi;
 › Importanţă cinegetică multiplă: lujerii sunt consu-

maţi iarna de iepuri și căprioare, iar seminţele de 
fazani.

 » Spiraea ulmifolia:
 › Fixarea solului de pe taluzele drumului de ocolire;
 › Ornamentală prin florile anuale și abundente.

10. Starea sanitară şi performanţele 
biometrice
10.1 Starea de sănătate
Este foarte bună deși:

 › laricele a suferit la 4 ani din cauza poluării, redu-
cându-și creșterea cu 15% în parcela 29A din UP II 
puternic expusă la SO2, faţă de ZL 7 mai puţin ex-
pusă;

 › pinul silvestru a fost puternic infectat în verile căl-
duroase și ploioase de Lophodermium pinastri care 
a produs la 5 ani o diminuare a creșterii în înălţime 
de 24,8%;

 › gorunul de asemenea a fost infectat de Microsphaera 
abbreviata Peck.

 › vătămările provocate de vânat cu toate că plantaţi-
ile au fost împrejmuite au redus înălţimile medii cu 
15 % la pinul silvestru și 16% la pinul negru și au în-
răutăţit conformarea și starea sanitară a arborilor.

 › Pescarii au călcat și au rupt sistematic Salix babylo-
nica pe malul lacului, specie care trebuie tot siste-
matic completată și protejată.

Călcarea sălciilor din banda filtrantă se poate evita prin 
amenajarea unei cărări ocolitoare a lacului (imediat 
deasupra benzii filtrante) deasupra nivelului maxim al 
acestuia, situat la cota 370 m.
Această stare sanitară foarte bună se datorează satisfa-
cerii depline a cerinţelor ecologice a fiecărei specii, care 
astfel au rezistat poluării și factorilor vătămători, fără 
combateri chimice, ori îngrășăminte minerale care nu 
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sunt recomandate în zona de consolidare a lacului.

10.2 Performanţele biometrice
Dimensiunile apreciabile la 35-40 ani, situate în cea 
mai mare parte la nivelul clasei I-a de producţie și ates-
tă:

 › vigoarea de creștere a speciilor autohtone;
 › buna aclimatizare a speciilor exotice;

 » Chiparosul de California, originar din ţara marilor 
lacuri:
 › realizează la 35 ani, 21 m înălţime și 21 cm diame-

tru la nivelul molidului de clasa I-a de producţie;
 › este bine adaptat la umiditatea atmosferică ridicată 

din jurul lacului;
 › este foarte rezistent la poluare;
 › are un aspect decorativ deosebit;
 › are un aport substanţial la purificarea atmosferei 

metabolizând: 1875-2991 ppm sulf; 120-220 ppm 
plumb; 67-179 ppm zinc; 78-168 ppm cupru;

Această specie perfect aclimatizată constituie una din-
tre cele mai reușite realizări din perdeaua forestieră de 
protecţie a lacului.
 » Stejarul roșu:

 › realizează la 30 de ani 17 m înălţime și 22 cm dia-
metru, la nivelul clasei I-a de producţie s stejarului;

 › este o excelentă specie pentru completări care creș-
te repede și suportă umbrirea laterală;

 › este relativ mai puţin vătămat decât alte cvercinee;
 › rezistă foarte bine la poluare;
 › își aduce contribuţia la purificarea atmosferei meta-

bolizând: 3432 – 3259 ppm sulf;
 › are un rol deosebit în reţinerea precipitaţiilor dato-

rită frunzișului bogat și marcescenţei;
 › are o valoare ornamental deosebită prin coloritul de 

toamnă al frunzelor.
 » Molidul “arbore de lac” cu cerinţe mari faţă de umidi-
tatea solului;
 › îndeplinește inegalabil funcţia de protecţie, hidro-

logică și antierozională;
 › realizează la 35 ani 21 m înălţime și 29 cm diame-

tru, fiind de clasa I-a de producţie.
 » Pinul silvestru: 23 m înălţime și 33 cm diametru, fi-
ind de clasa I-a de producţie la 40 ani.

 » Pinul strob: (19) 21 m înălţime și (29) 31 cm diame-
tru, fiind de clasa I-a de producţie la (35) 40 ani (pin 
silvestru)

 » Gorun: 17 m înălţime și 33 cm diametru, fiind de cla-
sa I-a de producţie la 35 ani.

 » Nucul negru: 20 m înălţime și 16 cm diametru, fiind 
de clasa I-a de producţie la 35 ani(fag).

Speciile principale de amestec:
 » Paltinul de munte: (23) 24,5 m înălţime și 29 (33) cm 
diametru, fiind de clasa I-a de producţie la 40 ani (la-
rice).

 » Paltinul de câmp: 19 m înălţime și 22 cm diametru, 
fiind de clasa I-a de producţie la 35 ani(fag).

 » Cireșul: 24 (22) m înălţime și 39 cm diametru, fiind 
de clasa I-a de producţie la 40 ani (larice).

 » Teiul argintiu: 20 (15) m înălţime și 39 (25) cm diame-
tru, fiind de clasa I-a de producţie la 35 ani;

 » Catalpa speciosa : 16 m înălţime și 20 cm diametru;
 » Anin negru: : 22 (20) m înălţime și 21 (26) cm diame-
tru, fiind de clasa I-a de producţie la 40 ani (fag).

Reluarea acestor comparaţii după 50 de ani de la planta-
re poate evidenţia interesante aspecte nu numai biome-
trice, ci și ecologice.

11. Valoarea de agreement a zonei 
Lacului Firiza
Valoarea recreativă a teritoriului împădurit în jurul la-
cului Firiza este deosebit de ridicată, atingând în 1972 
după Scamoni și Hofmann (1969) 6474 puncte, ceea ce 
reprezintă, comparativ cu alte zone din Baia Mare un 
plus de:

 › 4,3% faţă de Valea Usturoi din Ocolul Silvic Baia Mare;
 › 27,7% faţă de Valea Neagră din Ocolul Silvic Baia Mare;
 › 35,8% faţă de Masivul Piatra Mare din O.S. Săcele;
 › 80,1% faţă de Lacul Body din O.S. Baia Sprie;
 › 129,5% faţă de Valea Roșie din Ocolul Silvic Baia Mare;
 › 138,3% faţă de Valea Sfântu Ioan din Ocolul Silvic 

Baia Mare;
 › 198,3% faţă de Valea Borcutului din Ocolul Silvic 

Baia Mare;
În prezent această valoare recreativă este mult mai 
mare dar poate fi și ea mărită prin:

 › completarea “aliniamentului” de Salix babylonica de 
pe malul lacului;

 › completarea și tunderea gardului viu de molid, de-a 
lungul drumului de ocolire

Fig.20 Gard viu de molid pe liziera perdelei de protecţie

 › amenajarea unei cărări de acces pentru pescari dea-
supra benzii filtrante de sălcii din zona inundabilă

 › refacerea panourilor de propagandă distruse
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Fig. 21. Gard viu de molid și bandă filtrantă de sălcii  
în zona de oscilaţie a nivelului apei

Fig.22 Panoul de popularizare a Perdelei forestiere  
de protecţie a Lacului Firiza

12. Concluzii
Complexul landșaftului, având ca centru de atracţie 
complexele riverane ale Lacului Firiza, au o atracţie 
din ce în ce mai mare, odată cu creșterea și dezvoltarea 
perdelei forestiere de protecţie, create în 1962-1964 de 
către Ocolul Silvic Baia Mare.
Ecosistemele forestiere, deosebit de interesante și va-
loroase, împreună cu ecosistemul lacului de acumulare 
Firiza, constituie un biom cu valenţe multilaterale care 
poate fi valorificat ca un parc:

 › de perfecţionare profesională, în care inginerii sil-
vici pot beneficia de o gamă largă de experienţă teh-
nică acumulată în 40 de ani (în fig. 23 se prezintă 
o parte din participanţii la schimbul de experienţă 
naţional din 1972),

 › de educaţie ecologică, în care elevii și studenţii pot 
concretiza rapid și elocvent noţiunile de biom, eco-
sistem terestru și acvatic, biocenoză, biotop, reţea 
trofică și lanţ trofic;

 › de agrement civilizat, într-o ambianţă naturală de 
excepţie și cu un peisaj fermecător (Lac-Vf.Igniș). 
Pentru realizarea acestui deziderat printr-o cola-
borare ideală între producţie și cercetare se fac ne-
cesare următoarele măsuri de punere în valoare a 
unui patrimoniu naţional de o valoare, utilitate și o 
frumuseţe rară.

 › Editarea unei monografii a biomului “Lacului Firiza 
și pădurile înconjurătoare” și a unor pliante de pro-
pagandă ecologică și silvică.

› Revitalizarea propagandei silvice și ecologice prin 
panouri cu hărţi, compoziţia florei și faunei, reguli 
ecologice;

 › Amenajări de agrement: adăposturi de belvedere, 
locuri de odihnă, izvoare amenajate, cărări și locuri 
de pescuit fără distrugerea benzii filtrante de salcie.

Fig. 23 Participanţii la schimbul de experienţă naţional din anul 1972
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Abstract
Forest protection belt of Firiza Lake. Part two
The complicated landscape, having as pole of attraction the complex bordering of Firiza Lake, attract more and 
more, with the growth and development of forest protection belt, established in 1962-1964 by Baia Mare forest 
district.
Forest ecosystems, extremely interesting and valuable, along with Firiza dam, represent a biom with multilate-
ral opportunities, which might be harnessed as a park:
Of professional refinement, in which the forest engineers may benefit from a great technical experience acqui-
red during 40 years (fig. 23 presents a part of the participants from 1972 national exchange of experience)
Ecological education, in which students and pupils can rapidly and eloquently materialize notions such as: 
biom, terrestrial and aquatic ecosystem, biota, biotope, trophic network and trophic chain.
Civilised leisure, in an exceptional natural environment and a charming landscape (Lake – Igniș peak). This 
could be achieved by an ideal collaboration between production and research and the following measures are 
to be taken:
Publishing a monograph of Lake Firiza and surrounding forests biom and some propaganda leaflets with eco-
logical and forestry information
Revitalisation of forestry propaganda with maps billboards, description of flora and fauna, ecological rules
Leisure land-use such as: panoramic constructions, rest places, spring facilities, paths and places for fishing 
without altering the willow filter strip.
Keywords: Firiza Lake, forest protection belt, biom
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Reconstrucţia ecologică, îngrijirea și conducerea 
ecosistemelor forestiere riverane

VALENTIN BOLEA, DĂNUŢ CHIRA, GEORGE SÂRBU

1. Introducere
Ecosistemele forestiere riverane cursurilor de ape din 
România au o suprafaţă de cca. 149.200 ha (Doniţă et 
al. 1990), din care:
 » Aninișuri de anin verde și zăvoaie de anin alb și ne-
gru: cca. 100 ha;

 » Zăvoaie de salcie: cca. 59.700 ha;
 » Zăvoaie de plop alb și salcie: 33.000 ha;
 » Zăvoaie de plop alb și negru: 20.000 ha;
 » Stejărete și plopiș-stejărete: 9.500 ha;
 » Frăsinete, frăsineto-aninișuri, frăsineto-stejărete, 
plopiș-frăsinete și frăsineto-ulmeto-stejărete: 26.700 ha;

 » Ulmete: cca. 200 ha.
Factorii dereglatori (cap.3) nu permit exercitarea op-
timă a funcţiilor, deosebit de importante, ce revin 
pădurilor riverane (cap.5), fără o gestionare durabilă 
(cap.4),bazată pe o cunoaștere a particularităţilor eco-
logice ale acestor ecosisteme (cap.2).
După apariţia unor valoroase lucrări de specialitate 
precum: „Les fôrets riveraines des courses d’eau” (Piégay 
et al. 2003); „Ghid de bune practici pentru managementul 
pădurilor din Lunca Dunării” (Doniţă et al. 2008); „Recon-
strucţia ecologică a zonei inundabile a Dunării românești” 
(Stoiculescu 2008) și „Managementul fondurilor piscicole 
din apele de munte” (Cristea 2007) se simte nevoia unor 
studii privind reconstrucţia ecologică, îngrijirea și con-
ducerea ecositemelor forestiere riverane cursurilor de 
ape care se varsă, direct sau indirect în Dunăre și Marea 
Neagră, pe care prezentul articol înceracă să le preceadă.
Beneficiind de delimitarea fondurilor de pescuit monta-
ne, estimată la 16.622 km (Cristea 2007) primele zone 
de protecţie având lăţimi de 15m, de o parte și de alta a 
cursurilor de apă se pot antama pe 49.866 ha, cu lucrări 
de reconstrucţie ecologică, îngrijire și conducere, dife-
renţiate pe tipuri de ecosisteme (cap.5).

2. Particularităţile ecosistemelor 
forestiere situate de-a lungul cursurilor 
de apă
Ecosistemele forestiere aluviale se găsesc sub influenţa 

apelor de suprafaţă și a celor subterane înregistrând: rup-
turi și dezrădăcinări cauzate de inundaţii, asfixierea ră-
dăcinilor și imersia totală a seminţișurilor sau arbuștilor, 
depuneri de sedimente mai mult sau mai puţin poluate, 
dar și aport de substanţe nutritive aduse de apă.

Fig. 1. Rupturi cauzate de inundaţii pe Valea Reghin (Foto G. Sârbu)

Fig. 2. Seminţiș de salcie inundat de Someș (Foto. D. Chira)

Aceste acţiuni ale dinamismului fluvial, exercitate asu-
pra plantelor explică capacitatea lor formidabilă de re-
generare și mai ales de înmulţire vegetativă, nu numai 
la cele mai expuse specii ca sălciile sau plopii, ci și la 
anini, tei, ulmi sau frasini.
Toleranţa arborilor la inundaţii se manifestă atât prin 

Perdele forestiere
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creșterea rapidă a seminţișurilor, cât și prin multiple 
adaptări ecofiziologice care variază în funcţie de gen, 
cele ale genului Salix fiind cele mai importante (Hosner 
1960; Dister 1983).
Aportul difuz și lateral de lumină este o consecinţă 
atât a mozaicului geomorfologic format din ridicături 
și depresiuni ale diferitelor stadii de colmatare, cât și 
ale frunzelor arborilor, lobate ori compuse, care filtrea-
ză lumina mai bine decât frunzele simple (Horn 1971) 
sau a structurii (arhitecturii) ecosistemului forestier. 
În crearea acestei structuri, un rol particular îl au lia-
nele lemnoase care colonizează ochiurile și blochează 
creșterea pe vericală a arborilor, afectând vitalitatea 
acestora și închiderea coronamentelor.
Abundenţa surselor laterale de lumină explică (Olde-
man 1972) adoptarea de către vegetaţie a unui compor-
tament „ripicol”, adică o curbură puternică a trunchiu-
rilor, compensată de viguroase reiteraţii verticale sau o 
puternică asimetrie a coroanelor.
Condiţiile supra-optimale ale ecosistemelor forestiere 
aluviale explică (Carbiener 1970, Piégay et al. 2003) 
dimensiunile optimale atinse de cei mai înalţi arbori 
(stejari, ulmi, frasini, plopi albi și negri) sau dimensi-
unile excepţionale pentru Europa atinse de arborii de 
mărimea a treia și de arbuști (măr, corn, sânger, mă-
lin, păducel, cireș, salbă). Astfel, sângerul poate realiza 
trunchiuri drepte de 6-8 m înălţime, iar mălinul (Pru-
nus padus) de 15 m. Păducelul, fie că prezintă o formă ar-
borescentă (cu un singur trunchi) sau o formă arbustivă 
are întotdeauna numeroase reiteraţii.
Caracteristicile complementare deosebite ale habitate-
lor riverane asigură o diversitate biologică inegalabilă 
în rândul ecosistemelor forestiere (Chira et al. 2011).

Fig.3. Curbura puternică a trunchiurilor,pe malul Râului Reghin (Foto 
G. Sârbu)

Efectele specifice ale luminii și inundaţiilor de durată 
selecţionează sever biodiversitatea seminţișului și re-
partiţia sa geografică. Astfel, raritatea în seminţiș a 
unor specii de umbră și sol drenat, ca fagul și paltinul, 
este cauzată de stresul asfixierii și apoi de eliminarea 
lor de către seminţișul speciilor adaptate habitatului de 
luncă.
Repartiţia seminţișului depinde, de asemenea, de un 

mecanism specific mediului aluvial numit „hidrochorie” 
care permite deplasarea seminţelor și plantulelor (pro-
pagule) în mediul aluvial. După Schwabe (1991) stocul 
de seminţe la Alnus incana era de 935/m2 înainte de in-
undaţie și de 35 seminţe/m2 după inundaţie, diferenţa 
de seminţe fiind purtată de ape și dispersată pe maluri-
le cursului de apă.

Fig.4. Populus alba – Plop alb de 53 m înălţime (locul 1 în Europa) și 
1,36 m diametru, în Grădina Dendrologică Hemeiuși (Foto T. Blaga)

Particularităţile ecosistemelor forestiere aluviale sunt, 
de asemenea, foarte selective pentru populaţiile de ani-
male, bacterii și ciuperci.
Tipurile de strat ierbos – subarbustiv din pădurile de 
luncă pun în evidenţă particularităţile staţionale și in-
dică următoarele valori ale troficităţii (T), reacţiei solu-
lui (R) și umidităţii solurilor (U):

Calamagrostis epigeios: T=2, R=2b, U=2
Rubus caesius – Aegopodium: T=5, R=5, U=4

Rubus caesius – Galium aparine: T=4, R=4, U=4
Polygonum – Lycopus: T=4, R=5, U=5

Thelipteris – Polygonum: T=5, R=5, U=6
Carex – Iris pseudacorus: T=5, R=5, U=6

Deci, cu excepţia staţiunilor cu Calamagrostis epigeios 
cu soluri oligotrofe (V=4-50%), moderat acide (pH=5-
6%), uscat-reavăn până la reavăne (2), majoritatea sta-
ţiunilor sunt mezotrofice (V=25-85%) până la eutrofice 
(V=70-100%), slab acid la neutre (pH=6,0-7,5), reavăn-
jilave până la jilave (4), jilav până la jilav – umede (5) sau 
umed – ud până la ude (6).
În Franţa (Piégay et al. 2003) pădurile din coridorul ve-
getal al cursurilor de apă ocupă două grupe mari de ha-
bitate (similare staţiunilor noastre – Chiriţă et al. 1977, 
Dănescu et al. 2010):
 » Păduri frecvent inundate și total influenţate de pân-
za freatică, populată cu specii pioniere, având lemn 
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moale: sălcii și plopi,
 » Pădurile mai evoluate, mature, rar inundate și puţin 
influenţate de prezenţa pânzei de apă freatică, popu-
late cu specii având lemn dur.

În România, (Doniţă et al. 1990) se diferenţiază 21 ti-
puri de ecosisteme forestiere, grupate în următoarele 
subformaţii:

 › Zăvoaie de salcie (2 tipuri de ecosisteme),
 › Zavoaie de plop alb și salcie (1),
 › Zăvoaie de plop alb (3),
 › Zăvoaie de plop negru și alb (1),
 › Zăvoaie de plop negru (2),
 › Zăvoaie de anin negru și aninișuri (4),
 › Zăvoaie de anin negru și alb (1),
 › Zăvoaie de anin alb (1),
 › Frăsinete cu frasini de luncă (2),
 › Ulmete cu ulmi de luncă (2),
 › Plopiș – stejărete de pedunculat (1),
 › Frăsineto – (ulmeto) – stejărete de pedunculat (1).

3. Factori dereglatori ale ecosistemelor 
forestiere riverane
 » Modificarea condiţiilor de alimentare cu apă a pădurii 
prin:
 › Canalizarea cursului pentru limitarea inundaţiilor 

cu risc de înălţare a albiei minore și de scădere a 
apei freatice;

 › Pomparea apei din pânza freatică;
 › Treceri de drumuri;
 › Extragerea nisipului și pietrei din albia cursului;
 › Trecerea frecventă a vitelor pe fundul albiilor;
 › Drenarea pădurii;

Fig. 5. Valea Ialomiţei (Foto G. Sârbu)

 › Plantarea neregulamentară de plopi pe culoarul de 
scurgere al apei;

 › Barajele construite de castori;
 › Resturi menajere și peturi aruncate în apă.
 › Unele lucrări silviculturale sunt susceptibile de a al-

tera bogăţia dendrologică și structura arboretelor în 
special prin:

 › Tăieri pe suprafeţe mari care cauzează dificultăţi în 
regenerare

 › Plantaţii monospecifice sau cu specii puţine fără 
prezervarea diversităţii dendrologice

 › Folosirea produselor agrochimice în interiorul unei 
zone de cel puţin 50 m lăţime, de-o parte și de alta 
a cursului de apă

Fig. 6. Degradarea Văii Ialomiţei la Groasa (Foto G. Sârbu)

Fig. 7. Baraj construit de castor pe Valea Cașin (Foto G. Sârbu)
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Fig. 8. Peturi aruncate în Valea Ghimbășel(Foto G. Sârbu)

Fig. 9. Arbori bine ancoraţi în malul Râului Argeș (Foto G. Sârbu)

 » Plantaţiile de plop sau de molid, prin înrădăcinările lor 
superficiale (tabulare) favorizează dezrădăcinarea ar-
borilor. Plantaţiile tinere, dense de rășinoase diminu-
ează atât diversitatea și densitatea vegetaţiei erbacee 
și respectiv, capacitatea de fixare a sedimentelor fine, 
cât și bogăţia faunei asociate (inclusiv a peștilor). De 
altfel, potenţialul molidului în zonele umede monta-
ne este mediocru, el fiind mai expus la Heterobasidion 
annosum și la doborâturi de vânt (Chira & Chira 2001).

 » În bazinele de recepţie a cursurilor de ape, apar alţi 
factori de risc pentru ecosistemele riverane (Barbu 
2014, Clinciu & Davidescu 2000, Untaru et al. 2006):
 › Un exces de plantaţii de rășinoase pe soluri acide 

provoacă o acidificare a cursului de apă și a apei fre-
atice, mai ales dacă există și poluare atmosferică

 › Despăduririle pe suprafeţe mari măresc eroziunea 
pe versanţi; cresc cantităţile de sedimente care 
ajung în cursul de apă și accelerează mineralizarea 
humusului pe soluri acide, cu complex absorbant 
slab, ceea ce determină eliberarea de produse azo-
toase poluante, când sunt în exces.

După Munteanu et al. (1991), Citterio (1996), Henry 
(1996), Thévenet (1999), Clinciu et al. (2012) este impo-
sibil să gestionezi cursul unei ape independent de cori-
dorul său vegetal și de bazinul său de recepţie.
Ecosistemele forestiere riverane se dezvoltă în condiţii 

ecologice dificile (Roșu 2004, Greavu 2007):
 » Fluctuaţia umidităţii din sol;
 » Grad de oxigenare scăzut în sol (în porţiunile argiloa-
se, compacte și în timpul inundaţiilor);

 » Instabilitatea substratului;
 » Concentraţii mari de produse toxice.

Speciile lemnoase din ecosistemele forestiere riverane 
au următoarele caracteristici:
 » Au capacitate excepţională de toleranţă de ordin ge-
netic, fiziologic sau morfologic (Koslowsky 1984, Car-
biener et al. 1986) la excesul hidric din sol;

 » Dispun de rezistenţă fizică pentru a rezista la forţa 
curenţilor de apă în timpul inundaţiilor;

 » Suportă slaba aprovizionare cu oxigen a solurilor;
 » Rezistă la mari concentraţii de produse toxice 
(Koslowsky 1984);

 » Se readaptează după trecerea imersiunii (Ponnampe-
ruma 1984).

Organul cheie de adaptare al arborilor la staţiunile alu-
viale îl constituie sistemul radicelar, ca interfaţă între 
arbore și substrat. Arborii adulţi nu pot rezista la curen-
ţii de apă decât dacă dispun de un sistem radicelar dez-
voltat, care asigură un bun ancoraj în sediment. Acesta 
este asigurat prin distribuirea rădăcinilor în jurul cole-
tului și repartiţia uniformă a biomasei sistemului radi-
celar (Paukkonen et Kauppi 1998).

4. Gestionarea culoarelor de vegetaţie 
ale cursurilor de apă
Culoarele de vegetaţie ale cursurilor de apă care se varsă 
în Tisa sau în Dunăre, indiferent de felul proprietăţii 
sau de rolul lor de producţie ori protecţie, constituie rar 
obiectul unei gestiuni raţionale.
În general, se remarcă trei tipuri de gestiune:
 » Majoritatea pădurilor riverane din zona de câmpie și 
dealuri joase au fost defrișate și date în folosinţă agri-
colă (cereale, pășuni, fâneţe, mai rar livezi);

 » În luncile râurilor mari, în care a fost păstrată folosin-
ţa forestieră, au fost instalate monoculturi de plopi și 
sălcii, cu cicluri mai scurte, foarte productive (Filat et 
al. 2009).

Fig.10. Malurile râului Ialomiţa, defrișate și cultivate agro-pastoral, 
expuse la eroziune (Foto G. Sârbu)
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 » Altele au fost abandonate, s-a produs fragmentarea 
culoarelor vegetale și s-au implantat diverse structuri 
(staţii de epurare, cariere de exploatare a pietrei și ni-
sipului, staţii de pompare), puţin estetice, dar necesa-
re dezvoltării locale.

În toate cazurile, pădurile riverane constituie un ele-
ment peisajer și funcţional care structurează văile mon-
tane, colinare sau de câmpie și sunt deosebit de impor-
tante. Pentru gestionarea acestui patrimoniu natural 
complex este necesară:

 › Precizarea vocaţiei prioritară acestui mediu multi-
funcţional;

 › Cunoașterea acestui mediu complex;
 › Studierea modului în care evoluează pe termen me-

diu și lung;
 › Stabilirea măsurilor tehnice de dezvoltare, conser-

vare sau restaurare;
 › Înscrierea acţiunilor publice sau private într-o per-

spectivă de dezvoltare durabilă;
 › Prevenirea degradării mediului și prezervarea mo-

zaicului de ecosisteme terestre și acvatice și a com-
plexului de ecosisteme.

O gestiune coerentă a acestui spaţiu trebuie realizată la 
nivelul unui bazin versant sau al unui tronson al cursu-
lui de apă, omogen din punct de vedere funcţional. În 
acest cadru, gestionarea ecosistemelor forestiere și a 
celor acvatice sunt legate intrinsec.
În gestionarea inundaţiilor, eroziunii, menţinerii biodi-
versităţii, intervenţiile vor avea în vedere două entităţi: 
albia minoră și albia majoră împădurită, integrate într-
un bazin versant supravegheat și bine gospodărit.

Fig. 11.Porţiune de bazin versant bine gospodărit pe Valea Şieului

O importanţă majoră se va acorda factorilor care cau-
zează pierderile de biodiversitate: regimul viiturilor, 
transporturile solide, menţinerea semincerilor specii-
lor indezirabile, introgresiunea speciilor exotice sau in-
vadatoare. În gestionarea pădurilor riverane din apropi-
erea localităţilor se vor avea în vedere:

 › Asigurarea unui spaţiu natural, viu, sălbatic pe care 
cursul de apă îl revigorează;

 › Evitarea deranjării sistematice a pădurii, care per-
turbă liniștea și prejudiciază regenerarea;

 › Prevederea drumurilor inaccesibile vehiculelor și 
adaptate numai pentru pietoni, cicliști, călăreţi;

 › Promovarea pajiștilor cu arbori izolaţi, spaţii de 
joc și picnic, cu arboretumuri sau alte spaţii de 
cunoaștere a mediului natural și, mai ales, de înţe-
legere a funcţionării și dinamicii mediului aluvial și 
al rolului pădurii în funcţionarea echilibrului hidro-
logic și geomorfologic între ecosistemele forestiere 
și cele acvifere.

Pădurile riverane sunt sisteme complexe care nu depind 
numai de factorii biologici, ecologici, biochimici sau hi-
drologici, ci și de factorii sociali, economici sau cultu-
rali. Toţi acești factori se iau în considerare simultan 
pentru a promova o gestiune durabilă.

5. Funcţiile ecosistemelor forestiere 
riverane
5.1 Protecţia malurilor cursurilor de apă
Distrugerea și îndepărtarea straturilor superficiale de 
sol și a celor de adâncime de către apa în mișcare este 
favorizată de:

 › Exploatarea abuzivă a pădurilor;
 › Cultivarea neraţională a solului arabil;
 › Distrugerea covorului de iarbă de pe islazuri;
 › Incendierea vegetaţiei.

Eroziunea de suprafaţă afectează grav fertilitatea solu-
rilor și le diminuează potenţialul productiv.
Eroziunea de adâncime, prin ogașele, ravenele și râpe-
le cărora le dă naștere periclitează căile de comunicare, 
așezările omenești, centrele industriale, lucrările de 
artă, culturile agricole.
Dacă aversele cad pe un teren permeabil se infiltrează 
mai mult de 1/3 în sol. Dacă terenul este acoperit de o 
vegetaţie abundentă, aproape întreaga cantitate de apă 
se infiltrează în sol.
Ploile torenţiale, cu picăturile lor mari și dese nu se 
infiltrează decât în mică măsură în sol, mai ales când 
acesta este saturat de apă și dau naștere unor scurgeri 
de mari proporţii.
Apa roade și transportă la vale, de pe suprafaţa terenului 
straturi subţiri de sol, provocând subţierea stratului de 
sol pe islazurile și pădurile pășunate în fâneţele cu iarbă 
rară și terenurile agricole cu arătură în lungul pantei.
Treptat, spălarea solului se transformă în șiroiri (cu 
adâncimi până la 30 cm), apoi în ogașe (de 0,5-2,0 m 
adâncime) și apoi în ravene (de 4-5 m adâncime). Prin 
dezvoltarea formelor de eroziune din apele ploilor to-
renţiale și cele provenite din topirea bruscă a zăpezii 
apar torenţii care transportă o mare cantitate de apă 
și cantităţi enorme de materiale (blocuri de piatră, bo-
lovani, pietre, pământ, flotanţi), rezultate din eroziuni, 
dezagregări, alunecări, surpări producând pagube în-
semnate căilor de comunicare, lucrărilor de artă, cultu-
rilor agricole, gospodăriilor, etc. (Munteanu et al. 1991, 
Untaru 1998, Păcurar 2001, Untaru et al. 2006, Clinciu 
et al. 2012).
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Fig. 12. Blocuri de piatră, bolovani, pietre, pământ, transportate de 
Râul Argeș (Foto G. Sârbu)

La eroziunea malurilor de ravene și ogașe contribuie:
 › Îndepărtarea stratului de sol înţelenit de pe taluzul 

malului;
 › Aratul taluzului;
 › Defrișarea cioatelor după tăierea pădurii;
 › Săparea de gropi pentru procurarea de lut și nisip;
 › Trasarea pe mal a unor brazde de hotar;
 › Trecerea frecventă a vitelor.

Prevenirea și combaterea eroziunii necesită:
 › Împădurirea reţelei hidrografice atât a malurilor, 

cât și a bazinului de recepţie;
 › Lucrări hidrotehnice pe versanţi și în reţeaua hidro-

grafică;
 › Ridicarea nivelului apei freatice, determinând dez-

voltarea unei vegetaţii hidrofile, luxuriante care va 
consolida taluzurile descoperite și fundul eroziuni-
lor.

Problemele legate de eroziunea malurilor sunt multiple:
 › Antrenarea vegetaţiei și formarea de obstacole;
 › Aport ridicat de materii în suspensie în cursul râu-

rilor;
 › Transportarea în suspensie a îngrășămintelor, pes-

ticidelor, a metalelor grele;
 › Pierderea ternurilor cultivabile;
 › Diminuarea biodiversităţii vegetale și animale.

Pădurile riverane prin rădăcinile profunde și ramificate 
ale aninilor, sălciilor și plopilor, prin sistemul radicelar 
mai puţin profund, dar des al arbuștilor (călin, sânger, 
salbă moale, crușin, păducel, soc negru), cât și prin pâs-
la deasă a rădăcinilor de suprafaţă ale ierburilor hidro-
file (Galium aparine, Eupatorium cannabinum, Lysimachia 
nummularia, Polygonum hidropiper, Lycopus europaeus etc.) 
consolidează și stabilizează malurile râurilor, mărește 
depunerea aluviunilor și previn eroziunea solului.

5.2 Diminuarea efectelor inundaţiilor
După Piégay et al. (2003), pădurile riverane, prin inter-
mediul coroanelor, rădăcinilor, litierei și solului fores-
tier:

 › Participă la regularizarea debitelor de apă și a depu-
nerilor aluviale care cresc mult în timpul viiturilor;

 › Reduc viteza de scurgere a apei, încetinesc unda de 
șoc și reduc maximul viiturilor;

 › Constituie rezerve temporare, capabile să stocheze 
excedentele de apă care altfel se revarsă din albia 
minoră;

 › Regularizează atât debitul lichid, cât și cel solid;
 › Măresc infiltraţia apei în sol și prin litieră și ierburi, 

reţin și temporizează apa și suspensiile care pără-
sesc albia minoră și pătrund în zonele inundabile, 
împădurite;

 › Alimentează pânza de apă freatică și reduce debitul 
râurilor în momentele critice cu risc de inundaţii.

Cantităţile de materii în suspensie care se depun în pă-
durile riverane ajung la mai multe zeci de kilograme pe 
m2 în câteva zile de submersie. Stocând o parte din în-
cărcătura sedimentară în tranzit, pădurea riverană cu 
vegetaţia ei și cu micro-organismele din sol reciclează 
materiile în suspensie.
Pădurile riverane servesc ca rezervoare temporare capa-
bile să stocheze excedentul de apă pe care râul nu îl poa-
te evacua pe moment. Această apă va fi eliberată lent, pe 
măsură ce inundaţiile scad.

Fig. 13. Apele Şieului în zona inundabilă cu vegetaţie, își micșorează 
viteza (Foto D. Chira)

Intensitatea și durata inundaţiilor variază în funcţie de 
poziţia staţiunii, de-a lungul cursului de apă.
În cursul superior, cu albii înguste și pante mari, inundaţi-
ile au o intensitate foarte puternică, dar de scurtă durată, 
excesul de apă se evacuează rapid în aval. Acţiunea inun-
daţiei este de ordin fizic, dominând eroziunea faţă de se-
dimentare. Saturarea solului cu apă și deficitul de oxigen 
din sol este scurt și nu are incidenţă asupra pedogenezei.

Fig. 14.Cursul superior al Văii Verghiș cu albii înguste și pante mari
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În cursul mediu și inferior, cu pantă mică și albie de in-
undaţie mai mare este favorizată sedimentarea și sub-
mersia mai lungă. Apele de inundaţie sunt încărcatede 
materiale fine care se depun în pădurile riverane, ca ur-
mare a încetinirii curentului de apă. Saturaţia cu apăpe 
o perioadă mai lungă marchează morfologia și funcţio-
narea solurilor.
După Piégay et al. (2003), cerinţele în apă a salciei albe, 
plopului negru sau aninului sunt apreciate la 30 l pe zi, 
în lunile mai-august, deci 1000 de arbori consumă 30 
m3/zi, aproximativ 5 l pe secundă.
Între sistemul formaţiilor vegetale riverane și cursul de 
apă care îl tranzitează există legături interactive:

 › vegetaţia influenţează viteza scurgerii, mai ales în 
albia majoră;

 › cursul de apă controlează dezvoltarea vegetaţiei în 
albia minoră.

Având o poziţie topografică puţin mai ridicată decât 
albia minoră, pădurea riverană constituie un spaţiu de 
desfășurare a inundaţiilor clasice. În perioada de sub-
mersie pădurile riverane au funcţia de regularizare a 
apelor, furnizând un spaţiu de etalare și frânând scur-
gerea, dar prin vulnerabilitatea lor mică, ele tolerează 
ape cu înâlţimi mai mari și durate de imersie mai lungi 
decât oricare alt tip de ocupaţie al terenului.

Fig. 15. Pădurile riverane Râului Ialomiţa întârzie unda de șoc și dimi-
nuează valoarea maximală (Foto G. Sârbu)

Fixarea materialelor este exercitată de o reţea deasă de 
rădăcini care colonizează orizonturi superficiale și pro-
funde până la 5m, dar și de tulpinile dese ale arborilor 
care reţin materiile în suspensie.
Așadar pădurile riverane joacă atât un rol hidrologic, 
cât și hidraulic:

 › Constituie o frână a scurgerilor și stochează o parte 
din apă

 › Încetinește unda de viitură și atenuează efectele pi-
căturilor la ploile torenţiale

 › Limitează capacitatea erozivă a scurgerilor, favori-
zând stagnarea laterală a apelor

5.3 Realimentarea apei freatice
Sub o pădure riverană, deasă, pânza de apă freatică este 
mai joasă decât în terenul vecin cu aceași configuraţie 
aluvială, dar fără pădure (Heuperman 1999). Această 
pânză freatică are tendinţa de a se ridica după tăierea 

rasă a pădurii (Zollner 1998; Wilson et al. 1998)

5.4 Protecţia apelor de suprafaţă împotriva 
epuizării
Vegetaţia riverană favorizează depunerea de sedimente, 
de nisip, lut și argilă, prin reducerea vitezei curentului 
de apă de la 2 m/s în albie, la 0,3 m/s pe malul împădurit.
Grosimea maximă a depozitelor sedimentare observate 
în Franţa la inundaţia din 1992, în pădurea aluvială de 
Violés, pe d’Ouvèze a fost de 16 cm în timp ce în parcele-
le viticole s-au observat depuneri de 0,8-1,0 m grosime 
(Piégay 1995).

5.5 Epurarea chimică a apei
În zonele de agricultură intensivă, aplicarea îngrășămin-
telor azotate se regăsește în conţinutul apei freatice. 
Astfel, conţinutul în nitraţi depășește adesea norma de 
50mg/l, atingând local valori ridicate de 180-200mg/l. 
Aceste ape freatice ajung treptat în apele râurilor si-
tuate în cele mai joase puncte la câţiva zeci de metri, 
contribuind la eutrofizarea cursurilor de apă. Înainte 
de a părăsi starea lor de ape subterane, ele traversea-
ză ecosistemele forestiere riverane care constituie, prin 
aparatele radicelare, un sistem epurator eficace, căci ar-
borii sunt capabili de a absorbi direct azotul vehiculat 
de apele freatice. Vocaţia pădurilor riverane de ecotor, 
zonă tampon, interfaţa între cursul de apă și valea alu-
vială, prin care pădurile controlează activ calitatea ape-
lor este demonstrată de Ruffioni (1996).
Capacitatea purificatoare a pădurilor riverane care pot 
filtra, asimila, descompune sau stoca în ecosistem peste 
80% din nutrienţi și poluanţi este mai puternică decât 
cea a pășunilor și mult mai puternică decât a zonelor 
cultivate (Fustec et al. 1991, Takatert 1999). În interi-
orul pădurilor riverane există de asemenea diferenţe: o 
pădure bogată în specii este mult mai eficace decât o 
pădure cu specii puţine.
Apele încărcate cu îngrășăminte azotoase ori fosfatice 
pot fi epurate parţial ori total după ce traversează zona 
înrădăcinată de pădure. Acest efect de filtrare este cu 
atât mai important cu cât vegetaţia prezintă o biomasă 
mai ridicată și are o structură mai complexă.
În cazul apelor freatice superficiale există o relaţie 
strânsă între cuvertura vegetală și conţinutul în nitraţi 
a apei. Capacitatea epuratoare maximă o are pădurea 
matură cu specii având lemn tare ca și frăsinetele sau 
stejăretele.
Bacteriile și ciupercile din litiera și solul pădurilor ri-
verane reţin îngrășămintele și poluanţii și le transfor-
mă în substanţe minerale care pot fi asimilate de către 
plante. Plantele metabolizează si stochează (mai ales în 
frunze) cantităţi importante de metale grele (Bolea și 
Chira 2008, Corneanu et al. 2014), iar resturile de lemn 
pot sechestra metalele grele din apă (Lucaci et al. 2011).

5.6 Producţii lemnoase sustenabile
Prin selecţionarea celor mai adoptate specii la pariculari-
tăţile locale ale cursurilor de apă, mediul aluvial e capabil 
să producă rapid un lemn preţios care să aducă un câștig 
de productivitate de 20-50% în raport cu pădurile din 
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zona colinară. Returnarea într-un timp scurt ai banilor 
investiţi în acţiunile de restaurare și îngrijire garantează 
succesul gestionării durabile ale pădurilor riverane.
Mediul riveran constituie un spaţiu de producţie vege-
tal incomparabil. Cultura plopilor hibrizi, cu creștere 
rapidă, cu productivitate primară ridicată și ciclu de ex-
ploatare de 18-25 ani constituie o soluţie foarte rentabi-
lă pe terenurile aluviale care dispun de aportul apei fre-
atice (Filat & Chira, 2004). În ultimii ani au fost testate 
și în Romania, în luncile Dunării și Prutului, primele 
culturi energetice de plop (Filat et al. 2010).
 » Cultura plopilor hibrizi, cu creștere rapidă, cu produc-
tivitate primară ridicată și ciclu de exploatare de 20 
de ani constituie o soluţie foarte rentabilă pe terenu-
rile aluviale care dispun de aportul apei freatice.

 » Plantaţiile de foioase preţioase ca frasinul, cireșul, 
nucul, paltinul constituie de asemenea investiţii ren-
tabile pe termen lung, pe solurile care beneficiază de 
o pânză freatică profundă.

 » Pădurile aluviale spontane care se regenerează natu-
ral trebuie să rămână dominante pentru că arborii 
și flora erbacee au acţiuni complementare în regula-
rizarea debitului apelor și a ciclurilor biogeochimice 
prin realizarea echilibrului între aportul de substanţe 
nutritive aduse de apele cursurilor de râu și ciclul ma-
teriei organice.

Fig. 16. Ecosistem forestier riveran, natural, de înaltă productivitate 
(Foto D. Chira)

5.7 Valoare estetică ridicată
Pădurile riverane sunt o componentă structurală, func-
ţională și vizuală a peisajului de vale și se integrează în 
peisajul de ansamblu.

Fig.17 Integrarea în peisajul de ansamblu a pădurilor riverane Şieului 
(Foto D. Chira)

Peisajul pădurii riverane include, pe lângă percepţia 
vizuală a frumuseţii naturale, aroma vitalizatoare a 
umidităţii, adierea vântului în frunziș, cântecul ferme-
cător al păsărilor, mirajul biodiversităţii și scurgerea 
liniștitoare a apei.
Fie că include silueta impunătoare al unui munte, ori 
cuprinsul nesfârșit al unei câmpii, peisajul pădurii rive-
rane are în centrul compoziţiei silueta elegantă a unei 
linii continue de arbori.

Fig. 18.Peisajul pădurilor riverane din bazinul Someșului (Foto. D. 
Chira )

Peisajul riveran este materializat prin elemente vege-
tale, acvatice și minerale distincte, bine individualizate 
prin limite reperabile. După Blandin (1998), eco-com-
plexul riveran corespunde unui ansamblu de ecosiste-
me interactive supuse aceluiași regim de perturbaţii în 
care dispunerea spaţială, relaţiile particulare și istoria 
explică modul de funcţionare propriu. Acest peisaj se 
caracterizează prin heterogenitatea lui și este o entitate 
ecologică situată la un nivel de integrare superior celui 
de ecositem (Burel et Baudry 1999).
Unitatea cea mai mică de peisaj, omogenă și vizibilă este 
ecotopul. Fiecare ecotop constituie un asamblaj specific 
de compozanţi vii: arbori, arbuști, floră erbacee, faună 
și nevii: bancuri de piatră, albii abandonate, terenuri 
erodate, maluri erodate, terase, etc.
În ecologia peisajului, văile corespund unor coridoare 
pe care se tranzitează un flux de apă, de materiale de 
specii și de energie (Forman et Godron, 1986; Forman 
1995; Décamps 1996). Coridorul aluvial este un an-
samblu de pâlcuri de vegetaţie spontană înscris într-o 
matrice forestieră sau agricolă, a căror talie, formă și 
configurare variază în spaţiu și timp.
Studiile efectuate de Brown și Daniel (1991) evidenţia-
ză că într-un mediu aluvionar calitatea estetică a unui 
peisaj crește cu procentajul arborilor prezenţi. De ase-
menea, în definirea unui curs de apă ideal, detaliile de 
formă ale râului sunt detalii mai puţin importante de-
cât vegetaţia riverană (House și Sangster, 1991).
Pentru protejarea peisajului sunt necesare atât acţiuni 
de prezervare și valorificare, cât și acţiuni de recon-
strucţie. Dintre acţiunile de conservare se amintesc:
 » Evitarea fragmentării pădurilor riverane prin con-
strucţia de drumuri;

 » Protejarea biodiversităţii prin interzicerea 
pășunatului, evitarea incendiilor, a tăierilor rase și a 
viiturilor (Peterken, 1995) prin inundaţii artificiale 
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compensatoare ori prin asigurarea hranei, reproduce-
rii și cuibăritului la speciile de animale ocrotite;

 » Asigurarea unei structuri pluriene a pădurilor rive-
rane (arborii bătrâni fiind necesari pentru cuibăritul 
anumitor specii de păsări), ceea ce necesită o gestiune 
foarte elaborată (Peterken 1993, Foster et al. 1996);

 » Executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor și evi-
tarea abandonării acestora;

 » Amenajări lejere de alei de acces și parcări pentru pie-
toni și cicliști pentru punerea în valoare a peisajului;

 » Acoperirea cu vegetaţie a rocilor pentru ameliorarea 
calităţii vizuale a peisajului.

Fig. 19. Valea Vârghiș cu rocile malurilor acoperite de vegetaţie

Dintre măsurile de reconstrucţie ecologică se amintesc:
 › Revalorificarea microstaţiunilor degradate, a punc-

telor negre peisajere ca și carierele de extracţie a 
pietrei, nisipului, depozitele de materiale sau depo-
zite de deșeuri;

 › Protejarea malurilor cu ajutorul vegetaţiei are un 
rol structural când limitează eroziunea malului, un 
rol funcţional când arborii instalaţi vor schimba în 
cursul timpului condiţiile de mediu sau un rol peisa-
jer când se crează cu ajutorul vegetaţiei o ambianţă 
peisajeră tipică.

Fig. 20. Vegetaţie peisajeră pe malurile îndiguite ale Argeșului

5.8 Favorizarea biodiversităţii animale, 
vegetale și peisagere
În Europa, pădurile riverane adăpostesc 50 de specii de 

arbori și arbuști, ceea ce le situeazăîn fruntea ecosiste-
melor forestiere din zona temperată. În Franţa, pe va-
lea lui Drac s-au inventariat chiar 74 de specii lemnoase, 
iar în Rezervaţia Naturală Ramiéres (în aval de Drôme) 
s-au numărat 75 de specii. Aceasta diversitate specifi-
că se explică prin situarea zonei la interferenţa etajelor 
montan, colinar și mediteranean (Pantou G., Piégay H., 
Ruffinoni Ch., 2003).
În ceea ce privește bogăţia floristică globală care cuprin-
de și speciile erbacee, staţiunile prezintă mari diferenţe:
 » Sălcetele cu Salix alba și Carex sp. supuse la o lungă pe-
rioadă de inundaţii au 50 de taxoni;

 » Aninișurile montane (din Alpi) cu Alnus incana și Sene-
cio fuchsi ating 175 de taxoni.

În acest context, anumite practici silvice pot favoriza 
diversitatea fizionomică și fitoecologică:
 » Exploatarea în crâng asigură menţinerea sălcetelor și 
aninișurilor pe soluri sărace în apă tot timpul anului;

 » Exploatarea în codru permite pădurilor riverane cu 
lemn tare de a-și păstra o structură complexă;

 » Absenţa intervenţiilor are efecte conservatoare.
În ecotonul din mediul aluvial din zona de frontieră 
între ecosistemele (forestiere) terestre și acvatice (Nai-
man și Décamps 1997) vieţuiesc specii care nu se mai 
întâlnesc în altă parte. Fluxul de apă unește toate pro-
cesele într-un singur sistem cu trei dimensiuni (Pantou 
et al. 1996): longitudinal (din amonte în aval), trans-
versal (de la albia minoră a cursului de apă la cele mai 
îndepărtate terase) și vertical (de la apa freatică cea mai 
profundă la zonele inundate constant).
Sectorul perturbat de inundaţii are o zonare complexă, 
afectând bogăţia specifică la nivel de site (Huston 1994; 
Molanson 1993) prin oxigenul și nutrienţii care permit co-
existenţa numeroaselor specii (Blom et Voeseneck 1996).
Compoziţia floristică din zona inundabilă explică di-
feritele adaptări și toleranţe la nivel individual faţă de 
stresul inundaţiei, faţă de forţa undei de șoc a curenţi-
lor, durata inundaţiei, aportul nutrienţilor, depunerile 
de aluviuni și intervenţiile umane (Brinson 1990).
Strategiile adaptative ale speciilor diferă chiar și în con-
diţii similare:
 » Unele specii adaptează ciclul lor biologic la submersie
 » Speciile hidrochore își diseminează seminţele în tim-
pul inundaţiilor, germinează și își instalează plantulele

 » Speciile barochore produc seminţe toamna, în afa-
ra perioadelor de inundaţii, dispersia făcându-se în 
principal prin rozătoare (mai ales veveriţe).

 » Tinerele plantule sunt bine ancorate în sol pentru a 
rezista la viiturile de primăvară

 » Unele specii erbacee desfășoară ciclul lor biologic în-
tre viiturile anuale

 » Anumite plante își adaptează metabolismul la efecte-
le nefaste ale submersiilor de scurtă durată, iar altele 
au o toleranţă ridicată la anaerobioză și rezistă la in-
undaţii prelungite (Blom și Voeseneck 1996).

Dintre speciile de pe malul apelor se disting:
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 » Specii rezistente, cu sistem radicelar întins, cu o pu-
ternică capacitate de multiplicare vegetativă prin dra-
joni și prin butași (din ramuri acoperite de nămol) și 
prin lăstari din tulpinile rupte, cum este cazul sălcii-
lor, aninilor, speciilor de Tamarix și plopilor

 » Specii capabile să recolonizeze rapid noi staţiuni da-
torită unei dispersii rapide a seminţelor prin vânt sau 
prin apă, cum sunt plopii și sălciile.

În zona inundată, variaţia nivelului apei freatice, a tipu-
rilor de depozite determină o mare diversitate a mediu-
lui și se diferenţiază:
 » Zonele umede, cu turbă sau depozite argiloase, colo-
nizate de: anini, sălcii, mesteacăn și frasini

 » Zonele drenate o parte din an cu depozite aluvionare, 
colonizate de: ulmi, tei, cireși, paltini și stejari care 
se succed la distanţe mici. Condiţiile ecologice permit 
instalarea speciilor hidrochore, anemochore și zoo-
chore.

Bogăţia floristică a pădurilor riverane depinde de modi-
ficarea regimului de apă, conexiunii cu cursul de apă și a 
structurii arboretului.
Respectarea diversităţii în pădurile riverane impune 
menţinerea unui gradient hidric și a unui gradient de 
disipare a energiei, de la bancurile de aluviuni recente 
cu Phalaris arundinacea și de la insulele inundate mai 
multe luni supuse unor modificări frecvente, până la 
cele mai înalte puncte ale albiei majore ocupate de spe-
cii cu lemn tare care nu sunt inundate decât foarte rar 
(la 100 ani). Menţinerea acestei diversităţi înseamnă 
asigurarea variabilităţii aportului de apă în funcţie de 
originea lui:
 » Apa de primăvară și toamnă care provine din bazinele 
intermediare care alimentează frăsinetele cu carpen, 
instalate pe bordura afluenţilor

 » Apa pluvială care cade în sezonul rece folosită de 
aninișuri cu Alnus glutinosa și de sălcete cu Salix alba 
și S. cinerea care ocupă periferia zonelor inundate

Amenajarea unui curs de apă are ca și consecinţă:
 » Diminuarea perioadelor și duratei de submersie;
 » Micșorarea volumelor de apă și a cantităţii lor de ma-
teriale tranzitate la inundaţii;

 » Scăderea nivelului apei freatice, a amplitudinii și va-
riaţiei acesteia.

Aceste amenajări duc la:
 » Diminuarea suprafeţelor ocupate de vegetaţia erba-
cee și de speciile lemnoase cu lemn moale (Salix, Alnus, 
Populus)

 » Extinderea speciilor cu lemn tare în zonele inferioare
 » Instalarea de specii nealuviale ca și: Carpinus betulus, 
Acer platanoides, Quercus pubescens, Fagus sylvatica, 
Abies alba, Pinus sylvestris, adică specii de trecere la 
pădurile mezofile colinare

De asemenea, scăderea apei freatice conduce la îmbo-
găţirea pajiștilor cu specii de Bromus erectus, Helianthe-
mum nummularium, Coronilla emerus, Achillea millefolium.
Numai reînnoirea și repetarea incidentelor ecologice le-

gate de excesul de apă (submersia durabilă ori episodică, 
nivel de apă ridicat ori scăzut, lipsă de aer mai mult sau 
mai puţin prelungit) permite vegetaţiei de a păstra sta-
tutul de ecosistem fluvial.
Dacă cursul de apă are un dig care limitează albia, insta-
larea în afara digului a unui culoar de vegetaţie natural 
de cel puţin 20m lăţime poate fi benefică pentru biodiver-
sitate, permiţând instalarea speciilor cu lemn tare, a flo-
rei erbacee aluviale, a faunei sălbatice și a entomofaunei. 
Această soluţie permite menţinerea mediului într-o formă 
pseudo-aluvială și are marele avantaj de a permite o re-
tenţie temporară a apei în perioada de creștere a nivelului.
Defrișarea frecventă a pădurilor riverane pentru insta-
larea culturilor de porumb și soia care preferă solurile 
argiloase, cu aport de apă freatică în sezonul estival a 
dus la fragmentarea în pâlcuri izolate a acestor păduri, 
la sărăcirea compoziţiei floricole și la invazia unor specii 
banale din parcelele alăturate, cu o mare putere coloni-
zatoare ca și: Robinia pseudacacia sau Ailanthus altissima.
Această sărăcire a biodiversităţii este cauzată și de în-
mulţirea mai greoaie a speciilor cu diseminaţie barocho-
ră ca și stejarul, alunul, nucul, fagul ori anemochoră ca 
și frasinul, paltinul, carpenul. De aceea este necesar ca 
aceste păduri riverane să aibă o suprafaţă de minimum 
câteva hectare și să formeze un culoar de minimum 20m 
lăţime, conectat la o pădure naturală, pentru a-și putea 
indeplini toate funcţiile: încetinirea vitezei vântului, re-
gularizarea curenţilor de apă în timpul inundaţiilor, asi-
gurarea habitatelor pentru entomofaună și pentru pești 
și menţinerea diversităţii genetice a populaţiilor.
Plantele invazive ca: Solidago gigantea, Impatiens glan-
duliflora împiedică însămânţarea și copleșesc regene-
rarea naturală ocupând suprafeţe vaste în pădurile 
riverane. Urtica dioica împiedică creșterea plantulelor 
de Salix alba în prima jumătate a lunii iulie când atinge 
60-80cm. Fallopia sachalinensis, a cărei clone formează 
coroane de până la 100m diametru își incepe activitatea 
fiziologică timpuriu – la sfârșitul lunii martie, realizea-
ză creșteri rapide ale tulpinii de 25-30cm pe săptămână, 
frunze foarte largi, ramificaţii în corimbe foarte dese, 
cu rizomi lemnoși viguroși, stocând cantităţi mari de 
glucide și având acces la apa freatică, produce o substan-
ţă care inhibă germinaţia mai multor specii lemnoase și 
mai ales a aninului negru.

Fig. 21. Invazia speciei Fallopia sachalinensis, pe Valea Ghimbășel 
(Foto G. Sârbu)
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Se combate prin cosit și tratamente cu glifosfat (Ma-
rigo et Pantou 1998). Dacă nu este combătută, această 
specie invazivă produce în câteva decenii o cădere gravă 
a biodiversităţii atât la speciile lemnoase, cât și la cele 
erbacee.
Pădurile riverane, prin complexitatea lor structurală 
asigură o mare diversitate de habitate și nișe ecologi-
ce. Astfel, ramurile, frunzele, fructele, ierburile sunt un 
mediu de viaţă pentru bacterii, ciuperci și nevertebrate 
care le descompun și le transformă în humus cu un rol 
important în formarea solurilor. Numărul speciilor de 
animale, insecte, ciuperci, micro-organisme din bioce-
nozele forestiere riverane cursurilor de apă ajunge la 
sute de specii.

5.9 Asigurarea pentru păsări a hranei, 
adăpostului și coridorului de comunicare 
între diferite regiuni
Pădurile riverane se caracterizează prin bogăţia speciilor 
de păsări cu exigenţe foarte diferite (Tournier 1976, Zollin-
ger et Genoud 1979, Sharitz et Mitsch 1993, Naiman et 
Décapms 1997, Godreau et al. 1999, Chira et al. 2011):
 » Păsări de habitat forestier, care se hrănesc cu popula-
ţiile bogate de insecte sau cu fructe / seminţe de pădu-
re, respectiv păsări răpitoare care își fac cuiburile în 
scorburile / pe ramurile arborilor bătrâni: Dendroco-
pus, Parus, Fringilla, Garulus, Accipiter, Strix etc.;

 » Păsări legate direct de habitatele acvatice sau cele 
umede (stufăriș, păpuriș), având talie mai mare care 
se hrănesc de-a lungul văilor și cuibăresc în pădure;

 » Păsări de lizieră care folosesc pădurea riverană pen-
tru cuibărit și spaţiul liber cu culturi agricole pentru 
a se hrăni.

Fig. 22-23 Colonie de cormorani pe Valea Prahovei (Foto G. Sârbu)

Păsările dispun de o mare diversitate a resurselor ali-
mentare, mai ales în arboretele mature:
 » O mare diversitate de insecte defoliatoare, de scoarţă, 
de lemn mort și de litieră;

 » Fructele și seminţele nutritive ale diferitelor specii de 
arbori și care se conservă mult timp.

În arboretele tinere care nu fructifică încă și care au li-
tiera subţire, resursele de hrană se rezumă la insecte, 
care abundă primăvara și sunt consumate de păsările 
migratoare.
Păsările de apă și de lizieră au nevoie de arbori pentru 
cuibărit și adăpost de noapte.
Acești arbori, chiar și în număr mic asigură securitatea 
păsărilor. În condiţiile fragmentării habitatului forestier, 
pădurile riverane funcţionează ca un coridor de vegeta-
ţie care asigură comunicarea între regiunile îndepărtate.

Fig.24. Cormoranii de pe Valea Oltului (Foto G. Sârbu)

În anumite perioade ale anului, aceste culoare sunt axe 
importante pentru migratorii forestieri care se depla-
sează din arbore în arbore pe traseele lor sezoniere și de 
asemenea au o importantă funcţie alimentară.
Păsările nu sunt indiferente faţă de lăţimea coridoare-
lor forestiere, cele mai populate fiind culoarele mai late 
de 50m, în stadiu matur; în stadiu de pionieri: Silvia, 
Phylloscopus, Embariza citrinella, Luscinia megarhynchos.
Abundenţa speciilor de Muscicapa striata, Luscinia, Cettia, 
Hippolais (Faivre 1992) în arboretele mature și de Silvia în 
stadiile de arbuști reflectă înmulţirea puternică a insec-
telor în pădurile umede. Asemenea efective ating și pă-
sările cu evoluţie aeriană ca: Caprimulgus europaeus, Falco

Fig. 25. Cuiburi de prigorii pe malurile Oltului.
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subbuteo, Apus apus. Aceste păsări insectivore găsesc re-
fugiu, în episoadele reci ale începutului de primăvară, 
în pădurile riverane. Abundenţa speciilor de Dendro-
copus minor și Parus montanus este legată de speciile de 
sălcii sau de alte specii cu lemn moale.
Optimizarea habitatului acvatic piscicol
Ecosistemele forestiere riverane au un rol important în 
funcţionarea reţelei trofice și în structura habitatului 
acvatic al comunităţilor vii și în special piscicol, asigu-
rând:
 » Imbogăţirea reţelei trofice cu tot felul de deșeuri organice
 » Limitarea producţiei primare prin umbra pe care o 
produce

 » Formarea unui habitat de mal stabil foarte important 
pentru pești și mai ales pentru alevinii diferitelor 
specii (Thevenet & Statzner 1996, Cittero 1996, Ha-
ury 1996)

Fig. 26. Habitat acvatic piscicol pe Valea Vârghiș (Foto G. Sârbu)

În sistemele acvatice adiacente culoarelor forestiere, 
peștii trebuie să facă faţă în decursul dezvoltării lor câ-
torva încercări importante:
 » Să se hrănească și să se dezvolte, în bune condiţii, de 
la alevini la adulţi;

 » Să se protejeze de factorii mediului fizic (curent, oxi-
gen, temperatură, prădători, competitori, adăpost) 
pentru a-și asigura supravieţuirea;

 » Să se reproducă pentru a asigura perenitatea speciei 
(unele specii trebuie să se deplaseze, să migreze pen-
tru a selecţiona locurile adecvate pentru depunerea 
icrelor).

În funcţie de condiţiile de viaţă s-au diferenţiat, din 
amonte în aval, mai multe zone ecologice piscicole (Thie-
nemann 1925, Huet 1959, Bănărăscu 1964, Cristea 2007):
 » zona (montană) a păstrăvului (Salmo trutta), din par-
tea superioară a bazinului;
 › zona de umbră;
 › zona din partea de piemont a râului;

 » zona (montană) lipanului (Thymallus thymallus) și a 
moioagei (Barbus meridionalis);

 » zona scobarului (Condrostroma nasus);
 › zona cleanului (Leusciscus cephalus);

 › zona bibanului (Perca fluviatilis);
 » zona (deluroasă) mrenei (Barbus barbus);
 » zona (de câmpie) plăticii (Abramis brama) sau crapului 
(Cyprinus caprio).

O dată cu mărirea cursului de apă și a bazinului versant 
din amonte spre aval crește numărul speciilor de pește și 
se diversifică habitatul din zona de ecoton, de contact între 
pământ și apă, ceea ce favorizează reproducerea peștilor.
Pădurile riverane influenţează cursul de apă în funcţie 
de lăţimea albiei, panta malurilor, portul arborilor (Ma-
ridet, 1995) de structura vegetaţiei macrofite, de regiu-
nea biogeografică sau de rocă.
Pădurea riverană se dezvoltă la marginea albiei active 
și influenţa sa se limitează la zona malului. Arborii în-
tăresc coeziunea malurilor, limitează eroziunea laterală 
și favorizează stabilitatea albiei. În funcţie de natura 
sedimentului (elementele fine sunt mai coezive și mai 
favorabile instalării sistemului radicelar comparativ cu 
elementele grosiere) și de natura speciei (rădăcini tra-
sante sau pivotante, desimea și talia arborilor), rezis-
tenţa malurilor se mărește pe anumite grosimi. Pe de 
altă parte, dezrădăcinarea arborilor contribuie la insta-
bilitatea locală a malului și la deplasarea laterală a albi-
ei (Keller et Swanson 1979). Așadar, pădurile riverane 
acţionează direct asupra condiţiilor hidraulice prin sis-
temul radicelar al arborilor și prin ramurile arbuștilor 
care ating suprafaţa apei.
Rădăcinile arborilor și ramurile arbuștilor imerse în 
apa râului încetinesc semnificativ viteza de curgere, mai 
ales în curbe, unde viteza devine nulă (Fragnoud 1987). 
Prezenţa reţelei radicelare în mal mărește rigurozitatea 
malului, ceea ce favorizează formarea unor micro-habi-
tate între albia activă, unde vitezele sunt mari și maluri, 
unde vitezele sunt reduse (Kajak 1992).
Coroanele arborilor, prin umbra lor deasă, atenuea-
ză temperatura apei și optimizează mediul de viaţă al 
peștilor.

5.10 Biodiversitatea faunei și funcţia 
cinegetică
Culoarele de vegetaţie de-a lungul cursurilor de apă 
constituie un refugiu pentru faună. Ele sunt numite și 
coridoare forestiere pentru că leagă masivele forestiere 
între ele, permiţând deplasarea faunei sălbatice, adă-
postirea și adăparea ei. Ele au un rol deosebit în viaţa 
păsărilor, asigurându-le hrana și cuibăritul (Roché 
1986, Frochot 1987, Faivre 1992, Godreau 1998, Fro-
chot et al. 2008, Chira et al. 2011).
Ecosistemele (forestiere, de pajiști ori alte culturi agri-
cole) terestre și acvatice constituie un ecoton ideal pen-
tru lumea animală care poate completa hrana din pă-
dure cu cea din culturile agricole și are la dispoziţie apă 
curată, epurată de perdeaua forestieră atât pentru băut, 
cât și pentru scăldat.
Pădurile riverane cursurilor de apă au o valoare cine-
getică superioară, fiind foarte atractive pentru vânat și 
vânători. Ele prezintă numeroase luminișuri cu iarbă 
hrănitoare, conţin un bogat subarboret cu arbuști și 
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lăstari care asigură hrană sub formă de frunze, ramuri, 
muguri și coajă din speciile cele mai căutate: salcie că-
prească, plop tremurător, soc negru și roșu, ulm, carpen, 
acerinee. Foarte căutate sunt: Salix triandra, S. dasycla-
des, S. americana. Mai puţin căutate sunt: Salix fragilis, S. 
daphnoides, S. acutifolia și S. mineralis.
Aceste păduri constituie liziere bogate în arbori și 
arbuști care produc fructe sau seminţe ca: stejarul, pă-
rul, mărul, cireșul sălbatic, scorușul, păducelul, porum-
barul, lemnul câinesc, salba moale, măceșul, Amorpha 
(hrana fazanului) ori Spartium scoparium (iepurina) care 
oferă hrană cu conţinut bogat în apă și în timpul iernii.
Păsările legate direct de cursurile de apă și care au în 
general o talie mai mare și o rază dedeplasare mai mare 
exploatează atât apa râurilor pentru a-și recolta hrana, 
cât și pădurile riverane pentru cuibărit și adăpost. Ast-
fel sunt speciile arboricole: Ardea cinerea, Platalea leu-
corodia, Ciconia nigra; speciile răpitoare: Milvus nigrans, 
Pandion haliaetus și multe alte specii de Phalacrocorax 
carbo, Anasplatyrhynchos, Bucephalia clangula, Mergus 
merganser ori Tringa ochropus care cuibărește în cuibu-
rile vechi, părăsite de Turdus sp. din sălcete și păduri 
mlăștinoase.
Pe lângă acestea, un număr impresionant de specii de 
nevertebrate și vertebrate (amfibieni, reptile, păsări, 
mamifere) sunt legate sau folosesc măcar temporar be-
neficiile (hrană, clocit, adăpost, pasaj / culoar de trece-
re) ecosistemelor forestiere riverane, precum și a habi-
tatelor umede sau acvatice asociate cursurilor de apă 
(Chira et al. 2011).

Fig.27. Vegetaţie ideală pentru vânat pe malul Ialomiţei

6. Reconstrucţia ecologică, îngrijirea 
și conducerea ecosistemelor forestiere 
riverane
6.1 Aninișurile de anin verde
6.1.1 Răspândirea
Aninul verde se instalează la limita superioară a pădurii, 
sub formă de fâșii de-a lungul izvoarelor, în culoarele 
produse de avalanșele de zăpadă sau pietre, în albiile 
torenţilor de munte, pe grohotișuri, preferând granite-
le, gneisurile, șisturile cristaline și evitând terenurile 
calcaroase. Legat de climatul de munte și de solurile 
formate pe roci eruptive și metamorfice, aninul verde 
este o specie de umezeală în sol și atmosferă.

6.1.2 Reconstrucţia ecologică, îngrijirea și condu-
cerea
Ca și în cazul aninului alb, aninul verde se instalează în 
ochiuri, pe sol mobilizat, împrăștiind toamna crenguţe-
le de anin cu conuleţe care se deschid la începutul iernii 
și lasă sămânţa să se împrăștie. Seminţele sunt antrena-
te în sol de ploi și de zăpadă și acoperite de frunze care 
le protejează împotriva îngheţului și uscăciunii.
După doi ani, în cazul seminţișului prea des se fac de-
presaje prin smulgere, iar surplusul de puieţi se plan-
tează în alte locuri. Lăstărind și drajonând ușor, aninul 
verde se poate conduce prin tratamentul crângului sim-
plu, la cicluri de 10-20 ani (Haralamb, 1967).

6.2 Zăvoaie de anin alb, pure sau amestecate 
cu anin negru
6.2.1 Răspândirea
Răspândite în toată ţara, în luncile pâraielor de munte 
și dealuri înalte (mai rar în partea de vest a ţării) și la 
interferenţa arealelor celor două specii de anin în regi-
unea de deal.
Arboretele sunt unietajate, dominate de anin alb cu mo-
lid și brad diseminat în regiunea de munte sau cu anin 
negru, plop negru și alb sau salcie plesnitoare în regiu-
nea de deal.
6.2.2 Îngrijirea și conducerea zăvoaielor de anin alb
Se regenerează natural atât din sămânţă proprie, for-
mând seminţișuri compacte, echiene, mai ales pe aluvi-
uni noi, cât și din lăstari sau drajoni.
Aninul alb crește pe soluri afânate, permanent împros-
pătate cu apă, bogate în calciu, cu humus, din lungul 
râurilor și pâraielor. El vegetează pe soluri luto-nisipoa-
se, nisipo-lutoase sau nisipoase, sărace, crude, permea-
bile cum sunt grohotișurile, aterisamentele torenţiale 
și aluviunile cu alternanţe de umiditate și uscăciune pe 
care nicio altă specie nu le-ar suporta.

6.3 Zăvoaie de anin negru
6.3.1 Răspândire pe tipuri de ecosisteme
 » Zăvoiul de anin negru, înalt și mijlociu, productiv, cu 
mull, pe soluri aluviale stratificate eubazice, hidric 
optimale, freatic umede, frecvent scurt inundate, cu 
Rubus caesius, Aegopodium, formează fâșii înguste în 
luncile din regiunea de deal.

Fig. 28. Zăvoi de anin negru degradat prin pășunat, pe Valea Mureșului
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 » Zăvoiul de anin negru mijlociu productiv, cu turbă 
bazică, pe soluri gleice turboase, eubazice, hidric ex-
cedentare, mlăștinoase, cu strat de turbă de 0,5-1,0 
m, eubazice, cu apa freatică la suprafaţă sau la mică 
adâncime, cu Thelypteris–Polygonum este dispersat pe 
suprafeţe mici în luncile de câmpie, izolat în Lunca 
Dunării la Sf. Gheorghe.

Fig. 29. Zăvoiul de anin negru de pe Valea Argeșului în aval de Vidraru 
(Foto G. Sârbu)

 » Zăvoiul de anin negru, slab productiv, cu mull hidro-
morf, pe lăcoviști grele, eubazice, hidric excedentare, 
permanent înmlăștinate, cu băltiri între pseudo-
mușuroaie, cu rare perioade (în a doua parte a verii) 
în care apa de la suprafaţă dispare, cu Carex – Iris pse-
udacorus este dispersat pe suprafeţe foarte mici, în 
luncile de câmpie.

6.3.2 Reconstrucţia ecologică
Regenerarea naturală, din sămânţă în ochiurile din ar-
boret este:
 » Ușoară în zăvoiul înalt și mijlociu productiv, unde se 
regenerează activ și speciile din amestec frasin, ulm, 
stejar și carpen

 » Dificilă în zăvoaiele mijlociu și slab productive da-
torită stagnării apei, unde aninul se localizează pe 
pesudo-mușuroaiele formate de rădăcinile arborilor 
înălţate deasupra solului lipsit de aer.

Fructificaţia anuală, dar abundentă numai la 2-3 ani. 
Diseminarea samarelor începe în noiembrie și durează 
toată iarna, până în primăvară. Procentul de germina-
ţie este de 75%.
Semănăturile directe se practică numai pe ridicături de 
pământ sau pe coamele brazdelor de plug. În staţiuni-
le prea ude sau expuse inundaţiilor, plantulele nu sunt 
abundente, fiind distruse de inundaţii, descălţate de 
îngheţuri și copleșite de pătura vie: Rubus caesius, Aego-
podium podagraria, Chrysosplenium alternifolium, Circaea 
lutetiana, Petasites albus, Salvia glutinosa, Glechoma hede-
racea, Euphorbia amygdaloides, Pulmonaria officinalis.
Plantulele care nu tolerează decât o slabă aciditate a 
solului rămân firave în primul an, dar apoi se dezvoltă 
repede. Seminţișul suportă iniţial o umbrire puternică, 
dar mai târziu nu admite decât o umbrire ușoară, ase-
mănătoare cu a frasinului sau a stejarului.

Plantaţiile pe terenuri cu multă umezeală se fac cu:
 » Puieţi crescuţi în pepinieră în vârstă de 1-2 ani
 » Puieţi rezultaţi din însămânţări naturale de 1-5 ani 
de pe prundișurile râurilor

La plantaţiile de toamnă puieţii se scot între 1-15 oc-
tombrie și se plantează imediat căci rădăcinile sunt încă 
active, deși tulpina și-a încheiat vegetaţia.
Plantaţia se face la 2x2 m și numai în locurile prea ume-
de la 1x1 m. În cazul terenurilor mlăștinoase, gropile 
se fac pe mușuroaie ori pe brazdele de pământ trase cu 
plugul.
6.3.3 Îngrijirea aninișurilor
Arboretele pure de anin negru care este o specie de lu-
mină încep să se lumineze de îndată ce ating maximul 
de creștere curentă în înălţime. Dar pentru realizarea 
unor sortimente preţioase cu trunchiurile groase, cilin-
drice și drepte sunt necesare operaţiile silviculturale.
Degajările vor avea caracter de depresaj și de selecţie 
pentru promovarea exemplalelor din sămânţă care pot 
fi copleșite de lăstari ori de arbuști: sânger, soc negru, 
alun, păducel, măceș, călin, salbă moale, lemn câinesc.
Curăţirile urmăresc:
 » În arboretele provenite din sămânţă, rărirea 
nuielișurilor prea dese și extragerea lăstarilor și a 
exemplarelor rău conformate ori bolnave

 » În arboretele din lăstari, depresajul lăstarilor de la 
aceeași tulpină, lăsându-se 7-8 lăstari la o tulpină, 
după prima curăţire și 4-5 lăstari după a doua curăţire

Se extrag exemplarele rău conformate, cu creștere în-
ceată sau cu tulpina vătămată. Se lasă exemplarele mai 
depărtate de tulpina tăiată care se individualizează mai 
ușor și formează arbori mai sănătoși.
În funcţie de provenienţă și clasa de producţie se fac 2-3 
curăţiri, cu o periodicitate de 2-3 ani. În aninișurile ne-
parcurse cu lucrări de curăţire, răriturile vor începe cu 
reducerea numărului de lăstari formaţi la aceeași cioată.
Răriturile încep la 8-10 m, cu o periodicitate de 5-7 ani, 
în funcţie de clasa de producţie, vârstă și starea arbo-
retului și pot avea o intensitate mai puternică, aninul 
negru fiind o specie de lumină.
În aninișurile de productivitate superioară se selecţi-
onează exemplarele cu trunchiuri groase, bine elagate, 
drepte și cilindrice, bune de derulaj, cărora li se crea-
ză condiţii favorabile de dezvoltare, prin intervenţii în 
plafonul superior chiar dacă consistenţa scade până la 
0,7. Trunchiurile arborilor de valoare se elaghează prin 
tăierea crăcilor uscate la nivelul scoarţei.
6.3.4 Conducerea aninișurilor
Având în vedere: longevitatea redusă, capacitatea bună 
de a lăstări și creșterea rapidă în tinereţe, tratamentul 
clasic al aninului este crângul cu ciclul de 20-30 ani.
Pentru a evita asfixierea cioatelor de inundaţii ori de 
apa din topirea zăpezilor, tăierea acestora se face ceva 
mai sus decât în crângurile obișnuite. O asemenea tă-
iere este suportată de aninul negru dacă apa din sol se 
primenește continuu.
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În staţiunile optime, cu soluri foarte reavăne, bogate, pro-
funde, cu apă și aer care se primenesc mereu, aninul negru 
poate alcătui elementul de codru din crângurile compuse 
cu ciclul de 60 de ani. Asemenea ciclu se poate adopta și 
atunci când aninul negru este introdus în amestec cu ste-
jarul pedunculat, frasinul sau ulmul și asigură producerea 
unui material lemnos foarte preţios pentru industrie.
6.3.5 Protecţia aninișurilor
Rădăcina și coletul aninilor (negru și alb) sunt sensibile la 
infecţiile cu Phytophthora alni (simptome apar pe trunchi 
și în zona coletului – pete necrotice, scurgeri de sevă și 
brunificarea lemnului sub scoarţa necrozată, urmată de 
pierderi de frunze, ramuri și uscarea arborilor), dublate 
de infecţii secundare cu Armillaria sp. (micelii sub-intra-
corticale), apoi fenomenul fiind continuat de diverse ciu-
perci xilofage (putregai) (Simionescu & Mihalache 2000).
Lemnul putrezește foarte usor sub acţiunea ciupercilor 
xilofage, arborii sucomband brusc prin ruperea tulpinii 
la diferite înălţimi.
Aninii sunt afectaţi periodic de diverși defoliatori (Agelas-
tica alni), gale și boli (Melampsoridium sp., Taphrina alni). 
Aninișurile rareori beneficiază de un management spe-
cific, de aceea, unele acţiuni de combatere (tratamente) 
se aplică doar pentru defoliatori (Simionescu et al. 2012).

6.4 Zăvoaie de salcie pure sau amestecate cu 
plop alb
6.4.1 Răspândirea pe tipuri de ecosisteme forestiere
 » Zăvoiul de salcie înalt și mijlociu, productiv cu mull, 
pe soluri aluviale fine, permanent umezite sau gleice, 
frecvent inundate 1-3 luni în perioada de vegetaţie, 
carbonatic eubazice, hidric optimale, cu Rubus caesi-
us-Galium aparine este răspândit pe cca. 48.000 ha în 
toată ţara, în luncile mari din regiunea de câmpie și 
dealuri joase, inclusiv în Lunca Dunării.

 » Zăvoiul de salcie mijlociu și slab productiv, cu mull, pe 
soluri aluviale fine, gleice sau amfigleice și lăcoviști slab 
salinizate, frecvent și lung timp (3-6 luni în perioada de 
vegetaţie) inundate, carbonatic eubazice, hidric exce-
dentare în profunzime, cu umezire freatică permanen-
tă (0,5-1,0 m apa freatică în timpul verii) cu Polygonum-
Lycopus este răspândit pe câteva sute de hectare, de-a 
lungul râurilor interioare, în luncile mari de câmpie, pe 
1500 ha în Deltă și pe 10.000 ha în Lunca Dunării.

6.4.2 Reconstrucţia ecologică
Valorificarea renișurilor foarte dese de pe aluviuni re-
cente, regenerate natural și parcurgerea lor cu depresaje.
În seminţișul de 3-5 ani se îndepărtează exemplarele 
rău conformate, zdrelite ori rupte și se protejează spe-
cia cel mai puţin reprezentată, promovând un zăvoi 
amestecat valoros din punct de vedere al biodiversităţii.
În stadiile de dezvoltare din tinereţe, cu accentuată eli-
minare naturală se vor face:
Degajări de sânger (care poate atinge 5-6 m înălţime), 
de călin, crușin, zălog, răchită roșie.
Curăţiri în favoarea exemplarelor din sămânţă și în de-
favoarea celor dominante, uscate sau vătămate. Se fac 
2-3 intervenţii cu o periodicitate de 2-3 ani.

Fig. 30. Anin alb afectat de Phytophthora alni (sus stanga), Fomitopsis 
pinicola (sus dreapta) și uscare (jos) (Săcele, Brașov – Foto D. Chira)

Fig.31 Zăvoiul de plop alb pe Valea Oltului în apropiere de Caracal 
(Foto G. Sârbu)

 » Rărituri selective pentru extragerea exemplarelor si-
nuoase, curbate sau înclinate, cu diametre prea mici 
faţă de înălţime, vătămate de insecte, boli, viituri și 
gheţuri. Răriturile vor avea o periodicitate de 4-5 ani, 
urmărind ca după ultima răritură, densitatea arbore-
tului să fie 400-500 arbori la hectar (Doniţă ș.a., 2008).

Zăvoaiele de salcie se parcurg cu tăieri în scaun, ca și 
plantaţiile cu sălcii selecţionate.
6.4.3 Protecția arboretelor de salcie
Dintre sălcete, plantațiile de salcie albă selecționată 
sunt, în general, mai atent urmărite prin acțiuni de 
îngrijire și combatere. Sălciile sunt foarte sensibile la 
deficitul hidric, pe timp de seceta pierzându-și parțial 
frunzișul apoi ramurile (începând de la vârful coroanei), 
lemnul fiind apoi invadat de diferite insecte și ciuperci 
de scoarță și lemn (Simionescu & Mihalache 2000). 
Lucrările de combatere se execută doar în cazul infestă-
rilor cu defoliatori periculoși. În plantațiile de răchită 
pentru împletituri sau în cele energetice se fac comba-
teri la o gamă mai mare de dăunători (Filat et al. 2009, 
Tomescu & Neţoiu 2009). 

6.5 Zăvoaie de plop alb, pure sau amestecate 
cu plop negru sau salcie
6.5.1 Răspândirea pe tipuri de ecosisteme forestiere
 » Zăvoiul de plop alb și salcie, înalt productiv cu mull, pe 
soluri aluviale fine, gleice sau amfigleice, frecvent, scurt-
mediu inundate (1-3 luni în perioada de vegetaţie), per-
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manent umezite freatic cu apă, în toate luncile mari din 
regiunea de câmpie și dealuri joase, pe cca. 18.000 ha

 » Zăvoiul de plop alb, înalt și mijlociu productiv cu 
mull, pe soluri aluviale stratificate gleizate, rar și 
scurt timp inundate, carbonatic eubazice, permanent 
freatic umezite (apa freatică la 1,5-4,0 m vara) este 
răspândită pe 15.000 ha în toată ţara, pe râurile inte-
rioare, cu relief caracteristic de luncă.

 » Zăvoiul de plop alb, mijlociu și slab productiv cu mull, 
pe protosoluri aluviale și soluri aluviale stratificate, 
gleizate ori gleice, frecvent inundate pe timp mediu 
(25-55 zile în perioada de vegetaţie), carbonatic euba-
zice, hidric excedentare în profunzime, cu apa freatică 
la 1-1,5 m (3m), cu Polygonum-Lycopus este răspândit 
mai mult în Lunca și Delta Dunării.

 » Zăvoiul de plop alb, slab productiv, cu mull, pe proto-
soluri aluviale stratificate, rar și scurt timp inunda-
te, cu apa freatică vara sub 5m adâncime, carbonatic 
eubazice, slab salinizate, hidric periodic deficitare, 
puternic alternante la suprafaţă, cu Calamagrostis 
epigeos se întinde pe mici suprafeţe în luncile de deal 
și câmpie, mai frecventă în estul Câmpiei Române.

 » Zăvoiul de plop alb și negru, înalt și mijlociu produc-
tiv, cu mull, pe soluri aluviale, mai mult sau mai puţin 
gleizate, rar și scurt timp inundate, carbonatic euba-
zice, hidric optimale, cu umezire freatică permanentă 
(apa freatică la 1,5-4,0 m în timpul verii), cu Rubus 
caesius – Gallium aparine este prezent pe 20.000 ha în 
luncile din toată ţara, inclusiv în Lunca Dunării.

6.5.2 Reconstrucţia ecologică
Ajutorarea regenerării naturale a seminţișului de plop 
alb și negru care se instalează numai pe grinduri noi, 
prin degajarea faţă de celelalte specii: salcie albă și ples-
nitoare, vânj, ulm, anin negru sau anin alb care pot sub-
stitui cu timpul plopii.
Plopul alb și mai puţin plopul negru se pot regenera și 
vegetativ, din drajoni.

Fig. 32. Degajarea seminţișului de plop alb și negru pe Valea Ialomiţei 
(Foto G. Sârbu)

În zăvoiul de plop alb se aplică tratamentul crângului 
simplu cu cicluri de 30-40 ani. Perioada de execuţie a tă-
ierilor este 15 septembrie-31 martie. Înălţimea cioatei 
nu trebuie să depășească 1/3 din diametrul acesteia sau 
10 cm când diametrul cioatei este mai mare de 30cm.

Fig. 33.Rărituri pentru echilibrarea coroanelor în zăvoiul de plop alb și 
salcie de pe Valea Ialomiţei (Foto G. Sârbu)

6.6 Zăvoaie de plop negru
6.6.1 Răspândirea pe tipuri de ecosisteme forestiere
 » Zăvoiul de plop negru înalt și mijlociu productiv, cu 
mull, pe soluri aluviale, nisipoase, stratificate, glei-
zate, rar și scurt timp inundate, eubazice, hidric op-
timale, cu umezire freatică mai mult sau mai puţin 
permanentă (apa freatică la 1,5-5,0 m vara) apare în 
luncile mari din toată ţara, mai rar în Lunca Dunării

 » Zăvoiul de plop negru, mijlociu și slab productiv, cu 
mull, pe protosoluri aluviale și soluri aluviale strati-
ficate gleizate, frecvent inundate pe timp mediu (25-
55 zile în perioada de vegetaţie), carbonatic eubazice, 
hidric excedentare în profunzime, cu umezire freatică 
permanentă (apa freatică la 1-1,5 (3) m), cu Polygonum 

– Lycopus.
6.6.2 Reconstrucţia ecologică
Regenerarea din sămânţă numai pe grinduri noi, iar cea 
vegetativă din drajoni și lăstari.
Zăvoiul de plop negru se exploatează la 30-40 ani și se 
regenerează prin lăstari sau se replantează.
Preexistenţii de plop negru, având 60-70 ani, având for-
me și dimensiuni deosebite se menţin până la longevita-
tea fiziologică ca arbori excepţionali, ori se conservă „in 
situ” și „ex situ” ca și capete de clonă pentru lucrările de 
selecţie – ameliorare, având o zestre genetică deosebi-
tă. Ele se tratează ca nuclee de diseminare și regenerare 
vegetativă, având o rezistenţă mai mare, câștigată în 
decursul timpului la schimbările climatice, hidrologice 
și pedologice.
Replantarea se face cu puieţi de 1-2 ani, proveniţi din 
seminţe recoltate din arborete, resursă de seminţe sau 
butași de provenienţă selecţionată. Puieţii trebuie să 
aibă peste 7mm grosime la 5cm de la colet. Se plantează 
1667 puieţi la hectar. Se mobilizează solul în primii 2-3 
ani, iar în următorii 2 ani se fac întreţineri, corectarea 
înfurcirilor și înlăturarea ramurilor laterale pe 1/3 din 
înălţime. Până la exploatare se fac 2-3 rărituri cu carac-
ter selectiv.
6.6.3 Protecția arboretelor de plop
Plantaţiile de plopi hibrizi sunt sensibili la defolieri pro-
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duse de o serie de daunatori periculosi Lymantria dispar, 
Pygaera anastomosis, Nycteola asiatica, Hyphantria cunea, 
Phyllocnistis suffusella, Lithocolletis populifoliela, Melaso-
ma populi etc., pentru care se executa lucrari de comba-
tere specifice (Filat et al. 2009, Tomescu & Neţoiu 2009, 
Simionescu et al. 2012).
Bolile principale ale plopilor (rugini foliare si cancere – 
(Chira et al. 2004, Filat și Chira 2004) nu sunt tratate 
decât în pepiniere.

6.7 Stejărete și amestecuri de stejar 
pedunculat cu plopi
6.7.1 Răspândirea pe tipuri de ecosisteme
 » Stejăret de pedunculat înalt și mijlociu productiv cu 
mull, pe soluri brune și brun roșcate, freatic umede, 
gleizate, eubazice, hidric optimale, cu Rubus – Aego-
podium este răspândit pe 4.500 ha în luncile mari de 
câmpie din sudul ţării, dar și în restul ţării în luncile 
de câmpie și dealuri foarte rar inundate

 » Plopiș-stejăret de pedunculat înalt și mijlociu produc-
tiv, cu mull, pe soluri aluviale mai mult sau mai puţin 
gleizate, carbonatic eubazice, hidric optimale, frec-
vent scurt inundabile, răspândite pe cca. 5.000 ha în 
toate luncile mari din regiunea de câmpie și dealuri.

6.7.2 Reconstrucţia ecologică
Stejarul fructifică rar, iar puieţii de stejar cresc încet și 
sunt concuraţi de arbuști: Crataegus monogyna, C. pen-
tagyna, Corylus avellana, Viburnum opulus, Cornus sangu-
inea, Ligustrum vulgare, Evonimus europaeus, E. verucosus, 
Sambucus nigra, Rosa canina, Viburnum lantana, Rhamnus 
cathartica care elimină ușor seminţișul de stejar. Dacă 
se asigură lumina, prin curăţire, stejarul și frasinul se 
dezvoltă bine.
Prin rărituri se asigură un spaţiu optim de dezvoltare, 
se favorizează exemplarele de stejar, frasin și plop alb 
cu trunchiuri drepte, cilindrice, bine elagate și se elimi-
nă cele cu trunchiuri sinuoase și elagaj imperfect.
6.7.3 Protecţia arboretelor de stejar
Arboretele de stejar sunt foarte sensibile la atacul unor 
defoliatori (Lymantria dispar, Tortrix viridana, Geome-
tridae, Noctuidae etc.), pentru care se execută lucrări 
de combatere specifice, iar în apropierea apelor se uti-
lizează substanţe mai protective fată de mediu. Bolile 
stejarilor (făinare etc.) se tratează doar în pepiniere și 
în plantaţii tinere (Simionescu et al. 2012).

6.8 Frăsinete cu frasin de luncă, frăsinet-
aniniș și frăsineto-(ulmeto)-stejărete de 
pedunculat
6.8.1 Răspândirea pe tipuri de ecosisteme forestiere
După Doniţă et al. (1990), frasinul are un rol preponde-
rent în următoarele tipuri de ecosisteme forestiere:
 » Frăsinet înalt productiv, cu mull, pe soluri aluviale, 
eubazice, hidric optimale, cu Rubus-Aegopodium, ră-
pândit pe cca. 1.000 ha în luncile de câmpie din toa-
tă ţara, unde umiditatea aerului vara este cu 10-15% 
mai ridicată decât în câmpiile alăturate, iar aprovizi-
onarea cu apă se face din pânza de apă freatică (Ue=5-
4). Etajul dominant format din fraxinus angustifolia 

sau F. Palisae cu exemplare diseminate de Alnus gluti-
nosa, Salix alba, S. fragilis, iar etajul dominat format 
din Acer tataricum, Acer campastre, Ulmus, Quercus ro-
bur penduncultat. În sub-arboret sunt prezenţi: Cra-
taegus monogyna, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, 
Ligustrum vulgare, Corylus avelana, Frangula alnus.

Frăsinet mijlociu productiv cu mull, pe soluri aluviale 
gleizate și lăcoviști, frecvent și scurt timp inundate, 
carbonatic eubazice, hidric excedentare, în profunzime, 
cu Polygonum-Lycopus pe mici suprafeţe în luncile de 
câmpie din sud-estul ţării.

Fig. 34. Frăsinet-aniniș,pe Valea Argeșului , cu maluri erodate care ne-
cesită împăduriri (Foto G. Sârbu)

 » Frăsinet-aniniș mijlociu și slab productiv, cu mull hi-
dromorf, pe soluri aluviale, gleice tipice și cambice și 
lăcoviști grele, carbonatic eubazice, hidric exceden-
tare în profunzime, cu Polygonum-Lycopus, pe câteva 
sute de hectare, în luncile de câmpie din România. 
Volumul edafic mic devine limitativ când apa freatică 
ajunge la 0,3-0,6 m primăvara și apare apa stagnantă 
în zonele mai joase. Staţiuni scurt inundabile. Rege-
nerarea naturală din sămânţă fără dificultăţi, aproa-
pe anuală.

 » Plopiș-frăsinet-stejăret deltaic, de pedunculat și bru-
măriu, mijlociu și slab productiv, moderat hidric, pe 
lăcoviști nisipoase și psamosoluri gleizate, anual freatic 
inundate, carbonatic eubazice, hidric optimal, cu Rubus 
caesius-Galium rubioides, pe cca. 500 ha de nisipuri

Fig. 35. Terenuri de împădurit pe malurile Oltului,  
în apropiere de Turnu Măgurele (Foto G. Sârbu)
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marine în insulele Letea și Caraorman. În etajul domi-
nant sunt prezenţi: Populus alba, P. tremula, P. canescens, 
în etajul doi: Alnus glutinosa, Quercus pedunculata, Q. 
pedunculiflora, Fraxinus excelsior, F. pallisae, iar în etajul 
trei: Ulmus minor, Malus sylvestris și Pyrus pyraster. Sub-
arboretul este format din Cornus sanguinea, Viburnum 
opulus, Rhamnus frangula, Ligustrum vulgare, Crataegus 
monogyna. Sunt prezente lianele: Periploca graeca, Vitis 
sylvestris, Humulus lupulus, Clematis vitalba și Hedera he-
lix. Regenerarea naturală din sămânţă se produce ușor 
la frasin și greu la stejari și plop.
 » Frasineto-(ulmeto)-stejăret de pedunculat, înalt și 
mijlociu productiv, cu mull, pe lăcoviști cambice mai 
mult sau mai puţin gleizate eubazice, hidric optimale, 
rar și foarte scurt timp inundate, cu Rubus caesius-Ga-
lium aparine, răspândit pe cca. 25.000 ha în toate lun-
cile mijlocii și inferioare ale râurilor mai mari din ţară. 
Sunt prezenţi în etajul dominant: Quercus pedunculata, 
Fraxinus excelsior, F. pallisae, Ulmus laevis, U.minor, Po-
pulus alba, P. nigra, P. tremula, Salix alba, Quercus cerris, 
în etajul doi: Acer campestre, Acer tataricum, Prunus, 
Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Ulmus, iar în sub-arbo-
ret: Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vul-
garis, Rhamnus frangula, R. catharticus, Corylus avella-
na, Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa, 
Amorpha fruticosa, iar lianele sunt reprezentate de: 
Clematis vitalba, Hedera helix, Humulus lupulus, Vitis 
sylvestris.

 » Frăsineto-(ulmeto)-stejăret de pedunculat și brumă-
riu înalt și mijlociu productiv, cu mull, pe soluri bru-
ne, eumezobazice mollice și cernoziomuri cambice 
mai mult sau mai puţin gleizate, carbonatic eubazi-
ce, hidric optimale, cu Rubus caesius – Galium aparine, 
răspândit în toate luncile din silvostepă și stepă din 
Câmpia Română. Stejarii prezenţi în proporţie de pes-
te 20% se regenerează foarte dificil, din cauza fruc-
tificaţiilor rare. Frasinii fructifică abundent. Mai rar 
fructifică ulmul, jugastrul și arţarul tătăresc.

6.8.2 Protecţia arboretelor de frasin de luncă
O nouă boală invazivă, de origine asiatică, Hyme-
noschyphus fraxini (sin. H. pseudoalbidus; f.c. Chalara fra-
xinea, „ash dieback”) produce decimarea arboretelor de 
frasin comun și frasin de luncă în toată jumatatea nor-
dică a continentului (inclusiv în bazinul Prutului și Si-
retului). În prezent, pe plan european se investighează 
genetica, biologia, fiziologia, ecologia și patogenitatea 
ciupercii, căutandu-se febril surse ale rezistenţei frasi-
nilor la aceasta boală (Chira et al. 2014).
Frasinetele mai sunt afectate de o serie de defoliatori, 
printre care Stereonychus fraxini a fost obiectul unor ac-
ţiuni de combatere (Simionescu et al. 2012).
La Moscova a juns deja un gândac de scoarţă siberian, 
care produce uscări importante frasinilor in America de 
Nord (Agrilus planipennis, ”emerald ash borer”). Se pro-
gnozează că apariţia probabilă a sa, în viitor, în restul 
Europei (inclusiv Romania), cumulat cu noua boală (us-
carea) va conduce la o criză fără precedent a frasinilor 
europeni.

6.9 Ulmetele cu ulmi de luncă
6.9.1 Răspândirea
În luncile de câmpie ale râurilor mari din România se 
întâlnesc:
 » Frecvent, păduri cu: Ulmus minor, U. laevis, U. ambigua 
și diseminat cu Quercus robur, Q. pedunculiflora (în su-
dul ţării), Populus alba, Fraxinus excelsior, Alnus glutino-
sa, Salix alba, S. fragilis, Populus nigra, iar în etajul do-
minant: Acer campestre, Aces tataricum și Pyrus pyraster.

 » Mai rar, pe numai câteva sute de hectare, în lunca Căl-
măţuilui și Buzăului, păduri cu Ulmus minor, U. procera 
și diseminat, Populus alba și un strat bine reprezentat 
de Tamarix ramosissima T. gallica, Crataegus monogyna, 
Rosa canina.

6.9.2 Salvarea, îngrijjirea și conducerea ecosiste-
melor cu ulm
Ulmul cu frunză mică lăstărește bogat, dar și fructifică 
abundent și neregulat. Rădăcinile trasante îi dau posi-
bilitatea să drajoneze puternic. El crește pe margini de 
viroage, coaste râpoase și pe liziera pădurilor, fiind o 
specie de lumină.
În zăvoaiele din Oltenia și Banat apare diseminat vernișul 
care drajonează ușor și lăstărește puternic și abundent. 
Dintre toate speciile de ulm este cel mai de căldură și cel 
mai de lumină. Suportă staţiunile străbătute de canale, 
cu apă încet curgătoare, întrucâtva stătătoare.
Ulmii suportă bine seceta trecătoare și gerurile de iarnă, 
cu excepţia exceselor care le provoacă gelivuri și rezistă 
bine la furtuni. Acestea doboară numai ulmii cu înce-
put de putregai sau pe cei brusc izolaţi prin tăierile de 
codru. Regenerarea naturală se poate produce din să-
mânţă, dar și din drajoni atât la ulm, cât și la plop alb 
(Dănescu et al. 2010).
Ulmul are tendinţa de a face trunchiuri strâmbe, înfur-
cite, cu crăci lacome, întrucât, în acest fel arboretul se 
luminează și se rărește puternic. De aceea, se promovea-
ză amestecurile cu Salix alba, S. fragilis, Alnus glutinosa, 
Populus alba, P. nigra, Fraxinus angustifolia sau Quercus 
robur. Exemplarele din sămânţă cresc la fel de repede ca 
frasinul, depășesc stejarul și îl elimină. De aceea, între 
ulm și stejar se vor plasa specii de ajutor precum Acer 
campestre, Acer tataricum și Pyrus pyraster.
Având o mare longevitate și atingând 25m înălţime (Ul-
mus minor) sau chiar 35m (U. laevis), ulmetele pot fi con-
duse în codru regulat cu tăieri progresive.
Cu capacitatea lor mare de lăstărire care durează mult 
timp, ulmii se pretează la crâng simplu, care pe solurile 
reavăne și ușoare și tăiate bine de jos dau drajoni plini 
de vitalitate, constituind arborete cu ciclu de producţie 
mijlociu.
Exemplarele provenite din sămânţă pot atinge vârste 
înaintate și dimensiuni mari și se conduc în regim de 
crâng compus.
O atenţie deosebită se acordă tăierii de jos a cioatelor 
pentru a evita putrezirea la mijloc a cioatelor înalte care 
nu mai pot crește viguros și sunt expuși dezrădăcinării 
și uscării.
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În lipsa regenerărilor naturale cu ulm, acesta se introduce 
ca specie principală de amestec în exemplare individuale 
sau în buchete, înconjurate de specii de ajutor și arbuști 
pentru a-l stimula să crească drept și curăţat de crăci.
6.9.3 Protecţia arboretelor de ulm
Din păcate, grafioza ulmilor (produsă de ciupercile in-
vazive Ophiostoma ulmi, O. novo-ulmi) a decimat arbore-
tele de ulm din toată Europa (inclusiv România), în pre-
zent ulmul apărand doar diseminat în pădurile noastre, 
varsta exemplarelor fiind mică, rar mijlocie. Pană se vor 
identifica exemplare rezistente, reconstrucţia arbore-
telor de ulm este sortită eșecului (Borlea 1996, 2004). 
Unii defoliatori mai produc vremelnic pagube la regene-
rările tinere de ulm (Simionescu et al. 2012).

7. Concluzii
Ecosistemele forestiere riverane au o suprafaţă de 
149.200 ha și le revin funcţii complexe și extrem de 
importante: protecţia malurilor contra eroziunii, dimi-
nuarea efectelor inundaţiilor, epurarea chimică a apei 
și realimentarea apei freatice, producţii lemnoase abun-
dente și de bună calitate, efecte peisagere excepţionale, 
conservarea unei biodiversităţi extraordinare, inclusiv 
ai arborilor excepţionali și optimizarea habitatelor pen-
tru păsări, pești și vânat.
Îndeplinirea acestor funcţii este obstrucţionată de o serie 
de factori dereglatori care au cauzat: fragmentarea (prin 
defrișări) coridoarelor de vegetaţie riverane, schimbarea 
compoziţiei și scăderea consistenţei arboretelor, dispari-
ţia sub-arboretului și apariţia plantelor invazive.
Pentru optimizarea funcţiilor pădurilor riverane este 
necesară antrenarea tuturor proprietarilor la o ges-
tiune durabilă și luarea unor măsuri de reconstrucţie 
ecologică, îngrijire și conducere, adecvate fiecărui tip de 
ecosistem și stadiului de dezvoltare și de sănătate al fi-
ecărui arboret.
În prima urgenţă se preconizează delimitarea zonelor 
de protecţie (de 15 m lăţime de-o parte și de alta a cur-
sului de apă la munte, în zonele de deal și câmpie lăţi-
mea fiind mai mare), în care, prin ajutorarea regenerării 
naturale ori împădurire, prin degajări, curăţiri și rări-
turi și aplicarea tratamentelor adecvate se vor promova:
 » Speciile autohtone Alnus viridis, A. incana, A. glutinosa, 
Salix alba, Populus alba, P. nigra, Quercus robur, Fraxinus 
angustifolia, F. excelsior (împreună cu specii de ajutor 
și arbuști) care rezistă la inundaţii și poluare și care 
au o mare capacitate de lăstărire;

 » Exemplarele cu tulpini drepte, coroane viguroase și 
simetrice care rezistă la viituri, furtuni și doborâturi. 
De asemenea, se vor evita culturile pure cu molid, 
care prin rădăcinile sale trasante nu fixează bine ma-
lurile și nu rezistă la doborâturi, ori cu salcâm și pini 
care nu sunt adaptaţi la inundaţii.

Remarcabili sunt aninii (care fixând azotul atmosferic, 
îmbogăţeste nisipurile și pietrișurile din albia râurilor) 
și sălciile căutate de vânat pentru hrană și cuibărit.
În lucrare se recomandă extinderea biomonitorizării 
calităţii aerului și a stării de nutriţie, a principalelor 

specii naturale și iniţierea de proiecte naţionale și in-
ternaţionale de cercetare a pădurilor riverane.
Stabilitatea zăvoaielor este ameninţată de diferiţi fac-
tori abiotici (schimbări climatice), antropici (modificări 
calitative și cantitative ale apei de suprafaţă și a celei 
freatice) și biotici (oomicete, ciuperci și plante invazi-
ve, cu mare putere de destabilizare a frasinilor, aninilor, 
plopilor). În viitor trebuie căutate forme rezistente ale 
speciilor de zăvoi, rezistente la noile provocări comple-
xe, respectiv metode ecologice eficiente de management 
al factorilor destabilizatori.
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Abstract
Ecological reconstruction, tending and management of riparian forest ecosystems
Riparian forest ecosystems which have the surface of 149.200 ha and complex and extremely important func-
tions such as: protecting the shores against erosion, undertaking the effects of floods, chemical purification of 
water and refueling groundwater, large quantities of good quality timber, exceptional landscapes effects, bio-
diversity conservation, including outstanding trees and optimization of the habitat for birds, fish, and game.
Meeting these functions is obstructed by a series of factors which caused: fragmentation (through deforestati-
on) of boundering watercourses vegetation, changes in structure, and tree stands consistency decrease, under 
wood disappearance and occurrence of invasive plants.
In order to optimize the functions of riparian forests, training all owners towards a sustainable manage-
ment and certain ecological, treatment, and management reconstructive measures, adequate for each type of 
ecosystem and developing and health level of each stand are compulsory.
Firstly, protection areas of min. 15m (higher in lower zones) wide need to be bounded on each side of the 
watercourse, on which, by helping the natural regeneration or by reforestation, by clearance, by thinning and 
adequate treatment, will be promoted the following:
 » Native species: Alnus viridis, A. incana, A. glutinosa, Salix alba, Populus alba, P. nigra, Quercus robur, Fraxinus an-
gustifolia, F. excelsior (with helping tree and shrub species), highly resistent to floods and polution, with great 
capacity of sprouting;

 » Specimens with straight strain, vigorous and simetrical crown cover, withstand to flash floods, storms and 
windthrows; and pure spruce stands shall be avoided since its lateral spreading roots do not set the shores 
and are not suitable for windthrows. Also, locusts and pines are not suitable for floods.

Indeed remarkably are the black alder, which sets the atmospheric nitrogen and enriches sands and gravels 
from river beds and the willows, preferred by game for food and nesting.
This article recomends extending the biomonitoring of air quality and nutritional level of the main natural 
species and developing national and international research projects on boundering watercourses forests.
Stability of river forest galleries is threatened by different factors - abiotic (climate change), anthropic (water 
quantitative and qualitative change) and biotic (invasive oomicetes, fungi, insects, plants, with high destabili-
zation power of ashes, alders, poplars). In the future genotypes of river gallery tree species have to be found in 
order to rezist to the new complex chalanges, respectively new efficient control and management methods of 
the risk factors have to be improved.
Keywords: poplar, willow, and alder river galleries, survey, rehabilitation, protection, threats.
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Recreerea în pădure –  
o provocare pentru silvicultură

ILIE MUŞAT

Urbanizarea intensă și anarhică, ritmul tot mai accen-
tuat al urbanizării au consecinţe extrem de grave, de or-
din biologic, psihologic și social asupra omului. Modul 
de utilizare a timpului liber devine o categorie morală, 
scopul social al odihnei fiind refacerea forţei de muncă 
și întărirea sănătăţii fiecărui individ.
În această situaţie, pădurea intervine ca un factor de 
echilibru psihic si fizic, ca o contrapondere naturală în 
faţa avântului industriei, a evoluţiei demografice, a di-
verselor tipuri de trafic, a industrializării, până și a agri-
culturii. Comform FAO, pădurea atrage din ce în ce mai 
mulţi oameni, pe măsură ce se dezvoltă civilizaţia mo-
dernă, adică pe măsură ce populaţia se concentrează în 
aglomeraţii urbane, iar mijloacele de deplasare se multi-
plică și devin tot mai accesibile. În continuare, se afirmă 
că pădurea nu are concurenţă ca spaţiu de recreere decât 
în cazul apropierii de centrele aglomerate a altor puncte 
de atracţie precum lacuri, râuri etc. Conștient de acest 
lucru, marele public, în căutare de locuri pentru odihnă, 
agrement și turism, exercită o presiune din ce în ce mai 
mare asupra pădurilor. În aceste condiţii, conform lui 
Popescu Gh. și colab. (2004), silvicultura nu mai poate 
face abstracţie de realitate în ce privește turismul.
Conform unor autori (Koblmuller 1972), funcţia de re-
creere a pădurii reprezintă astăzi una dintre cele mai im-
portante funcţii ale sale. Ca urmare, în zonele industria-
lizate, dens populate, pădurea nu mai reprezintă doar un 
număr de metri cubi de lemn (Ruckelshaus 1971). Pe lân-
gă alte foloase materiale, scoase tot mai mult in evidenţă 
în ultimul timp, mai intervine importantul rol de recre-
ere. Aceasta face pe unii autori (Jakob 1971) să conside-
re recreerea în pădure atât de benefică pentru societate, 
încât cheltuielile aferente asigurării acestui rol și even-
tualele pierderi ale sectorului silvic să nu mai fie consi-
derate pierderi ale economiei naţionale, ele constituind, 
de fapt, parte a cheltuielilor sociale ale societăţii moder-
ne. Pornind de la această concepţie, conform lui Hasel 
(1972), legislaţia silvică a tuturor landurilor germane 
consfinţește dreptul la accesul liber în pădure, indiferent 
de natura proprietăţii, (cu excepţia unor situaţii speciale 
(semănături recente, culturi tinere, perioade de exploa-
tare, etc. care trebuie însă semnalizate (foto.1a,1b), dar 
și compensarea de către autorităţi a eventualelor pagube.

Foto 1.a. – Panouri indicatoare-avertizare a lucrărilor silviculturale în 
zona de recreere Australia (Foto. I. Mușat)

Foto 1.b. – Panouri indicatoare-avertizare a lucrărilor silviculturale în 
zona derecreere Australia (Foto. I.Mușat)

Cât de importantă este recreerea în pădure pentru ma-
rea masă a populaţiei rezultă din asemenea exemple ca 
cel al celor 3300 ha. pădure din zona New Forest (An-
glia), vizitate anual de cca. 1 milion londonezi, deși este 
situată la 110 km. depărtare de Londra (Small,1983) 
sau al celor 15.00 ha. ale parcului Schonbuch de lângă 
Stuttgart (Germania) care sunt vizitate annual de 2, 7 
milioane de turiști (Weidenbach 1973). Dintre aceștia, 
conform sondajelor efectuate, 72 % vin cu autoturisme, 
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19 % sunt pietoni, 5% vin cu mijloace de transport în 
comun și 4% cu biciclete. În medie, un cetăţean efec-
tuează, anual, 38% excursii în pădure, respectiv 25% 
săptămânal, 62% lunar, 13%anual. În ceea ce privește 
scopul vizitelor, 92% au declarat că vin pur și simplu 
pentru recreere, aceasta fiind considerată ca având, da-
torită aerului curat și ambianţei din pădure, o influenţă 
benefică considerabilă asupra sănătăţii fizice, dar mai 
ales, psihice.
Conștientizarea rolului benefic al pădurii face ca, în 
Olanda, o pădure cu suprafaţa de numai 900 ha. de lân-
gă Amsterdam să fie vizitată la fiecare sfârșit de săptă-
mână de către 30-40 mii vizitatori zilnic (dar se înre-
gistrează și maxime de 100 mii). Ca să nu mai vorbim 
de Japonia unde (Kato 1972), pădurea cu suprafaţa de 
numai 60 ha. de lângă orașul Kioto este vizitată anual 
de circa 5 milioane de turiști, fără a fi afectată integri-
tatea ecosistemului (ca urmare a măsurilor de protecţie 
adoptate). Aceasta face ca valoarea economică a rolului 
de recreere a respectivei păduri să depășească de peste 
50 de ori pe cea care ar putea fi obţinută din exploatarea 
lemnului, deși valoarea acestuia este aici considerabilă.
 Se mai poate menţiona că, reflectând importanţa care 
se acordă recreerii în pădure, din cele patru secţii care 
compun Direcţia Centrală de Silvicultură și Piscicultură 
a Olandei, una este cea care se ocupă de protecţia natu-
rii si recreere (Scheifele 1969).
Desigur că recreerea în pădure reclamă anumite carac-
teristici ale acesteia. Numeroasele sondaje efectuate în 
diverse ţări au arătat că vizitatorii preferă o ambianţă 
cât mai naturală a peisajului-pădure, cu păstrarea sau 
refacerea valorii lui estetice. Unul dintre sondaje a ară-
tat că 44% dintre chestionaţi preferă pădurea ca atare, 
26% alternanţa dintre pădure și câmp deschis, 18% li-
ziera pădurii, 23% pădurea încheiată, 51% poienile. Cea 
mai căutată este pădurea de amestec, urmată de cea 
de rășinoase, pe ultimul loc în preferinţe situându-se 
pădurea de foioase. O preferinţă deosebită se acordă al-
ternanţei dintre pâlcuri de pădure și poieni, alternanţa 
considerată ca mărind confortul psihofizic al vizitato-
rilor. Sunt preferate pădurile naturale, cât mai îngrijite, 
de vârstă mijlocie, cu un coronament bietajat, distanţa-
te la minimum 500 m. de eventualele zone de producţie 
(pentru evitarea zgomotelor și eventualelor accidente). 
Se dorește menţinerea unor exemplare de arbori uni-
cat sau rari, cu conformaţii deosebite. Se dorește men-
ţinerea luminișurilor existente, a locurilor ce permit 
deschiderea către peisaje frumoase. Nu în ultimul rând, 
numeroși vizitatori agreează arboretele situate în zone 
mai sălbatice.
Este de la sine înţeles că recreerea în pădure este lega-
tă de anumite riscuri pentru integritatea, nu atât fizică 
cât, mai ales, biologică a pădurii. Apare, astfel, contra-
dicţia între influenţa pozitivă a naturii asupra omului și 
cea negativă a omului asupra naturii, aceasta dovedin-
du-se incapabilă să suporte presiunile exercitate de mo-
dul intens de folosire al ei în scopul odihnei (Melluma și 
colab. 1982), presiuni concretizate în degradarea accele-
rată a locurilor de odihnă, asimilarea necontrolată a noi 

locuri de recreere în locul celor, din ce în ce mai multe, 
distruse, mergându-se până la urbanizarea treptată a 
locurilor de recreere.
Recreerea neorganizată în pădure provoacă (Lanina si 
colab. 1972, Monti 1979, Nairetdinov și colab. 1982), 
distrugerea litierei, urmată de formarea unui strat sub-
ţire, mineralizat, distrugererea păturii ierbacee, a celei 
de mușchi, a plantelor medicinale, migraţia și reducerea 
efectivului faunei și componentei specifice a florei, ca-
racteristice ecosistemului respectiv.
O importantă influenţă negativă se exercită asupra 
solului. Astfel, conform lui Zelenskii (1986), are loc o 
creștere a compacităţii acestuia, a greutăţii sale speci-
fice și, ca rezultat, deteriorarea regimurilor hidric, de 
aerisire și a celui nutritiv al solului. Are loc, de aseme-
nea, dezvoltarea unei vegetaţii ierbacee alcătuită pre-
ponderent din graminee, precum și modificarea repar-
tiţiei pe orizonturi a repartiţiei rădăcinilor acesteia. În 
final, toate acestea duc la reducerea creșterilor arborilor 
în diametru (în special în treptele inferioare de grosi-
me), la uscarea vârfurilor și chiar totală a arborilor, în 
special în clasele inferioare de creștere. Chiar și fără us-
care, este periclitată semnificativ regenerarea naturală 
a arboretului datorată distrugerii seminţișului natural 
(Kazanskaia și colab., 1972).
 Este de la sine înţeles că procesul dezechilibrării me-
diului forestier se produce cu intensitate proporţională 
cu gradul de utilizare, grad care este maximum în sezo-
nul de toamnă și tocmai în locurile cele mai pitorești. 
De menţionat că dezechilibrarea ecosistemului foresti-
er se poate produce și în cazul recreerii organizate, în 
cazul depășirii unui grad optim de vizitare, considerat 
a fi de 15 vizitatori/ha (Lukianov 1986).
S-a arătat mai sus că modul de utilizare al timpului liber 
constituie o categorie morală. În același timp, folosirea 
timpului liber se consideră a fi un domeniu al alegerii 
libere a cetăţeanului. Această libertate poate constitui 
însă și cauză a absenţei „culturii odihnei”, a conside-
rării modului de recreere ca o „problemă personală” a 
fiecăruia, fără a ţine seama de ce este in jur. Extinderea 
odihnei în natură duce la apariţia unor fenomene dintre 
care unele merită atenţia sociologilor și chiar a psiholo-
gilor. Ne referim aici la manifestările de vandalism faţă 
de natură, în general și faţă de pădure în special. Ori, 
problema odihnei omului în natură nu se poate rezolva 
fără protecţia mediului natural. Odihna în natură nu 
poate fi numai distracţie, numai mod de refacere a capa-
cităţii de muncă, ci și un pas pe calea dezvoltării dragos-
tei omului faţă de natură. Simţul naturii, a tot ce este 
viu, trebuie să constituie unul din criteriile „omeniei”.„ 
... Pentru cel ce știe să înţeleagă natura, totul îl indeam-
nă să fie inţelept...În contact cu natura, omul devine fie 
mai neînsemnat, fie mai măreţ” (Victor Hugo). Este de 
regretat faptul că situaţia actuală din zonele de recreere 
din ţara noastră nu insuflă optimism în ceea ce privește 
eliminarea practicilor dăunătoare în atitudinea faţă de 
natură. „ ...Aș mai dori un singur lucru: să întâlnesc in 
seninătatea poienilor...numai turiști adevăraţi, fără au-
tomobile aduse până la umbra pădurii, fără tranzistoa-
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re date la maximum, porniţi de acasă doar cu gandul 
să asculte un cântec de pasăre ori să-și inunde sufletul 
cu imaginea vie, reconfortantă, a pădurii....”(E. Popescu, 
citat de Docsenescu 1988).
Realizarea unor asemenea deziderate cere silvicultoru-
lui să îmbine în activitatea sa, în zonele ce constituie 
atracţie recreativă, pe lângă gospodărirea raţională a 
pădurii, atât crearea condiţiilor optime de recreere cât 
și protecţia naturii, protecţia ecosistemului foresti-
er. În această activitate, el trebuie să fie (Popescu Gh 
op.cit) într-o strânsă legătură atât cu specialiști în pe-
isagistică forestieră, cât și cu organele administrative 
locale, care trebuie să suporte cheltuielile de dotare a 
locurilor de recreere cu instalaţii și amenajări specifice. 
Rolul principal revine însă specialiștilor silvici, ei fiind 
cei ce dispun de o organizare corespunzătoare, cunosc 
în amănunţime terenul, asigură permanenţă în teren și 
dispun, în afară de cunoștinţele specifice gospodăririi 
pădurii, de cele tehnice, biologice și ecologice necesare 
îndeplinirii de către pădure a rolului său de mediu de 
recreere.
Gospodărirea raţională a pădurii de recreere. Trebuie subli-
niată, de la început, necesitatea unei legislaţii care să îm-
bine preceptele silvice cu cele peisagistice „o silvicultură 
adecvată îngrijirii peisajului”. Această legislaţie trebuie 
să prevadă explicit măsurile de asigurare a protecţiei pă-
durii, a continuităţii ei, impunând și măsuri stricte de 
impunere a respectării acestor măsuri de către benefici-
arii, prin recreere, a acestui bun de utilitate publică. În 
baza acestei legislaţii, arboretele destinate recreerii tre-
buie să dispună de amenajamente speciale, rod al unei 
strânse colaborări cu specialiștii în peisagistică.
Aceste amenajamente trebuie să ţină seama de :
1. amplasarea arboretelor respective faţă de centrele 

aglomerate,
2. zonele ce necesită o protecţie deosebită,
3. amplasarea faţă de căile de comunicaţie,
4. toleranţa ecosistemului faţă de încărcarea recreaţi-

onală prezentă și în perspectivă,
5. gradul de modificare posibilă viitoare a ecosistemului.
Un element important de care trebuie să se ţină seamă 
îl constituie durata perioadelor de recreere într-un ar-
boret sau altul: recreere pentru o zi (de regulă în apro-
pierea centrelor urbane), recreere la sfârșit de săptămâ-
nă, recreere de lungă durată (concedii). Pentru evitarea 
suprasolicitării zonelor destinate recreerii se impune o 
judicioasă dimensionare, localizare și repartizare a lor 
în cadrul masivelor păduroase etc.
 Desigur, nu se poate intra în detalii privind modul con-
cret de organizare a teritoriului. Trebuie însă asigurată 
folosirea cât mai adecvată și agreabilă a caracteristicilor 
locale ale reliefului natural, protecţia apelor curgătoare 
și a acumulărilor (naturale sau artificiale) de apă, în ca-
zul existenţei lor, împotriva diverselor forme de polua-
re (deșeuri menajere, peturi, reziduuri ș.a) ce se produce 
frecvent de către turiști, protecţia împotriva abraziunii 
malurilor, precum și crearea unor posibilităţi de acces 

în arborete cât mai variate ca vârstă, compoziţie, struc-
tură etc. Se recomandă, de asemenea, practicarea unor 
deschideri către peisaje atrăgătoare, menţinerea unor 
goluri neîmpădurite, amenajarea, în cazul existenţei 
unor drumuri de coastă, a unor spaţii care să permită 
vedere asupra unor panorame atractive (Foto 2).
Potecile fiind un element fundamental al dotării pădu-
rilor cu vocaţie turistică, (Alessandrini 1970), trasării 
acestora trebuie să i se acorde o atenţie deosebită în ca-
drul elaborării amenajamentului. Această trasare con-
stituie o sarcină dificilă, implicând cunoașterea valorii 
peisagistice a diferitelor puncte de pe traseu, asigurân-
du-li-se trasee sinuoase, cât mai pitorești și agreabile. 
De regulă pietonale, se pot admite pentru deplasarea pe 
ele, cel mult bicicletele, dar fără motor, și în niciun caz 
ATV-urile. Potecile vor avea o lăţime maximă de 1,5 m., 
iar în cazul celor în pantă, aceasta nu va depăși 10-15%.

Foto 2. – Panouri indicatoare vederi panoramice – Rezervaţia „Blue 
Montain” – Australia (Foto. I. Mușat)

Organelor silvice le revine sarcina executării de lucrări 
de drenaj în locurile de stagnare a apei, de amenajare de 
podeţe, de traversare a pârâiașelor, de praguri pentru 
a crea căderi de apă care să elimine pericolul de forma-
re a unor formaţiuni ale eroziunii de adâncime (in plus, 
produc și un susur plăcut auzului), amenajarea de trep-
te, consolidate, pe traseele în pantă ale potecilor, dar și 
marcarea acestor poteci pentru a evita circulaţia dezor-
ganizată a turiștilor (Foto 3).

Foto 3. – Poteci marcate – Rezervaţia „Namandjia” – Australia  
(Foto. I. Mușat)
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 În poieni, chiar plane, nu se recomandă crearea unui 
gazon impecabil, ci suprafeţe cu înierbare naturală pe 
care se va asigura, prin cosire periodică, menţinerea 
unei înălţimi de cca.10-15 cm. a vegetaţiei. Se va înde-
părta în aceste poieni vegetaţia arbustivă sălbatică și se 
va reface, acolo unde este nevoie, pătura ierbacee dis-
trusă de mistreţi sau în urma suprasolicitarii.
 Lucrări culturale mai speciale prevăd substituirea ar-
boretelor devenite necorespunzătoare rolului de recre-
ere sau, acolo unde nu ar fi afectat eventualul rol de 
protecţie al acestora, înlocuirea cu alte folosinţe, utile 
scopului recreerii. Sunt recomandate, de asemenea 
(Orehovskii 1979), crearea de liziere sau garduri vii din 
specii de arbuști ornamentali, introducerea, în arboret, 
acolo unde este necesar și posibil, de specii în etajul II 
sau arbuști. Același autor, dar și Munzel (1972), fac re-
comandări interesante privind amenajarea de zone des-
tinate recreerii pe suprafeţe neproductive, inutilizabile 
în alte scopuri (foste cariere miniere la suprafaţă, carie-
re de piatră, nisip etc.), rupturi de teren, săpături diver-
se, depozite de resturi de materiale de construcţie ș.a.

Foto 4. a. – Vedere generală zonă excavare carboniferă de suprafaţă. 
Coltbus – Germania (Foto. I. Mușat)

Autorul acestor rânduri a avut ocazia să vadă enormul 
lac de acumulare (1216 ha. luciu de apă) creat în exca-
varile la suprafaţă ale cărbunelui în regiunea Cottbus-
Germania, cu malurile împădurite artificial (foto 4), 
maluri pe care este interzisă orice fel de construcţie, cu 
11 km. de plajă în jurul lui (la un perimetru total de 17,5 
km.), populat cu o mare varietate de pești și, natural, 
de păsări, cu o afluenţă de turiști în sezonul estival de 
până la 100 mii persoane zilnic. Asemenea lucrări, chiar 
dacă de mai mic volum, pot fi efectuate și în ţara noas-
tră în bazinul carbonifer Valea Jiului sau pe haldele de 
diverse materiale de la Nord de Brașov ș.a.
 Recreerea în pădure putând constitui și sursă de incen-
dii, organelor silvice le revine obligaţia, ca de altfel în 
tot fondul forestier, să doteze pădurile de recreere cu 
amenajări speciale de luptă împotriva incendiilor, even-
tual chiar cu turnuri (observatoare) de observaţie.

Foto 4. b. – Taluze împădurite și cuvetă – transformată în lac de acu-
mulare. Coltbus – Germania (Foto. I. Mușat)

O problemă deosebit de importantă este cea a dotări-
lor speciale necesare recreerii în pădure. În primul rând, 
este necesară amplasarea pe poteci a unor bănci pentru 
odihnă (în speranţa că nu vor fi folosite de către turiști 
drept combustibil pentru grătar). Pentru a le face mai 
atrăgătoare, pot fi folosite în acest scop părţi din trun-
chiurile unor copaci ce au trebuit a fi doborâţi în cadrul 
unor lucrări de îngrijire a arboretului (Foto 5). Tot pe 
poteci, dar nu numai, este necesară amplasarea de 
coșuri de gunoi (dar care să și fie golite periodic).

Foto 5. – Trunchi de arbore doborât folosit ca bancă – Gengenbach – 
Germania (Foto. I. Mușat)

În locurile destinate picnicurilor sunt indicate amena-
jări speciale, precum chioșcuri (Foto 6), locuri de de-
pozitare de combustibil pentru foc (Foto 7), pentru a 
evita colectarea dezorganizată de către turiști direct 
din pădure. Este necesară amenajarea de locuri speci-
ale pentru foc, prin curăţirea terenului din jur de orice 
fel de vegetaţie, pentru a evita provocarea de incendii si 
extinderea acestora. Desigur, nu poate fi neglijată preo-
cuparea pentru amenajarea corespunzătoare a surselor 
de apă potabilă ca și a unor grupuri sanitare igienice 
(Foto 8).
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Foto 6. – Chioșc pentru picnic (Foto. Petre Bradosche)

Foto 7. – Amenajare depozitare deșeuri pentru combustibil picnic – Re-
zervaţia „Namandjia” – Australia (Foto. I. Mușat)

Cine execută și cine suportă cheltuielile necesitate de dotă-
rile speciale. Dacă în ceea ce privește execuţia nu poate 
fi vorba decât de organele silvice, în ceea ce privește fi-
nanţarea, aceasta trebuie să revină organelor adminis-
trativ-teritoriale locale, care au posibilitatea să introdu-
că „taxe de vizitare” ca și în cazul staţiunilor de odih-
nă. Din acest punct de vedere nu poate fi considerată 
fezabilă părerea unor autori (Dumitru, I & colab. 2004), 
privind instituirea de către organele silvice a unor taxe 
de recreere în pădure.

Foto 8. – Panouri informativ – Rezervaţia „Namandjia” – Australia 
(Foto. I. Mușat)

Experienţa altor ţări a dovedit pe deplin posibilitatea 
suportării de către administraţiile locale ale dotărilor 
respective. Astfel, din relatări directe primite în cadrul 
unei deplasări în interes de serviciu am putut afla că 
municipalitatea Brno finanţa, an de an, cu o sumă de 
circa un milion euro lucrările executate de organele sil-
vice pentru asigurarea recreeri corespunzătoare în pă-
durile din jurul municipiului a locuitorilor acestuia.
Preocuparea cea mai de seamă a organelor silvice trebu-
ie să o constituie folosirea recreerii în pădure a publicu-
lui pentru educarea acestuia, așa cum s-a arătat, în spi-
ritul protecţiei pădurii. Fie că este vorba de montarea 
unor panouri speciale, fie de insoţirea unor grupuri de 
turiști în vizite prin pădure, fie chiar de lucrări mai pre-
tenţioase, precum amenajarea, în locurile de recreere, a 
unor mici muzee cu mostre de lemn, frunze, seminţe, 
ca să nu mai vorbim de animale, păsări împăiate. Toate 
acestea pentru a face cunoscută fiinţa pădurii și, cunos-
când-o, a o face iubită.
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Abstract
Leisure forests – A challenge for silviculture
The most important action performed by forest engineers should be educating the audience in order to protect 
the forest. Either installing some special bilboards, acompanying tourists through the forest, or more speciali-
zed works, such as: the management plans in leisure areas, small museums with wood samples, leaves, seeds, 
animals or stuffed birds. All these just to know the forest, and by knowing it, to love it.
Keywords: leisure, forest, forest engineers
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Parcul dendrologic Bazoș în anul 1925

STELIAN RADU

Un articol amplu despre speciile de arbori și arbuști 
americani, cultivaţi în Parcul Bazoș a fost publicat în 

„Journal of the Arnold Arboretum”*, vol. VI, în anul 
1925 sub titlul „American trees and shrubs in the park 
of Hatarmajor, Rumania”**. – Anexa 1
Demn de remarcat este faptul că, în perioada respectivă, 
faimosul Arnold Arboretum (din statul Massachusetts 

– cap. Boston) și publicaţia anonimă erau conduse de re-
numitul dendrolog Charles Sprague Sargent, cunoscut 
în lumea întreagă ca „naș” a numeroși taxoni americani, 
introduși și cultivaţi în colecţiile și parcurile Europei.
În completarea textului respectiv, în limba engleză, pe 
care îl prezentăm în continuare integral, împreună cu 
tabla de materii a volumului menţionat sunt însă nece-
sare unele comentarii și precizări.
Localizarea și numele parcului apar în articol cu vechea 
denumire maghiară a așezării situată în câmpia Banatu-
lui, acea parte a Ungarieicare din pricina tratatutului de 
la Trianon a fost cedată României (în text – Rumania).
Și în acest caz, ca și în altele, o mare parte dintre vecinii 
noștri nu contenesc să conteste făţiș hotărârile trata-
tului de la Trianon, din 1920, enunţând în continuare 
pretenţii asupra
unor teritorii din ţara noastră și din alte ţări ale Euro-
pei pe care le-au ocupat pe vremuri de asuprire și ex-
ploatare a populaţiilor locale, majoritare.
Parcul (în suprafaţă de aprox. 40 ha în articol) este pre-
zentat ca parte a unei întinse moșii (de aprox. 2665 ha) 
deţinute în zonă de Contele Louis Ambrozi care în peri-
oada 1907 – 1910 a fost membru al ambasadei Austro-
Ungariei la Washington, iar ulterior trimis extraordi-
nar și ministru plenipotenţiar al Ungariei, la Viena.
În cadrul misiunii sale diplomatice în S.U.A., Ambrozy 
a fost un vizitator frecvent al arboretumului Arnold 
și cu sprijinul Prof. Sargent a obţinut de aici, ulterior, 
numeroase loturi de seminţe de taxoni lemnoși nord-
americani. După reîntoarcerea sa în ţară, cu sprijinul 
unui arhitect (numele căruia nu este indicat în articol), 
el începe realizarea unui parc în jurul castelului, cu o 

* Articolul reprezintă de fapt un rezumat al unui manuscris maghiar, 
tradus în limba germană de Gustav Moesz

** „Hatarmajor” este vechea denumire maghiară a localităţii Bazoș, 
înainte de anul 1918

aspecţiune americană și alta asiatică (chino-japoneză) 
și probabil și o micro-pepinieră.
În același timp, se fac plantaţii exotice americane și în 
afara parcului, îndeosebi cu specii de Carya (Hickory), 
Juglans nigra, Ulmus, Juniperus virginiana și plopi cana-
dieni. Deosebit de valoroasă a fost plantaţia compactă 
cu mii de puieţi din 6 specii de Carya.
În articol se dau detalii explicite privind comportarea 
și performanţele iniţiale, în condiţiile de la Bazoș, ale 
unui număr de aprox. 90 de taxoni americani, din care 
17 sunt specii de rășinoase, 40 de foioase, 29 de arbuști 
și 4 de liane. Pentru diversitatea și valoarea lor siste-
matică se cuvin menţionate îndeosebi cele 7 specii de 
Pinus, 9 de Quercus și 6 de Carya. Toţi taxonii introduși 
într-o singură colecţie, alături de alte specii asiatice și 
europene confereau parcului Bazoș, încă de la începutu-
rile sale o valoare dendrologică și peisagistică cu totul 
excepţională.
În anii 1955-1962 se păstrau în arhiva parcului Bazoș 
și documente de o inestimabilă valoare istorică și 
știinţifică: procesul verbal de cumpărare de către CAPS 
(prin Ing. Marin Rădulescu, asistentul Prof. Marin Dră-
cea și viitor director al împăduririlor) a castelului și par-
cului, precum și planurile originale ale parcului, cu cele 
două secţiuni (americană și asiatică) și suprafaţa încon-
jurătoare cu exemplare de stejari seculari (aprox. 97 ha) 
cumpărată de statul român.
La scurt timp de la cumpărare, castelul a fost demolat 
(cu excepţia turnului de apă), iar cărămizile rezultate 
au fost valorificate.
Temerile exprimate de autorul articolului din Jurnal în 
sensul pericolului de ruinare al acestui valoros patri-
moniu natural și știinţific, după preluarea lui de statul 
român, s-au dovedit cu totul neîntemeiate.
Și acest lucru se datorează faptului că după preluare, 
parcul a intrat în gestionarea atentă a administraţiei și 
cercetării silvice, bucurându-se de vechea Școală tehni-
că silvică și nou înfiinţata Staţiune de cercetare de la 
Pădurea Verde – Timișoara.
La Pădurea Verde a predat prof. Sergiu Pașcovichi și alţi 
specialiști silvici, iar îngrijirea parcului a revenit în di-
ferite perioade cercetătorilor Cornel Popescu, Ilie Dan-
ciu, Viorel Popa-Costea, Ambrozie Liubimirescu și alţii.

Parcuri dendrologice
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Prezenţa, comportamentul și performanţele taxonilor 
(americani, asiatici și europeni) din Arboretumul Bazoș 
au fost menţionate detaliat în tratatele de dendrolo-
gie elaborate de: I. Dumitriu-Tătaranu și colab. (1960); 
Stănescu, Șofletea, Popescu (1997), ca și studiul ICAS 

„Structura, conservarea și dezvoltarea parcurilor den-
drologice” realizat de I. Herţa și Coandă Corina (1988), 

Mss. ICAS, 234 p., din păcate nepublicat.
Este de la sine înţeles faptul că Arboretumul Bazoș, 
această valoroasă rezervaţie dendrologică și peisagisti-
că merită cu prioritate elaborarea unei monografii co-
respunzătoare, de genul celor elaborate pentru obiecti-
vele de patrimoniu arboricol de la Simeria și Mihăiești.

Anexa 1

American trees and shrubs  
in the park of Hatarmajor, Rumania

EDITED BY CHARLES SPRAGUE SARGENT

The park of Határmajor is situated southeast of Temes-
var in the plain of the so-called Banat and northwest of 
the mountains of Karanseles in that part of Hungary 
which, owing to the peace treaty of Trianon, has been 
ceded to Romania. The park is part of the estate belon-
ging to Count Louis Ambrózy, now Hungarian Envoy 
extraodinary and Minister plenipotentiary in Vienna, 
Austria, who was from 1907 to 1910 a member of the 
Austro-Hungarian Embassy in Washington, and being 
an ardent plant lover, paid, during that time, frequent 
visits to the arnold Arboretum. These visits awakened 
his interest in American trees and shrubs and inspired 
him to try the acclimatization of these plants in his 
native country. In his undertaking, he received the vi-
gorous support of Professor Sargent, and seeds secured 
through the Arnold Arboretum were sent to his estate in 
Hungary and there successfully raised. After his return 
to Hungary, Count Ambrózy started to lay out with the 
help of a prominent landscape architect an extensive 
park surrounding his castle at Határmajor. Of this park 
a section was devoted exclusively to American trees and 
shrubs. He also made, outside the park, plantations on 
a large scale of economically important American trees 
such as Hickories, Black Walnut, Elms, Canadian Poplar 
and Red Cedar, which all are now in a flourishing con-
dition and promise valuable returns. One of the most 
interesting is the plantation of Hickories consisting of 
six species in thousands of trees planted in close stan-
ds. They were planted in 1909 and have grown rapidly; 
they probably form now the finest plantation outside of 
America of Hickories, which always have remained rare 
trees in European gardens and parks.
The climate of Határmajor seems to be congenial to 
American plants as the profuse flowering of Chio-
nanthus and Cercis canadensis shows, the latter even 
tends to become naturalized for seedlings are springing 
up under the old trees. Castanea denata and C. Pumila 
are both producing fruit and the former apparently co-
uld be grown more successfully there than in its native 
country, where it is now decimated by the chestnut-bli-
ght. A grove of Taxodium distichum, though planted on 
rather dry soil, is doing well. The winter in southern 

Hungary seems to be rather mild and probably more 
like that of the middle Atlantic States, if we may judge 
by the fact that Jasminum nudiflorum, planted on the 
walls of the castle, begins to bloom in January, and that 
evergreen shrubs like Prunus laurocerasus and P. lusita-
nica and Pirancantha coccinea flourish.
To show how well the American ligneous flora is repre-
sented at Határmajor, a list of the species growing there 
may be given here.
Abies lasiocarpa var arizonica acer saccharium L. (A. 
dasycarpum Ehr.)
Lemm. ” saccharum Marsh.
Aristolochia durior Hill (A. macrophylla Lam.)
Aesculus octandra Marsh.
 ” pavia L.
Baccharis halimifolia L.
Benzoin aestivale Nees.
Betula papyrifera Marsh.
Campsis radicans Seem. (Tecoma radicans Juss.)
Carya alba K. Koch. (C. tomentosa Nutt.)
 ” cordiformis K. Koch. (C. amara Nutt.)
 ” glabra Sweet, (C. porcina Nutt.)
 ” laciniosa Loud. (C. sulcata Nutt.)
 ” ovata K. Koch. (C. alba Nutt.)
 ” pecan Engl. & Graebn. (C. olivaeformis Nutt.)
Castanea dentata Borkh.
 ” pumila Mill.
Catalpa bignonioides Wall.
 ” speciosa Ward.
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Chamaecyparis lawsoniana Parl.
Chionanthus virginica L.
Clematis virginiana L.
Clethra alnifolia L.
Comptonia asplenifolia Ait.
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Cornus florida L.
 ” racemosa Lam. (C. candidisima Marsh.)
 ” stolonifera Michx.
Crataegus coccinea L.
 ” crus – galli L.
 ” phanopyrum Med. (C. cordata Ait.)
Diospyros virginiana L.
Fraxinus americana L.
 ” pennsylvanica Marsh.
Gymnocladus diocca K. Koch.
Halaesia carolina L.
Hamamelis virginiana L.
Juniperus virginiana L.
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lonicera sempervirens L.
Maclura pomifera Schneid.
Magnolia acuminata L.
 ” tripetala L.
Myrica carolinesis Mill.
Nyssa sylvatica Marsh.
Osmaronia cerasiformis Greene.
Ostrya virginica Willd.
Parthenocissus quinquefolia Planch.
Picea pungens Engelm.
 ” sitchensis Carr.
Pinus banksiana Lamb.
 ” jeffreyi Balf.
 ” ponderosa Laws.
 ” resinosa Ait.
 ” rigida Mill.
 ” strobus L.
 ” taeda L.
Populus balsamifera L. (P. deltoidea Marsh., P. canadensis 
Mich. f., not Moench.)
Pseudotsuga taxifolia Brit. (P. douglasii Carr.)
 ” ” var. caesia Aschers & Graeb.
Quequs alba L.
 ” bicolor Willd. (Q. platanoides Sudw.)
 ” borealis var maxima ashe (Q. rubra Auth., not. L.)
 ” coccinea Muenchh.

 ” imbricaria Michx.
 ” macrocarpa Mich.
 ” prinus L.
 ” rubra L. (Q. falcata Michx.)
 ” stellata Wangh. (Q. minor Sarg.)
Rhus aromatica ait.
 ” copallina L.
 ” typhina L.
Robinia luxurians Schneid (R. neo-mexicana Auth., not 
Gray.)
Rubus parviflorus Nutt.
Sambucus canadensis L.
Sassfras officinale Nees & Eberm.
Taxodium distichum Rich.
Thuja occidentalis L.
Thuja plicata Don (T. gigantea Nutt.)
Tilia americana L.
Tsuga canadensis Carr.
Viburnum lentago L.
Zanthorhiza apiifolia L. Hérit.
Besides the plants enumerated above, many trees and 
shrubs of other parts of Europe and of Asia have found 
a home at Határmajor, which is not only a beautiful 
park, but of much greater value and wider interest as 
a successful experiment in the acclimatization of forei-
gn plants to the climate of southeastern Europe. Un-
fortunately it will be manifestly impossible for Count 
Ambrózy to maintain the park as it was planned since 
in 1922 the Rumanian government, after passing the 
Agrarian reform bill, expropriated Count Ambrózy and 
left him of an estate of approximately 3750 Hungari-
an catastral acres (5330 English acres) only about 137 
Hungarian catastral acres, of which 56 belonging to 
the park and yield therefore no return; it is apparent 
that the income from less than 100 Hungarian catas-
tral acres (140 English acres) is entirely inadequate to 
keep up the park. The extensive plantations of valuable 
American trees, which would have yieled considerable 
income, have been taken over by the Rumanian govern-
ment, and are now under the Forestry Service of that 
country. It certainly would be highly desirable to find 
ways and means to prevent Count Ambrózy‘s under-
taking, considering its practical, scientific, and esthetic 
value, from going to ruin, and Count Ambrózy (address: 
Bankgasse 6, Vienna, austria) would be glad to receive 
suggestions in this respect.
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Ghidul de gestiune al aliniamentelor de arbori

VALENTIN BOLEA

1. Fazele elaborării ghidului de 
gestiune al aliniamentelor
Pentru a asigura prezenţa durabilă a unor aliniamente 
de arbori, puţin costisitoare și conformă cu cerinţele lo-
cale este necesară o politică pe termen lung formulată 
într-un ghid de gestiune.
Elaborarea ghidului de gestiune necesită două faze:
 » Inventarierea patrimoniului pentru a cunoaște obiec-
tul gestiunii sub raportul parametrilor aliniamentului:
 › Starea arborilor existenţi
 › Încadrarea aliniamentului în peisajul mediului în-

conjurător
 › Factorii de mediu (sol, climat)
 › Caracteristicile circulaţiei și ale amenajamentului 

rutier (traficul, parametrii securităţii rutiere, pre-
zenţa reţelei aeriene și subterane, lucrări rutiere)

 » Programul de ansamblu pe termen lung (20 ani) care 
trebuie să prevadă:
 › Intervenţiile necesare în aliniamentele existente, repar-

tizate în timp și spaţiu pentru a evita măsurile tardive 
și catastrofale care sunt întotdeauna costisitoare (dobo-
rârea arborilor înainte de prăbușirea lor necontrolată)

 › Plantarea noilor aliniamente ţinând cont de obiec-
tivele peisajere, de natura terenului și de caracteris-
ticile drumului

Elaborarea unui asemenea program se va face de o echi-
pă pluridisciplinară, constituită dintr-un peisajist, un 
arboricultor și un responsabil al serviciului de gestiune. 
Programul elaborat este supus aprobării ansamblului de 
parteneri: proprietar, gestionar, comisia sitului, repre-
zentanţii mediului, agricultorii și asociaţiei care folosește 
drumul, stabilindu-se de comun acord priorităţile și acţi-
unile . Programul prevăzut se reactualizează cu regula-
ritate pentru a se adapta la evoluţia contextului general.
Prezentul ghid are ca obiectiv precizarea elementelor 
metodologice și tehnice necesare pentru elaborarea și 
punerea în valoare a unor proiecte recunoscute și eficace.

2. Inventarul patrimoniului existent
2.1 Unitatea de gestiune a aliniamentului
Unitatea de referinţă nu este arborele, ci ansamblul de 

exemplare care constituie aliniamentul sau o porţiune 
de aliniament. Așadar, arborele din aliniament își pier-
de valoarea individuală pentru a participa împreună cu 
alţi arborila constituirea unei forme structurale care 
marchează peisajul. Trecerea de la o gestiune individua-
lă la una de masă este cu atât mai importantă cu cât ali-
niamentul se situează în lungul drumurilor naţionale 
când deplasarea rapidă a mașinilor nu permite ochilor 
decât o viziune globală.
Lotul de arbori, sufiecient de omogen pentru a face 
obiectul unei gestiuni viitoare comune este unitatea de 
gestiune (numit staţiune de către Bourgery și Castaner 
1998).

2.2 Criteriile pentru definirea lotului de 
arbori:
 » Vârsta arborilor
 » Dezvoltarea și vigoarea arborilor (diametrrul tulpinii, 
înălţimea și vitalitatea)

 » Specia, cu caracteristicile și exigenţele specifice și 
compoziţia aliniamentelor (monospecific sau cu dife-
rite specii plantate alternativ)

 » Modul de gestionare în trecut (tăieri de formare a co-
roanei)

 » Particularităţile traseului (între două poduri sau eclu-
ze de-a lungul canalizării)

 » Unitatea de peisaj
 » Lotul de arbori are o lungime de 300-2000m și cu-
prinde cca. 30-500 de arbori.

2.3 Fișa de inventariere
 » Reperarea lotului de inventariere

 › Puncte de referinţă (borne kilometrice, panouri)
 › Puncte de schimbare al traseului de aliniamnet, lu-

crărilor de îngrijire
 » Descrierea aliniamentului

 › Număr de arbori pe specii
 › Distanţa de plantare între arbori
 › Vârsta arborilor (din arhive sau prin sondaje cu bur-

ghiul Presler)
 › Diametrul, înălţimea, volumul arborilor

 » Modalităţi anterioare de gestiune (tipuri de tăiere, 
tratamente)

Aliniamente
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 » Aprecieri calitative ale arborilor
 › Estimarea stării sanitare prin teledetecţie sau în 

funcţie de: prezenţa lemnului mort din coroană, 
simptomele foliare ale poluării sau ale cerinţelor 
nutritive, prezenţa maladiilor cauzate de ciuperci, 
prezenţa rănilor și cicatricilor. Se precizează pentru 
fiecare boală sau agent vătămător: % arbori foarte 
afectaţi, % exemplare afectate și % arbori sănătoși. 
Arborii uscaţi se notează separat.

Fig.1 Castan vătămat în aliniamentul de pe Bulevardul Griviţei din 
Brașov

 › Impactul peisager, precizând efectul aliniamentului 
asupra: peisajului deschis, pădurii, habitatului di-
fuz și zonei verzi urbane. Se face o descriere estetică 
a aliniamentului pe baza: longevităţii, densităţii ar-
borilor, a vigorii, estetica diferitelor tipuri de tăiere.

 » Poziţia în aliniament
 › Pe pofilul transversal al drumului (cu cote)
 › Orientarea geografică

 » Condiţii de mediu
 › Naturale: solul, precipitaţii, temperaturi, grosimea 

zăpezii, direcţia vântului
 › Artificiale: reţeaua aeriană și subterană de conducte 

și canale
 » Date privind securitatea rutieră

 › Traficul
 › Numărul și natura accidentelor

2.4 Clasificarea loturilor de arbori
 » Plantaţii tinere în stadiul juvenil

 › Se urmăresc anual
 › Se fac lucrări de formare ale coroanelor și trunchiurilor
 › Peisajul este în formare

 » Plantaţii de aliniament în fază adultă
 › Constituirea de capital
 › Se atinge valoarea estetică maximă

 » Plantaţii în faza de optimum
 › Capitalul constituit atinge valoarea economică maximă
 › Se atinge valoarea estetică deplină

 › Intervenţii tehnice în funcţie de ciclul de producţie 
peste 10 ani, tăieri de întreţinere pentru securita-
tea utilizatorilor și sub 10 ani programarea tăierii

 » Plantaţii deperisante
 › Capital devalorizat
 › Pierderea valorii estetice
 › Programarea tăierii
 › În cazul aliniamentelor deosebit de valoroase se pot 

face tăieri de reorganizare

2.5 Formele de aliniament
Diferenţierea formelor de aliniament rutier se face după 
factorii care compun structura acestora:
 » Mărimea arborilor la maturitate
 » Specia de arbori
 » Distanţele dintre arbori și poziţia pe profil la traver-
sarea unui itinerar

 » Conducerea arborilor
Astfel, după Deladerrière B. (1988) se disting următoa-
rele tipuri de aliniamente:
 » Foioase (platani) de primă mărime (>20 m la maturi-
tate) cu port liber etalat, situaţi la 20 m distanţă, cu 
coroane sferice, ca la arborii izolaţi. Acest ecartament 
este un factor pozitiv pentru securitate.

Fig.2 Aliniament de platani cu port liber etalat (după Deladerriere)

 » Foioase (tei) de mărimea a doua (15-20 m la maturi-
tate) cu port liber sferic, plantaţi la 15 m distanţă, cu 
profil longitudinal ondulat. Deși arborii dau o umbră 
deasă, drumul este luminat ca urmare a distanţei de 
4m faţă de marginea șoselei.

Fig.3 Aliniament de tei cu port liber sferic (după Deladerriere)

 » Foioase (plopi negri italieni) de primă mărime cu port 
liber fostigiat, situaţi la 6m de marginea drumului și 
la 16m între arbori. Permit perceperea fină a curbelor 
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rutiere și constituie un contrast evident între forma 
arborilor și orizontalitatea peisajului.

Fig.4 Aliniament de plop negri italieni cu port liber fastigiat  
(după Deladerriere)

 » Rășinoase (pini negri) de primă înălţime și port liber, dispuși 
în quinconce de o parte și de alta a drumului, la 2m distanţă 
de marginea drumului și la 20m distanţă între arbori.

Fig.5 Aliniament de rășinoase cu port liber (după Deladerriere)

Aliniamentul se remarcă printr-o mare transparenţă, 
atât laterală datorită înălţimii trunchiurilor fără ra-
muri, cât și la nivelul coroanelor puţin dese ale pinilor.
 » Pomi fructiferi (nuci) de mărimea a treia (10-15m) cu 
port liber, situaţi la 5-6m distanţă faţă de marginea 
drumului și la 17m distanţă între arbori, ceea ce per-
mite o bună dezvoltare a coroanelor. Interesul acestui 
aliniament nu este numai peisagistic, ci și fructifer, 
căci nucile nu sunt poluate, asigurând și trunchiuri cu 
lemn de calitate excepţională.

Fig.6 Aliniament de nuci cu port liber (după Deladerriere)

 » Foioase de primă mărime (platani), cu rol de spargere 
a monotoniei pădurilor cu rășinoase înconjurătoare și 
de izolare antifonic printr-o bandă neîmpădurită. Ar-
borii plantaţi la 2m de marginea drumului și la 20m 
distanţă între arbori – formează un culoar luminos 
care separă pădurea umbroasă.

Fig.7 Aliniament de platani pe marginea pădurilor de rășinoase  
(după Deladerriere)

 » Foioase de mărimea a treia (arţar american) plantate la 
1,5m de marginea drumului și la 10m distanţă între ar-
borii cu port liber, formează un aliniament de prome-
nadă, cu umbră lejeră intimă care contrastează cu pă-
durea înconjurătoare de pini, mai sobră și mai imobilă.

Fig.8 Aliniament de platani pe marginea pădurilor de rășinoase (după 
Deladerriere)

 » Foioase (tei) la intrarea în localităţile aglomerate, cu 
port arhitectural în formă de perdea, original. Se re-
marcă prin continuitate și calitatea tăierilor de for-
mare și întreţinere a coroanelor. Acest tip de alinia-
ment are rol de semnalizare în reţeaua rutieră.

Fig.9 Aliniament de tei cu port arhitectural (după Deladerriere)

3. Programul de ansamblu pe termen lung
3.1 Evoluţia unui arbore în cursul vieţii
 » Faza de creștere juvenilă în primele decenii, când ar-
borele se formează. Pentru pregătirea calităţii viitoa-
re, în primii 10-20 de ani, în raport cu specia și condi-
ţiile staţionale se face necesară:
 › supravegherea anuală
 › tăierea de formare
 › eliminarea ramurilor bazale
 › biosupravegherea prin diagnoza foliară a poluării, 

bolilor, vătămărilor cauzate de insecte
 › depistarea dăunătorilor
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 › tutorarea
 › mulcirea

 » Faza de creștere a adulţilor, când arborii ating dezvol-
tarea completă și joacă pe deplin rolul lor în peisaj. În 
această fază sunt necesare puţine lucrări de îngriji-
re și mai multă supraveghere sanitară. Pe parcursul 
acestei faze, arborele se constituie în „capital”.

 » Faza atenţionară a deplinei maturităţi. Arborele nu 
mai crește decât puţin în fiecare an și îndeplinește 
condiţiile urmărite de recoltatori. În această fază, ar-
borele marchează în mod deosebit peisajul, necesită 
întreţineri ale coroanei, apare lemnul mort ca urmare 
a lipsei de lumină la anumite ramuri. Pentru evitarea 
căderii ramurilor, rărirea coroanelor este necesară, 
dacă starea sanitară a arborelui este bună și dacă lon-
gevitatea este mai mare de 10 ani.

În această fază, se decide dacă sunt necesare tăierile 
mai costisitoare.
 » Faza de deperisare

Arborele nu mai crește, nu are vigoare și pierde își pier-
de valoarea estetică și economică.
Arborele slăbit este expus maladiilor și menţinerea sa 
necesită intervenţii importante și foarte costisitoare. 
Această fază este valabilă pentru arborii excepţionali 
sau pentru aliniamentele unor situri excepţionale.
Durata diferitelor faze este variabilă, în funcţie de spe-
cie și de condiţiile mai mult sau mai puţin favorabile în 
care arborele este implantat (climat, sol, spaţiul dispo-
nibil).
Lipsa supravegherii și intervenţiile dure sau greșite pot 
accelera procesul deperisării.

3.2 Ghidul de gestiune al aliniamentelor
Pentru a evita apariţia unor goluri în peisaj prin pro-
gramarea eșalonată a arborilor dintr-un patrimoniu 
al arborilor de aliniament este necesar un ghid de ges-
tiune prin care să se asigure o coerenţă în intervenţii, 
evitându-se tăierea grupată a arborilor și eșalonarea ex-
ploatării în timp și în spaţiu care să permită recreerea 
aliniamentelor ajunse la maturitate.
Reușita cererii sau reconstrucţia unui aliniament de ar-
bori depinde de derularea:
 » Negocierilor cu proprietarii riverani pentru a evita 
orice litigiu și pentru a preciza obiectivele plantaţiilor 
și a studia alegerea arborilor.

 » Consultărilor cu specialiștii în peisaje, arboricultură, etc.
 » Specialistii întocmesc proiectul și prezintă:
 » Fișele tehnice ale plantaţiei.
 » Valoarea estimativă a costurilor de creaţie și de între-
ţinere.

4. Îngrijirea plantaţiei în aliniament, în 
primii trei ani
4.1 Suprimarea vegetaţiei instalate în jurul 
plantelor mulcite
 » Cu materii organice sau minerale care crează un me-

diu umed favorabil și pentru ierburile invadante.
 » Cu material plastic care se poate desprinde sau permi-
te instalarea ierburilor în fanta din jurul plantei.

 » În lipsa mulcirii se asigură eliminarea concurenţei la 
apă și substanţele minerale pe cel puţin 1m2 în jurul 
plantei pentru a asigura demarajul viguros al acestuia.

 » Cercetările din Franţa și Anglia demonstrează că 
creșterile unui puiet din jurul căruia s-au îndepărtat 
pe 1m2 ierburile concurente sunt de două ori mai rapi-
de în comparaţie cu cel crescut pe un sol.

4.2 Urmărirea tutorilor
Pentru evitarea strangulării sau a rănirii plantelor din 
aliniamente se verifică cu regularitate tutoratul:
 » Legarea la plantă să nu fie prea strânsă după creșterile 
anuale înregistrate

 » Tutorele să nu rănească tulpina prin frecare
 » Renunţarea la tutore în anu doi sau trei dacă nu mai 
este necesar

4.3 Protecţia contra maladiilor
Depistarea timpurie a atacurilor de ciuperci sau a simp-
tomelor foliare de poluare (Bolea, Chira, 2008) și trimi-
terea la analiză în laboratoarele fitopatologice ale ICAS 
și ale Facultăţii de Silvicultură.

4.4 Udatul plantelor lemnoase din 
aliniamente
În condiţii normale, mulcirea limitează evaporarea apei 
din sol, favorizând alimentarea cu apă capilară. Pe timp 
de secetă, dacă se constată uscarea solului în jurul plan-
tei este necesară udarea.

4.5 Tăierile de formare ale coroanei
În primul an după plantare se încep tăierile de forma-
re ale coroanei care se practică până la 10-20 de ani, în 
funcţie de specie.

5. Îngrijirea arborilor din aliniamente 
pe termen mediu
5.1 Tăierile de formare
Prin tăieri de formare se asigură o axă unică vertica-
lă a tulpinii, fără înfurciri, la o înălţime cât mai mare 
posibilă. Înfurcirile sunt zone de slăbiciune expuse la 
rupturi și la infecţii de ciuperci.
Tăierile de formare încep în primul an de la plantare 
până la 10-20 de ani, în raport cu specia și înălţimea de 
trunchi dorită. Ele favoriează fenomenul de dominanţă 
apicală (sau acrotonie) prin care mugurele terminal al 
unui lujer inhibă creșterea mugurilor situaţi sub el, în 
așa fel încât creșterea ramificaţiilor se face mai târziu 
decât lujerul terminal.
Există două perioade optime de execuţie:
 » Sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie când se 
face o tăiere în verde pentru eliminarea înfurcirii la 
arborii tineri.

 » Iarna, când se observă mai bine structura arborelui 
și se pot elimina ramurile cu diametre mari care se 
cicatrizează greu.
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Dacă în conformarea arborelui nu se distinge un ax ver-
tical se înlătură cauza lipsei de vigoare prin eliminarea 
ierburilor sau combaterea ciupercilorsau ale insectelor. 
Când arborii recâștigă vitalitatea se pot separa, dar nu-
mai în cazul foioaselor.
În anul următor se selecţionează cel mai bine conformat 
lăstar, viguros și drept și se elimină restul lăstarilor.
Dacă mugurele terminal din vârful tulpinii este vătă-
mat de ger, de secetă sau este rupt, se taie lujerul ter-
minat deasupra unui mugure viguros, situat dedesubtul 
acestuia care o să ia locul mugurelui terminal.
Dacă lujerul terminal nu este viabil, se înlocuiește cu un 
lujer lateral care se aduce în poziţia verticală cu ajutorul 
unei legături cu rafie, necesară mai ales în cazul speci-
ilor cu muguri opuși (frasin, paltin). După un an, când 
lujerul lateral s-a stabilizat în poziţie verticală de vârf, 
legătura poate fi eliminată.
Dacă lujerul terminal este dominat de ramurile situate 
sub el, se conservă lujerul cel mai viguros, cel mai ver-
tical și cel mai bine conformat, iar ceilalţi lujeri concu-
renţi se suprimă complet.

5.2 Elagajul tulpinii
Elagajul constă în îndepărtarea ramurilor de la baza ar-
borilor pentru a degaja trunchiul de ramurile care scad 
valoarea lemnului de lucru prin noduri și pentru a asi-
gura trecerea pietonilor și mașinilor.
Primul elagaj se poate face când înălţimea totală a ar-
borilor atinge:
 » 3-4m la foioase (de exemplu nucul)
 » 5-6m la rășinoase
 » 7-8m la plopi

Eliminarea ramurilor de bază nu depășește 1,5m înăl-
ţime, când înăţimea totală este de 2m și în general nu 
depășește o treime din înălţimea totală ale tinerelor 
plantaţii și o jumătate din înălţimea totală a arborilor 
adulţi.
Elagajul se face regulat și progresiv. O degarnisire prea 
rapidă provoacă apariţia crăcilor lacome, crește sensibi-
litatea la vânt și slăbește arborele.
Elagajul se realizează cu foarfecele, cât permite înăl-
ţimea operatorului, cu foarfecele dendrologice sau cu 
foarfece cu două braţe prelungite.
Tăierea ramurilor pentru elagaj se face perpendicular 
pe ramură, menţinând netăiaţi câţiva milimetri din 
partea umflată (cicatricială) de inserţie a ramurii.

Fig.10. Tăierea ramurilor pentru elagaj (după Michau)

5.3 Eficienţa tăierilor de formare
Tăierile adaptate particularităţilor fiecărei specii de lu-
minare sau de reducere a coroanei fără a
modifica prea mult volumul coroanei prezintă nume-
roase avantaje:
 » Conservarea siluetei unui arbore, estetice și echilibrate
 » Asigurarea unei bune stari fitosanitare
 » Spaţiere prin intervenţii la timp
 » Reducerea cheltuielilor pentru evacuarea și elimina-
rea ramurilor rezultate din tăieri și pentru badijona-
rea rănilor.

6. Îngrijirea aliniamentelor în vârstă
6.1 Tăierea arborilor în vârstă
O gestiune bine programată a aliniamentelor necesită 
tăieri fine pentru eliminarea lemnului mort care pot 
cauza accidente și suprimarea ramurilor jenante. În 
mod excepţional, se poate face și reducerea coroanelor 
și refacerea ramurilor de șarpantă prin intervenţii mai 
severe. Înainte de orice tăiere se face diagnosticul stă-
rii fitosanitare al aliniamentului. La tăiere se ţine cont 
de reacţia caracteristică a fiecărei specii. De prevăzut că 
unele specii suportă greu sau nu suportă tăierile repeta-
te: Ailanthus, Betula, Catalpa, Castan, Paulownia, Populus, 
Prunus, Liridendron. Tăierea ramurilor se face deasupra 
unei ramuri de viitor, așa cum se vede în figura 11 după 
Michau F.
În interiorul coroanei se elimină:
 » Ramurile cu inserţie verticală care pot duce la înfurciri
 » Ramurile prea dese care împiedică lumina să pătrun-
dă în coroană

 » Ramurile lipsite de lumină din interiorul coroanei,care 
se vor usca în scurt timp, formând lemnul mort

 » Nu se afectează ramurile de șarpantă
 » Crăcile lacome apar în urma tăierilor prea severe, fiind 
o reacţie de reechilibrare între partea aeriană și cea 
subterană. Suprimarea lor sistematică nu este eficace, 
ducând la apariţia altor ramuri lacome. Eliminarea lor 
se face progresiv și numai în cazul celor jenante.

Tăierile vor respecta trei regului tehnice:
 » Ramurile tăiate să fie situate deasupra inserţiei unei 
ramuri atrăgătoare de sevă.

 » Volumul ramurilor extrase din coroană să nu 
depășească 20-30% din volumul coroanei

 » Unghiul de tăiere al ramurilor să permită o cicatriza-
re bună și rapidă a suprafeţei tăieturii

Fig.11 Refacerea ramurilor de șarpantă (după Michau)
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6.2 Tăierile de reducere a coroanei
Volumul global al coroanei poate fi redus pentru efecte-
le ei estetice și de echilibrare, prin eliminarea ramurilor 
de deasupra inserţiei unei ramuri laterale pentru că:
 » Ramura laterală conservată prelungește ramura secţi-
onată și are un aspect natural

 » Ramura menţinută are rolul de a atrage seva favora-
bilă cicatrizării și evită proliferarea unor lujeri din 
apropierea tăieturii

Fig.12. Tăierile de reducere a coroanei (după Michau)

6.3 Tăierile de regenerare
Aceste tăieri foarte severe au ca scop reconstituirea 
șarpantei și se practică frecvent în România ca urmare 
a inconsecvenţei tăierilor de formare și conducere. În 
gestiune unui patrimoniu bine condus, începând de la 
plantare, tăierile de regenerare nu se practică decât ex-
cepţional.

6.4 Tăierile brutale determinate de starea 
fitosanitară necorespunzătoare
Arborii din aliniamente pot prezenta o stare fitosanita-
ră necorespunzătoare:

Fig.13. Scurtarea ramurilor de șarpantă și al vârfului arborilor  
(după Michau )

 » Putregai intern care necesită tăierea vârfului
 » Absenţa ramurilor „atrăgătoare” de sevă care asigură 
cicatrizarea rănilor

 » Arbori dezechilibraţi cu coroane asimetrice.În aceste 
situaţii se recurge la scurtarea ramurilor de șarpantă 
și al vârfului arborilor sau la retragerea tuturor ramu-

rilor de pe tulpină.

6.5 Tăierile de refacere a coroanei arborelui
Arborii pot fi refăcuţi numai dacă au o bună vigoare, 
adică după tăierile brutale se acoperă de lujeri lacomi. 
Dintre lujerii noi se selecţionează viitoarele ramuri 
schelet (de șarpantă) care se controlează consecvent în 
anii următori sub raportul vigorii, orientării, creșterii 
și ramificaţiei.
Crăcile lacome apar ca urmare a nealimentării cu sevă 
a extremităţii ramurii. După selecţia viitoarelor ramuri 
schelet se elimină gurmanzii prea deși care se dezvoltă 
în detrimentul ramurilor de șarpantă sau cei care for-
mează putregai la bază, care se poate întinde în interi-
orul arboretului.

6.6. Perioada optimă de execuţie a tăierilor la 
arborii în vârstă
Tăierile se pot executa tot anul, cu excepţia:
 » Perioadei de dezvoltare ale frunzelor
 » Perioadei de cădere ale frunzelor
 » Perioadelor de ger

Pentru formarea ţesuturilor de cicatrizare sunt necesa-
re 4-5 luni. Capacitatea de cicatrizare este maximală în 
timpul perioadei de vegetaţie. Perioada de repaus vege-
tativ este mai puţin favorabil unei bune cicatrizări.

6.7. Dezinfectarea lamei tăietoare
Pentru a nu se transmite boli de la un arbore la altul și 
de la un aliniament la altul este importantă dezinfecta-
rea lamelor tăietoare cu alcool (glicol).
Produsele dezinfectate trebuie să asigure perenitate, 
efecte insecticide, fungicide, să fie impermeabil la apă, 
dar perpeabil la aer, să nu îngheţe și suficient de elastic 
pentru a rezista la dezvoltarea ţesutului cicatricial.
Pentru orice eventualitate, se recomandă realizarea la 
tăiere ale unor secţiuni cât mai mici pentru a permite 
formarea ţesutului de cicatrizare.

7. Rărirea arborilor din aliniamente
În anumite aliniamente în vârstă, spaţiul dintre arbori 
este prea redus (≤ 10m) pentru a asigura o alimentare 
corespunzătoare, în raport cu potenţialul staţional.
La nivelul arborilor această situaţie are ca și consecinţe:
 » O puternică concurenţă pentru alimentarea cu apă, 
mai ales în staţiunile slab aprovizionate cu apă

 » Apariţia ramurilor uscate în coroanele prea apropiate 
și care se umbresc și mărirea riscului de uscare totală 
a arborilor

La nivelul securităţii rutiere, desimea prea mare a arbo-
rilor provoacă:
 » Riscul de accidente, prin căderea ramurilor
 » Accidentări prin manevrele dificile de parcare ale 
mașinilor între arborii prea deși

 » Reducerea vizibilităţii, mai ales la curbe și izbirea de 
arbori în cazul ieșirii arborilor de pe traseu

O rărire a arborilor din aliniamentele prea dese, prin 
scoaterea unui exemplar din doi, dacă starea sanitară 
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este satisfăcătoare și arborii nu sunt prea bătrâni, va 
permite arborilor rămași să se revigoreze și să asigu-
re o bună supravieţuire. Rărirea arborilor va fi însoţi-
tă și de rărirea coroanelor arborilor rămași pentru a 
elimina ramurile uscate, periculoase pentru circulaţia 
mașinilor.

8. Exploatarea arborilor din 
aliniamente
Într-o gestiune durabilă a aliniamentelor, anumite 
tronsoane din aliniament se exploatează, marcând prin 
aceasta încheierea unui ciclu de viaţă și începerea unui 
nou ciclu.
Aliniamentele din specii valoroase ca și Juglans regio 
se exploatează fără a lăsa cioate și chiar cu rădăcinile 
groase cu tot, pentru o valorificare integrală a lemnului 
preţios. Majoritatea aliniamentelor se exploatează cu 
tehnologia obișnuită, lăsând netăiată o cioată cât mai 
mică.
Exploatarea arborilor din aliniamente întâmpină di-
ficultăţi din cauza liniilor electrice și a circulaţiei pe 
drum, dar are și avantaje, având asigurate:
 » Accesul imediat la arbori
 » O exploatare realizabilă în orice condiţii climatice
 » Încărcarea ușoară în mijloacele de transport

Câteva precauţii sunt însă necesare înţelegerii preala-
bile cu propietarii, în cazul existenţei unor împrejmuiri 
ale terenurilor riverane, cu organismele care adminis-
trează liniile electrice ori telefonice.
De asemenea, trebuie bine organizată semnalizarea 
tronsoanelor pe care se întrerupe temporar circulaţia 
și curăţirea resturilor de exploatare la terminarea tăie-
rilor.
În cazul răriturilor, când se taie unul din doi arbori, îna-
inte de doborârea arborilor, aceștia se curăţă de crăci, 
pentru a nu vătăma la cădere arborii care rămân în pi-
cioare.

9. Scoaterea cioatelor
Când cioatele rămase după exploatarea arborilor sunt 
periculoase, se practică scoaterea lor și chiar ale rădăci-
nilor cu o tehnologie care evită deteriorarea mediului și 
a reţelelor subterane.
În cazul cioatelor care nu deranjează, se pot utiliza devi-
talizante, care împiedică apariţia lăstarilor și accelerea-
ză descompunerea lor. Devitalizarea se face prin badijo-
narea cioatei (sau pulveritalizarea) imediat după tăierea 
arborilor cu sulfat de amoniu (90-95%) în amestec cu 
un ulei (5-10%).
Degradarea unei cioate poate fi accelerată prin utiliza-
rea cloratului de sodiu injectat în cioată printr-o gaură 
realizată cu un burghiu.

10. Calendarul lucrărilor
Reușita unui aliniament depinde de respectarea calen-
daristică a lucrărilor de plantare și întreţinere și de ur-
mărirea lor cu consecvenţă, de-a lungul timpului.

Tabelul 1. Calendarul lucrărilor după Bourgery C. și Castaner D. (1996)

Anul Luna Lucrarea

1 VII – IX Lucrarea solului
Selecţionarea puieţilor în pepiniere

2

I – III Dezierbare chimică înainte de pornirea vegetaţiei
IV – V Dezierbare chimică după pornirea vegetaţiei

VI – VII Tăieri de formare în verde
VIII – X
XI – XII Tăieri de formare în repaus vegetativ

3-5

I – III
IV – V

VI – VII Tăieri în verde
VIII – X
XI – XII Tăieri de formare în repaus vegetativ

6-15
I – III
IV – X

XI – XII Eliminarea înfurcirilor și a ramurilor bazale de pe 
trunchiI – III

Concluzii
Conservarea arborilor de aliniament necesită:
 » Cunoștinţe de specialitate și nu improvizaţii
 » O gestiune susţinută, bazată pe un inventar, pe biosupra-
veghere și pe un program de ansamblu pe termen lung

Inventarul pe arbori, ori loturi de arbori va preciza spe-
cia, vârsta, vigoarea, modul de gestionare în trecut, par-
ticularităţile traseului și unitatea de peisaj și are la bază 
fișa de inventariere cu toate detaliile (Fig. 2.3).
Programul de ansamblu va preciza pe faze de dezvoltare 
lucrările care se derulează:
 » În faza de creștere juvenilă se fac: supravegherea anu-
ală, tăierea de formare , eliminarea ramurilor bazale, 
biosupravegherea prin analize foliare, depistarea dă-
unătorilor, tutorarea, mulcirea

 » În faza de creștere a adulţilor se fac lucrări susţinute 
de îngrijire, de depistare și combatere a dăunătorilor

 » În faza staţionară a maturităţii depline se fac lucrări de între-
ţinere a coroanei prin rărire și eliminarea ramurilor moarte

 » În faza de deperisare se fac intervenţii costisitoare 
pentru menţinerea stării fitosanitare

Pentru a asigura o coerenţă în intervenţii și o eșalonare 
a exploatării în timp și spaţiu este necesar un ghid de 
gestiune al aliniamentului și un calendar al lucrărilor.
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Abstract
Good practice guide for woody alignments
Preservating woody alignments demands:
Specialised knowledge, not improvisation
Suported management, based on an inventory, on biosurveillance and a long term balance programme
Tree or stands inventory will specify the species, age, vigourosity, previous management, peculiarities and land 
unity and has as basis the detailed inventory sheet. (Fig. 2.3).
The balance programme shall describe in terms of phases of development the ongoing work:
During the juvenile growth phase, annual supervision, formation pruning, removal of basal branches, biosur-
veillance using foliar analysis, pest detection, staking, and mulching are performed.
During the adult growth phase, sustainable care works, pest detection and control measures are performed
During the stationary phase of full maturity, crown care works using loosening and removal of dead branches 
are performed.
During dying phase, expensive interventions for maintaining plant health are performed.
In order to ensure coherence in interventions, and exploitation pattern in time and space, a good practice guide 
for woody alignments and work schedule are compulsory.
Keywords:woody alignment, preservation

Recenzie
Ullrich B., Kühn U., Kühn S., 2012: 
Unsere 500 ältesten Bäume-Ex-
clusiv aus dem Deutschen Bau-
marchiv/ Cei 500 cei mai bătrâni 
arbori ai noștri (preluaţi) exclusiv 
din Arhiva Germană a Arborilor. 
315p, BLV Buchverlag, München
Radu Stelian

Fig.1 Coperta cărţii

Apărută în condiţii grafice de ex-
cepţie, cartea (fig 1.) – o monografie 
album – cuprinde trei mari capitole: 
primul, introductiv (14 p.), al doilea 

(291 p.) prezintă portretele unui 
număr de 520 arbori foarte bătrâni 
(localizaţi în cele 12 landuri federa-
le), iar al treilea (14 p.), cinci anexe. 
Ea constituie, de fapt, o a doua edi-
ţie a lucrării cu același titlu, apărută 
în 2009 (320 p.)
Prolifici în domeniu, autorii au 
mai publicat în 2007 cartea „De-
utschlands alte Bäume”/Arborii bă-
trâni ai Germaniei (192 p.), iar în 
2005 și 2009 două ediţii intitulate 
„Arborii povestesc istoria. Despre 
teii (loc) de dans și dezbateri juri-
dice („teii tribunal”), arbori sanc-
tuare și arbori comemorativi din 
Germania” (160 p.).
În introducere, autorii ne descriu 
etapele elaborării lucrării de faţă, fac 
o prezentare cronologică a publicaţi-
ilor anterioare dedicate arborilor bă-
trâni și ne explică: metodologia mă-
surării circumferinţelor; criteriile de 
alegere a exemplarelor prezentate 
în lucrare; estimarea vârstei (bătrâ-
neţii) lor și măsurile de protecţie și 
îngrijire ale acestor arbori.
„Unii arbori sunt străvechi (uralte) și 
au supravieţuit în decursul a 20,30 
sau mai multe generaţii umane... Arbo-
rii multiseculari reprezintă o părticică 

din natura încă „neconsumată” (de om 
n.n.), ei cresc statornic și odinioară, 
oamenii își identificau prin „arborii de 
hotar” proprietăţile teritoriale”.
Paginile dedicate de autorii crono-
logiei publicaţiilor care au popu-
larizat până în zilele noastre arborii 
bătrâni din landurile și orașele libere 
germane sunt numeroase și demne 
de cunoscut, dar din motive de spa-
ţiu, ne vom limita la semnalarea eta-
pei de început a acestor publicaţii.
Reţinem faptul că, în jurul anului 
1900, se consolidează și aici ideea 
protejării tuturor monumentelor 
naturale care, ca și în ţara noastră, 
includeau obligatoriu și arborii 
bătrâni, deși în urmă cu un secol, 
aceste aspecte constituiau încă o 
problemă nebuloasă.
Astfel, între anii 1883 și 1900, în 
revista horticolă Gartenlaube apar 
deja 48 de articole despre „Arborii 
remarcabili din Germania”. În anul 
1900, Hugo Konwenz publică pri-
mul manual de Botanică forestieră, 
iar în 1906, el este numit Director al 
serviciului de Stat pentru îngrijirea 
monumentelor naturale din Prusia, 
moment ce reprezintă și începutu-
rile ocrotirii arborilor bătrâni.
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Pe baza unei analize retrospective a 
literaturii arboricole, autorii cărţii 
ajung la concluzia că circumferin-
ţa a fost întotdeauna caracteristica 
cea mai interesantă a unui arbore 
bătrân, deși în literatură se întâl-
nesc și alte componente măsurabile 
ale acestuia, precum înălţimea, cir-
cumferinţa sau diametrul coroanei. 
Dar acestea pot genera unele con-
fuzii, întrucât rupturile produse de 
vânt sau zăpezi, ca și secetele și alte 
șocuri ale condiţiilor de mediu pot 
provoca modificări semnificative 
ale coroanei. Uscarea, ruperea sau 
retezarea de către om a unor ramuri 
principale, urmate de o posibilă re-
generare a lor, afectează fizonomia 
coroanei, ca și vătămările provocate 
de uragane, trăznete sau incendii.
Tulpina este deci acea parte a ar-
borelui care în mod obișnuit rămâ-
ne intactă multă vreme și pe ea se 
aștern cu continuitate creșterile di-
urne/sezonale în grosime.
Bert Ullrich – primul autor al căr-
ţii și posesorul unei vaste biblioteci 
referitoare la arborii bătrâni – s-a 
decis pentru măsurarea arborilor la 
„talie”, la o înălţime care reprezin-
tă locul cel mai îngust al tulpinii și 
poate fi definit drept diametrul me-
diu al tulpinii.
În schimb, fraţii Ștefan și Uwe 
Kühn – care în 1996 au pus baze-
le Arhivei Germane a Arborilor 
„pentru documentare asupra arbo-
rilor frumoși, bătrâni și milenari 
din Germania” – au adoptat măsu-
rărarea circumferinţei acestor 
arbori la înălţimea de 1m. În ba-
zele de date se precizează și forma 
tulpinii unitară, cu 2 sau mai multe 
tulpini, ș.a.
În consecinţă, în fișele arborilor 
din carte se prezintă două valori 
diferite: prima reprezentând „talia” 
(după Ullrich), de regulă mai mică 
și mai veche și cea de-a doua repre-
zentând circumferinţa la înălţi-
mea de 1m, ambele cu specificarea 
anului măsurătorii.
O analiză atentă a fizionomei arbo-
rilor din carte ne îndreptăţește însă, 
să remarcăm faptul că și tulpina 
poate suferi modificări (excrescen-
ţe, gâlme, caneluri ș.a.) și mai ales 
are un dușman feroce, îndeosebi la 

bătrâneţe: putregaiul central, care 
de multe ori se dezvoltă și periferic, 
fragmentând puternic perimetrul 
iniţial, integral al scoarţei și albur-
nului la arborii senescenţi sau des-
picând tulpina.
În urma selectării (din Arhiva naţi-
onală) exemplarelor reprezentati-
ve, monografia cuprinde 520 arbori 
cu circumferinţa cea mai mare din 
Germania. După titlul cărţii, ar fi 
vorba despre arborii „cei mai bă-
trâni”, dar (după cum precizează 
și autorii) exprimarea este mai de-
grabă poetică decât tehnică, deoa-
rece „când vorbim de arbori bătrâni, 
ne gândim în mod deosebit la arborii 
groși, știind că un arbore gros este în-
totdeauna și bătrân, că un arbore sub-
ţire nu trebuie să fie inevitabil tânăr, 
iar înălţimea nu poate indica vârsta 
(bătrâneţea )”.
Dacă în privinţa grosimii tulpinii 
(a circumferinţei sau „taliei”), va-
lorile din lucrare sunt apropiate (în 
cazul aceluiași arbore), în privinţa 
estimării vârstei (bătrâneţii) cele 
două valori indicate în carte pentru 
același exemplar, prezintă diferenţe 
foarte mari, de ordinul zecilor și al 
sutelor de ani (la arborele nr.236 de 
510 ani), fapt ce ne ridică semne de 
întrebare asupra celor două date.
Cifra inferioară vine de la Bert Ul-
lrich, iar cea superioară, mult mai 
optimistă, de la Arhiva Germană 
a Arborilor. Ca o excepţie, în cazul 
speciilor exotice se prezintă o sin-
gură valoare, întrucât anul intro-
ducerii lor este bine cunoscut din 
documente și publicaţii.
În lipsa unor analize și serii dendro-
logice (numeroase, laborioase, cos-
tisitoare și poate chiar neindicate 
pentru astfel de arbori), datele pro-
gnozate sunt considerate provizorii 
și urmează – după cum precizează 
și autorii – să fie îmbunătăţite prin 
cercetări și metodologii nedistruc-
tive, în viitor. De asemenea, este cu-
noscut faptul că unele documente 
vehi și mai ales legendele pot pro-
duce confuzii, iar patriotismul local 
a generat în trecut exagerări, atât în 
privinţa vârstei, cât și a dimensiu-
nilor unor arbori. De aceea, deter-
minarea vârstei trebuie făcută în 
mod realist, ţinând cont de condiţi-

ile staţionale, de climă, de ritmul de 
creștere al speciilor (ex. spre deose-
bire de tei, stejarii au o creștere mai 
lentă, dar continuă), de creșterile 
rapide din tinereţe ca și de tendinţa 
îmbătrânirii, de efectul fertilizant 
al poluării din ultima perioadă și de 
alţi factori.
Scriitorii au elaborat un algoritm 
pe baza căruia se poate determina 
„presupusa vârstă”, iar Arhiva Ger-
mană a Arborilor a demarat măsu-
rători noi pentru intervalul 1984 
până astăzi.
Principiile de bază ale protejării 
și îngrijirii arborilor bătrâni au 
fost prefigurate prin Legea din 16 
iulie 1902 a ocrotirii Monumente-
lor Naturii care, într-un paragraf, 
prevede ca „arborii importanţi din 
punct de vedere cultural și al istoriei 
naturale, ca și arborii cu frumuseţe 
și particularităţi deosebite să fie puși 
sub ocrotire, ca monumente ale natu-
rii, tăierea sau vătămarea lor fiind in-
terzisă”.
În memoriile sale, același Conwenz 
stipula trei măsuri necesare dintre 
care, în primul rând, situa inven-
tarierea (detaliată n.n.) întrucât, 
„nu se cunoaște bine, nu poate fi 
protejat”. În al doilea rând, asigu-
rarea arborilor în teren (clari-
ficarea proprietarului și a eventu-
alului custode, etichetarea lor, iar 
arborilor necunoscuţi să li se dea 
un nume). În al treilea rând, arbo-
rele găsit și inventariat/înregistrat 
ca monument al naturii trebuie po-
pularizat prin anunţuri, în școli, 
în cadrul asociaţiilor ocrotitorilor 
naturii, presă, prin cărţi și ilustra-
ţii, care să genereze respect, iubire 
și protecţia necesară.
Pot fi însă și cazuri când localizarea 
unui arbore unicat, deosebit de va-
loros, este bine să rămână nepreci-
zată, anonimatul asigurându-i ast-
fel, securitatea.
În plus, prin lege se prevede ca 
Statului să-i revină obligativitatea 
asigurării costurilor de îngrijire și 
finanţarea acţiunilor de protecţie a 
arborilor bătrâni. În prezent însă, 
ocrotirea și îngrijirea unor astfel 
de monumente ale naturii revin, în 
majoritatea cazurilor, comunităţi-
lor locale.
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Pentru salvarea unor arbori vătă-
maţi sau periclitaţi se prevedeau și 
anumite tratamente, de genul cură-
ţirii scorburilor prin procedee chi-
rurgicale și plombării specifice.
În finalul introducerii se subliniază 
însă, faptul că „arborii știu, de multe 
ori, cel mai bine să oprească o ciuper-
că, un virus sau o vătămare mecanică, 
însă potenţialul lor de a se menţine de-
pinde, în mare măsură, de conștiinţa și 
iubirea oamenilor”.
Fotografiile și fișele tip ale ar-
borilor bătrâni constituie obiec-
tivul principal al cărţii și ocupă ur-
mătoarele 291 pagini.
Prezentarea arborilor se face în or-
dinea răspândirii lor pe landuri, cu 
numere succesive de la 1 la 520, în-
cepând cu o hartă a landului, în care 
arborii sunt localizaţi punctiform, 
prin numărul lor de ordine. Pe 
aceeași pagină cu harta (sau pe ur-
mătoarea) sunt enumeraţi și arbo-
rii respectivi din land cu numărul 
acordat, iar pe o nouă pagină, foto-
grafia în format mărit (16/22cm) a 
primului arbore descris.
Fotografiile celorlalţi arbori din 
land sunt mult mai mici (de regulă, 
una sau două pe pagină) și însoţite 
de descrierea arborelui respectiv.
Fișa tip a arborilor cuprinde ur-
mătoarele date generale:
 » Denumirea populară a speciei 
(la nevoie și cea știinţifică, dar în 
text), însoţită, de cele mai mul-
te ori de numele locului (oraș, 
parc, cimitir, curte, biserică, etc.) 
sau de un calificativ încetăţe-
nit sau cuvenit și obligatoriu pre-
cedat de numărul de ordine al 
arborelui;

 » Judeţul sau orașul;
 » Vârsta în ani, de regulă prin cele 
două valori amintite;

 » Talia în m și anul măsurătorii și
 » Circumferinţa (m) și anul măsu-
rătorii.

Calificativele/epitetele ce însoţesc 
în titlul arborelui denumirea germa-
nă a speciei se referă, de regulă, la di-
mensiunile arborilor (ex. uriaș, co-
los, mare, gros ș.a.) sau la vechimea 
lui (ex. originar, străvechi, multise-
cular, milenar ș.a.). Unele exemplare 

poartă în titlul lor nume dedicate în 
memoria unor personalităţi istorice 
(ex. regi, diferiţi conducători, etc.), 
religioase (ex. apostoli, sfinţi, epi-
scopi) sau unor evenimente petrecu-
te în jurul lor (ex. locuri de dans, de 
judecată, de vrăjitorie ș.a.)
În continuare, se prezintă succint 
caracteristicile principale, istoricul 
arborelui și, dacă este cazul, denu-
mirea știinţifică (în cazul speciilor 
mai puţin comune sau ale formelor).
În descrierea portretului și a ima-
ginii alăturate se fac precizări pri-
vind portul arborilor, accidentele 
suferite (rupturi, vătămări produse 
de trăznet, scorburi produse de pu-
tregai ș.a.), precum și intervenţiile 
culturale aplicate în decursul vieţii 
(retezări ale coroanei sau tulpinii, 
plombări, împrejmuiri, sprijinirea 
unor ramuri ș.a.).
Aceste texte cuprind în jur de 70 cu-
vinte și se încheie cu detalii privind 
localizarea (standard) arborelui, 
pentru a putea fi găsit cu ușurinţă 
de vizitatori, plecând de la niște re-
pere sau indicatoare cunoscute (lo-
calitate, șosea, biserică ș.a.).

O analiză mai detaliată a 
conţinutului lucrării
Cei 520 arbori, cei mai bătrâni din 
monografie, aparţin unui număr de 
38 genuri cu 52 specii, din care 39 
sunt foioase (majoritatea indigene, 
dar și unele introduse) și 13 specii 
de rășinoase, din care 6 sunt indi-
gene și 7 exotice. Majoritatea sunt 
arbori cultivaţi (plantaţi) în orașe, 
parcuri sau lângă biserici și au cres-
cut, de regulă, izolaţi.
Distribuţia în cadrul celor 12 lan-
duri a arborilor prezentaţi în lucra-
re, cu număr de exemplare, dar și de 
specii este următoarea: 1) Mecklen-
bur Vorpoemmern: 46 ex./18 sp.; 
2) Schleswig-Holstein cu Hamburg: 
17/7; 3) Niedersachs cu Bremen: 
44/15; 4) sachen-Anhalt: 19/13; 
5) Brandenburg cu Berlin: 36/14; 
6) Sachsen: 30/15; 7) Thüringen: 
24/16; 8) Hessen: 47/16; 9) Nordr-
hein-Westfalen: 59/21; 10) rhein-
land-Pfalz cu Saarland: 17/11; 11)
Baden-Würtemberg: 81/28 și 12) 
Bayern: 100 ex./26 sp.

Harta anexă (fig 2) prezintă landu-
rile, paginile din carte în care sunt 
descriși arborii componenţi și se-
riile numerelor de ordine. Numai 
câteva exemplare sunt „amintiri” ce 
au supravieţuit din forţele pădurii 
naturale din vremuri străvechi.
Din enumerările de mai sus se des-
prind și primele constatări care con-
firmă că: cei mai mulţi arbori bătrâni 
sunt în Bavaria (100 ex.), cele mai 
multe specii se întâlnesc în Baden-
Würtemberg (28 sp.), iar taxonii cel 
mai bine reprezentaţi la nivel naţio-
nal sunt: stejarul (Q.robur – 116 ex.), 
teiul cu frunza mare (111 ex.) și fagul 
(39 ex.). Împreună, aceste trei specii 
reprezintă jumătate din numărul to-
tal de arbori publicaţi (51,2%).
De aceea, parafrazându-i pe autori, 
putem afirma că Germania este nu 
numai ţara cetăţilor fortificate 
și a castelelor semeţe, ridicate 
pe culmi stâncoase, inaccesibile 
(dar întotdeauna înconjurate de 
păduri), ci și ţara stejarilor și a 
teilor multiseculari.
Și alte specii de foioase sunt rela-
tiv bine reprezentate: ulmi (25 ex.), 
anini (23 ex.), paltini (împreună cu 
arţarii și jugastrul – 23 ex.), frasinul 
(17 ex.), carpenul (16 ex.), dar și cas-
tanul bun, cu același număr (16 ex.).
Din cele 46 ex. de rășinoase indi-
gene sunt reprezentate 6 specii și 
anume: bradul (14), tisa (9), molidul 
(9), pinul silvestru (9), laricele (4) și 
zâmbrul (1 ex.).
Rășinoasele exotice sunt mai puţi-
ne ca număr (23 ex.), dar reprezen-
tate prin șapte specii: sequoia (6 
ex.), cedrul (5), duglasul (4), strobul 
(3), tuia (2), chiparosul de baltă (2) 
și metasequoia (1 ex.).
Deși destul de elaborioasă, operaţia 
de selectare de către noi a arborilor 
ce pot fi consideraţi drept „campi-
oni”, respectiv cei mai bătrâni ca 
vârstă (după Arhiva Germană) și/
sau cu circumferinţele cele mai 
mari, inclusiv cu indicarea locaţiei 
lor, este foarte utilă pentru stabili-
rea unor clasamente, la nivel naţio-
nal, dar și internaţional.
Pentru principalele specii de fo-
ioase din lucrare, campionii sunt 
următorii:
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 » Tilia platyphyllos (Schlenkfeld): 
nr.236, de 1260 ani și circumfe-
rinţa de 17,91m, urmat de nr.102 
(Königslutter) – 900 ani – 12,00m și 
de nr.82 (Heede) – 700 ani – 16,15m.

 » Quercus robur: nr.272 (Erle)– 850 
ani – 12,00m și nr.40 (Ivenacker) 
– 800 ani – 12,40m

 » Acer pseudoplatanus: nr. 428 
(Wamborg) – 600 ani – 9,00m

 » Ulmus laevis: nr. 155 (Gülitz) – 
520 ani – 9,70m și nr.43.(klotzow) 
– 500 ani – 8,45m

 » Fagus sylvatica: nr.437 (Oberlach) 
– 340 ani – 6,85m; nr.362 (Lai-
lekopf) – 330 ani – 7,60m; nr.295 
(Schwafheim) – 320 ani – 8,03m

 » Carpinus betulus: nr.80 (Kirchro-
de) – 350 ani – 5,22m și nr.123 
(Emeden) – 300 ani – 5,88m

 » Fraxinus excelsior: nr.351 (Lohren-
hof) – 300 ani – 6,80m și nr.359 
(Unteröschlöfen) – 300 ani – 6,75 m

 » Morus alba: nr.416 (mannheim) – 
250 ani – 5,60m

 » Alnus glutinosa: nr.14 (Karow) – 
240 ani – 5,07m și nr.136 (Blüm-
berg) – 180 ani – 5,74m

 » Salix alba: nr.372 (Aldingen) – 
200 ani – 8,26m și nr.298 (Meer-
busch) – 200 ani – 7,97m

 » Populus nigra pyramidalis: nr.212 
(Gelmeroda) – 200 ani – 5,42m

 » Populus nigra: nr.217 (Rüdesheim) 
– 121 ani – 7,85m

La rășinoasele indigene clasa-
mentul este următorul:

 » Taxus baccata: nr.425 (Balder-
schwang) – 1000 ani – 7,00m 
(„milenară”)

 » Abies alba: nr.443 (Bayerisch Ein-
stein) – 700 ani – 6,71m

 » Picea abies: nr.476 (Hinterstein 
Tal) – 500 ani – 6,71m

 » Pinus cembra: nr.468 (Steinernen 
Meer) – 500 ani – 3,43m

 » Pinus sylvestris: nr.113 (Pabsdorf) 
– 400 ani – 6,00m

 » Juniperus communis: nr.427 (El-
maner Gries) – 400 ani – 1,34m

 » Larix decidua: nr.215 (Nüssleshof) 
– 250 ani – 4,86m

De remarcat faptul că majoritatea 
rășinoaselor campioane sunt locali-

zate în Bavaria, cu excepţia pinului 
și laricelui.
La rășinoasele exotice clasamen-
tul este următorul, iar vârsta ne 
conduce cu precizie la anul introdu-
cerii:

 » Cedrus libani: nr.361 (Weinheim) 
– 290 ani – 5,59m

 » Pinus strobus: nr.193 (Behringen) 
– 280 ani – 4,53m

 » Taxodium distichium: nr.265 
(Schloss Dyct) – 210 ani – 6,80m

 » Thuja plicata: nr.461 (Schloss 
Mattsres) – 180 ani – 4,42m

 » Pseudotsuga menziesii: nr.337 (No-
chfelden) – 150 ani – 5,13m

 » Sequoiadendron giganteum: nr.407 
(Simersfeld) – 150 ani – 8,72m

Dat fiind interesul crescut faţă de 
astfel de clasificări, această listă a 
„campionilor” o putem extinde și la 
alţi taxoni importanţi, precum:

 » Ginko biloba: nr.108 (SiHi-
chenbach) – 230 ani – 4,65m

 » Liriodendron tulipifera: nr.189 
(Wechselburg) – 200 ani – 5,12m

 » Platanus x hispanica: nr.167 
(Oetzschau) – 300 ani – 9,04m

 » Quercus rubra: nr.174 (Dresden) – 
200 ani – 5,12m

 » Robinia pseudoacacia: nr.35 (der-
sekow) – 280 ani – 5,05m

 » Sophora japonica: nr.52 (Ham-
burg) – 180 ani – 5,80m și

 » Juglans nigra: nr.341 (Schloss 
|Ebnet) – 170 ani – 6,57m

Situaţia arborilor consideraţi mile-
nari, merită și ea o succintă analiză. 
Nouă arbori (patru tei, patru stejari 
și o tisă), consideraţi (din patrio-
tism local) sau dataţi în documente 
ca având vărsta de peste 1000 ani 
(„milenari”, menţionat în titlul por-
tretului respectiv, s-au dovedit în 
urma examinării lor de către autorii 
cărţii a fi mult mai tineri).
Astfel, teii cu nr. 100 și 230 au văr-
ste maxime de numai 800 ani și cir-
cumferinţe de 13,55m și respectiv 
de 14,30m; stejarul cu nr.196 are, 
de asemenea, 800 ani și 11,00m cir-
cumferinţa, iar ceilalţi trei au vâr-
ste de 650 ani (două ex.) și unul de 
500 ani. Tisa cu nr.183 are numai 
500 ani și 11,00m circumferinţa.

In schimb, teiul de la nr. 236, menţi-
onat anterior drept „campion” este 
cel mai bătrân arbore, având vâr-
sta de 1260 ani, fără a beneficia de 
calificativul „milenar”, ca și tisa cu 
nr.425, menţionată în clasamentul 
rășinoaselor indigene (poziţia 1).

Privitor la portretele 
arborilor bătrâni
Un număr de 410 arbori – din cei 
520 prezentaţi în lucrare – este 
însoţit de fotografii color de o de-
osebită calitate artistică, în timp 
ce pentru restul de 110 arbori, din 
motive neprecizate, fotografiile lip-
sesc, dar fișele lor cuprind aceleași 
elemente informative.
Este greu de descris în cuvinte por-
tretul unui număr așa mare de ar-
bori din specii diferite, de vârste 
foarte diferite, crescuţi în decursul 
secolelor în condiţii staţionale, cli-
matice, dar și istorice atât de dife-
rite ale întinsului teritoriu german.
Parcurgând această vastă fototecă 
din monografia-album, în care fie-
care arbore are portretul său indivi-
dual/singular, fără a se confunda cu 
altul, vom încerca totuși o serie de 
grupări mai mult sau mai puţin su-
biective ale arborilor, pe baza unor 
caracteristici morfologice, frapante 
percepţiei noastre vizuale.
După habitusul și unele particula-
rităţi individuale, am putut stabili 
următoarele 10 categorii mai mult 
sau mai puţin distincte ale exem-
plarelor ilustrate în lucrare, după 
cum urmează:
Arbori cu aspect „maiestuos” în 
ciuda vârstei înaintate, cu tulpini 
întregi și coroane normal dezvolta-
te în lărgime și înălţime, bine con-
servate, corespunzătoare formei 
sau habitusului specific, regăsit în 
tratatele de dendrologie, însumând 
un număr de aprox. 80 exemplare 
foioase și aproape toate rășinoase.
Arbori încă destul de viguroși și 
sănătoși, cu tulpina normală și nu-
meroase ramuri principale, bine 
dezvoltate, — orizontale sau as-
cendente, cu un habitus apropiat de 
clișeul tip al speciei, dar parţial mo-
dificat în decursul timpului – aprox. 
45 ex. foioase.
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 » Arbori cu trunchiul retezat (sau 
rupt) în tinereţe, la diferite înăl-
ţimi, cu ramuri joase, orizontale, 
foarte viguroase, din care s-au 
dezvoltat ulterior numeroase ra-
muri verticale (6-8-10 sau 12), 
formând o coroană nouă, bine 
dezvoltată, impunătoare, pe care 
unii autori i-au numit „arbori can-
delabru” – aprox. 34 ex. foioase.

 » Arborii cu trunchiul sau coroa-
na retezate (sau rupte) anterior, 
la diferite înălţimi, cu mai mul-
te ramuri groase, ascendente, în 
continuarea trunchiului rămas, 
neregulat și asimetric dispuse, 
în prezent, parţial scorburoși, cu 
habitus modificat, depărtat de cel 
specific/nominal – aprox. 50 ex. 
foioase.

 » Arbori foioși, cu tulpina retezată 
timpuriu, aproape fără ramuri noi 
deasupra tăieturii sau cu câteva 
ramuri deformate de furtuni, cu 
scorburi centrale și exterioare 
puternic dezvoltate, ce se men-
ţin în picioare numai cu ajuto-
rul unor fragmente dispersate 
ale tulpinii sau scoarţei încă vii. 
Acești „butuci gigantici”, puternic 
scorburoși, cu aspect neuniform, 
care se încăpăţânează să înfrun-
te, în continuare, capriciile vre-
mii sunt demni de compătimire 
și respect. În ciuda aspectului in-
estetic, ei sunt menţinuţi cu gri-
jă, din respect pentru trecutul și 
personalitatea lor, o cronică vie 
a așezării și locului respectiv. Un 
număr de aprox. 45 ex. de foioase 
se poate include în acasta catego-
rie. Arborii care au suferit tăieri 
ale vârfului uscat, ale ramurilor 
moarte sau retezarea trunchiului 
la diferite înălţimi în scopul rege-
nerării/refacerii – de genul celor 
practicate în cadrul categoriilor 
3,4,5 de mai sus – poartă în litera-
tura arboricolă diferite denumiri: 
pollard în engleză, tétard în fran-
ceză și kopfbaum, abgehanenbaum, 
ș.a. în germană.

 » Arborii cu scorburi puţin dezvol-
tate, de mici dimensiuni, unele 
zidite (plombate), cu dezvoltare și 
habitus relativ normal și specific 
– un număr de aprox.45 ex.

 » Arborii împrejmuiţi cu gărduleţe 

(simbolice) din lemn sau metal 
în jurul tulpinii lor, cu habitus și 
dezvoltare normală – aprox.28 ex.

 » Arborii cu excrescenţe (umflături 
sau cancere) mari pe tulpină și 
uneori cu baza tulpinii puternic 
dezvoltată în lărgime („cu picioa-
re de elefant”), dar cu creșteri și 
habitus  normale – aprox.31 ex.

 » Arbori cu dezvoltare și habitus 
normale, dar cu ramurile infe-
rioare orizontale sau aplecate, 
sprijinite cu proptele de lemn sau 
metalice, pentru evitarea ruperii/
dezlipirii lor de trunchi – aprox.25 
ex.foioase.

 » Arbori cu caneluri dezvoltate 
(aprox.10 ex.) și/sau cu contra-
forţi puternici (aprox.10 ex.), cu 
habitus și dezvoltare relativ nor-
male – aprox.20 ex. în total.

În final, facem menţiunea că mulţi 
arbori vizionaţi se pot încadra în 
două sau mai multe din categoriile 
de mai sus, confirmând o mare va-
riabilitate fenotipică a habitusului 
actual/recent, modelat în decursul 
secolelor.

Referitor la scorburile 
arborilor bătrâni
Un număr de 125 arbori din lucra-
re, analizaţi de noi (din care 59 sunt 
tei, 27 stejari și 10 ulmi, iar restul 
de 35 aparţin altor 14 specii) pre-
zintă scorburi evidente, de diferite 
mărimi, pe care le-am clasificat ori-
entativ, după mărime/extindere în 
patru mari clase/categorii (I-IV).
Frecvenţa acestor scorburi este de 
aprox 11% în cazul clasei I (scor-
buri puţin dezvoltate, incipiente), 
26% în cazul clasei a II a (scorburi 
mijlocii ca mărime și extindere), 
42% în cazul clasei a III a (scorburi 
mari, puternic dezvoltate) și 21% în 
cazul clasei a IV a (scorburi foarte 
mari, foarte dezvoltate și la exteri-
or – periferie – care subminează su-
pravieţuirea unor exemplare foarte 
vârstnice.
Pentru primele două specii – cele 
mai frecvente – s-a putut stabili o 
anumită corelaţie între vârsta exem-
plarelor și mărimea/dezvoltarea 
scorburilor produse de putregaiuri.
La teii bătrâni, scorburile apar la 

toate vârstele cuprinse între 400 și 
900 ani, cel mai frecvente fiind cele 
de gradul/clasa III (aprox. 50%) și 
IV (aprox. 30%), prezente după vâr-
sta de 500 ani.
La stejarii analizaţi, scorburile cele 
mai frecvente sunt de gradul III 
(aprox.37%), cele de gradul I și II 
(aprox. câte 26%), iar cele de gradul 
IV (numai 15%).

Anexele lucrării cuprind:
 » O bibliografie cu 172 titluri, din-
tre care 8 se referă la literatura 
internaţională din domeniu, 22 la 
Germania (în general) și restul de 
142, la landurile și orașele libere 
din harta anexă (Fig.2)

 » Un registru alfabetic al arborilor 
cu indicarea speciilor, a locurilor 
și paginii dinlucrare, la care sunt 
descriși.

 » O hartă a landurilor (cu orașele 
anexe) în care sunt menţionate 
paginile și numerele deordine ale 
arborilor din landul respectiv

 » Succinte biografii ale celor trei au-
tori și

 » Autorii fotografiilor cu indica-
reainiţialelor celor trei și numărul 
arboreluiprezentat.

Fig.2. Harta sinoptică (p.317) cuprinzând 
landurile germane, paginile ce le revin și serii-

le numerelor de ordine ce le revin arborilor 
prezentaţi

Ne exprimăm convingerea că aceas-
tă recenzie amplă – de fapt o anali-
ză detaliată a lucrării va fi utilă pen-
tru cei ce iubesc și sunt preocupaţi 
de ocrotirea arborilor remarcabili.
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Plopii fără soţ din Bucium – Iași,  
la vârsta de 302 ani

IONEL LUPU, DAN PANAITE, VLAD RACHIERU, LOREDANA CANTEMIR

1. Introducere
În anul 1967, monumentalul grup ”Plopii fără soţ” din 
cartierul ieșean Bucium număra 23 de exemplare. As-
tăzi mai există în viaţă 16/17 exemplare, într-un loc și 
alte 4 în apropiere. În spatele soclului cu bustul poetu-
lui Mihai Eminescu există o îngemănare a 2 plopi de la 
bază și până la 4 m înălţime astfel că, numărul lor actu-
al este interpretabil.
Ultimii doi plopi afectaţi de vânt au fost înregistraţi în 
luna august 2009: unul a fost rupt aproximativ la o tre-
ime, iar al doilea de la colet, iar din rădăcinile lui nu au 
mai ieșit drajoni. Atunci s-a pierdut efectiv un singur 
exemplar pentru că celălalt trăiește în continuare cu 
numai o treime din înălţimea iniţială (fig. 4).

Fig. 1 – Grupul mare de 16/17 plopi albi în perioada de repaus vegetativ 
constituie un pericol pentru construcţiile vecine 

(The large group consisting in 16/17 poplars in the winter break repre-
sents a danger for the houses in proximity).

În interiorul grupului mare au mai rămas trei cioate 
uscate și decojite, înalte de 2-3 m, de la alte exemplare 
rupte de vânt, mai vechi.
Acum, grupul Plopii fără soţ, ocupând o suprafaţă de 
aproximativ 3500 m2 este amenajat sub forma unui 
scuar, cu 10 bănci metalice fără spătar, vopsite în verde 
și se află la o distanţă de 8 km faţă de centrul istoric (cu 

Primăria, Teatrul naţional, Mitropolia).
Interesant este habitusul acestor plopi (fig. 1), coroane-
le lor având o evidentă cilindricitate. Negulescu și Să-
vulescu (1957) au menţionat: „Coroana […] la bătrâneţe 
se rărește și se dezvoltă neregulat în lături”, iar Kolay et al. 
(1956) spunea că Populus alba are ”coroană largă”. Deși 
au o varstă înaintată, plopii din acest ansamblu nu au 
dezvoltat această caracteristică.

2. Metoda de cercetare
2.1 Aspecte investigate
La sfârșitul lunii aprilie 2014, urmărind perioada de în-
florire a plopilor, un colectiv de speciliști alcătuit din dr. 
ing. I. Lupu, drd. ing. D. Panaite și arh. peis. V. Rachieru 
s-a deplasat la grupul ”Plopii fără soţ” cu un burghiu 
Pressler, un dendrometru, o ruletă specială și pagini xe-
rocopiate din mai multe dendrologii, pentru investiga-
rea următoarelor aspecte:
 » Determinarea taxonilor din acest grup de arbori;
 » Măsurarea parametrilor dendrometrici (diametre, 
înălţimi), extragerea de carote lemnoase pentru afla-
rea lăţimii actuale a creșterii anuale în grosime;

 » Verificarea stării de sănătate a tulpinilor cu ajutorul 
burghiului Pressler.

În primul rând, am constatat că anul acesta plopii nu au 
înflorit, fie din cauza bătrâneţii (302 ani), fie din cauza 
putregaiului din interior (82% din conţinutul lemnos), 
fie din ambele cauze. De asemenea, nu se manifestă fe-
nomenul de drajonare (Haralamb 1967).

2.2 Verificarea identităţii botanice
Pe unul din exemplarele gemene este inserată o plă-
cuţă cu inscripţia ”Populus x canescens – Plop cenușiu”. 
Populus x canescens S. este un hibrid natural între Po-
pulus alba L. și Populus tremula L. cu caractere interme-
diare. Noi nu am găsit: 1. Lujerii cenușii tomentoși, ci 
alb tomentoși cum este creta. 2. Frunzele pe revers nu 
sunt cenușii tomentoase, ci nivaceu-alb-tomentoase. 3. 
Frunzele nu sunt ciliate pe margini. 4. Coroanele nu 
sunt largi și ovoidale, ci oarecum cilindrice. 5. Scoarţa 
la bătrâneţe nu este ușor brăzdată, ci adânc brăzdată, 
pietroasă (fig.2). Așadar ”Plopii ...” par să aparţină spe-

Arbori excepţionali
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ciei Populus alba L.
Taxonul nu poate fi încadrat la Populus alba L. var. py-
ramidalis Bge., care este exotic, originar de undeva din 
estul Asiei, cu scoarţa netedă și la bătrâneţe. De aseme-
nea, nu poate aparţine nici unităţii sistematice P. alba 
pyramidalis cu reversul frunzelor cenușiu-tomentos.

2.3 Elemente dendrometrice
 » Diametrul mediu la 1,30 m – 124 cm (variaţie 90 – 
153 cm),

 » Înălţimea medie a grupului – 36,50 m (variaţie 33 – 
39 m),

 » Creșterea actuală în grosime (burghiul Pressler) – 
1,20 mm/rază și 2,40 mm/diam.,

 » Volumul mediu suprateran este 18,879 mc (variaţie 
între 9,946 mc – 28,745 mc),

 » Vârsta medie a plopilor – 302 ani (variaţie 233 – 371 ani).
Pentru măsurarea volumelor individuale la asemenea 
vârste și dimensiuni depășite faţă de tabelele de cubaj 
și tabelele de producţie a fost utilizată formula empiri-
că Fankhauser, verificată după tabelele lui V. Giurgiu și 
colab. (2006) și adaptată pentru vârste mari, prin redu-
cerea coeficientului 0,6 la 0,58:

(diametrul în decimetri)

2.4 Verificarea sănătăţii tulpinilor
Au fost extrase carote de lemn doar de la două exempla-
re: alburnul sănătos măsoară numai 1-7 cm lăţime (!!!), 
restul carotelor fiind un putregai friabil, umed, brun 
închis și cu miros neplăcut. La unul din arbori, lichidul 
brun aflat sub presiunea burghiului a pătruns în interi-
orul instrumentului și a colorat în brun închis și stratul 
lemnos sănătos (fig. 3).
Ciuperca sau ciupercile xilofage încă nu au fost identi-
ficate.
După S.I. Vanin (1953), p. 295, greutatea specifică apa-
rentă a putregaiului la umiditatea de 12% (umiditatea 
mobilierului de birou) este de 0,26 g/cm3 la Populus tre-
mula faţă de 0,59 la lemnul sănătos al aceleiași specii, 
de 2,24 ori mai mică. După același autor, pag. 297: duri-
tatea lemnului în stadiul final de putrezire este de 17-35 ori 
mai mică decât aceea a lemnului sănătos.
Pentru tratamentul cu fungicide foarte importantă este 
precizarea că putregaiul are o mai mare permeabilita-
te pentru apă decât lemnul sănătos! De la disciplina de 
meteorologie știm că, în cazul vânturilor în rafale, când 
frecvenţa rafalelor se apropie ca valoare de frecvenţa de 
vibraţie proprie a arborilor, atunci se produce fenome-
nul de rezonanţă și arborii sunt doborâţi (Bălănică & 
al. 1955).
În momentul de faţă, Plopii... sunt un real pericol în pri-
mul rând pentru vizitatorii parcului (nu puţini, datori-
tă faimei plopilor), dar și pentru mașini și construcţiile 
învecinate (fig.1) atunci când vântul sulfă în rafale și 
poate induce rezonanţa în arbori.

3. Rezultate și discuţii
Cel mai important rezultat obţinut este acela că grupul 
de arbori ”Plopii fără soţ”, precum și grupul mai mic de 
patru arbori situat la câteva sute de metri distanţă, se 
află într-o situaţie limită, existenţa lor depinzând de 
vânturile în rafale.
Nu se pune problema extragerii lor. Singura soluţie este 
distrugerea ciupercii prezentă în tulpinile acestor ar-
bori. Prima urgenţă este deci identificarea ciupercilor 
care distrug lemnul în interior, până la creșterile din 
ultimii ani (fig. 2).

 Fig. 2 – Scoarţa ”Plopilor fără soţ” este adânc brăzdată iar alburnul 
aparent sănătos are o lăţime ce variază între 1-7 cm. 

(The poplar’s bark is deeply crusted and its aparently healthy alburnum 
varies beetween 1 and 7 cm).

A doua urgenţă este reprezentată de convingerea autori-
tăţii responsabile (în speţă, Primăria Municipiului Iași) 
pentru a finanţa un tratament împotriva ciupercilor xi-
lofage, prin injectarea arborilor cu fosfit de potasiu, dar 
și tratarea rădăcinilor prin intermediul solului.
 Metoda injectării arborilor bolnavi se bazează pe mai 
multe metode de tratare: stropirea bazei trunchiului, 
tratarea abundentă a solului, injectarea cu și fără presi-
une (Orlos 1954, Kratchievici 1958, Mocanu 1958, Gu-
est et al. 1995, Tattar et al. 1998, Zillmer et al. 1991, 
Helson et al. 2001, Diczbalis et al. 2004, Chira et al. 
2005, James et al. 2006, Garbelotto 2009, Tanis et al. 
2009, McMahon 2010, Harrell 2013).
Echipa noastră de proiect a stabilit ca tratarea arborilor 
să se facă prin două metode: injectarea arborilor la colet 
cu câte 200 ml fosfit de potasiu / arbore, de două ori / 
an, la o distanţă de 3 luni și prin tratarea solului cu câte 
3 kg fosfit de potasiu – vrac/arbore, tot de două ori.
Un rezumat al devizului analitic de cheltuieli cuprinde:
 » Manoperă (degajarea ierburilor și a gunoaielor de la 
baza arborilor, executarea găurilor în lemn, injectarea 
cu fosfit de potasiu, analizale microscopice de labora-
tor, fișele arborilor) .........................................4.683 lei;

 » Materiale și unelte (fosfit de potasiu, plute, vopsea, 
burghie)  ..........................................................5.651 lei;
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 » Transporturi materiale și persoane (11 km + 11 km) 
 ............................................................................ 717 lei;

 » Alte cheltuieli (cote asupra manoperei, TVA etc.) 
 ......................................................................... 6.634 lei

Total tratamente: injectări în tulpini și la sol: 
............................................................. 17.685 lei

Fig. 3 – Carotele de lemn extras cu burghiul Pressler de la două exem-
plare de Populus alba 

(Wood samples extracted with the Pressler drill instrument at two 
white poplars).

Principalii parametri ecoprotectivi ai „plopilor fără soţ”

Volumul mediu suprateran - 18,879 mc
Creșterea anuală în grosime (x2 

inelul annual de creștere) - 2,40 mm/an

Volumul mediu la Φ123.76 (am 
scăzut inel 2013) și hm-36.50 m

-

V= (0.58x12,376 dm)2x36.50/100 
=18,806 mc

V1-V2=18,879 mc = 0,073 mc 
lemn de un an

Fig. 4 – Plopul alb rupt de vânt în luna august 2009 
(White poplar torn by the wind in aug. 2009)

Pentru obţinerea, prin procesul de fotosinteză, a unei 
tone de biomasă, arborii sănătoși, maturi, consumă 1,8 
t CO2 și eliberează în atmosferă 1,3 t de oxigen.
 » 0,073 m3 x 0,4 t/m3 = 0,0292 t lemn uscat / arbore;
 » 0,0292 t x 1,8 t CO2 = 0,0526 t CO2 consumat / arbore
 » 0,0292 t x 1,3 t O2 = 0,03796 t O2, eliberat / arbore

Cei 21 plopi de 302 ani consumă anual 1103,76 kg CO2 
și eliberează 797,16 kg O2. De
asemenea, ei reţin aprox. 2364 kg pulberi fine din at-
mosferă, însumând aproape 50 kg pulberi/an, care se 
reîntorc la suprafaţa solului.
După Teiul lui Eminescu din Grădina Copou (cca. 540 
ani), un alt obiectiv turistic din Iași, arhicunoscut la 
nivel naţional, este acest grup de arbori arboricol, ce 
reprezintă un monument în memoria poetului Mihai 
Eminescu.

Este foarte important, ca în viitor să se urmărească pro-
tejarea acestor plopi care au rezista intemperiilor atâta 
vreme (302 ani) astfel ca generaţiile viitoare să se poată 
bucura în continuare de „Plopii fără soţ”.
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Abstract
The odd poplars from Bucium, Iași aged 302
The Populus alba (white poplar) group from Bucium district of Iasi, known nationally as the „Odd Poplars“ is 
currently in a limit situation:
1. The trees don’t bloom;
2. Strains are affected by brown fungus 82 %;
3. Apparently healthy sapwood is between 1-7 cm wide;
4. Roots are aging and no longer produce suckers;
5. Fortification treatments with fertilizer & fungicide products at the base of the stems and in the ground are 
required.
The cost of an annual treatment repeated after three months is estimated to 17.685 lei (3.970 euro). At the mo-
ment, the Poplars are a real danger to humans, cars and neighboring buildings when the wind gusts can induce 
resonance in the trees!
Keywords: Populus alba,odd poplars, treatment, cost
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Arbori excepţionali din Maramureş

IOAN NĂDIȘAN

1. Cornul de excepţie de la Şişeşti
Localitatea Șișești este legată de numele lui Vasile Lu-
caciu – supranumit – „Leul de la Șișești” – luptător 
pentru drepturile românilor și unirea Transilvaniei cu 
România. Este cunoscut faptul că Vasile Lucaciu a sti-
mulat mult dezvoltarea pomiculturii din această așeza-
re și nu numai. Aici, spre sfârșitul sec. al XIX – lea a cre-
at o Școală confesională cu predare în limba română. Pe 
școlari i-a învăţat să altoiască. Drept recompensă pen-
tru elevii mai silitori le oferea pomi fructiferi altoiţi. Se 
vorbește chiar de un măr altoit care îngloba șapte soiuri 
diferite, care a fost dăruit cadou celui mai bun elev. Și 
astăzi mai pot fi văzute prin grădini exemplare izolate 
de meri sau peri de pe vremea aceea.

Fig.1-2 Exemplar excepţional de Cornus mas în vârstă de 300 ani

În grădina lui Tenţiș Vasile de 62 de ani, pensionar-
miner, din locul cunoscut „Pă Dâmbul Mare”, nr. casei 
263, în apropiere de horincie, poate fi admirat – Cornul 
de excepţie, care depășește vârsta de 300 de ani, un 
adevărat fenomen natural ce sfidează timpul cu intem-
periile sale, exemplar rarisim, care merită să figureze 
printre monumentele naturii. Proprietarul susţine 
că a încercat să afle vârsta cornului și apreciază că tot 
așa este cunoscut de cel puţin zece generaţii, „din moși 
strămoși – strămoși, fiind de bună samă singurul martor 
viu al ultimei năvăliri a tătarilor.
Cornul (Cornus mas) face parte din Familia Corna-
cee. Câteva date biometrice ale Cornului de excep-
ţie: Circumferinţa trunchiului la 1,30 m este de 2,52 

m. Trunchiul este unic pînă la 1,80 m de unde pornesc 
șapte ramuri vânjoase, urmate de alte ramuri de mai 
multe generaţii, din ce în ce mai subţiri, ultimele fiind 
în număr de cel puţin 30, cu o creștere verticală și lungi 
de circa 8 m.
Trunchiul, în interior este afectat nesemnificativ de 
o ciupercă la bază, ceea ce demonstrează o rezisten-
ţă deosebită a speciei faţă de dăunători. Coroana este 
globuloasă și densă, avînd o înălţime de circa 10 m, iar 
circumferinţa coroanei depășește 15 m. Are frunze lat-
ovale și flori mici, galbene, grupate umbeliform. Fruc-
tele sunt drupe de culoare roșie, cu gust acrișor, comes-
tibile și conţin zahăr, tananţi, proteine, acizi organici, 
vitamina C, substanţe minerale.
Cornul se numără printre primele plante care înfloresc 
primăvara și printre cele dintâi care-și leapădă frunzele 
toamna. Starea vegetativă este încă relativ bună. Cîteva 
crengi mai vechi sunt uscate dar neafectate de putregai, 
doar invadate de licheni și mușchi. Fructifică în fiecare 
an, indiferent de vreme sau intemperii. Din coarne, pro-
prietarul prepară : compot, dulceaţă, sirop, chiar și ţui-
că sau vin. De remarcat un număr de trei drajoni tineri, 
care au apărut din rădăcinile puternice. Lângă trunchi 
crește o viţă de vie în vârstă de peste șapte decenii, care 
în mod intenţionat este neîngrijită, dar cu toate acestea 
este bine primită de ramurile cornului și fructifică în 
fiecare an.
Lemnul fiind deosebit de tare, omogen, este folosit în 
strungăria fină. Din el se fac suveici, bastoane, mînere 
de umbrele, roţi pentru angrenaje. Pe la mijlocul seco-
lului al XVIII-lea ţara noastră exporta lemnul de corn 
tocmai în Egipt unde era folosit pentru confecţionarea 
gârbacelor, toiegelor și măciucilor. (Nania, I, 1977). 
Atât scoarţa, cât și frunzele sau fructele au o valoare te-
rapeutică, cu proprietăţi astringente, antidiareice, anti-
dizentereice, antihelmintice. Cornul este o foarte apre-
ciată specie meliferă, care înflorește primăvara, foarte 
devreme. Este utilizat și ca arbust decorativ. Toate păr-
ţile plantei au și proprietăţi tinctoriale. Din frunze se 
obţine culoarea vegetală roșie, iar din fructe și scoarţă 
culoarea neagră.

2. Tisa de la Repedea
Tisa (Taxus baccata) – Repedea – În locul numit „Jo-

Arbori excepţionali
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lob” – proprietatea lui Ioan Mahniuc.
Date biometrice: Circumferinţa trunchiului = 3.29 m.; 
Înălţimea = 25 m.; Circumferinţa coroanei = 40 m.; Vâr-
sta = mult peste 500 de ani. Stare vegetativă foarte bună.
Cu siguranţă este campionul veteranilor vegetali din 
judeţ și din ţară, dacă nu și din Europa (?), depășind cu 
mult vârsta de 500 de ani, se situează pe locul I în Ro-
mânia și locul 6 în Europa. Vegetează în câmp deschis, 
la altitudinea de circa 800 m, la nord de centrul locali-
tăţii și la o depărtare de circa 2 km. Exemplarul a fost 
semnalat de prof. biolog Vasile Conţ din Coruia, care 
l-a „ascuns” vreme de peste două decenii din conside-
rente de conservare. Doi oameni cu braţele desfăcute nu 
sunt suficienţi pentru a-i cuprinde trunchiul de colos.
 După circumferinţa tulpinii se situează pe locul 2 în 
România și locul 8 în Europa. Fructifică abundent în fi-
ecare an. La distanţă de câteva sute de metri vegetează 
alte două exemplare tinere din această specie.
Tisa de la Repedea – deţine recordul absolut la 
înălţime – fiind cel mai înalt arbore din România 
și din Europa– și nu numai, fiind totodată și „simbo-
lul” arborilor autohtoni de la noi.

Fig.3-4 Exemplar exceptional de Taxus baccata,campion european la 
înălţime și pe locul 2 în România și locul 8 în Europa, la circumferinţa 

tulpinii

Alăturat, se anexează pagina privind ierarhizarea exem-
plarelor de tisă în Europa , conform Registrului Naţio-
nal al Arborilor Excepţionali din România, elaborat de 
Bolea V. ( 2013 )

Taxus baccata L. – Tisa

Nr. Localizare Înălţime(H) m Autorii, lucrarea, data publicării
1 România,Maramureș-Repedea Jolob 25,oo Vasile Conţ, Ioan Nădișan,2014
1 Marea Britanie 24,00 123RedRob, 2013
2 Germania 14,00 Rainer Lippert, 2013
3 Slovacia 12,60 Martin Miklanek, 2013
4 Olanda 12,50 Leo Goudzwaard, 2011
5 România, Parcul Titulescu, Braşov 7,50

Nr. Localizare Circumferinţa (m) Autorii, lucrarea, data publicării
1 Franţa 12,44 WiPe, 2012
2 Marea Britanie -11,50 Henk van Boeschoten, 2011
3 Italia 7,50 Iimba, 2011
4 Spania -5,60 Information sign.
5 Ungaria 4,37 Gyorgy Posfai, 2006
6 România, Capu Câmpului, com. V. Moldovei, Suceava 3,77
7 Slovacia 3,60 Martin Miklanek, 2003
8 România,Maramureș-Repedea 3,29 Vasile Conţ, Ioan Nădișan,2014
9 Belgia 3,11 Tim B, 2006

10 Austria 2,58 Mrgreen, 2013
11 Germania 2,36 Rainer Lippert, 2013

Nr Localizare Vârsta (ani) Autorii, lucrarea, data publicării
1 Marea Britanie 2263 Tim B, 2011
2 Spania 1513 Delanuez, 2012
3 Polonia 1272 Piotr Gach, 2011
4 Franţa 1113 Wim Brinkerink, 2012
5 Marea Britanie (2 ex.) 1013 Jeroen Philippona, 2011
6 România, Maramureș-Repedea 1000 ?
6 Germania 913 Rainer Lippert, 2012
7 Belgia 781 Tim B, 2013
8 Slovacia 663 Martin Miklanek, 2012
9 Cehia 513 Pavel Hoessl, 2013

10 România, Pângăraţi, Neamţ 500
11 Spania 413 Han van Meegeren, 2011
12 Cehia 433
13 Olanda 363 Wim Brinkerink, 2012
14 Slovacia 303
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Nr Localizare Vârsta (ani) Autorii, lucrarea, data publicării
15 România, Baia Sprie, Baia Mare 300
16 Austria 233 Mrgreen, 2012
17
18 Germania 219
19 Germania 213
20 România, Capu Câmpului, Com. Valea Moldovei, Suceava 200
21 România, Str. Tunari nr. 34, Bucureşti 100
22 România, Str. Ştirbei Vodă, Bucureşti 100
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Abstract
Outstanding trees in Maramureș
Located in Maramureș, in Șișești, in Tenţiș Vasile‘s garden (house no 263) an outstanding sample of Cornus mas 
is growing. Its main features are: 300 years old, log circumference of 1.30 m and 2.52 height, crown circumfe-
rence of 15 m and 10 m height.
Also in Maramureș, at Repedea, in a place called Jolob, a 50 m years old sample of Taxus baccata is growing in 
great vegetation condition. The height of 25 m (no 1 in Europe), trunk circumference of 3.29 m (no in Romania 
and no 8 in Europe) and crown circumference of 40 m made this sample a symbol of Romanian indigenous trees.
Keywords: outstanding tree, Cornus mas, Taxus baccata

Recenzie
Nădișan Ioan, Bologa Vasi-
le, 2012 „Surse hidrominerale 
și microstaţiuni balneare din 
Maramureș”, 358 p., 35 foto co-
lor, 1 hartă, Editura Universită-
ţii de Nord, Baia Mare

Din tezaurul cu legende, tradiţii, 
păduri, arbori excepţionali și peisa-
je unice apar la lumina zilei sursele 
hidrominerale și microstaţiunile 
balneare din Maramureș. Un poten-
ţial extraordinar de ape minerale, 
reprezentând 12% din cele peste 
4000 cunoscute în România; nămol 
sapropelic, turbă, mofete și chiar 
ape termale răzbat dintr-o carte 

strălucitoare, la propriu și la figurat 
– vezi „soarele”, cu bogăţiile hidro-
minerale din acest colţ de rai al Ro-
mâniei, de pe copertă.
Cartea este scrisă cu dăruire, talent 
și competenţă de două personalităţi 
ilustre ale Maramureșului: profeso-
rul de biologie Ioan Nădișan și re-
gretatul geolog Vasile Bologa. 
Legaţi prin pasiunea comună pen-
tru istorigrafie, toponimie și etno-
grafie, cei doi autori au realizat o ca-
podoperă care va fundamenta dez-
voltarea turismului în Maramureș, 
alături de „Monumente ale naturii 
în Maramureș”; „Conservarea bi-
odiversităţii maramureșene” și 
”Maramureș - ghid turistic al jude-
ţului Maramureș”.
Cartea se adresează în primul rând 
tinerilor, pentru educaţia cărora 
profesorul Nădișan și-a dedicat în-
treaga viaţă (vezi „Caleidoscop eco-
logic – ghid pentru tineri”) și de la 
care se așteaptă nu numai vizitarea 
comorilor descrise, ci și punerea în 

valoare a acestora. Cartea va fi în-
tâmpinată cu bucurie de toţi aceia 
care preţuiesc aceste ape minerale, 
dorind să afle cât mai multe despre 
ele. Silvicultorii maramureșeni care 
își desfășoară activitatea zilnică 
printre cele 300 de surse hidromi-
nerale vor găsi în această carte ar-
gumente hotărâtoare și un stimul 
puternic pentru a le pune în valoa-
re prin amenajări speciale, inclusiv 
adăposturi, prin panouri și prin 
pază pentru prevenirea dispariţiei 
lor ca urmare a construcţiei de dru-
muri și rampe, a amplasării de hal-
de, a deschiderii de cariere pentru 
piatră, cât și prevenirea alunecări-
lor de teren și a inundaţiilor.
Turiștii din toată ţara, dar și cei din 
străinătate (cartea ar trebui tradu-
să și în alte limbi) care beneficiază 
de o hartă valoroasă și o iconogra-
fie atrăgătoare au un motiv în plus 
să viziteze plaiurile fermecătoa-
re, pline de izvoare cu apă mine-
rală și microstaţiuni balneare ale 
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Maramureșului.
Autorităţile locale și naţionale care 
dispun acum de o adevărată mo-
nografie a surselor hidrominerale 
și a microstaţiunilor balneare din 
Maramureș pot trece neîntârziat la 
acţiune pentru punerea în valoare 
a acestor comori naturale pe toate 
căile, minuţios  descrise în capi-
tolul VIII privind „Protecţia și ex-
ploatarea raţională a substanţelor 
minerale terapeutice” și în epilogul 
lucrării. 
Cartea este raţional structurată, în-
cepând cu o caracterizare sumară a 
cadrului natural și o incursiune în 
trecutul istoric al Maramureșului. 
După o prezentare didactică a ti-
purilor principale de ape minerale 
se descrie distribuţia geografică a 
zăcămintelor hidrominerale din 
depresiunile: Baia Mare, Lăpușului 
și Maramureșului din Munţii 
Maramureșului și versantul nordic 
al Munţilor Rodnei. În capitolele V 
și VI se redau, pentru fiecare izvor 
de apă minerală și pentru fiecare 
microstaţiune balneară nu numai 
rezultatele analizelor chimice, ci și 
evoluţia în decursul timpului a con-
ţinuturilor în substanţe minerale a 
acestor ape binefăcătoare.
Buni cunoscători ai stării deplora-
bile de sănătate a minerilor și a lo-
cuitorilor din Baia Mare, afectaţi o 
perioadă lungă de poluare așa cum 

rezultă din cărţile „Baia Mare – 
adevărul despre poluare” și „Flage-
lul poluării la Baia Mare” scrise tot 
de Nădișan și colaboratori, autorii 
cărţii realizează în capitolul VII o 
pledoarie emoţionantă pentru să-
nătate, fac o prezentare a afecţiu-
nilor, descriu procedurile practicate 
în baleneologie, regulile de compor-
tare în timpul curelor balneare și 
modul de folosire a apelor minerale 
în cura internă.
Cartea emană din fiecare pagină 
dragostea pentru om, atașamentul 
de oamenii săraci care apelează cu 
prioritate la aceste surse de sănă-
tate și mai ales un patriotism în-
flăcărat pe care îl exprimă ca niște 
adevăraţi erudiţi și cărturari, prin 
perle și citate din literatura naţio-
nală și universală. 
Despre apa de la Stoiceni se scrie: 
„caracterul principal al apei care e 
pusă în comerţ îl dă cantitatea mare 
de acid carbonic, clorură și bicar-
bonat de sodiu care fac să fie una 
dintre cele mai preţioase ape cloru-
ro-sodice alcaline și stă cu drept de 
cuvânt alături de apele de la Emms, 
Germania. Experimentele arată că 
în diabet stă alături de apele din 
Vichi (Franţa) și Carlsbad (SUA)” 
(Ţeposu E., Câmpeanu L., 1921). 
„Apa acidulată Șuligu este printre 
cele mai eficiente ape medicinale 
ale ţării, care pentru bolnavii de ic-

ter, ciroză și pentru anemici este o 
adevărată binefacere a lui Dumne-
zeu” (Man V., 2005).
Medicii străini considerau valoarea 
și concentraţia Izvorului Sulfuros 
(de la Văleni – Maramureș) egală cu 
apa minerală din renumita staţiune 
balneară Karlovy Vary din Cehia.
Cartea este atractivă și prin descrie-
rea cu talent și competenţă a obiec-
tivelor turistice din împrejurimile 
izvoarelor minerale și microstaţiu-
nilor balneare, confirmând afirma-
ţiile unor personalităţi marcante ori 
ale unor vizitatori din străinătate:
„Maramureșul reprezintă pentru 
istoria naţională ceea ce Egiptul re-
prezintă pentru istoria lumii” (Geo 
Bogza).
„Maramureșul reprezintă spaţiul 
primordial și este memoria ances-
trală, încă vie, a Europei” (Minoru 
Mambara, etnolog japonez).
Realizarea unei asemenea opere 
magistrale a necesitat o amplă și 
variată documentare, numeroa-
se investigaţii pe teren, impulsul 
unei inspiraţii rarisime, fapt pen-
tru care îi adresăm profesorului 
Ioan Nădișan cele mai sincere feli-
citări, urări de sănătate și noi ma-
nifestări ale talentului și pasiunii 
sale pentru bogăţiile și frumuseţile 
Maramureșului.

Valentin Bolea
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Contribuţia plantelor la apariţia vieţii pe Terra

ION MUNTEANU

La soare, plantele absorb dioxidul de carbon(CO2) – gaz 
poluant – și eliberează în atmosferă oxigenul, atât de 
necesar vieţii, în urma procesului de fotosinteză.

Fig. 1 Absorbţia CO2 de frunză și eliberarea O2 în atmosferă

Așa cum se cunoaște astăzi, viaţa există în tot Univer-
sul și în toate mediile de pe planeta Pământ.
Care au fost factorii ce au acţionat ca să asigure apariţia 
sa? Iată-i :
 » Existenţa unei temperaturi care să permită ca apa să 
se afle în stare lichidă

 » Asigurarea continuă a unei energii, prin absorbţia sa 
din lumina vizibilă a razelor solare

 » Formarea unui neobișnuit chimism atmosferic, inclu-
zând, în primul rând, existenţa oxigenului

Toate aceste trei condiţii esenţiale existenţei formei de 
viaţă actuală au apărut ca urmare a unei singure și 
unice activităţi a plantelor verzi care utilizează 
energia luminoasă absorbită de la soare – pentru 
a desface obișnuitele molecule de apă, eliberând 
astfel oxigenul gazos în atmosferă și luând de la 
hidrogen(al doilea component al acesteia) electronii și 
protonii – ca sursă de energie pentru iniţierea și conti-
nuarea fotosintezei.
Așadar, dacă molecula de apă este scindată în elemente-
le componente, de data aceasta, hidrogenul nu este eli-
minat ca gaz în atmosferă, ci în interiorul frunzei unde 
au loc operaţiile fotosintezei.
I se adaugă protonii și electronii lipsă și împreună cu di-
oxidul de carbon, planta sintetizează glucidele (hidraţii 
de carbon) folosite în viitor ca stoc de energie și în con-

strucţia corpului plantei. În acest mod, plantele, de mi-
liarde de ani, au convertit energia radiantă a Soarelui în 
energie chimică, modificând substanţial atmosfera pri-
mitivă a Pământului care trebuia să fie toxică, întrucât 
era constituită din hidrogen, metan, amoniac și apă. A 
fost modificatăsubstanţial, astăzi existând o abunden-
ţă a oxigenului liber (O2) în jur de 21% din totalul at-
mosferei gazoase a Terrei, ceea ce este un câștig pentru 
multiplele forme de viaţă din zilele noastre, în timp ce 
majoritatea dioxidului de carbon din vecheaatmosferă 
a fost convertită în frunză, în hidraţi de carbon. Aceas-
tă „alterare” în chimismul atmosferei a prevenit încăl-
zirea excesivă a Pământului – ceea ce a determinat ca 
apa să rămână în continuare în stare lichidă și de 
atunci încoace, apa fluidă este baza mediului tu-
turor celulelor vii – fiind, probabil cea mai impor-
tantă condiţie pentru existenţa vieţii pe Pământ!
Să reţinem totodată că numai plantele verzi se află în 
situaţia unică de a avea posibilitatea să absoarbă lumi-
na de la Soare și să o convertească într-o formă chimică, 
posibil de utilizat de toate formele de viaţă de pe Terra.

Fig. 2 Structura internă a celulei plantei

Reactanţi și produse în fotosinteză
Fotosinteza este cel mai important proces biologic de 
pe Terra. Cu puţine excepţii și acelea minore, ea este 
singura ce folosește o sursă de energie exterioară Pă-
mântului:
 » Soarele, fiind exploatată de lumea vie. Toate părţile 
verzi ale plantei produc compuși organici din dioxid 
de carbon (CO2) și apă (H2O) în care aceste elemen-
te sunt transformate cu ajutorul luminii solare în 

Fiziologia plantelor
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energie chimică, constituind o sursă viitoare de în-
treţinere a vieţii pe Terra.

 » Fotosinteza este un fenomen deosebit de complex 
care a fost descifrat nu de multă vreme și pentru a 
cărei reușită autorul Melvin Calvin, chimist și profe-
sor american la Universitatea Berkeley din California 
a primit premiul Nobel în anul 1961.

 » Pentru simplificare, se va reda aici doar ecuaţia finală 
sintetizată, prin care se arată interdependenţa între 
elementele chimice care intră în reacţie – numite re-
actanţi și produsele rezultate:

Comentarii referitoare la fotosinteză
Frunza verde, dar și celelalte părţi verzi ale plantelor, 
chiar și partea verde a fructelor și scoarţa lăstarilor cap-
tează și fixează energia solară transmisă de fotosinteză 
și o transformă în energie chimică, ce poate fi utilizată 
apoi de toate formele de viaţă terestră, însă principa-
lul sediu al fotosintezei îl reprezintă frunzele, adi-
că interiorul membranelor acestora.
După cum se vede din schema de mai sus, pentru a pro-
duce hidraţi de carbon,frunza are nevoie de apă, care 
vine din sol, prin rădăcinile și nervurile sale; de dioxid 
de carbon (CO2) din aer care intră în frunze prin stoma-
te și de enrgia razelor solare, ce parcurg 150 milioane 
km., de la astrul ceresc până la Terra, sub forma undelor 
electromagnetice. Prin urmare, noaptea, în lipsa soare-
lui, frunza respiră ca orice fiinţă vie, eliminând CO2, dar 
nu „lucrează”, nu produce oxigen.

Fig. 3 Stomata

Stomata se află pe ambele feţe ale frunzei, cum e la stânje-
nel, care are limbul acesteia în așezare verticală, dar la cele 
cu desfășurare în poziţie orizontală, stomatele sunt 
numai pe faţa inferioară. La plantele acvatice, cu frun-
zele lipite de suprafaţa apei (ex. nufărul), stomatele sunt 
amplasate numai pe epiderma superioară a foliolei frunzei. 
Numărul de stomate pe mm2 cum e la Filipendula ulmaria 

– creţușca, variază între 100 și 300 părţi pe mm2 sau numă-
rul minimum fiind de de 10 – 20 mm2 ca la Sedum acre –iar-
bă de șoaldina. Însă la floarea soarelui, pe o singură frunză 
există 13 milioane stomate, iar la un arbore totalitatea sto-
matelor ajunge la zeci de miliarde.

Fig. 4 Curba deschiderii stomatelor în funcţie de intensitate luminii

Oxigenul atmosferic, pe care îl respirăm, nu provi-
ne din disocierea dioxidului de carbon – cum se credea 
până nu demult – ci din fotoliza apei. Această abun-
denţă a oxigenului molecular liber (O2) reprezintă un 
câștig evident pentru multiplele forme de viaţă exis-
tente astăzi și se vede că tot oxigenul atmosferei noas-
tre a luat naștere prin „spargerea” moleculelor de apă 
în frunzele plantelor verzi, folosind energia luminoasă 
(vizibilă) a Soarelui, proces chimic numit fotoliză. Cât 
privește dioxidul de carbon (CO2) din atmosfera Terrei, 
a fost înglobat treptat în corpul plantelor prin fotosin-
teză, astfel că atmosfera actuală a Pământului a ajuns 
mult diferită de predecesoarea sa, concentraţia dioxidu-
lui de carbon fiind la un moment dat de 330 ppm. (părţi 
per milion).

Fig. 5 Inserţia frunzelor de tutun pe axul tulpinii

Menţinerea acestor proporţii este obligatorie în conti-
nuare dacă dorim ca viaţa pe Pământ să nu ajungă în 
pragul extincţiei.
Apreciem cu toţii răcoarea de sub poalele pădurii, dar 
nu ne dăm seama căaceastă stare de bine nu se datorea-
ză umbrei arborilor, ci consumului energiei calorice 
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de către frunze (pădure – vegetaţie) prin procesul 
de fotosinteză și în același timp al bogăţiei oxigenului 
din atmosferă, emanat prin același proces binefăcător.

Fig. 6 Spectrul luminii vizibile

Cercetătorii americani au calculat chiar și cantităţile 
de enrgie solară consumată pentru fiecare moleculă 
de oxigen (O2) produsă și eliberată în atmosferă, rezul-
tând, de pildă, că pentru lungimea de undă de 700 nm 
(nanometri) este nevoie de 1360 kj (kilojouli) sau 350 
kcal (kilocalorii) ce s-au absorbit din spectrul de lumină 
pentru fiecare mol de O2 produs, reducând corespunză-
tor energia calorică a razelor solare. Dacă ne gândim la 
miliardele de miliarde de frunze care absorb permanet 
energia calorică a Soarelui, ne dăm seama de importan-
ţa colosală a păturii verzi a planetei noastre în preve-
nirea încălzirii globale, ceea ce este suficient pentru a 
descuraja omul în defrișarea nesăbuită a pădurilor și 
distrugerea oricărui gen de vegetaţie.

Fig. 7 Nivelul de energie al electronilor

La scară globală, fotosinteza este procesul responsa-
bil de prezenţa oxigenului atmosferic. Pe de altă par-
te, cloroplastele din frunză au o productivitate 
prodigioasă. Se estimează că fotosinteza produce 
anual circa 160 miliarde tone de hidraţi de car-
bon. Niciun alt proces de pe planetă nu poate face 
o producţie ca fotosinteza și niciun alt proces nu 
este mult mai important decât fotosinteza pentru 
bunăstarea vieţii pe pământ.
În condiţii normale, 30% din CO2 atmosferic este fixat 
de către frunze, ca energie chimică și încorporat în di-
verse părţi ale planetei.
Predecesorii noștri, eminenţii silvicultori au intuit că, 
în urma procesului de fotosinteză, pădurea cheamă 
ploile. Iată ca s-a dovedit știinţific că o dată ce are loc 

acest proces, prin înglobarea dioxidului de carbon într-
o moleculă organică din plantă,în paralel, se produc 
și câteva molecule noi de apă. Așadar, pe lângă fap-
tul că pădurea este consumatoare de apă, ea produce 
în același timp șase molecule noi de apă;pentru 
fiecaremoleculă de hidraţi de carbon constituită rea-
lizând percepţia că în mijlocul pădurii atmosfera este 
mai umedă, fiind în stare să producă în anumite condi-
ţii ploi pentru ogoarele agricole din jur.

Fig. 8 Fotosinteza (PS II și PS I)

Viaţa pe Pământ este putere solară! Fotosinteza 
hrănește aproape întreaga lume vie direct sau indirect. 
Un organism viu primește compuși organici pe care îi 
folosește drept energie (și reţeaua carbonului) prin unul 
sau două moduri de hrănire :
 » Nutriţie autotrofă sau
 » Nutriţie heterotrofă

În nutriţia autotrofă se încadrează plantele care se 
susţin singure, fără a se hrăni cu derivaţi din afa-
ră, de la alte organisme. Autotrofele produc molecule-
le lor din CO2 și alte materiale anorganice(neprelucrate) 
obţinute din mediul înconjurător. Ele sunt ultimele 
surse de compuși organici pentru toate organismele 
non – autotrofe și din acest motiv biologii se referă la 
autotrofe ca producători ai biosferei.
Aproape toate plantele sunt autotrofe. Nutrienţii pe care 
îi primesc sunt apa, mineralele din sol și dioxidul de 
carbon din aer. Plantele care folosesc energia lumi-
noasă pentru a face sinteza moleculelor organice 
din CO2 și H2O, hrana rezultată fiind atât pentru ele 
cât și pentru întreaga lume vie. Dar cu toate că mediul 
universal al vieţii pe Pământ, organismele vii (incluzând 
totul de la plante până la elefant) sunt alcătuite în in-
tegralitatea lor pe elementul carbon. Carbonul in-
tră în biosferă prin acţiunea plantelor care folosesc 
energia solară pentru a transforma CO2 (dioxidul 
de carbon) din atmosferă în moleculele vieţii. Prin 
urmare, CO2 este sursa de carbon care se află în natură.
Nutriţie heterotrofă. Acestea obţin materialul lor 
organic prin al doilea modmajor de hrănire. Incapabile 
să-și producă hrana, acestea trăiesc cu produși de la alte 
organisme (hetero = alte). Heterotrofele sunt consu-
matorii biosferei.
Majoritatea vieţuitoarelor este formată din aceste he-
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terotrofe. Aproape toate aceste heterotrofe, inclusiv 
oamenii,sunt complet dependente de autotrofe ; pentru 
hrana lor,darșipentru oxigen, un produs secundar al fo-
tosintezei.

Din secretele fotosintezei
Fotosinteza nu este un singur proces, ci două, fiecare 
cu o multitudine de pași(etape). Aceste două stagii ale 
fotosintezei sunt cunoscute ca:
 » PS II: Reacţiile luminii (Light reactions)
 » PS I: Ciclul Calvin (Calvin cycle)

Aici s-au trecut în ordinea lor logică de producere în 
frunză, deși în registrul știinţei s-a trecut mai întâi Ci-
clul Calvin și apoi Reacţiile luminii.
PS II : Reacţiile luminii (Light reactions)
Sunt pașii fotosintezei care convertesc lumina solară în 
energie chimică. Lumina absorbită induce un transfer 
de electroni de la hidrogenul din apă la un acceptor nu-
mit NADP+(Nicotinamide Adenine Dimicleotide Pho-
sphate) care stochează temporar energia electronilor. 
Apa este scindată în acest proces; ea nu mai apare ca 
o entitate chimică unitară ca efect al reacţiilor luminii 
ale fotosintezei și care pune în libertate O2 (oxige-
nul molecular) ca un produs secundar, acesta difu-
zându-se în atmosferă prin stomatele frunzei. Tot 
reacţiile luminii generează un nou produs denumit ATP 
(Adenozine Triphosphate), constituit de plantă însăși, 
fiind o sursă importantă de energie pentru procesele 
celulare și constituind energia primară transferată mo-
leculelor din celulă.
Să notăm că după unii autori, evenimentul central în 
această etapă îl constituie fotoliza apei, care pune la 
dispoziţia întregului proces energia de acţiune prin 
electronii energizaţi și eliberaţi pentru acţiune.

Fig. 9 Eliberarea O2 în atmosferă (PS II)

 » PS I : Ciclul Calvin (Calvin cycle)
Este numit astfel după numele lui Melvin Calvin, care 
ajutat de colegii săi a început să elucideze pașii acestei 
etape în anii 1940. Ciclul începe prin încorporarea 
CO2(dioxidului de carbon) din aer într-o molecu-
lă organică prevăzută deja în cloroplast. Această 
primă încorporare a carbonului într-un compus 
organic estecunoscută drept carbon fixativ, pro-
ces care poate fi adus la îndeplinirenumai cu aju-
torul NADP+ și ATP. Schematic, Ciclul Calvin constă în:

4 A + 4 e- + CO2 → [ϵ H2O]n
+ H2O
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Hidraţii de carbon sunt cele mai abundente molecule 
organice din natură; mai mult de jumătate din carbonul 
organic se află înglobat în hidraţii de carbon. Majorita-
tea conţine carbon, hidrogen și oxigen, în raţia de Cn 
(H2O)n și din această cauză ele poartă numele de mai 
sus, dar în literatura știinţifică românească au mai ales 
numele de glucide. Acestea sunt bine adaptate pentru 
diverse funcţii biologice care includ ca sursă de energie 
șitotodată caelemente naturale în construcţia celulelor 
plantei. După numărul de unităţi de simple sugar car-
bohidraţii produși de plante se clasifică în : monoza-
haride, dizaharide, oligozaharide și polizaharide.
Glucidele sunt o clasă de substanţe naturale răspân-
dite pese tot în regnul vegetal, dar și animal purtând 
un termen sinonim cu hidraţii de carbon. Ele reprezintă 
cea mai mare parte din substanţele organice existente 
pe Terra. În regnul vegetal, glucidele intră în alcătuirea 
celulelor și a altor ţesuturi sau ca sursă de energie consti-
tuind până la 80% din substanţa uscată a acestora. 
Biochimic și fiziologic sunt substanţe foarte importan-
te pentru organismele vii, participând în cea mai mare 
parte la susţinerea plantelor. Acestea sunt sintetizate 
în plante de compușii organici prin fotosinteză. Struc-
tural, sunt substanţe formate din carbon, hidrogen și 
oxigen, corespunzând formulei generale Cn(H2O)n.

Fig 10 Ciclul Calvin (schemă)

Monozaharide
O zaharidă rezultată din reacţiile fotosintezei ale Ci-
clului Calvin este fructoza. Aceasta este utilizată în 
metabolismul plantei ca materie primă pentru sinteza 
altor glucide necesare proceselor sale fiziologice, pu-
tând fi convertită în alte hexoze, unele dintre ele larg 
răspândite în plante. După fructoză, ca răspândire și 
utilizare în alte reacţii metabolice din organismul vege-
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tal este glucoza, aceasta formându-se tot în Ciclul Cal-
vin. Glucoza mai este cunscută ca dextroză și se află 
în cantităţi mari în lumea vie. Ea este primul com-
bustibil pentru celulele vii. În lumea animală gluco-
za estesursa de energie preferată a celulelor creierului. 
Mai menţionăm, în același timp, că sursele de hrană cu 
glucozămai includ amidonul din plante și dizaharidele : 
lactoza, maltoza și sucroza.
Fructoza se referă adesea la zahărul din fruct, pentru 
că aceasta este conţinută de fruct la nivel înalt, dar ea 
se află în toate vegetalele și bineînţeles în miere. Din 
această cauză, mierea este de două ori mai dulce de-
cât sucroza, aceasta din urmă fiind numită și zahăr de 
masă, extras din trestia de zahăr sau din sfecla de zahăr 
și în această situaţie fructoza trebuie folosită în canti-
tăţi mici.

Dizaharide
Dizaharidele sunt glucide formate din două molecule 
de monozaharide unite. Ele se află din abundenţă în na-
tură producând o importantă sursă de calorii în majori-
tatea cazurilor în dieta umană. Ca importanţă include 
lactoza și maltoza.

Oligozaharidele
Termenul de oligozaharide este adesea folosit pentru 
carbohidraţii care au în componenţa lor de la două la 
zece monozaharide unite.

Polizaharide
Moleculele de polizaharide sunt folosite de plantă 
pentru a stoca o formă de energie sau mai des, un ma-
terial structural. Acestea sunt compuse dintr-un nu-
măr mare de unităţi monozaharide, conectate între ele 
prin legături glicozide. Cele mai obișnuite polizaharide 
au un număr foarte mare de zahăr (sugar). Cel mai cu-
noscut component al acestei grupe de polizaharide este 
celuloza. Celuloza este componentul structural 
primar al celulelor plantei. O pereche de molecule 
de celuloză din plantă poate conţine cel puţin 12.000 
de unităţi de glucoză fiecare. Din cauză că celuloza 
cuprinde în jur de 1/3 din biomasa plantei, ea este 

cea mai abundentă substanţă organică de pe pă-
mânt. Aproximativ 100 de miliarde kg de celuloză 
se produc în fiecare an.
Interesant este că această cantitate enormă, o dată for-
mată și depusă în corpul plantei, planta nu mai poate 
dispune de ea ca sursă de energie așa cum procedează 
cu alte glucide. Există totuși pe planeta Pământ câteva 
vieţuitoare care pot distruge legăturile unităţilor 
de glucoză și care ajung la sursa de hrană (zaharuri) 
din unităţile de monozaharide ce o formează. Acestea 
sunt erbivorele rumegătoare care au în stomacul lor 
microorganisme care pot produce enzima celuloză; 
termitele și anumite ciuperci, parazite pe arbori și 
lemn din construcţii. Sfărâmarea lanţului de legătură 
dintre unităţile de glucoză face disponibilă hrana pen-
tru microorganisme și gazda lor.

Concluzii
Încorporarea CO2 într-un produs carbohidrat (glucide) 
de către organismele eucariote fotosintetizatoare este 
un proces care se realizează în stoma cloroplastelor și 
se numește Ciclul Calvin.
Lumina este principalul instrument în fotosinteză. Ea 
afectează activitatea reglatoare a enzimelor prin me-
canisme indirecte ca : schimbarea pH, a concentraţiei 
elementului chimic Mg2+ și altele.
Structura moleculară a CO2 arată astfel : O = C = O
Fiecare linie structurală(de mai sus) reprezintă o pere-
che de electroni care îi sunt distribuiţi. Carbonul este 
acela care justifică marea diversitate a moleculelor bi-
ologice.
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Abstract
Plant contribution to the occurrence of life on Earth
CO2incorporation into a carbohydrate product (carbohydrates) by eukariotic organisms involved in pho-
tosynthesis is a process formed in the stroma of the chloroplast, known as Calvin Cycle.
Light is the main instrument in the process of photosynthesis. It affects the enzymes regulatory activity throu-
gh indirect mechanisms such as: pH change, the concentration of the chemical element Mg2+ and others.
CO2molecular structure is the following: O = C = O
Each structural line (above mentioned) represents a pair of distributed electrons. The Carbon is the one which 
justifies the great diversity of biological molecules.
Keywords: CO2, photosynthesis, organism, carbohydrates
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Recenzie
Munteanu Ion, 2005 „trusa cu 
plante medicinale”, 518p., Edi-
tura CERES

Cartea este o adevărată enciclope-
die a afecţiunilor tratabile cu plante 
medicinale, în care 460 de afecţiuni 
sunt prezentate „în corelaţie” cu 
cele 25 de specii de plante (ierboa-
se, arbuști ori arborescente) care le 
pot ameliora. Această prezentare 
ingenioasă nu aparţine unui medic, 
ci unui expert de gradul I,cu 30 de 
ani vechime în Centrale Industriale 
de profil și în Ministerul Apelor, Pă-
durilor și Protecţia Mediului, talen-
tatului inginer silvic Ion Munteanu.
Cartea se adresează tuturor per-
sooanelor cu cunoștinţe generale 

medii, cărora li se recomandă să 
identifice în teren 25 de plante me-
dicinale pe care să le recolteze, să le 
condiţioneze și să le aibă la îndemâ-
nă în casă, ca trusă de prim ajutor.
Această recomandare curajoasă 
este tratată cu o deosebită respon-
sabilitate și competenţă în cele 20 
de „porunci” ale culegătorului și 
utilizatorului de plante medicinale. 
Din primele cinci porunci aflăm
că plantele medicinale, ca și fructele 
de pădure, nu se recoltează din zo-
nele poluate. Următoarele porunci 
atrag atenţia asupra: recunoașterii 
exacte a speciei, recoltării nedi-
structive a plantelor, evitarea expe-
rimentării unor plante necunoscu-
te, avertizarea toxicităţii speciilor 
ornamentale, respectarea dozelor, 
evitarea interacţiunilor cu medica-
mentele clasice, folosirea diagnos-
ticelor bolii date de medici și a tra-
tametelor recomandate de fitotera-
peuţi, diferenţierea tratamentelor 
la copii și bătrâni și multe alte reco-
mandări extrem de importante.
Riguros și bun cunoscător al plante-
lor, autorul cărţii descrie fiecare din-
tre cele 25 de specii sub aspect: ecolo-
gic, organele folosite în terapie, com-
poziţia chimică și principiile active, 
principiul proprietăţilor fitoterapeu-
tice, utilizările pe afecţiuni, comesti-
bilitatea și relaţiile cu alte specii.

Pentru a asigura o utilizare ușoară, 
cele 460 de afecţiuni sunt repartiza-
te pe aparate anatomice și sisteme.
Autorul precizează că informaţiile 
privind cele 460 de afecţiuni care se 
pot trata cu cele 25 de plante medi-
cinale sunt furnizate cititorilor ca 
date de referinţă și educaţie și nu 
exclud nicidecum consultarea unui 
profesionist – singurul cu autorita-
te competentă de a pune diagnos-
ticul bolii și de a prescrie un trata-
ment adecvat.
Convins de utilitatea terapiilor com-
plementare și în baza documentării 
asupra practicilor bogate din India, 
Africa sau China, autorul consideră 
că plantele medicinale pot curăţa 
trupul de toxine, reîntări funcţiile 
imunitare și restitui capacitatea de 
luptă, dar ele nu au un răspuns efici-
ent pentru toate afecţiunile. De ace-
ea este recomandat să ne adresăm 
și unui medic, singurul competent 
să aprecieze dacă este vorba de un 
tratament alopatic, fitoterapeutic 
sau de o intervenţie chirurgicală. 
Nivelul știinţific superior, bogăţia 
excepţională a informaţiei, orga-
nizarea structurală de excepţie și 
utilitatea largă a cărţii o situează 
printre capodoperele care fac cinste 
silvicultorilor.

Valentin Bolea
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Consideraţii privind realizarea de plantaţii trufiere

LUCIAN DINCĂ, MARIA DINCĂ

Plantaţiile trufiere sunt deja o realitate mai veche în ţă-
rile cu tradiţie în recoltarea și cultivarea trufelor (Fran-
ţa, Italia sau Spania – fig.1). Ele au început să apară 
într-un număr din ce în ce mai mare în ultima vreme 
și în ţara noastră (fig.2). Problemele încep să apară însă, 
din cauza faptului că multe dintre ele sunt coordonate 
de persoane nespecializate. Adeseori, în planul de afa-
ceri ce este prezentat beneficiarilor apar beneficii mult 

„umflate” (ex. producţii de 200 kg trufe/ha, vârsta de la 
care plantaţiile încep să producă trufe de 4-6 ani etc.). 
În acest articol încercăm să prezentăm informaţii reale 
(din literatura de specialitate, simpozioanele internaţi-
onale la care am luat parte, discuţii cu specialiști din 
străinătate, experienţe proprii etc.) despre acest aspect 
la modă. Deoarece singura specie de trufe care se poate 
cultiva cu succes în momentul actual la noi în ţară este 
Tuber aestivum/uncinatum, ne vom referi doar la aceasta.

Fig. 1. Plantaţie trufieră în Italia (foto Bancivenga M., 2012)

Alegerea terenului şi a speciilor de 
arbori / arbuşti inoculaţi
Pășunile, livezile, suprafeţele cultivate cu cereale sau 
terenurile viticole prezintă avantaje multiple din per-
spectiva cultivării trufei, deoarece solul rămâne activ 
din punct de vedere biologic și, totodată, nu conţine 
ciuperci micoritice concurente. În anumite situaţii, se 
consideră adecvate și suprafeţele agricole neexploatate 
anterior, pe care, după curăţirea vegetaţiei existente, 
poate începe plantarea. Trebuie evitate terenurile cu 
vegetație lemnoasă (aluni, stejari, carpen, tei, fag, pin 

etc.) compactă sau chiar dispersată, inclusiv zonele re-
cent defrișate, deoarece în astfel de locuri solul conţine 
ciuperci cu potenţial de contaminare foarte mare, ce 
sunt concurenţi puternici ai trufei care pot compromi-
te din start eficiența culturii trufiere (Chira et al. 2002, 
Fodor 2013).

Fig. 2. Plantaţie trufieră cu Tuber aestivum la Prejmer  
(foto Dincă L., 2011)

Pentru alegerea unui teren optim pentru iniţierea unei 
culturi de trufe este necesar să se efectueze analiza fi-
zico-chimică a solului. Principalii parametri analizaţi 
vor fi: scheletul, textura, reacţia soluţiei solului (pH-
ul), conţinutul de humus, raportul C/N și cantitatea de 
CaCO3. Terenurile favorabile unei culturi de trufe sunt 
cele calcaroase, permeabile, neutre la slab alcaline, bo-
gate în substanţe organice și respectiv permeabile și cu 
umiditate moderată.
Factorii pedo-hidrici limitativi pentru plantaţiile tru-
fiere sunt pH-ul acid, excesul de apă și compactitatea 
mare a solului. Plantaţiile trufiere au productivitate 
diferită în funcţie de volumul edafil fiziologic util (mic 
între 0-25 cm, mare între 60-90 cm și foarte mare pes-
te 90 cm). Prezenţa la aceste adâncimi a rocii, a unei 
cantităţi mari de schelet, a apei freatice, a unui procent 
mare de argilă limitează volumul edafic utilizabil de 
către plante. Troficitatea (fertilitatea) solului (dată de 
prezenţa în anumite cantităţi a substanţelor nutritive) 
influenţează productivitatea plantelor trufiere. Toate 
acestea trebuie analizate pentru a avea o imagine cu-
prinzătoare a bonităţii solului (Spârchez 2008).

Produse accesorii
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Pentru analizele fizico-chimice se recomandă să se pre-
leveze o probă de sol de la o adâncime de 0-10 cm și alta 
la o adâncime de 10-30 cm.
Dacă apar eventuale insuficienţe în reacţia soluţiei solu-
lui sau în aprovizionarea sa cu elemente nutritive, aces-
tea trebuie completate prin aplicarea de amendament 
sau îngrășăminte organice.
În cazul trufei de vară / toamnă (Tuber aestivum/uncina-
tum), aciditatea (pH-ul) pe care aceasta o preferă este în 
jur de 7-8, cu minimum 4% carbonat de calciu.
La alegerea speciilor de arbori destinaţi înfiinţării de 
culturi trufiere, vom ţine seama de următoarele criterii:
 » Însușirea de a forma repede micorize cu specia de tru-
fe care urmează a fi cultivată.

 » Viteza intrării pe rod a trufelor cu care formează simbioza.
 » Adaptabilitatea la condițiile staționale pedo-climatice 

Principalele specii de arbori și arbuști care pot fi ino-
culaţi cu Tuber aestivum sunt: Carpinus betulus – carpen, 
Corylus avellana – alun, Corylus colurna – alun turcesc, 
Fagus sylvatica – fag, Quercus pubescens – stejar pufos, 
Quercus petraea – gorun, Quercus robur - stejar, Quercus 
cerris - cer, Tilia cordata – tei de deal, Tilia platyphillos - 
tei cu frunza mare, Tilia tomentosa - tei argintiu, Pinus 
var. austriaca - pin negru austriac etc.
Plantaţiile pot fi alcătuite dintr-o singură specie sau din 
amestecul mai multor specii.

Fig.3. Puiet de stejar inoculat cu T. astivum (foto Dincă L., 2011)

Rezultate optime se obţin cu puieţi de 1-2 ani (fig.3).
Puieții micorizați este bine să fie cumpărați de la firme 
producătoare cu mare experiență, dar pot fi făcute și în-
cercări proprii de producere de puieți cu rădăcina sterilă 
și apoi de inoculatrea lor cu spori sau prin contact cu 
puieţi micorizaţi (Chira et al. 2012).
Înfiinţarea unei culturi cu puieţi de alun (Corylus avella-
na var. Tonda gentile romana – fig.4), oferă două avantaje, 
pe care niciuna dintre speciile enumerate mai sus nu 
le poate oferi. Aceste avantaje constau în intrarea mai 
repede în producţie (în medie cu 4-5 ani faţă de specii-
le arborescente) și în obţinerea a două produse (una de 
trufe, alta de alune). Plantele de alun micorizat încep să 
producă trufe la vârsta de 7-8 ani, în funcţie de climă și 

de sol, când la un hectar se pot recolta cantităţi de or-
dinul kilogramelor. O producţie maximă se obţine abia 
după ce plantele ajung la maturitate (la 12-13 ani) când 
producţia ajunge la circa 50kg/ha. În afară de produc-
ţia de trufe se obţine și o producţie de alune, asta chiar 
din al 4-lea an de la înfiinţarea culturii. Cantitatea de 
alune pe plantă este de 2-3 kg (aproximativ 1-2 tone/
ha), însă după ce plantele ajung la maturitate, producţia 
de alune creaște la 10-15 kg/plantă, ceea ce înseamnă o 
cantitate de aproximativ 7-10 tone de alune/ha. Aces-
te alune sunt folosite în industria dulciurilor, deoarece 
din ele se produce Nuttela și Finetti. Pe lângă avantajele 
enumerate anterior, alunul prezintă și un dezavantaj, în 
special faţă de speciile din genul Quercus, acesta fiind 
perioada de productivitate, care la alun este de 30-35 de 
ani, iar la cvercinee este de min. 45-50 ani.

Fig. 4. Plantaţie de alun cu trufe în San Patrignano, Italia  
(foto Bancivenga M., 2012)

Realizarea plantaţiei
Pentru realizarea propriu-zisă a unei plantaţii trufiere, 
trebuie să se urmeze următoarele etape:
 » Pregătirea terenului;
 » Stabilirea perioadei de plantare;
 » Stabilirea desimii de plantare.

Pregătirea terenului constă în efectuarea următoare-
lor operaţii:
 » curăţarea terenului;
 » scarificarea terenului;
 » mărunţirea cu grapa rotativă;
 » trasarea aliniamentului de plantare (pichetare);
 » realizarea gropilor în vederea plantării puieţilor.

Curăţarea terenului constă în îndepărtarea resturilor 
de orice natură de pe suprafaţa care urmează a fi plan-
tată, prin tăierea arborilor sau/și arbuștilor, adunarea 
crengilor, îndepărtarea vegetaţiei ierboase, scoaterea 
cioatelor, adunatul pietrelor sau bolovanilor și a altor 
obiecte de orice natură. Este interzisă sub orice formă 
la curăţarea terenului folosirea focului sau ierbicidatul.
Scarificarea terenului se execută mecanizat, cu utilaje 
special destinate la o adâncime cuprinsă între 30-50 
cm, printr-o trecere longitudinală și una transversală 
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la 450. Scopul scarificării este acela de a disloca solul, 
de a-l afâna, și de a scoate eventualele rădăcini sau alte 
corpuri subterane. Această acţiune este foarte impor-
tantă îndeosebi la solurile compactate, înţelenite.
Mărunţirea solului cu grapa rotativă se face în scopul 
netezirii acestuia la suprafaţă. Prin folosirea acestor 
grape, solul va rămâne afânat și bine aerisit în profunzi-
me, iar la suprafaţă neted, fiind ideal pentru plantarea 
de puieţi inoculaţi cu trufe.
Trasarea aliniamentului de plantare sau, altfel spus „pi-
chetarea” este o operaţie foarte importantă deoarece ea 
trebuie să respecte atât echidistanţa dintre rânduri, cât 
și dintre viitorii arbuști sau arbori. În cazul în care acest 
lucru nu se respectă, la întreţinerea plantaţiei nu se va 
putea interveni mecanizat. Operaţia de pichetare se 
poate face în mai multe moduri, însă cel mai precis mod 
este acela de pichetare cu GPS-ul geodezic. Lungimea 
rândurilor de puieţi trebuie să fie orientată pe direcţia 
nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină 
pe tot timpul zilei și pentru a evita fenomenul de um-
brire. În cazul terenurilor în pantă, orientarea rându-
rilor se va face de-a lungul curbelor de nivel, pentru a 
evita degradarea solului.
Realizarea gropilor în vederea plantării se va face având 
ca reper pichetul, care trebuie să fie situat în mijlocul gro-
pii. Dimensiunile gropii de plantare vor fi de 30x30x30 
cm, ele putând fi realizate manual sau mecanic (fig.6). În 
cazul suprafeţelor mari, se vor realiza mecanic.

Fig.5. Amendarea solului la o plantaţie de cer inoculată cu Tuber mela-
nosporum de la Moldova Nouă (foto Cântar I., 2011)

Perioada de plantare poate fi aleasă în orice perioadă 
a anului, exceptând iarna, având în vedere că puieţii au 
rădăcinile protejate. Este indicat ca plantarea să se facă 
primăvara devreme (martie-aprilie) sau toamna târziu 
(noiembrie-decembrie), de preferat într-o perioadă lipsi-
tă de vânt. Avantajul plantării pe timp de toamnă este 
că puieţii sunt încă în stare de vegetaţie. Pe de altă parte, 
însă, toamna există pericolul îngheţului. Primăvara acest 
pericol pare mai redus, în schimb, seceta poate avea efec-
te negative clare. În astfel de situaţii, rolul irigaţiei crește.
Desimea de plantare indicată de specialiștii italieni 
(Bencivenga & Baciarelli Fallini 2012) este cuprinsă în-
tre 3x3 și 10x10 m (tab. 1).

Tabelul nr. 1. Desimea de plantare pentru plantaţii trufiere

Specia
Desimea (m)

minimă maximă medie
Stejar pedunculat (Q. robur) 4x4 10x10 6x6

Cer (Q. cerris) 4x3 9x9 6x5
Stejar pufos (Q. pubescens) 4x3 9x9 6x5

Quercus ilex 4x3 8x8 5x5
Carpen (Carpinus betulus) 4x3 7x7 5x5

Tei (Tilia sp.) 4x4 9x9 6x6
Plopi (Populus sp.) 4x3 7x7 5x5

Sălcii (Salix sp) 3x3 7x6 5x4
Alun (Corylus sp.) 3x3 7x6 5x4

Amendarea solului. Dacă pH-ului solului este inferior 
valorilor recomandate (7 până la 7,5) se adaugă carbonat 
de calciu prin împrăștiere la suprafaţa solului în canti-
tăţile rezultate prin aplicarea formulei specifice (fig.5).

Fig. 6. Tehnica plantării (foto Bancivenga M., 2012)

Întreţinerea plantaţiei
Întreţinerea unei plantaţii trufiere presupune menţine-
ra unui echilibru corect în convieţuirea arbore-ciupercă, 
astfel încât să oblige pe fiecare dintre părţi să aibă ne-
voie una de alta, înţelegând prin aceasta realizarea unei 
creșteri normale a arborelui și formarea unei micorize 
bine dezvoltate, din care să rezulte o producţie de trufe 
bogată și constantă.
Optimul de precipitaţii în lunile importante pentru a 
obţine o recoltă bogată de Tuber aestivum/uncinatum se 
situează în următoarele limite: aprilie: 20-50 mm; mai: 
70-80 mm; iunie: 60-80 mm; iulie: 50-100 mm; august: 
60-80 mm; septembrie: 40-50 mm.
Cele mai frecvente lucrări de întreţinere a plantaţiilor 
trufiere sunt:
 » Lucrări superficiale ale solului, care se execută fie ma-
nual, fie mecanizat, pe o adâncime de 5-6 cm.

 » Distrugerea vegetaţiei ierboase din jurul arborilor, 
prin mijloace manuale (circa un metru distanţă de 
tulpină, pe o adâncime de 3-4 cm la distanţa de până 
la 0,5 m de trunchi și 12-15 cm adâncime la distanţa 
de la 0,5 la 1m de trunchi), mecanice sau pe cale chi-
mică, folosind ierbicide permise și recomandate.

 » Scarificarea solului dintre rânduri, efectuată după 
crearea zonei libere de vegetaţie din jurul arborilor. 
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Scopul acestei lucrări este cel de a realiza o bună ae-
raţie a solului.

 » Irigarea este o lucrare foarte importantă, pentru că 
prin ea se reglează regimul de umiditate din sol, care 
ajută la creșterea optimă a arborilor și asigură men-
ţinerea micorizei și deci, fructificarea trufelor (fig.7). 
Perioadele udării se stabilesc în funcţie de regimul 
precipitaţiilor din zona respectivă. Apa folosită la iri-
gare trebuie să aibă o reacţie neutră sau ușor alcalină.
Plantaţia aflată între 2 și 5 ani nu mai are nevoie de 
irigare, exceptând cazurile de secetă. Începând cu al 
5-lea an, irigaţia va avea ca scop hidratarea trufelor. 
Ea trebuie adaptată tipului de sol și regimului de pre-
cipitaţii. În caz de secetă prelungită, se recomandă 
udarea plantaţiei din 3 în 3 săptămâni.

 » Pentru a împiedica evaporarea excesivă a apei din sol 
în timpul vegetaţiei este indicată mulcirea solului cu 
resturi de ramuri rezultate de la tăieri, însă este in-
terzisă folosirea paielor, cocenilor, deoarece în ele își 
fac șoarecii cuiburi, și pot afecta rădăcinile plantaţiei. 
Mulcirea solului se poate efectua și cu folii de plastic, 
saci se iută, pietriș calcaros, bucăţi de scoarţă etc.

 » Fertilizarea solului este necesară numai în cazul în 
care în urma unor analize de laborator apar carenţe 
ale unor elemente nutritive.

 » Inocularea cu spori (fig.8) se face în zona de răspân-
dire a rădăcinilor, manual, cu compoziţii adecvate ale 
sporilor doriţi. Se recomandă utilizarea a 10 grame 
trufe proaspete/plantă.

 » Tăierile în coroană (fig. 9, 10, 11) se execută de obicei 
prin toaletarea crengilor uscate sau pentru a crea o 
formă dorită a acesteia. Aceste tăieri însă se pot li-
mita la elagarea bazei trunchiului, până la o înălţime 
de 1-1,5 m, pentru a face posibilă o insolaţie bună.În 
plantaţiile fără sistem de irigaţii nu se aplică tăieri, 
astfel umiditatea se păstrează prin umbrire. În co-
roanele dese se vor tăia crengile din interiorul aces-
tora, pentru a putea pătrunde lumina și a nu favoriza 
instalarea unor paraziţi sau boli din cauza umezelii. 
Această operaţie se execută abia din anul patru sau 
cinci, în funcţie de ritmul de creștere al plantelor.

Fig. 7. Irigarea unei plantaţii de Quercus ilex inoculată cu Tuber mela-
nosporum în Maroc (foto Bancivenga M., 2012)

Fig. 8. Inoculare de spori (foto Dincă L., 2014)

Fig. 9. Tăieri în coroană: A-arbore netoaletat, B-coroană de tip glor, C-
coroană de tip con, D-coroană de tip con întors. B și C tăieri indicate în 

zone însorite, D-în zone umbrite, la altitudini mari.

Fig. 10. Tăieri în coroană la alun (foto Bancivenga M., 2012)
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Fig. 11. Tăieri în coroană și mulcirea cu ramurile tăiate  
(foto Bancivenga M., 2012)

Raportul cost-beneficiu în cazul 
plantaţiilor de alun selecţionat
Calculele s-au efectuat pentru o suprafaţă de 1 ha, plan-
tată cu puieţi de Corylus avellana var. ,,Tonda Gentile 
Romana” micorizaţi cu Tuber aestivum/uncinatum, la o 
schemă de plantare de 4x4 m. Producţia de alune înce-
pe din anul al 4-lea, când cantitatea o să fie de 2-3 kg/
plantă, aproximativ 1-2 tone/ha., însă după ce plantele 
ajung la maturitate, producţia de alune o să crească la 
10-15 kg/plantă, ceea ce înseamnă că o să fie o cantitate 
de aproximativ 7-10 tone de alune/ha. Producţia de tru-
fe începe din anul 8 și o aproximăm la o cantitate medie 
de 50 kg/ha. (valoare mică, dar realistă, faţă de estimă-
rile firmelor ce propun astfel de plantaţii, care ajung și 
la 150 sau chiar 250 kg/ha.). La înfiinţarea plantaţiei 
am ţinut cont de toate chltuielile posibile (analize sol, 
curăţirea, ararea, scarificarea terenului, împrejmuire), 
iar la cele de întreţinere de irigare, pază, plivit etc. Valo-
rile obţinute din vânzarea trufelor și alunelor sunt cele 
medii pentru aceste produse, obţinute fie din valorile 
pe bursa produselor respective, fie din preţurile pe care 
le cunoaștem că le oferă comercianţii de trufe pentru 
produsele recoltate la noi în ţară.
Centralizatorul cheltuielior și veniturilor este redat în 
tabelul nr. 2

Tabelul 2. Centralizator cu cheltuielile și veniturile obţinute în primii 
15 ani de zile de la data înfiinţării unei culturi de alun selecţionat ino-

culat cu T. aestivum
Denumire indi-

cator/ an de pro-
ducţie

Cheltuieli
(lei)

Venituri
(lei)

Profit 
brut
(lei)

Profit net
(lei)

Înfiinţare+ Anul 1 93577 - - -
Anii 2-3 3480 - - -
Anul 4 1740 15708 13968 11733,12
Anul 5 1740 31416 29676 24927,84

Denumire indi-
cator/ an de pro-

ducţie

Cheltuieli
(lei)

Venituri
(lei)

Profit 
brut
(lei)

Profit net
(lei)

Anul 6 1740 47124 45384 38122,56
Anul 7 1740 62832 61092 51317,28
Anul 8 1740 106590 104850 88074
Anul 9 1740 127908 126168 105981,1

Anul 10 1740 149226 147486 123888,2
Anul 11 1740 170544 168804 141795,4
Anul 12 1740 191862 190122 159702,5
Anul 13 1740 213180 211440 177609,6
TOTAL 114457 1116390 1098990 923151,6

Cheltuielile de înfiinţare a culturii trufiere și întreţi-
nerea acesteia până la atingerea maturităţii, adică la o 
productivitatea maximă în perioada de 13 ani sunt de 
114457 lei.
Veniturile cumulate din exploatarea plantaţiei trufie-
re pe o perioadă de 13 ani sunt de 1116390 lei.
Profitul brut (venituri – cheltuieli) cumulat din ex-
ploatarea plantaţiei pe o perioadă de 13 ani este de 
1098990 lei.
Profitul net (profit brut – impozit pe profit 16%) cu-
mulat din exploatarea plantaţiei pe o perioadă de 15 ani 
este de 923151,6 lei.
În graficul de mai jos este reprezentată analiza finan-
ciară a culturii de la înfiinţare până în anul al 15-lea 
inclusiv.

114457,8
4

1116390

1098990

923151,6
Cheltuieli

Venituri

Profit Brut

Profit net

Fig.12. Rezultatul analizei financiare în cazul unei plantaţii trufiere cu 
alun selecţionat

Valorile obţinute în urma centralizării cheltuielilor, ve-
nitului, profitului brut și profitului net sunt reprezenta-
te în graficul de mai jos.

Fig.13. Rezultatul analizei financiare pentru primii 13 ani ai unei cul-
turi trufiere cu alun selecţionat
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Rentabilitatea investiţiei
Rentabilitatea investiţiei este indicatorul economic re-
zultat din împărţirea profitului net la valoarea investiţiei. 
În ceea ce privește rentabilitatea investiţiei, aceasta înre-
gistrează în cazul de faţă valoarea 8,06%. Având în vede-
re că rentabilitatea are o valoare pozitivă, rezultă că afa-
cerea este una profitabilă și merită pusă în aplicare. Acest 
indicator va crește în funcţie de capacitatea de producţie.
Conform prevederilor legale actuale aplicate în toate ţă-
rile europene, dacă în urma întocmirii planului de afa-
cere, rentabilitatea depășește valoarea de 2, proiectul 
este unul rentabil și primește finanţare. Din păcate, în 
momentul de faţă în România nu se dau finanţări pen-
tru înfiinţarea de culturi trufiere (dar pentru culturile 
simple de alun se pot obţine fornduri europene!).
Amortizarea investiţiei se realizează în anul 7. 
Pentru acest calcul s-au cumulat chletuielile și s-au 
comparat cu veniturile. În anul 7 cheltuielile au vor fi 
de 104.018 lei, iar veniturile de de 157.080 lei.

Observaţii şi indicaţii
Se impune cu necesitate certificarea și controlul periodic 
al puieţilor. Deși firmele ce livrează puieţii inoculaţi oferă 
certificate, acestea sunt, adeseori, greu de controlat. Me-
toda cea mai sigură de verificare a prezenţei trufelor este 
cea a controlului efectuat de către laboratoare specializate 
din străinătate (Italia, Franţa). Aici, porţiuni de rădăcină 
sunt controlate vizual, cu microscoapele optice și chiar cu 
ajutorul testelor ADN (care specifică chiar tipul de trufe 
existente, fapt deoasebit de util dacă ţinem cont de situ-
aţia existentă în multe plantaţii de trufe din străinătate, 
unde unele specii de trufe, mai ales Tuber melanosporum au 
fost înlocuite de altele mai puţin valoroase – Tuber borchii).
Ultimele cercetări efectuate în Franţa și Italia (Fifth Con-
gres Tuber aestivum/uncinatum European Scientific Group 
(TAUESG 5), 9-13 aprilie 2014, Rabat, Maroc) relevă fap-
tul că plantaţiile efectuate în ultimii ani încep să producă 
trufe din anul 6 (spre deosebire de cele mai vechi, care 
produceau doar de prin anii 8-10); se recomandă, mai 
nou, efectuarea de scarificări adânci ale solului, chiar în 
apropierea arborilor, cu ajutorul discurilor (care nu întorc 
solul), deoarece acestea duc la formarea de trufe la adân-
cime mai mare a solului și în cantităţi și calităţi mai bune; 
mulcirea solului nu este satisfăcătoare cu folii (metodă 
frecvent indicată pană acum, mai ales în ţările cu climă 

secetoasă-Spania, unele zone din Italia) – nu permite ae-
risirea solului și duce la formarea de rădăcini superficiale, 
ci cu materiale naturale (scoarţă, pietriș calcaros etc).
Firmele serioase care produc puieţi inoculaţi oferă soli-
citanţilor posibilitatea de a folosi sporii de la trufele re-
coltate din zona viitoarei plantaţii (doar că, pentru acest 
lucru, trebuie făcut un plan de afaceri adecvat din timp, 
deoarece recoltarea trufelor se face toamna, inocularea în 
lunile viitoare, iar puieţii for fi apţi de livrare peste un an).
În cazul plantaţiilor din România se impune îngrădirea 
terenului (costuri suplimentare mari) și paza acestuia 
(contra hoţilor sau chiar a trufarilor cu câini, care pot 
profita de „o masă gata servită”).
Recomandăm efectuarea de plantaţii cu alun selectat (Co-
rylus avellana var. Tonda gentile romana), datorită multiple-
lor avantaje economice și ecologice menţionate mai sus.
Pentru maximizarea producției de alune se poate re-
curge și la soiurle de alun testate de SCPP Rm. Vâlcea 
(din cele 19 testate, inclusiv „Tonda romana”, cele mai 
productive au fost cultivarurile „Vâlcea 22”, „Romavel”, 

„Ennis”, „Uriașe de Vâlcea” - Botu et al. 2012).
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Abstract
Considerations on settlement of truffle plantations
This paper focus on truffle plantations in Romania. Although in France, Italy or Spain, this subject is rather old, 
in our country the development of such plantations is quite recent.
In Romania, the only truffle species that ensure the investment efficacy in this moment is Tuber aestium / uni-
cinatum. Accordingly, the present paper presents some data on soil analyses, land selection, planting, tending, 
expenses and lucrativeness of investment.
Keywords: truffle plantations, Tuber aestium / unicinatum.
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Oameni și fapte de dăruire pentru execuţia  
acestui frumos drum montan – Transfăgărășanul

DUMITRU DUCARU

Drumul auto „Transfăgărășan” are certificat de naștere 
din anul 1969 când Trustul de Construcţii Forestiere 
Brașov execută drumul forestier în bazinul Bâlea pen-
tru produse lemnoase din zona Glăjerie Cârţișoara – 
Bâlea Cascadă.
La solicitarea O.J.T. și Consiliului Judeţean Sibiu s-a fi-
nanţat prelungirea acestui drum până la Cabana Bâlea 
Cascadă.
În anul 1965, Institutul de Studii și Proiectare Foresti-
eră „I.S.P.F.” elaborează STE privind dezvoltarea reţe-
lei de drumuri forestiere în bazinul Bâlea și Capra din 
Munţii Făgăraș, inginerii silvici gândind la o legătură 
auto între aceste două bazine forestiere.
Zgomotul buldozerelor a sensibilizat conducerea jude-
ţului Sibiu, astfel că primul secretar Richard Winter 
apelează la ministrul Vasile Pantilineţ, pentru prelua-
rea proiectării și execuţiei drumului auto până la Bâlea 
Lac, cu perspectiva unei legături cu drumul din bazinul 
Capra al Argeșului prin tunel la Bâlea Lac.
La 1 ianuarie 1965, inginerul Ducaru Dumitru reușește 
să se apropie de Brașov de la Direcţia Silvică Baia Mare, 
unde a avut funcţia de șef servicii Proiectări și Con-
strucţii de la repartiţia din 1958. În cei aproape șapte 
ani face la început campania de proiectare drumuri fo-
restiere și CFF-uri și apoi execuţia de drumuri și i se 
aprobă cu greu transferul la ICP Brașov ca șef șantier.
Execută o reţea de drumuri de la Zărnești până la Valea 
Oltului, pe toate văile din versantul nordic al munţilor 
Făgăraș.
Astăzi ne spune ce condiţie a trebuit să îndeplineas-
că un șef de șantier pentru a i se încredinţa execuţia 
Transfăgărășanului:
 » Experienţă în execuţia de drumuri auto în condiţii de-
osebit de grele de relief. Ing. Ducaru Dumitru avea o 
experienţă de 14 ani efectiv pe șantier.

 » Dată fiind importanţa acestui drum, strategică și tu-
ristică, pentru ing. Ducaru Dumitru – constructor, 
ing. Cazan Ion – proiectant, colonel Mazilu Nicolae – 
comandant regiment geniu Alba Iulia, s-a considerat 
o șansă a vieţii să ţi se încredinţeze execuţia acestui 
drum montan și naţional.

 » Experienţă, curaj și promptitudine în rezolvarea ope-
rativă a problemelor de organizare, tehnologia de exe-
cuţie pe acest șantier

 » O bună colaborare cu proiectanţii, beneficiarul lucră-
rii și cadrele militare în realizarea soluţiilor tehnice, 
stabilirea de tehnologii de execuţie.

De menţionat că documentaţia tehnică a fost elaborată 
în paralel cu execuţia, constructorul având detalii de 
execuţie pentru zonele unde erau amplasate ziduri de 
sprijin, poduri și podeţe sau viaducte, lucrări de comba-
tere a aluviunilor.
La alegerea traseului s-a apelat la cei mai buni proiec-
tanţi și aceștia au mărit valoarea drumului prin serpen-
tine bine amplasate, în funcţie de configuraţia terenu-
lui.
S-a aplicat tehnologia de execuţie adaptată pentru un 
traseu cu volum mare de derocări în stâncă, derocări „la 
zi” fără tunele și cât mai puţine viaducte care să asigure 
și pârtiile de schi sub aspectul gabaritului acestora.
O condiţie importantă pentru cei care au lucrat conti-
nuu o perdioadă de 5 ani a fost înţelegerea familiei care 
a fost neglijată în această perioadă grea și lungă când 
nici duminica nu te puteai deplasa acasă.
De menţionat de asemenea că drumul a fost executat cu 
utilaje de construcţii și mijloace de transport produse 
în ţară, cu utilaje adaptate la tehnologia de a ataca tera-
samentele frontal, fiind obligaţi să realizăm fronturi de 
lemn cu utilaje transportate demontate, cu elicoptere 
militare de tonaj mare.
Sunt episoade importante de prezentat, atât de la pro-
iectare, privind alegerea traseului și trasarea cotei ma-
xime a drumului cu ajutorul alpiniștilor de la vânătorii 
de munte din Predeal, cât și la realizarea elementelor 
geometrice ale drumului și pantei de maximum 8% în 
aliniament sau la amplasarea lucrărilor de artă (ziduri 
de sprijin, poduri, podeţe, viaducte, serpentine, etc.)
Un episod pe care îl prezintă șeful de șantier este exe-
cuţia ultimelor cinci viaducte la altitudinea de peste 
1800m.
Prezentând ministrului lipsa efectivelor de muncitori 
podari, acesta a dat ordine ca fiecare antrepriză de 

Drumuri
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construcţii a trustului să preia execuţia unui viaduct, 
șantierul Bâlea asigurând baza materială și asistenţa 
tehnică.
La viaductul Paltin II preluat de ACMR Deva, șantier 
Haţeg am colaborat cu ing. Popa Dumitru și la turnarea 
betonului la suprastructură în luna octombrie 1972 a 
trebuit să luăm măsuri de protecţie deosebite. Am ter-
minat turnarea betonului la ora 2 noaptea, am efectuat 
închiderea laterală și protecţia cu rogojini a suprastruc-
turii.
Era ziua de 16 octombrie și am sărbătorit ziua onomas-
tică la cabana Bâlea Lac. În dimineaţa acelei zi a nins, 
iar zăpada a fost de aproape 1m, ceea ce a asigurat o 
plapumă a podului până în anul următor.
Alt episod, de data aceasta neplăcut, a fost la executarea 
suprastructurii unui pod de 12m lungime cu grinzi pre-
fabricate lansate cu macara de 145o. A fost un moment 
de neatenţie și a scăpat grinda în prăpastie, dar am avut 
mare noroc că s-a rupt ciorchinarul și nu am avut acci-
dent, macaraua putând să scape în prăpastie.
Nu am scăpat de avalanșe. O avalanșă cu zăpadă prăfoa-
să a surprins chiar pe șeful de șantier împreună cu pro-
iectantul Boris Alexa. Am înotat în zăpadă pentru a ne 
menţine la suprafaţă și zăpada a unmplut și buzunarele 
de la pantaloni. Nu același lucru s-a întâmplat în 10 mai 
1972 când o avalanșă grea de zăpadă a prins și acoperit 
cu zăpadă nouă militari care săpau la fundaţia unui zid.

Cei cinci ani pe acest mare șantier, care devenise de in-
teres naţional, au avut episoade deosebit de grele, dar 
frumoase pentru adevărata viaţă de șantier. Am fost 
sprijiniţi în mod direct de către conducerea ministeru-
lui, de primul secretar al judeţului Sibiu, Richard Win-
ter și al judeţului Argeș, Ioan Dincă, de către directorul 
general dr.ing. Aurel Ungur de la Trustul Brașov, de ge-
neral colonel Vasile Slicaru, comandantul trupelor de 
geniu al armatei, de proiectanţii ICPIL București și nu 
un ultim reprezentant al beneficiarului – inimosul diri-
ginte de șantier Dumitru Marcea.

Fig 1. Km 24+100 „Poarta Geniștilor”. În perspectivă căldarea Bâlea 
Lac cu vf. Capra

Recenzie
Ducaru Dumitru, 2013 „Fasci-
naţia trecerii munţilor. Mărtu-
rii inedite despre istoria con-
struirii Transfăgărășanului”, 
128 p., Editura RAO

Este cunoscut faptul că în acest an 
se împlinesc 40 de ani de la pune-
rea în funcţiune a renumitei artere 
Transfăgărășan, intrată în istorie 
ca una din minunile lumii. Puţină 
lume știe însă dificultăţile întâm-
pinate în execuţia acestui drum. 
Iată de ce cartea cu „mărturii in-
edite despre istoria construirii 

Transfăgărășanului” este bineveni-
tă, cu atât mai mult cu cât ea este 
scrisă de domnul inginer Dumi-
tru Ducaru, șeful șantierului Bâ-
lea Nord, care a paricipat direct la 
execuţia drumului, de la început și 
până la inaugurare, în toamna anu-
lui 1974.Cititorii curioși să afle noi 
amănunte despre construcţia „ce-
lei mai fascinante și spectaculoase 
șosea alpină din Europa” vor fi în-
cântaţi de acurateţea descrierilor, 
complexitatea lucrărilor, curajul și 
eroismul constructorilor, bucuriile 
și sacrificiile vieţii de șantier, pre-
zentate cu mult șarm și fin umor, de 
la un inginer principal construcţii, 
absolvent al Institutului Politehnic 
Brașov, Facultatea de Silvicultu-
ră și al Institutului de Construcţii 
București, membru în comisia Na-
ţională comportare in situ a con-
strucţiilor, lector asociat și coor-
donator de proiecte de diplomă la 
Institutul Politehnic Brașov-secţia 
subingineri construcţii, un erou al 

Transfăgărășanului, decorat cu Or-
dinul Muncii, cl.I.
Realizarea Transfăgărășanului este 
descrisă așa cum a fost ea trăită, la 
intensitate maximă de către autor, 
fără termeni tehnici, insitând pe 
curajul constructorului de acum 40 
de ani, de a depăși dificultăţile în-
tâlnite, folosind utilaje de construc-
ţii și materiale produse în ţară sau 
soluţii tehnice ale acelei perioade, 
convinși însă că este „o provocare 
și o șansă să participe la această lu-
crare”. Inspiratul „Cuvânt înainte” 
al fiului autorului, domnul Sorin 
Dumitru Ducaru – Ambasadorul 
României La NATO – Bruxelles, 
evidenţiază că polarizarea în jurul 
șefului de șantier Dumitru Ducaru 
a tuturor energiilor și capacităţilor 
colaboratorilor (inclusiv a înalţilor 
comandanţi ai armatei și demnita-
rilor vremii) nu se datorează numai 
competenţei profesionale, modes-
tiei și omeniei tatălui său, care și-a 
câștigat astfel simpatia și respectul 
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tuturor oamenilor de pe șantier, 
constructori civili și militari, ci și 
semnificaţiei vii a unităţii de neam, 
prin trecerea munţilor căci toţi ro-
mânii de pe șantier au rezonat la 
sentimentul identităţii naţionale.
Cartea nu este numai „ghidul unei 
istorii de suflet” trăite de un speci-
alist în drumuri și poduri, „istorie 
care se ascunde în stâncă tăiată”, car-
tea este un atrăgător ghid turistic, 
pentru a savura peisajele fascinante 
de-a lungul Transfăgărășanului și 
dincolo de limitele punctului cel mai 
înalt al carosabilului, tocmai pe vâr-
ful crestelor celor mai înalţi munţi 
din România – Munţii Făgăraș. Au-
torul vă invită să vizitaţi: „măreaţa 
cascadă a râului Bâlea”, „Lacul Bâ-
lea, săpat în stâncă de gheţari cu 
zeci de mii de ani în urmă”, Poarta 
Întâlnirii și Poarta Geniștilor, Pano-
rama Căldării Bâlea etc.
Cartea se adresează „turiștilor 
sofisticaţi din zilele noastre care 
doresc să-și extindă percepţia și 
cunoașterea dincolo de acea simplă 

imagine pe care o oferă receptorul 
vizual – ochiul – trecând pragul 
spre acel teritoriu crepuscular care 
te face să poţi înţelege istoria, pul-
sul și sufletul locului”.
Cei care doresc să îmbrăţișeze me-
seria de constructor găsesc în carte 
adevărate lecţii profesionale și de 
viaţă. Antreprenorii sunt îndem-
naţi să abordeze proiectele majore 
„nu doar din perspectiva profitului 
facil, dar și a calităţii și capacităţii 
de a proiecta un brand”. Oamenii 
politici sunt îndemnaţi să abordeze 
cu mai mult curaj proiecte de infra-
structură strategică, atât de necesa-
re și astăzi, când avem de executat 
reabilitări de drumuri naţionale și 
europene, de autostrăzi, de drumuri 
ocolitoare în marile orașe ale ţării”.
Cititorii silvicultori pot fi mândri 
că în rândul lor se găsesc aseme-
nea eroi ai Transfăgărășanului ca 
domnul ing. Dumitru Ducaru, auto-
rul cărţii recenzate. De asemenea, 
proiectanţii de la Staţiunea ICAS 
Brașov pot urmări cu emoţie, în 

carte, aventura regretatului dr. Ing. 
Boris Alexa, scăpat ca prin minune 
dintr-o avalanșă pe care o studia 
împreună cu șeful de șantier Dumi-
tru Ducaru cu care a avut o colabo-
rare exemplară.
Autorul recenziei, cunoscându-l pe 
domnul ing. Dumitru Ducaru încă 
din perioada 1959-1965, perioadă 
în care am fost colegi la Direcţia Sil-
vică Baia Mare (domnul ing. Dumi-
tru Ducaru era Șef serviciu proiec-
tări și construcţii la D.S. Baia Mare, 
iar eu eram Șef O.S. Baia Mare) îi 
adresez cele mai sincere felicitări 
pentru fascinanta carte scrisă, pen-
tru excepţionala reușită profesio-
nală, pentru exemplara familie, cu 
doi fii reușiţi și patru nepoţi încân-
tători și mai ales pentru împlinirea 
frumoasei vârste de 80 de ani.
Vă doresc, domnule coleg, mulţi ani 
fericiţi și de acum înainte, împre-
ună cu minunata dumneavoastră 
familie!

Valentin Bolea
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Biodiversitatea-inerentă existenţei umane 

AUREL TEUŞAN

Omului i-a fost dat să domnească peste toate celelalte 
forme de apariţie ale Creaţiei. O domnie care face loc 
întrebărilor. Cert este că numărul vietăţilor care i-au 
fost încredinţate se împuţinează în mod continuu, fapt  
care a alarmat și Naţiunile Unite și a dus la Convenţia 
de la Rio de Janeiro din 1992. (Convention on Biological 
Diversity, CBD). 
Aceasta preconizează  o serie de contramăsuri. Dintr-o 
dare de seamă a Societăţii Mondiale pentru protecţia 
naturii (IUCN) din 2011 rezultă că declinul biodiversi-
tăţii încă nu a putut fi stăvilit în mod neîndoielnic.
O evoluţie de care nu-i scutit nici ecosistemul pădure, 
fapt care  în Germania a mobilizat  forurile competente 
din cadrul ministerului de resort. 
În anul 2011 a fost concepută o strategie naţională în 
vederea conservării și promovării biodiversităţii în 
ecosistemul pădure prin scoaterea din producţie a unor 
așa-numite Naturwaldreservate cu o suprafaţă de până 

la 10% din suprafaţa exploatată. Acestea urmează să fie 
lăsate în plata Domnului, servind totodată ca bază de 
studii. Un impuls și pentru cercurile competente din 
Elveţia (Lausanne). 
Dr. Rita Bütler Sauvain a specificat că, în comparaţie cu 
cele trei secole de practică în silvicultură, studiul biodi-
versităţii este încă „în fașă“, adică preocupă cercurile fo-
restiere numai de câteva decenii. În miezul cercetărilor 
sunt  modalităţile de a cuantifica valoarea biodiversită-
ţii  în cadrul unei silviculturi durabile. 
Din păcate, biodiversitatea este complexă, nu poate fi   
determinată decât în mod indirect prin indicatori canti-
tativi (de ex. numărul  speciilor dispărute) sau calitativi 
(importanţa acestora).
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Biodiversitate

Liliecii (Ordinul Chiroptera) şi importanţa lor în 
ecosistemele forestiere

DIANA VASILE, GRUIŢĂ IENĂŞOIU

1. Introducere
Liliecii (ordinul Chiroptera) sunt un grup de mamifere 
care se găsesc aproape în toate regiunile pământului 
cu excepţia regiunilor polare și a câtorva insule ocea-
nice. Există în lume un număr de 1150 de specii de 
lilieci(IUCN 2010), ceea ce înseamnă că liliecii reprezin-
tă 21% dintre speciile de mamifere. Ei sunt deosebiţi de 
alte mamifere prin faptul că pot să zboare (Mildenstein 
& Jong 2011).
Aceștia se împart în două subordine – Microchiropte-
ra și Megachiroptera – această împărţire se bazează 
în mare măsură pe capacitatea de eco-localizare, adică 
pe capacitatea de a naviga prin reflexia undelor sonore 
(Koopman 1993; Mildenstein & Jong 2011). Dintre cele 
două subordine, cel mai mare este subordinul Micro-
chiroptera – liliecii care se localizează prin ecou, care 
cuprinde un număr de 963 de specii (IUCN 2010). Acest 
subordin este larg răspândit în toate regiunile, având 
diversitatea cea mai mare la tropice (Findley & Wilson 
1983). Aceștia sunt în principal insectivori chiar dacă 
unele familii și-au dezvoltat diete mai diversificate.
Subordinul Megachiroptera, care cuprinde 187 de spe-
cii (IUCN 2010) și care cu excepţia unui singur gen, nu 
se localizează prin unde sonore. Au dimensiuni mari 
(10-1500 g) spre deosebire de Microchiroptera care 
sunt mult mai mici (2-196 g) (Mickleburgh et al. 1992) 
și se hrănesc cu fructe și nectar, fiind denumiţi și „lilieci 
de fructe”. Aceștia sunt răspândiţi din estul Mării Me-
diterane, în Peninsula Arabică, înAfrica, Asia, Australia 
și în insulele din Pacific (Mildenstein & Jong 2011, Rai-
ney & Pierson 1992).
În ţara noastră s-au identificat numai lilieci din subor-
dinul Michrochiroptera, lilieci de mici dimensiuni, care 
navighează prin reflexia undelor sonore și se hrănesc 
exclusiv cu insecte.
Un loc deosebit de important în biologia și ecologia lili-
ecilor, îl ocupă locurile de adăpostire, deoarece aproape 
jumătate din viaţa lor o petrec în aceste locuri.
Cele mai multe specii de lilieci, își aleg locuri de adă-
post ascunse cum ar fi: peșteri, mine, cavităţi sau cră-
pături în stânci, scorburi ale arborilor, în coronamentul 

arborilor sau în locurile construite de oameni (Kunz & 
Pierson 1994, Mildenstein & Jong 2011). Adăposturile 
pot fi sezonale (pe perioada de hibernare, în perioada 
de maternitate), pe perioada unui an întreg sau pot fo-
losi acelaşi adăpost pentru o perioadă de mai mulţi ani 
(Kunz & Pierson 1994, Mildenstein & Jong 2011).
Liliecii formează cele mai mari colonii dintre toate ma-
miferele. În funcţie de specie, sezon și locul de adăpos-
tire, acestea pot fi de la câţiva indivizi până la milioane 
de indivizi. Ca și ocuparea locurilor de adăpost, și com-
portamentul de agregare (de a se strânge în colonii) este 
o trăsătură caracteristică speciei, care apare sezonal 
(hibernare/reproducere) la unele specii sau pe tot par-
cursul anului la alte specii (McCracken & Gustin 1991; 
Mildenstein & Jong 2011).
Cel mai răspândit sistem de împerechere la lilieci este 
poligamia, prin care se asigură perpetuarea speciei. De 
obicei un mascul protejează un harem format din mai 
multe femele pe care le folosește exclusiv pentru repro-
ducere (Kunz și Pierson 1994; Mildenstein 2011). Cele 
mai răspândite specii de lilieci se reproduc o singură 
dată pe an. Femelele se strâng în colonii pe perioada de 
maternitate pentru a naște și a-și crește puii.
Specific pentru lilieci este că rata de reproducere este 
foarte scăzută, femela are perioada de gestaţie între 3 
și 6 luni, fată un singur pui ce prezintă o creștere foarte 
lentă, dar cu durată mare de viaţă, de până la 15 ani. 
(Racey 1982; Kunz și Pierson 1994; Racey și Entwistle 
2000; Mildenstein 2011).
Liliecii sunt specii predominant nocturne, odihnindu-se 
în timpul zilei și hrănindu-se în timpul nopţii. Pentru 
hrană ei străbat de obicei distanţe mari, care depind 
de specie, tipul de habitat, sezon, mărimea coloniei și 
disponibilitatea hranei, de regulă acestea sunt cuprinse 
între 10 și 15 km.

2. Specii de lilieci prezente în România
În România sunt 31 de specii de lilieci, toate ocrotite 
prin lege, deoarece România este semnatară a Conven-
ţiei de la Bonn (1982), prin care toate chiropterele din 
Europa sunt protejate, a Convenţiei de la Berna, precum 
și a Anexei IV a Directivei Habitate.
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Cele mai răspândite specii de lilieci de la noi din ţară, 
care pot fi identificate în ecosistemele forestier, respec-
tiv în pădurile de foioase și în amestecuri, sunt:
Pipistrellus pipistrellus (liliacul pitic), Myotis myotis (li-
liacul comun), Pipistrellus nathusii (liliacul cu pielea as-
pră), Myotis mystacinus (liliacul bărbos), Myotis bechste-
inii (liliacul cu urechi late, liliacul lui Bechstein), Myotis 
nanttereri (liliacul lui Nantterer), Myotis capaccinii (lili-
acul lui Capaccini, liliacul cu degete lungi), Rhinolophus 
euryale (liliacul mediteranean cu nas potcoavă, Rinolo-
ful sudic), Rhinolophus blasii (liliacul cu potcoavă al lui 
Blasius), Vespertilio murinus (liliacul bicolor), Barbas-
tella barbastellus (liliacul mops, liliacul cu urechi late), 
Nyctalus noctula (liliacul mare de amurg), Rhinolophus 
ferrumequinum (liliacul mare cu potcoavă), Nyctalus le-
isleri (liliacul mic de amurg), Plecotus auritus (liliacul 
urecheat) (Tillon 2002).
Alte specii care apar în România sunt legate trofic de 
habitate diverse, îndeosebi forestiere:
 » Rhinolophus hipposideros (liliacul mic cu nas potcoavă 
– trăiește în habitate de preferinţă împădurite, pe dea-
luri sau munţi calcaroși, cu peșteri în apropiere unde 
se adăposteste / înmulţește, hrănindu-se preponde-
rent cu insecte mici – muște, molii, paianjeni – pe care 
le preia de pe ramuri sau stânci),

 » Myotis blythii (liliacul cu urechi de șoarece – care pre-
feră habitate împădurite situate langă terenuri libere 
și locuri de adăpost – peșteri, grote, crăpături în stân-
ci, scorburi, clădiri),

 » Myotis daubentonii (liliacul de apă, liliacul lui Dauben-
ton – care se hrănește în habitate de ape curgătoare și 
lacuri, uneori păduri și tufărișuri),

 » Myotis emarginatus (liliacul cu spini – trăiește în pă-
duri din zone carstice, parcuri, grădini),

 » Miniopterus schreibersii (liliacul cu aripi lungi – preferă 
apropierea apelor, pajiștilor, localităţilor etc.),

 » Eptesicus serotinus (liliacul cu aripi late – habitează în 
păduri, lângă terenuri agricole și pajiști, parcuri sau 
grădini, consumând insecte – mai ales lepidoptere și 
coleoptere – , adăpostindu-se în scorburi sau case),

 » Hypsugo savii (liliacul lui Savi – specie sud europeană, 
distribuita până in Japonia, se întâlnește pe stâncă-
rii, păduri, pășuni, habitate umede, parcuri, grădini) 
(Dumitrescu et al. 1962-1963, Negrea & Negrea 1969, 
2005, Nagy & Szántó 2003, Murariu 2004, 2005, Bar-
ti 2005, Nagy et al. 2005, Chira et al. 2011).

2.1. Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (liliacul co-
mun) – Fam. Vespertilinioidae
Este o specie relativ mare, cântărind până la 45 g, este 
unul dintre cei mai mari lilieci din Europa (lungimea 
antebraţului 55-67,8 mm).
Liliacul comun este ușor de confundat cu Myotis blyth-
ii oxygnatus (Monticelli, 1985) – liliacul comun mic, cu 
care împarte același habitat și coabitează în colonii.
Are botul masiv, urechile late, mai mari de 16 mm și 
mai lungi de 24,5 mm (Fig.1). Marginea anterioară a 
urechii este curbată în spate, iar cea posterioară are 7-8 

pliuri transversale. Tragusul este lat la bază și prezintă 
o pată întunecată spre vârf. (Kunz 1982).

Fig. 1 Liliacul comun (Foto: www.speotimis.ro) 
Greater mouse-eared bat

Biologia speciei
Trăiește în grupuri compacte, perioada de împerechere 
este în luna august, masculii sunt poligami/poligini. Ges-
taţia durează 50-70 de zile, femela fată un singur pui în 
perioada iunie-iulie și formează colonii de maternitate, în 
general mari, localizate în case părăsite, turle de biserici, 
etc. Puii devin independenţi la vârsta de 5-6 săptămâni.
Hibernează din luna noiembrie până în luna martie, în 
cavităţi subterane, peșteri pivniţe la temperaturi cu-
prinse între 7 și 12 grade. Uneori hibernează în colonii 
mixte (Penicaud 2000).
Habitatele cele mai frecventate sunt pădurile de foioase 
sau cele mixte, sau în teren liber.
Se hrănește cu artropode mai mari de 10 mm, captu-
rându-și hrana direct de pe sol, capturând insectele 
în mod pasiv, ascultând zgomotele produse de acestea. 
Se hrănește frecvent cu coleoptere de talie mare, fam. 
Carabidae, urmate de Chilopode, păianjeni și larve de 
coleoptere.

Repartizarea geografică
Este specie vest-palearctică, răspândită longitudinal 
din sudul Marii Britanii până în Asia Mică și Levant, 
iar latitudinal din sudul Peninsulei Scandinave până la 
Marea Mediterană.
În România este răspândită în toată ţara fiind identifi-
cat în peste 80 de localităţi.
2.2. Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) (liliacul lui 
Bechstein) – Fam. Vespertilinioidae
Este o specie de talie mijlocie. Lungimea cumulată a 
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capului și a trunchiului este de 45-55 mm. Greutatea 
exemplarelor variază între 7 și 13.6 grame.
Urechea prezintă tragus (caracter al genului), dar se di-
ferenţiază prin urechile mult mai lungi comparativ cu 
lungimea corpului. Îndoite înainte, depășesc cu aproape 
jumătate din lungime vârful botului (Fig. 2).
Coloritul constă din variaţii de brun-cărămiziu pe par-
tea dorsală și gri pe partea ventrală (Valenciuc 2001).

Fig.2. Liliacul cu urechi mari (Foto www. naturfoto) 
Bechstein‘s bat

Biologia speciei
Liliacul cu urechi mari este o specie tipic silvicolă ce 
preferă pădurile mixte, cu umiditate ridicată și mulţi 
arbori bătrâni, dar a fost identificat deseori în parcuri 
și grădini. În sezonul activ apare până la altitudini de 
1350 m dar în colonii de hibernare a fost găsit până la 
1800 m altitudine. Are o longevitate maximă de 21 ani. 
Nu este considerată o specie migratoare, deplasarea 
maximă cunoscută fiind de 35 km.
Hibernează din octombrie/noiembrie până în martie/
aprilie în scorburile arborilor și mai rar în peșteri și fi-
suri ale stâncilor. În general hibernează solitary, dar și 
în mici colonii, chiar împreună cu indivizi ai altor specii. 
Uneori pot fi întâlnite mici grupuri în beciurile caselor 
sau în cuiburile artificiale. Cea de-a doua variantă însă, 
nu este preferată pentru hibernare deoarece nu întru-
nește condiţiile de umiditate crescută și temperatură 
cuprinsă între 3-7(10) o C (Penicaud 2000, Tillon 2002).
Începe să vâneze la lăsarea nopţii, fără o dezvoltare de 
zbor prea mare pe verticală (1-5 m). Capturează prada 
în zbor, dar și de pe ramuri, frunze și de pe sol. Hrana 
constă din lepidoptere, diptere, neuroptere, araneide, 
coleoptere, opilionide, chilopode, dermaptere, hime-
noptere, heteroptere.
Se împerechează atât toamna cât și primăvara, iar ges-
taţia durează 50-60 de zile. Nasc câte un pui, care devi-
ne independent după aproximativ 4-5 săptămâni. Colo-
niile de maternitate sunt formate din grupări de 7-30 

(80) de exemplare adăpostite în special în scorburile 
arborilor (Tillon 2002).

Repartizarea geografică
Este o specie cu o distribuţie paleartică. În Europa se 
găsește răspândită din sudul Angliei, Franţa și Belgia 
până în peninsula Balcanică și zona Mediteraneenă.
În România a fost identificată în zona Dobrogei și în 
masivele forestiere ale Carpaţilor Meridionali și Occi-
dentali, mai exact a fost identificat în următoarele arii 
protejate: Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţi-
onal Ceahlău, Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Na-
ţional Apuseni.
2.3. Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) liliacul 
lui Capaccini, liliacul cu picioare lungi – Fam. Ves-
pertilinioidae
Este denumit astfel deoarece membrele posterioare 
sunt lungi în comparaţie cu corpul, având 3—4 cm. 
Greutatea Liliacului cu picioare lungi variază între 8-12 
g. Urechile aproape tot atât de lungi cât capul, spatele 
are culoarea cafeniu deschis, abdomenul este albicios, 
firul de păr la bază este negru (Valenciuc 2001).

Biologia speciei
Adăposturile de reproducere și de iernare ale Liliacului 
cu picioare lungi sunt peșterile calde, apropiate de su-
prafeţele de apă (Fig.3).
Habitatele de hrănire sunt zonele umede, cursurile de 
apă permanente și temporare, canalele, lacurile, mlaș-
tinile. Un habitat de hrănire caracteristic este reprezen-
tat de mlaștinile dominate de arbuști (lăstăriș, răchite). 
Are zbor nere gulat, jos, adesea deasupra apei (Penicaud 
2000; Tillon 2002).
Hibernează prin peșteri în colonii mici, până la 100 
de indivizi, din octombrie până în aprilie.Fiind specie 
gregară, formează colonii de reproducere în peșteri cu 
maxim 500 femele.

Fig. 3. Liliac cu picioare lungi în peșteră (Foto www. naturfoto) 
The long-fingered bat in the cave

Coloniile sunt mixte, cu Myotis myotis, Myotis blythii și 
Miniopterus schreibersi. Se împerechează primăvara iar 
în luna iulie fată un pui (Tillon 2002)
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Repartizarea geografică
Specia este distribuită în nordul Mării Mediterane din 
Peninsula Iberică până în Asia Mica și în Mesopotamia 
și NV Africii. Altitudinea maximă până la care a fost 
identificată este de 900 m.
În ţara noastră, liliacul cu picioare lungi a fost iden-
tificat până acum numai în Banat și în Oltenia, unde 
trăiește la altitudini de până la 600 m, căutând locurile 
cele mai călduroase. A fost identificat în următoarele 
Parcuri naţionale și naturale: Parcul Naţional Piatra 
Craiului, Parcul Naţional Defileul Jiului, Parcul Naţio-
nal Buila-Vânturariţa, Parcul Natural Grădiștea Mun-
celului – Cioclovina, Parcului Natural Porţile de Fier.
2.4. Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) (Rinolo-
ful sudic) – Fam. Rhinolophidae
Rinoloful sudic este un liliac de mărime medie și cu o 
greutate de 8-17 g.
Blana este cenușie-brună pe spate, cu nuanţă roșiatică. 
În partea ventrală, culoarea este cenușiu-deschisă, cu 
tentă gălbuie-deschisă (Valenciuc 2001) (Fig. 4).

Fig. 4. Rinoloful sudic (Foto www. naturfoto) 
The mediterranean horseshoe bat

Biologia speciei
Specia folosește cavităţile cavernicole în special ca adă-
post, iar ca habitat de hrănire, pădurile de foioase din 
zona de deal și munte, zonele calcaroase cu tufe și apă 
în apropiere în care se găsesc peșteri. Coloniile de repro-
ducere sunt situate în peșteri unde coloniile sunt com-
pacte, iar indivizii se ating între ei. Specia este puternic 
dependentă de peșteri. Femela naște un singur pui pe 
an, cu decalări ale dezvoltării, în care se suprapune pe-
rioada de iniţiere a zborului puilor dintr-o colonie, cu 
prezenţa unor femele gestante. Are zborul foarte agil, 
de aceea poate vâna cu succes în pădure. Este o specie 
sedentară cu areal maxim 135 km (Penicaud 2000; 
Tillon 2002).

Repartizarea geografică a speciei:
Este o specie cu distribuţie vest-palearctică întâlnită în 
sudul Europei și Nordul Africii. În România, Rinoloful 
sudic a fost identificat în: Parcul Naţional Semenic, Par-
cul Naţional Retezat, Parcul Naţional Piatra Craiului, 
Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, Parcul Natu-
ral Porţile de Fier, Parcul Natural Apuseni.

2.5. Rhinolophus ferrumequinum (Scheber, 1774) 
(liliacul mare cu potcoavă) – Fam. Rhinolophidae
Liliacul mare cu potcoavă este cel mai mare liliac rinolo-
fid din Europa și are urechi mari, ascuţite la vârf, lipsite 
de tragus. Lungimea totala este de 57-71 mm, anvergura 
aripilor de 350-400 mm iar greutatea de 17-34 g (Fig.5).
Baza perilor din blană este cenușie deschisă, iar partea 
distală brun-cenușie cu o tentă roșcată. Culoarea ven-
trală este alb cu o nuanţă gălbuie. În timpul hibernării 
și în repausul diurn își acoperă complet corpul cu aripile 
(Valenciuc 2001).

Fig. 5. Liliacul mare cu potcoavă (Foto www. naturfoto) 
The greater horseshoe bat

Biologia speciei
Specia este sedentară și folosește cavităţile ca adăpost 
în tot timpul anului.
Habitatele de hrănire cuprind mai ales primăvara pădu-
rile de foioase și pășunile vara/toamna, dar zboară frec-
vent și în grădini, zone stâncoase și deluroase. Maturi-
tatea sexuală apare după 2-3 ani și longevitatea atinge 
30 de ani. Primăverile întârziate amână nașterea pui-
lor, situaţie în care mortalitatea juvenililor este mare. 
Se hrănește cu coleoptere și lepidoptere de talie mare 
și își prinde prada din zbor la mică înălţime sau prin 
vânătoare pasivă, din locuri de așteptare. În coloniile 
de maternitate care pot fi compuse din 200 de exempla-
re de femele, pot fi prezenţi și masculi (Penicaud 2000; 
Tillon 2002).

Repartizarea geografică
Specia prezintă o largă distribuţie ce cuprinde nordul 
Africii și sudul Europei. Din sud-vestul Asiei se extinde 
în Zona Caucazului, Himalaia sud-estul Chinei pana în 
Insulele Nipone.
În ţara noastră această specie este întâlnită în Parcul 
Naţional Piatra Craiului, Parcului Naţional Munţii Mă-
cinului, Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Buila-
Vânturariţa, Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăș-
maș, Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, 
Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Porţile de Fier, 
Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina.
2.6. Rhinolophus blasii (Peters, 1866) (liliacul cu pot-
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coavă al lui Blasius) – Fam. Rhinolophidae
Este o specie de mărime mijlocie. Blana pe partea dor-
sală este cenușie-brună, cu o nuanţă lila, iar partea ven-
trală este albă sau cu o nuanţă gălbuie (Fig.6) Urechile 
și patagiul sunt de culoare cenușie deschisă. Lungimea 
este de 47-54 mm, anvergura aripilor de 280 mm, iar 
greutatea de 12-15 g (Valenciuc 2001).

Fig. 6. Liliacul cu potcoavă al lui Blasius (Foto www.naturfoto) 
The Blasius‘s horseshoe bat

Biologia speciei
Specie termofilă, folosește peșterile ca adăpost tot tim-
pul anului formând colonii și folosește ca habitat de hră-
nire zonele calcaroase calde, deschise, cu tufărișuri sau 
cu arbori rari. Pentru hibernare preferă peșterile calde, 
cu temperaturi între 9 și 11°C. Coloniile de reproducere 
ajung până la 200 femele (Penicaud 2000; Tillon 2002).

Repartizarea geografică
Specia este prezentă în Africa, Asia de unde se extinde 
până în Caucaz, Europa, cu precizarea că este extinctă 
în Italia, iar în Slovenia nu a mai fost văzută în ultimii 
50 de ani. În România este prezentă în următoarele arii 
protejate: Parcului Naţional Semenic-Cheile Carașului, 
Parcul National Cheile Nerei – Beusnita, Parcului Na-
ţional Domogled-Valea Cernei, Parcul National Piatra 
Craiului, Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Natural 
Bucegi.
2.7. Vespertilio murinus (Linaeus, 1758) (liliacul bi-
color, liliac de fereastră, liliac de ziduri) – Fam. Vesper-
tilinioidae
Este o specie de dimensiuni medii, cu lungimea corpu-
lui de 48-64 mm și greutatea de 12-14 g
Urechea, patagiul și uropatagiul cafenii-întunecat-ne-
gricioase (Fig. 7). Partea ventrală a patagiului și în jurul 
corpului cu peri albi unicolori, cu spatele cafeniu închis 
și pătat cu puţin alb; abdomenul cafeniu întunecat. Fi-
rul de păr la gât și în regiunea anală alb uniform; în rest 
bicolor, cu baza întunecată, iar către vârf alb-gălbui 
(Valenciuc 2001; Tillon 2002).

Fig. 7. Liliacul bicolor (Foto www. naturfoto) 
The parti-coloured bat

Biologia speciei
Această specie nu mai folosește peșterile drept adăpost 
de hibernare sau de creștere a puilor, ci preferă să se adă-
postească în scorburile arborilor bătrâni, în podurile ca-
selor, clopotniţe, crăpăturile zidurilor, între ferestre.
Iese la vânat o dată cu asfinţitul soarelui. Masculii și fe-
melele formează grupuri separate, astfel că, în coloniile 
întâlnite, se găsesc mai mult femelele. Spre deosebire 
de majoritatea liliecilor, femela liliacului bicolor naște 2 
pui (Penicaud 2000; Tillon 2002).

Repartizarea geografică
Liliacul bicolor este răspândit în partea vestică și cen-
trală a Europei, iar în România este comun, mai ales în 
regiunea subcarpatică, preferând pădurile de foioase. 
Este cunoscut din Transilvania, Oltenia, Câmpia Ro-
mână și Moldova. Se confirmă existenţa de populaţii 
mici și izolate ale speciei, dar se poate spune căliliacul 
bicolor există în fauna României, în mai multe localităţi 
decât cele raportate până în prezent.
Prezenţa sa a fost semnalată în următoarele arii pro-
tejate: Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Piatra 
Craiului, Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului inferior, 
Parcul Natural Porţile de Fier.

3. Importanţa liliecilor în ecosistemele 
forestiere
Importanţa liliecilor în ecosistemele forestiere este 
deosebită, deoarece aceștia pot fi folosiţi ca indicatori 
ecologici ai calităţii habitatelor (Wickramasinghe et 
al. 2003; Kalcounis-Rueppell et al. 2007). Ei sunt de 
asemenea foarte sensibili la schimbările pe care le fac 
oamenii asupra ecosistemelor forestiere (Fenton et al. 
1992; Estrada et al. 1993, Medellin et al. 2000, Moreno 
& Halffter 2000, Kunz et al. 2007).
Așadar, speciile de lilieci insectivori pot fi folosiţi ca niște 
bioindicatori, deoarece ei ocupă nivelurile trofice supe-
rioare, iar efectele poluării se reflectă puternic în aceste 
niveluri trofice. Acumularea alimentară și capacitatea 
metabolică, este mai crescută înspre vârful piramidei din 
lanţul trofic, iar liliecii insectivore, fiind mamifere, se află 
în nivelurile superioare ale piramidei, astfel că ei reflectă 
mult mai bine consecinţele poluanţilor, faţă de modul în 
care îl pot reflecta insectele și păsările (Alleva et al. 2006).
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Liliecii insectivori consumă cantităţi însemnate de insec-
te nocturne, un individ consumă pe noapte între 200 și 
800 de insecte (Kurta et al. 1989) și străbat distanţe foar-
te mari, până la 4-5 km pe noapte, jucând astfel un rol im-
portant în împiedicarea înmulţirii în masă a insectelor și 
implicit în menţinerea stabilităţii ecosistemelor forestiere.
La noi în ţară de exemplu, unul dintre factorii cei mai 
vătămători ai pădurilor sunt insectele (93,9%), acestea 
afectând anual 907.648,4 ha de pădure. Speciile mai 
frecvente sunt Hylobius abietis (69%), insectele defoli-
atoare: Tortrix viridana, Geometridele, Lymantria dispar 
(93%), insectele care atacă seminţale: Balaninus glan-
dium (92%) și dăunătorii de scoarţă ai rășinoaselor cu 
infestări de intensitate puternică pe 27% din suprafaţa 
afectată (Simionescu et al 2012). Prin urmare prezenţa 
liliecilor în ecosistemele forestiere este deosebit de im-
portantă, aceștia ţinând sub control înmulţirea în masă 
a insectelor. O estimare făcută de N. Valenciuc în 1970 
l-a dus la concluzia că toate chiropterele din România, 
numai în timpul lunilor calde (când sunt active) consu-
mă mai mult de 400 tone de insecte.
Insectele sunt în general prinse din zbor, liliacul apro-
piindu-se de ele din spate, dar sunt și numeroși lilieci 
care își capturează insectele de pe ramuri, frunze sau sol. 
Astfel, liliacul mops vânează microlepidoptere pe poteci, 
drumuri sau parcele în regenerare, la 4-5 m înălţime faţă 
de sol; liliacul urecheat caută insecte în frunzișul arbo-
rilor; alţi lilieci consumă păianjeni care și-au ţesut pân-
zele în coronament, sau prind insectele care ies imediat 
deasupra coronamentului arborilor, pe când Pipistrellus 
pipistrellus (liliacul pitic) caută prada de-a lungul drumu-
rilor și lizierelor forestiere, iar Rinolophus ferrumequinum 
(liliacul mare cu potcoavă) rămâne agăţat de o ramură 
pândind apropierea eventualelor insecte (Tillon 2002).
Liliecii reduc și numărul ţânţarilor, dar și al unor insec-
te care atacă culturile agricole de porumb, bumbac sau 
cartofi (Whitaker 1993; Cleveland et al. 2006).
De asemenea, datorită mobilităţii lor foarte mari, liliecii 
sunt foarte eficienţi în păstrarea habitatelor vegetative, 
prin împrăștierea de substanţe nutritive de-a lungul co-
ridoarelor pe unde aceștia zboară (Rainey, 1998). Se știe 
că materiile fecale ale liliecilor insectivori (guano) sunt 
fertilizatori deosebit de importanţi atât pentru culturi-
le agricole, cât și pentru habitatele vegetative deoarece, 
sunt foarte bogate în azot și fosfor, substanţe foarte ne-
cesare și importante pentru creșterea plantelor.
Tot datorită materiilor fecale, liliecii produc energie pri-
mară în multe ecosisteme de peșteră, deoarece depozite-
le de guano de sub adăposturile lor, furnizează energie 
care susţine mii de forme de viaţă unice, de la bacterii și 
ciuperci până la artropode și vertebrate mici. Aceste or-
ganisme sunt adesea endemice pentru o singură peșteră 
sau pentru un întreg sistem de peșteri, dar oferă o poten-
ţială comoară pentru biodiversitate necesară pentru re-
zolvarea problemelor umane, de la producerea de noi an-
tibiotice și până la detoxifierea deșeurilor (Tuttle 2011).
Un alt beneficiu adus de lilieci este unul socio-economic, 
prin dezvoltarea ecoturismului, deoarece adăposturile 

liliecilor, mai ales cele din peșteri devin o atracţie pen-
tru turiști. Adăposturile pot fi vizitate, dar cu condiţia 
ca acestea să nu fie distruse, iar liliecii să nu fie deran-
jaţi, mai ales în perioada de hibernare și maternitate.

4. Monitorizarea şi protejarea liliecilor
Populaţiile de lilieci pot fi monitorizate pe perioade lun-
gi de timp, așa cum s-a procedat în Marea Britanie de 
exemplu, printr-un Program Naţional de Monitorizare 
(National Bat Monitoring Programe).
Acest program, a început să funcţioneze din anul 1995 și 
folosește o combinaţie de metode de numărare standar-
dizate, incluzând numărul adăposturilor, numărul locu-
rilor de hibernare și sondaje de detectare a liliecilor – re-
alizându-se o evaluare a abundanţei relative a număru-
lui de lilieci (Walsh et al. 2001). Prin acest program, s-au 
putut identifica din punct de vedere statistic, tendinţele 
populaţiilor de lilieci, cu ajutorul datelor colectate prin 
intermediul sistemelor de monitorizare standardizate.
Se pare că populaţiile de lilieci sunt în scădere peste tot 
în lume din cauza tensiunilor din mediul înconjurător, 
tensiuni care în mare parte sunt induse de oameni.
Între factorii de stres care pot afecta populaţiile de lili-
eci intră și schimbările climatice, schimbările care apar 
în cadrul habitatelor și a peisajului prin: înlocuirea ar-
boretelor naturale cu monoculturi artificiale cu vârste 
de exploatare adesea scăzute; extragerea arborilor bă-
trâni, scorburoși sau fisuraţi prin tăieri de igienă; com-
baterea chimică a microlepidopterelor; monoculturilor 
agricole care au atras după ele și scăderea biodiversităţii 
insectelor aferente, desecărilor, despăduririlor, etc.
Cu toate că nu există prădători specializaţi, sunt totuși 
mamifere care consumă destul de frecvent liliecii (vulpile, 
bursucii, dihorii și jderul), alături de păsări răpitoare ca șoi-
mul rândunelelor (Falco subbuteo) sau șoimul călător (Falco 
peregrinus). Liliecii mai pot avea și paraziţi, cei mai întâlniţi 
fiind acarienii sugători de sânge, cum sunt căpușele.
De asemenea, exista credinţe străvechi care îi asociază 
pe lilieci cu forţele malefice ale întunericului, precum 
și prejudecăţi legate de ferocitatea sau caracterul dău-
nător al acestora (lilieci vampiri), ceea ce i-a făcut nu o 
dată pe oameni să omoare fără rost aceste animale, care 
în realitate sunt inofensive (cel puţin în Europa) și în 
același timp, extrem de utile prin rolul pe care îl joacă 
în ecosistemele din care fac parte.
Contrar prejudecăţilor, mai puţin de 1% dintre lilieci 
are rabie, astfel că probabilitatea de a lua boala de la un 
liliac este extrem de scăzută, nici nu atacă oameni și nu 
mușcă decât în rare situaţii, doar ca să se apere.
După B.W. Woloszyn (2001), o protecţie activă și efici-
entă a liliecilor se poate realiza luând măsuri concrete 
prin care să se ocrotească locurile de adăpost și de hi-
bernare, precum și suprafaţa în care aceștia se hrănesc.
De fapt, trebuie ca prin măsurile luate să se păstreze 
mediul de viaţă neschimbat, atât în ceea ce privește ca-
litatea, dar și diversitatea și capacitatea lui trofică. Prac-
tic, trebuie să se urmărească să se elimine pe cât posibil 
pericolele antropogene. Aceasta include controlul asu-
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pra întregului habitat, și anume asupra:
 » adăposturilor coloniilor: se pot menţine cu ocazia 
marcărilor a 8-10 arbori scorburoși, fisuraţi la hectar, 
care să poată fi utilizaţi ca adăpost de lilieci; menţine-
rea – favorizarea curpenului de pădure (Clematis vital-
ba) și a iederei (Hedera helix)

 » vegetaţiei și succesiunii ei: păstrarea unei conexiuni 
forestiere între diferitele suprafeţe împădurite pen-
tru a nu izola habitatele liliecilor.

 » tuturor așezărilor și activităţilor umane de pe cuprin-
sul acelui habitat (Penicaud 2000, Tillon 2002, Ne-
grea & Negrea 2005).

De asemenea, sunt importante și reconstrucţia ecologi-
că a cavităţilor, protejarea acestora cu grilaje, reducerea 
semnificativă a exploatării forestiere, menţinerea ape-
lor curate, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor, 
evitarea deranjării coloniilor și exemplarelor izolate din 
peșteri, păstrarea culoarelor de zbor formate din liziere 
și aliniamente de arbori pe limite de proprietate, păs-
trarea arborilor bătrâni, uscaţi, etc.

5. Concluzii
Chiropterele (liliecii), sunt singurele mamifere zbură-
toare deosebit de importante pentru ecosistemele fo-
restiere, fiind totodată niște indicatori excelenţi pentru 
schimbările pe care le produc oamenii în calitatea habi-
tatelor, dar și în ceea ce privește schimbările climatice.
Sunt de asemenea importanţi pentru agricultură, po-
micultură si silvicultură, realizând un control (biologic) 
al insectelor.
Au contribuit inclusiv la dezvoltarea sonarelor și a ul-
trasunetelor pentru nave, acestea fiind parţial inspirate 
de capacitatea liliecilor de a se deplasa prin ecolocaţie.
Sunt destul de greu de înţeles, deoarece au caracteris-
tici extrem de neobișnuite (orientarea prin eco-locaţie, 
modul cum vânează, etc.), sunt foarte inteligenţi și de-
votaţi unii altora. Cercetările asupra abilităţilor lor sunt 
abia la început, astfel că va mai dura mult până când 
acestea o să fie înţelese. Având în vedere că au stabili-
tate taxonomică foarte mare, vor putea fi monitorizaţi 
printr-o serie de metode.
În ultima vreme s-a observat că populaţiile de lilieci 
sunt în scădere peste tot în lume, din cauza modifică-
rilor și stresului pe care îl creează oamenii în habitatele 
liliecilor, precum și din cauza modului negativ în care 
sunt priviţi aceștia, ca fiinţe malefice, purtătoare de 
boli (rabie), vampiri, etc.
Prin urmare, este nevoie de măsuri de conservare pen-
tru ca aceste mamifere, protejate de legi internaţionale 
să fie protejate efectiv prin acţiunile oamenilor.
Dar cea mai eficientă protecţie a liliecilor constă în 
schimbarea mentalităţii oamenilor, astfel încât aceștia 
să nu mai vadă în ei reprezentanţii unor forţe malefice, 
ci, dimpotrivă, niște fiinţe nevinovate și deosebit de be-
nefice pentru ecosistemele forestiere, integrate în mod 
natural în mediul înconjurător, folositoare omului în 
lupta sa împotriva dăunătorilor.
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Abstract
Bats (Chiroptera order) and their importance in forest ecosystems
Bat alone constitute nearly twenty per cent of mammalian population throughout the globe. They are broadly 
categorized into suborders, Megachiloptera (flying foxes, live on fruits) and Microchiloptera (echolocators with 
more specialized in their behavior). Major bat population is insectivorous in nature.
Bats are a vertebrate group, which, in Romania, benefits from an extended legal protection compared to other 
groups (OUG 57/2007). Romania is inhabited by 31 or 32 bat species. M. bechsteinii is considered to be very rare 
in Romania. Another species like V. murinus is actually present in many places in the country. B. barbastellus 
was reported to be widespread in mountains area in the past. In Romania, there are many species of bats which 
prefer forest edges or wetlands, finding shelter in hollows or localities. However there are species considered 
characteristic for caves and rocky areas.
Bat populations are one of the best natural indicators of the health of our environment. This is because bats 
flourish where an ecosystem is healthy and stable. They contribute more than most people know to the world‘s 
ecosystems and a healthy environment. Bats also contribute to human health and well-being by performing 
essential eco-services such as insect control. The scientists found that bats can be more effective pest control 
agents than birds. Insectivorous bats are the main predators for nocturnal insects providing a significant re-
duction in crop pests worldwide.
Unfortunately, many people still misunderstand, fear and persecute bats at great harm to themselves. Too 
many have heard only of vampires and disease, both of which have been greatly exaggerated by sensational 
media stories. In the some countries, even in our country, bats are associated with Halloween, vampires, and 
often have a negative connotation.
Many European bats are under threat and some have even become extinct in certain countries. The reasons for 
this are mainly: loss of roosts, loss of feeding areas, increased use of pesticides in agriculture that that kill the 
insects that the bats depend on for food, increased use of pesticides in building materials, that poison the bats 
that roost in treated buildings, prejudices against bats and misunderstandings arising from an ignorance of bats.
Many species of bats are tide to wetlands and forests. The conservation of these habitat types should and must 
become a priority. For example, M. bechsteinii, are limited only to the natural forest fragments, which still con-
tain old trees with hollows.
We must protect the bats to enhance the current population by improving the age structure of woodlands 
to maximise roosting and foraging sites, by protecting riparian habitas and old trees with hollows. Some of 
hibernation sites have been protected by grilling.
The best protection we can offer these unique animals is to learn more about their habits and recognize the 
value of living safely with them.
Keywords: Bat, populations, ecosystem, insectivorous, insects.
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Începuturile cercetării ştiinţifice organizate a 
faunei cinegetice în România – Secţia de Cinegetică 

a Institutului Naţional Zootehnic

SORIN GEACU

1. Înfiinţare
Cercetarea organizată a faunei de interes vânătoresc 
din ţara noastră a început în perioada interbelică în 
cadrul Institutului Naţional Zootehnic din București, 
condus de prof. G. K. Constantinescu. Acesta funcţiona 
pe lângă Facultatea de Medicină Veterinară.
Astfel, în cadrul acestei instituţii a funcţionat și o „Sec-
ţie Cinegetică”, care a fost înfiinţată în toamna anului 
1938, dar care, la 1 ianuarie 1939 „nu era definitiv in-
stalată”. Menţionăm și faptul că, în 1939, secţiile insti-
tutului erau următoarele: Biologie, Igienă, Selecţie, Pis-
cicultură, Avicultură, Apicultură, Studiul Nutreţurilor, 
Cinegetică, Lactologie, Zooeconomie, Fiziologie alimen-
tară și Publicaţii.

2. Activitatea de cercetare desfăşurată 
în perioada 1939-1946
De la creare, în paralel cu pregătirile de instalare, pro-
curarea mobilierului și materialului necesar unui labo-
rator, secţia a început întocmirea unei statistici asupra 
exemplarelor vânate anual – și pe specii – din fauna Ro-
mâniei, acţiune realizată în colaborare cu toate Societă-
ţile de Vânătoare existente atunci în ţară, iar din 1940 
și cu nou-createle Inspectorate Judeţene de Vânătoare. 
Pentru aceasta s-au folosit “formulare-tip” care, trimise 
și completate la instituţiile amintite, erau apoi centrali-
zate și analizate la Secţia Cinegetică.
În primii ani de activitate, o preocupare importantă a 
acestei secţii a fost „repartiţia geografică a vânatului”. 
Și în toamna anului 1940, conform raportului secţiei 
nr. 26 din 21 septembrie 1940 înaintat conducerii in-
stitutului, se menţiona ca activitate „continuarea lucră-
rilor privitoare la repartiţia geografică a vânatului [și] 
intabularea fișelor statistice primite” (Arhivele Naţio-
nale ale României, Direcţia București, Fond Institutul 
Naţional de Cercetări Zootehnice, Dos. 47 (49) / 1940, 
nepag).
Iată și metoda de lucru folosită atunci: “Pentru studierea 
repartiţiei vânatului în ţară, adică spre a se putea preci-
za suprafeţele unde există un anumit vânat – în special 

cel de proporţii (dimensiuni n.n.) mari – în cantităţi mai 
însemnate, s-a lucrat astfel: s-a procurat pentru fiecare 
judeţ din ţară un număr de hărţi, egal cu acela al speci-
ilor importante de vânat. Acestea s-au trimis inspecto-
ratelor de vânătoare (judeţene) împreună cu buline di-
ferit colorate, care reprezentau calificativele de: foarte 
bine, bine, suficient și slab pentru speciile menţionate. 
Aceste buline au fost aplicate precis de inspectoratul re-
spectiv în locurile și după cantitatea existentă a vâna-
tului” (Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Bucu-
rești, Fond Institutul Naţional de Cercetări Zootehnice, 
Dos. 53 (61) / 1944, nepag). Hărţile judeţene au servit 
la întocmirea hărţilor României cu principalele specii 
de faună de interes vânătoresc. Acestea – însoţite și de 
câteva grafice realizate – au fost prezentate la Expoziţia 
Naţională de Vânătoare din vara anului 1940. Notăm și 
faptul că unele din hărţile și graficele realizate atunci 
au fost reproduse de Mihail Romașcanu în lucrarea sa 

“Vânătoarea în România 1920-1940”.
Alte teme de cercetare din anul 1940 a fost cele referi-
toare la: “studiul paraziţilor la păsările din Delta Du-
nării” și “studiul conţinutului stomacal la păsările din 
Delta Dunării”. Pentru aceasta din urmă, s-au studiat 
60 de stomacuri de la diferite specii acvatice, luându-se 
în cercetare “cu scopul de a se demonstra foloasele și pa-
gubele ce le aduc aceste păsări” (Arhivele Naţionale ale 
României, Direcţia București, Fond Institutul Naţional 
de Cercetări Zootehnice, Dos. 53 (61) / 1944, nepag).
În 1941 temele urmărite au fost: „studiul hranei la pă-
sările de interes vânătoresc” și „studiul paraziţilor la 
păsările de interes vânătoresc” – anume insectele din 
subordinul Mallophaga și paraziţii externi. Conform ra-
portului nr. 33/1941, șeful secţiei G. Vasiliu menţiona 
faptul că se mai lucra și la „întocmirea hărţii zoogeogra-
fice a vânatului” din România, se alcătuise și “statistica 
vânatului (recoltat n.n.) pentru 1939-1940” și “printre 
lucrările noi secţiunea cinegetică a început alcătuirea 
unei statistici a vânătorilor din ţară, pe profesiuni, re-
ligie, vârstă (și) vechime” (Arhivele Naţionale ale Ro-
mâniei, Direcţia București, Fond Institutul Naţional de 
Cercetări Zootehnice, Dos. 46 (50) / 1941, nepag).

Cinegetică
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La sfârșitul anului 1941, membrii secţiei întocmiseră și 
statistica vânatului din România pentru 1940-1941.
Raportul de activitate al Institutului Naţional Zooteh-
nic pentru perioada 6 septembrie 1940-15 august 1941 
menţiona și două teme de cinegetică: Cercetări asupra 
hranei păsărilor de vânat (tema nr. 24) și Cercetări sta-
tistice asupra vânatului și valorii sale economice (tema 
nr. 25). Cea din urmă s-a menţinut și în 1942.
Cercetările efectuate în anul 1942 au inclus și două 
teme referitoare la iepure și anume: „studiul cărnii de 
iepure sălbatic” și „studiul părului și a pielii de iepure 
sălbatic”.
În intervalul 1939-1942 membrii secţiei au adunat și 
date referitoare la câinii de vânătoare din ţară, grupate 
pe judeţe după număr, rase etc... Tot atunci s-au realizat 
și “cercetări asupra originii și aptitudinilor copoiului de 
la noi din ţară” urmărindu-se „înfăţișarea și apucături-
le pe care le posedă copoiul existent în diferite regiuni” 
(Arhivele Naţionale ale României, Direcţia București, 
Fond Institutul Naţional de Cercetări Zootehnice, Dos. 
53 (61) / 1944, nepag).
Unele dintre rezultatele obţinute erau apoi făcute cu-
noscute în cadrul unor emisiuni la Radio România (așa 
cum menţiona, spre exemplu, adresa nr. 5854 din 10 
septembrie 1942 a institutului).
Personalul secţiei Cinegetice în 1943 era alcătuit numai 
din medicul veterinar Moldoveanu și doamnele Maria 
Lungu și Maria Panaitescu.
În anul 1943 s-a lucrat la întocmirea unei hărţi a Româ-
niei cu repartiţia vânatului pe specii, dar s-au realizat și 
o serie de traduceri din reviste de specialitate primite 
din Germania (traducerile fiind începute de la sfârșitul 
anului precedent).
În primăvara și vara anului 1943, secţia Cinegetică mai 
urmărea și realizarea unui studiu asupra valorii econo-
mice a vânatului de orice categorie recoltat în intervalul 
1940-1943 “pentru a stabili aportul acestei producţiuni 
la economia naţională” (Arhivele Naţionale ale Români-
ei, Direcţia București, Fond Institutul Naţional de Cer-
cetări Zootehnice, Dos. 54 (70) / 1943, nepag).
La 1 iunie 1943 s-au început cercetări referitoare la „pe-
retele intestinal și stomacal la iepurele de câmp”.
Programul cercetărilor în domeniul cinegetic pe 1943-
1944 a inclus următoarele probleme de studiu:

 » Aportul economic al vânatului din România pe ulti-
mii 3 ani;

 » Studiul părului și pielii la iepurele de câmp în legătură 
cu valorificarea (lor) industrială;

 » Studiul aparatului digestiv la iepurele de câmp;
 » Formarea unui câine de pază românesc pentru nevo-
ile Ministerului Armatei (o canisă înfiinţându-se în 
orașul Corabia, judeţul Romanaţi, azi Olt) și

 » Formarea unui câine ciobănesc românesc.
Studiul părului la iepurele de câmp avea în vedere “sta-
bilirea calităţilor care fac această producţie utilă din 
punct de vedere practic” și “în comparaţie cu părul iepu-

relui de Angora”, iar în cazul cercetărilor asupra tubului 
digestiv al iepurelui de câmp s-a lucrat “macroscopic, 
mărginindu-se la măsurarea fiecărui segment și deter-
minarea greutăţii înainte și după hrănire, ca și a capa-
cităţii acestora”. În cazul studiului histologic al tubului 
digestiv la iepurele de câmp s-a urmărit determinarea 
suprafeţei de obsorbţie în diferite segmente” (Arhivele 
Naţionale ale României, Direcţia București, Fond Insti-
tutul Naţional de Cercetări Zootehnice, Dos. 53 (61) / 
1944, nepag).
În primele luni ale anului 1944, la Secţia Cinegetică 
s-au realizat două principale activităţi: 1. centralizarea 
numărului naţional al exemplarelor vânate din toate 
speciile începând cu anul 1941 pentru a se stabili canti-
tatea de carne și valoarea blănurilor rezultate; 2. conti-
nuarea studiului histologic al tubului digestiv la iepure.
La începutul anului 1944, personalul secţiei cinegetice 
era alcătuit din patru persoane: șef de lucrări dr. Ion 
Stănică, șef de lucrări Maria Lungu, asistent Maria Pa-
naitescu și laborat Ștefan Bleju.
Iată și secţiile Institutului Naţional Zootehnic în anul 
1944: Biologie, Igienă, Alimentaţie, Lactologie, Zoo-
economie, Animale Mari, Avicultură și animale mici, 
Apicultură și Sericicultură, Selecţie, Cinegetică și Pu-
blicaţii-Propagandă. Atribuţia de cercetare a secţiei ci-
negetice stabilită atunci cuprindea: studiul răspândirii 
vânatului în România în legătură cu posibilităţile de 
alimentaţie, recomandarea de măsuri de repopulare cu 
diferite specii și promovarea intensificării activităţii 
cinegetice (Arhivele Naţionale ale României, Direcţia 
București, Fond Institutul Naţional de Cercetări Zoo-
tehnice, Dos. 53 (61) / 1944, nepag).
După bombardamentul din 4 aprilie 1944, secţiile de 
Zooeconomie și Cinegetică ale Institutului au fost eva-
cuate la câteva sute de km de București, în localitatea 
Strehaia din judeţul Mehedinţi. Însă din cei 4 angajaţi 
ai secţiei de Cinegetică numai doi au plecat efectiv aco-
lo (Ion Stănică și Maria Panaitescu), pentru că Maria 
Lungu își luase concediu iar Ștefan Bleju era concentrat.
Până în anul 1941, șef al Secţiei de Cinegetică a fost 
naturalistul dr. George D. Vasiliu, după care au urmat 
numai medici veterinari. În 1944 șeful delegat al secţiei 
era dr. Vasile Gheţie.
În anul 1946 la secţia Cinegetică activau trei șefi de lu-
crări: dr. Ion Stănică, Maria Lungu și Maria Panaitescu. 
După puţin timp, această secţie este desfiinţată.
Menţionăm că, pentru scurte perioade de timp, cerce-
tarea cinegetică a fost încadrată ca “Laborator” la Secţia 
pentru studiul animalelor mari.
Ulterior, studiul faunei cinegetice din ţara noastră se va 
relua, la nivel cu totul superior, prin înfiinţarea – tot în 
București dar în anul 1949 – a Laboratorului de cerce-
tări cinegetice de această dată în cadrul Institutului de 
Cercetări Forestiere (Almășan, 1964), azi Institutul de 
Cercetări și Amenajări Silvice.

3. Concluzii
În cadrul Institutului Naţional Zootehnic din București 
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a fost organizată, pentru prima dată în ţară, activitatea 
de cercetare cinegetică, organizată sub formă de “secţie” 
a acestuia, dar cu foarte puţini angajaţi (3-4 persoane). 
Deși activitatea Secţiei Cinegetice s-a desfășurat în con-
diţii grele (în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
și în primii ani postbelici), tematica de cercetare a in-
clus câteva probleme importante și anume: repartiţia 
geografică a vânatului pe teritoriul ţării noastre, întoc-
mirea de situaţii statistice judeţene și naţionale referi-
toare la vânatul recoltat în diferiţi ani și numărul de vâ-
nători existenţi în România acelor ani, cercetări asupra 
iepurelui de câmp, asupra păsărilor din Delta Dunării, 

asupra hranei păsărilor de interes cinegetic, și nu în ul-
timul rând aspecte de chinologie.
Aceste aspecte inedited le considerăm a fi deosebit de 
semnificative pentru cunoașterea evoluţiei știinţei ci-
negetice românești.
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Abstract
The beginnings of the organised scientific research on the fauna in Romania – the Fauna Department 
of the National Zootechnical Institute
Within the National Zootechnical Institute in Bucharest was organized, for the first time in the country, the 
fauna research activity, organized as ‘section’, but with few employees (3-4 people). Although the activity of 
Fauna Section evolved in difficult conditions (during the Second World War and the early post-war years), the 
research topics included several important issues such as: the geographical distribution of game in the country, 
the preparation of national and county level statistics on the harvested game in different years and the number 
of hunters in Romania, researches concerning the field rabbit, the feeding of hunting birds, and last but not 
least, on canine issues.
Keywords: National Zootechnical Institute, fauna research
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Jocul cu etologia sau Jocul de-a etologia

ION MICU

Trebuie să recunosc, că acest titlu pare destul de ciu-
dat având în vedere că este vorba despre etologie, unul 
dintre domeniile noi și mereu de mare actualitate ale 
știinţelor biologice. Din considerentele menţionate, mă 
văd obligat să dau unele explicaţii acestei abordări des-
tul de extravagante. În general, titlul oricărei expuneri 
trebuie într-un fel să fie cuvântul cheie al ideilor ce sunt 
consemnate în materialul respectiv. După umila mea 
părere, neavizată bineînţeles, exprimarea de a te juca 
cu ceva sau de-a ceva înseamnă, în limbaj curent, a nu 
trata cu suficientă rigurozitate și atenţie obiectul sau 
domeniul respectiv. În situaţia când este vorba des-
pre un domeniu legat de știinţă, așa cum este etologia, 
abordarea în joacă a oricărui subiect, pune sub semnul 
întrebării competenţa sau în cel mai bun caz buna cre-
dinţă a celui ce l-a abordat.
Etologia, după cum se știe, este o ramură a biologiei 
care se ocupă cu studierea comportamentului.
Cunoașterea comportamentului animal în contextul ac-
tual, când asistăm la o expansiune tot mai accentuată a 
factorului antropic în mediul natural, a devenit o nece-
sitate obiectivă dacă se dorește menţinerea și în conti-
nuare a echilibrului ecologic într-o formă cât mai apro-
piată de modelul natural. Păstrarea acestui echilibru 
în contextual actual pe modelul celui natural, original, 
nu este însă lipsită de dificultăţi din cauza faptului că 
există o multitudine de specii care au tot atâtea cerinţe 
ereditare faţă de oferta habitatului lor. Peste toate aces-
tea se suprapune influenţa factorului antropic, care este 
din ce în ce mai agresiv și de cele mai multe ori nu este 
în consens cu multitudinea și diversitatea cerinţelor 
staţionale ale speciilor integrate natural în ecosistem.
În cazul de faţă, ne vom referi la urșii care prin prezen-
ţa lor intempestivă, afectează din ce în ce mai frecvent 
și cu efecte tot mai grave nu numai localităţile rurale 
izolate, limitrofe pădurilor din zona montană așa cum 
se întâmpla până acum câteva decenii. De câţiva ani 
buni, urșii așa ziși habituaţi sunt prezenţe cotidiene în 
cartierele mărginașe ale majorităţii orașelor de munte. 
Mass-media din toate domeniile a abordat și a dezbătut 
aspectele legate de prezenţa urșilor în mediile locuite și 
prin vâlva ce s-a făcut, a obligat autorităţile și factorii 
responsabili cu gestionarea faunei să se sesizeze și să ia 
măsuri. Efectele măsurilor luate însă nu prea se văd, în-

trucât situaţia se menţine și pe mai departe, urșii conti-
nuând să afecteze localitătile și pe locuitori.
Pentru a fi cât mai convingători în susţinerea afirmaţiilor 
făcute, le vom ilustra cu un exemplu concret petrecut recent 
într-o localitate montană situată la izvoarele Mureșului.
În prealabil însă, vom prezenta un scurt fragment din-
tr-un material intitulat Managementul ursului brun în 
România după 1989,care în anul 2009 a fost publicat de 
fundaţia PROURSUS în revista AGRICULTORUL RO-
MÂN (Nr 11 (131), noiembrie 2009):
,,În ultimii anii, dar cu precădere în ultimul deceniu, cu nume-
roase ocazii și nu în ultimul rând în paginile acestei reviste, 
am atras atenţia asupra problemelor pe care neglijarea sau 
proasta gestionare a faunei sălbatice le va avea asupra so-
cietăţii umane. Din păcate nu am fost prooroci mincinosi, în-
trucât cazurile de urși cu tendinţa de antropizare a compor-
tamentului și care crează numeroase probleme, sunt tot mai 
frecvente și apar în tot mai multe locuri. Foarte recent am 
început un studiu ce are drept obiectiv comportamentul ur-
șilor din jurul localităţii Izvorul Mureșului și în speţă al unei 
ursoaice cu doi pui în vârstă de doi ani care acţionează de 
câtva timp pe aceste meleaguri. Această ursoaică, a luat locul 
unei alte femele ce fusese împușcată cu câţiva ani în urmă în 
aceași zonă, din cauza faptului că făcea pagube în gospodări-
ile localnicilor. Este de presupus că ursoaica cu puii pe care o 
monitorizăm în prezent, este descendentă a celei împușcate. 
Ursoaica în cauză, până acum a atacat mai multe gospodării, 
a afectat mai multe tarlale cultivate în special cu grâu și a 
agresat un cioban care a fost internat în spital în stare des-
tul de gravă. În discuţiile purtate cu ceilalţi ciobani, colegi ai 
celui atacat, ni s-a relatat că ursoaica este foarte agresivă și 
nu se teme de om. În timpul investigării cazului pe teren, am 
întâlnit ursoaica cu puii și într-adevăr se confirmă cele rela-
tate de ciobani cu privire la comportamentul ei. Dacă nu se va 
acţiona prin măsuri eficiente, la primăvară ursoaica probabil 
va făta din nou, iar numărul urșilor cu tendinţă de antropi-
zare va crește la patru, cinci sau poate chiar mai mulţi.
Previziunile noastre s-au confirmat, întrucât în aceași 
zonă în anul acesta (2014) o ursoaică cu trei pui de un an 
și încă doi urși mai mari, care probabil sunt puii din anul 
precedent ai aceleași ursoaice, au produs însemnate pa-
gube materiale în gospodăriile din comuna Voșlobeni și 
satul aparţinător Izvorul Mureșului. Nu ne-am propus 
să facem o evaluarea pagubelor, ci doar analiza fenome-
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nului în sine și deci nu vom insista asupra amploarei 
acestora. Vom menţiona totuși cu titlu informativ, câ-
teva dintre daunele pe care urșii le-au produs în doar 
câteva zile, omorând toate găinile din gospodăriile ata-
cate. În prima gospodărie atacată, urșii au ucis 9 pui, în 
următoarea 14 găini și 7 pui în alta 34 de găini, apoi în 
următoarea au mai ucis 17 găini, iar recordul l-au rea-
lizat la Mânăstirea Adormirea Maici Domnului din Iz-
vorul Mureșului unde au ucis într-o singură noapte 150 
de găini. Acest caz de atac al urșilor asupra unor gospo-
dării individuale este deosebit faţă de altele, atât prin 
amploarea și valoarea pagubelor provocate, cât mai ales 
prin perseverenţa cu care au efectuat atacuri repetate 
aproape zi de zi în perimetrul aceleași localităţi.
Cauzele pot fi multiple și unele greu de identificat, dar 
dintre acestea nu pot fi ignorate condiţiile climatice și 
factorul antropic. Condiţiile climatice fac parte dintre 
factorii obiectivi, care nu pot fi influenţati și care în 
acest an s-au concretizat prnitr-o iarnă atipic de blândă, 
urmată de o primăvară prelungită și capricioasă. Aceste 
stări de fapte au generat disfuncţii în începerea sezo-
nului de vegetaţie și a ofertei trofice specifică urșilor 
la ieșirea lor din iernat. Factorul antropic face parte 
dintre cei subiectivi, care pot și trebuie să fie modelaţi 
astfel încât să contribuie într-o măsură cât mai mare la 
satisfacerea exigenţelor tuturor speciilor din ecosistem 
faţă de condiţiile de mediu. Cu alte cuvinte, factorul an-
tropic și în mod deosebit specialistul, prin competenţa 
lui profesională trebuie să găsească soluţii manageria-
le care să prevină pe termen lung și să soluţioneze pe 
termen scurt, influenţa negativă asupra diferitelor spe-
cii, a factorilor obiectivi care ar putearemodela în sens 
negativ,comportamentul lor optim integrat.
Vom analiza în continuare care a fost influenţa factoru-
lui antropic în declanșarea acestui comportament nega-
tiv al urșilor din zona menţionată.
Așa cum se poate citi în materialul publicat în revista 
Agricultorul roman, a fost împușcată o ursioaică care făcea 
pagube în gospodăriile locuitorilor din localitatea Izvo-
rul Mureș. Ursoaica era însoţită de doi pui care probabil 
împliniseră doi ani de viaţă și fuseseră deja părăsiţi de 
mama lor întrucât puii erau destul de mari, iar femela 
nu manifesta comportament matern faţă de ei. Din in-
formaţiile pe care le deţinem s-a încercat capturarea pui-
lor, dar acţiunea nu a reușit, astfel că aceștia au rămas în 
continuare în habitatul iniţial. În primăvara următoare 
din nou s-au semnalat pagube de mai mică anvergură 
în gospodării și au fost văzuţi doi urși de talie mai mică 
care se hrăneau în culturile de cereale din zona localităţii. 
Prezenţa urșilor a fost semnalată și în anii care au urmat, 
fiind constatate incidente mai mici sau mai mari atunci 
când oamenii se întâlneau cu urșii ce se hrăneau prin la-
nurile de ovăz sau de grâu. Am reţinut o întâmplare cu 
un cetăţean care în zorii zilei se deplasa cu bicicleta pe 
drumul naţional și care atunci când a trecut pe lângă o 
tarla mare semănată cu ovăz, a zărit un urs care se hră-
nea acolo. Omul curios, s-a oprit să vadă cum mănâncă 
ursul, numai că acesta s-a ridicat în două picioare, după 
care s-a aruncat în salturi spre cetăţeanul indiscret, care 

speriat s-a urcat pe bicicletă și a început să pedaleze pen-
tru a se îndepărta cât mai repede. Norocul lui a fost că în 
momentul când ursul vroia să iasă din lanul de ovăz, a 
venit pe șosea o mașină cu farurile aprinse, care l-a deter-
minat pe animal să se întoarcă de unde venise. Aproape 
toţi cei care s-au întâlnit cu urșii în această zonă au rela-
tat că urșii nu se temeau deloc de om și manifestau fie in-
diferenţă, atunci când nu erau băgaţi în seamă, fie agre-
sivitate atunci când erau priviţi cu mai multă insisitenţă.
Această prezenţă intempestivă a urșilor în preajma lo-
calităţii, precum și atitudinea lor agresivă, a dat naștere 
în rândul populaţiei la numeroase discuţii și comentarii 
asupra cauzelor care au generat această situaţie. În lipsa 
unor informaţii oficiale, venite de la surse autorizate, a 
intrat în joc caruselul zvonurilor. Unii spuneau că au vă-
zut o ursoaică cu trei pui, iar alţi spuneau că nu sunt trei 
pui ci doar doi, în timp ce unii cetăţeni susţineau că au 
văzut patru pui. Până la urmă au căzut de acord că este 
posibil să fie două ursoaice cu câte doi pui fiecare și din 
această cauză sunt văzuţi când doi, când trei și uneori 
chiar patru pui. Imaginaţia oamenilor în lipsa unor in-
formaţii corecte și din surse credibile este fără limită. S-a 
ajuns să fie antropizat comportamentul acestor urșiatât 
de mult, încât zvonurile despre ce făceau și mai ales cum 
făceau ursoaicele cu puii lor au depășit în originalitate ce-
lebrele întâmplări din cartea junglei. Oameni de altfel în 
toată firea și demni de încredere, povesteau că au văzut 
cu ochii lor cum ursoaicele pentru a se deplasa cât mai re-
pede își luau puii în spate și fugeau cu ei. Alţii povesteau 
cum ursoaicele aruncau găinile omorâte peste gard, apoi 
își aruncau și puii, după care săreau și ele gardul. Auzind 
aceste povești incredibile, în zadar am încercat să le ex-
plic oamenilor că nu sunt verosimile, argumentându-mi 
susţinerea cu experienţa mea de câteva decenii în ceea ce 
privește studierea urșilor și a comportamentului acestora, 
dar nu am reușit să-i conving. Contraargumentul interlo-
cutorilor mei a fost acela că eu am studiat urșii sălbatici 
și care poate nu sunt capabili să facă așa ceva, dar aceștia 
care bântuie acum, pe aici prin sat sunt dintre cei care au 
fost aduși de la Sinaia, Predeal sau alte staţiuni, unde s-au 
învăţat să mănânce la containere și la gunoaie, nu se mai 
tem și nici nu se mai sinchisesc de prezenţa oamenilor.
Nu dorim să ne facem un titlu de glorie afirmând că noi 
am prevăzut încă de acum câţiva ani că se va ajunge la 
antropizarea comportamentului unor urși obișnuiţi cu 
prezenţa omului, dar din păcate aceasta este realitatea. 
Menţionăm totuși că începând cu luna ianuarie a anu-
lui 2007, în revista AGRICULTORUL ROMÂN în cadrul 
rubricii intitulate ETOLOGIE au fost publicate mai mul-
te articole în care a fost abordată problema pericolului 
prezumtiv pe care îl are aplicarea unui mamagement 
defectuos în ce privește gestionarea faunei sălbatice și 
mai ales a urșilor. Urșii fac parte din speciile dominante 
ale ecosistemului forestier, motiv pentru care, dacă do-
bândesc anumite modele de comportament agresiv pot 
avea un impact negativ foarte periculos asupra mediu-
lui înconjurător și chiar a omului. Doar cu titlu informa-
tiv, amintim câteva dintre articolele publicate și în care 
s-au făcut referiri la aceste aspecte:
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 » Comportamentul mijloc de supravieţuire al faunei; 
(Agricultorul roman Nr. 1 (97) Ianuarie 2007)

 » Relaţia omului contemporan cu ecosistemul; (Agri-
cultorul român Nr. 2 (98) februarie 2007)

 » Ce ar trebui să știm despre urșii habituaţi; (Agriculto-
rul român Nr. 4 (100) aprilie 2007).

În aceste materiale publicate în rubrica de etologie a 
revistei menţionate, am analizat aspectele legate de 
comportamentul faunei sălbatice și de modificările ce 
le poate provoca omul în acest domeniu printr-o atitu-
dine sau prin acţiuni necorespunzătoare. Cine dorește 
și ar fi indicat ca factorii de răspundere și de decizie în 
domeniu să fie aceștia, poate să lectureze materialele 
respective și se poate documenta în acest sens, motiv 
pentru care nu vom da citate și nici nu vom reveni acum 
la ceea ce s-a afirmat atunci și acolo.
Vom încerca în cele ce urmează, să sugerăm care ar fi 
din punctul nostru de vedere, soluţiile ce ar putea re-
zolva problema urșilor așa ziși ,,habituaţi” și care ar fi 
măsurile pentru prevenirea propagării fenomenului de 
antropizare, întrucât dacă acesta va continua vom pu-
tea în viitor să constatăm că a apărut în cadrul speciei 
Ursus arctos, ecotipul de urs suburban. Cu toată răspun-
derea, afirmăm că dacă nu vor fi luate măsuri eficiente 
de rezolvarea a problemei urșilor așa ziși habituaţi, în 
curând se va ajunge la situaţia nedorită,ca aceștia să de-
vină ecotipul de urși suburbani.
Experienţa mai multor ani de observaţii, ne îndreptăţesc 
să afirmăm că urșii care în cadrul comportamenului lor de 
hrănire au deprins modelul de hrănire prin atacarea gos-
podăriilor umane, nu pot fi ,,reeducaţi” în sensul că practic 
nu vor putea fi dezvăţaţi de acest obicei. Din acest motiv 
este de dorit a se preveni modificarea comportamentului 
natural de hrănire al urșilor. Se pune însă în mod firesc în-
trebarea dacă poate fi realizat acest deziderat. Răspunsul 
este afirmativ, dar condiţionat de respectarea anumitor 
reguli, care decurg din legi biologice obiective, unele scrise, 
dar multe nescrise și care nu pot fi totuși ignorate întrucât 
ele acţionează independent de voinţa noastră. Ignorarea 
lor poate duce la situaţii din cele întâlnite la noi tot mai 
frecvent, în relaţia societate umană – faună sălbatică. Una 
dintre aceste reguli, care constituie de fapt principiul de 
bază în menţinerea faunei silvatice în specificul ei de a fi 
sălbatică, este asigurarea locurilor de hrănire, a hranei și 
a liniștei în habitatul natural al fiecărei specii și împreună 
ale tuturor speciilor coabitante din arealul respectiv. Evi-
dent, nu este ușor de realizat acest deziderat, în contextul 
când într-un habitat natural sunt câteva zeci sau poate 
chiar câteva sute de proprietari de terenuri, care în virtutea 
dreptului lor de proprietate se pot deplasa oricând acolo și 
din cauza neputinţei statului de a aplica legile de protecţie 
a mediului, pot face oriunde, orice. Erau poate mai ușor de 
aplicat legile în regimul trecut, când statul era proprietar 
funciar unic, dar în 1989 ne-am asumat acest risc și pe cale 
de consecinţă trebuie să ne ducem povara lui până la capăt. 
Prin această ultimă afirmaţie, nu vreau să înţeleagă cineva 
că suntem împotriva dreptului de proprietate. Respectăm 
dreptul de proprietate, deși nu putem să înţelegem cum și 
când a reușit cineva să cumpere legal și cu acte în regulă un 

teren cu vegetaţie forestieră de la singurul proprietar de 
drept, Creatorul unic, cel care a făcut cerul și pământul așa 
cum este consemnat în geneză și care este unicul posesor 
al creaţiei sale. Indiferent de proprietar, fondul funciar în 
general și cel forestier în special, este bine să fie adminis-
trat printr-un administrator unic al statului, care să dis-
tribuie beneficiile rezultate de pe urma exploatării acestor 
terenuri fiecărui proprietar, proporţional cu suprafaţa ce 
o deţine în mod legal. Abandonarea de către stat a gospo-
dăririi fondului funciar și lăsarea acesteia de a se face de 
oricine, cum poate și când poate, este foarte păgubitoare 
nu numai pentru generaţia actuală, ci și pentru cele ce vor 
urma. Am susţinut acest punct de vedere încă din 1989 
când silvicultura și cinegetica românească nu erau încă 
destructurate, și-l susţinem și acum, întrucât pădurea în 
toată complexitatea ei, asigură apa și aerul necesare omu-
lui indiferent dacă este sau nu proprietar de pădure. Având 
în vedere acest rol de garant și condiţie sine qua non a vieţii 
pe pământ, statul, dacă are cel mai elementar respect faţă 
de populaţia acestei ţări, își va asuma responsabilitatea 
gospodăririi în sistem unitar și printr-un administrator 
unic al tuturor pădurilor României. Considerăm că totul 
depinde doar de voinţa clasei politice și de puterea aces-
teia de a se desprinde de grupurile de interese care după 
anul 1989 prin dezinformare, demagogie și diversiune 
i-au influenţat pe politicieni și au adus pădurile României 
în starea în care sunt acum. Desprinderea clasei politice 
de grupurile de interese nu este ușor de realizat întrucât 
este de presuspus că acestea pot influenţa electoratul și în 
acest context, mai ales acum în preajma alegerilor, opinia 
lor este greu să fie ignorată, dar cu puţină voinţă politică 
se poate. În ultimul timp s-a vorbit mult despre revizuirea 
Constituţiei. Considerăm că soarta pădurilor României 
ar putea fi scoasă de sub influenţa unor negocieri politice 
dictate de diverse interese antiecologice, dacă în noua con-
stituţie ar fi inclus un articol care să prevadă că pădurile 
în România constituie patrimoniu naţional, întrucât aces-
tea, prin funcţiile lor de protecţie sunt unul din factorii cei 
mai importanţi de siguranţă naţională și că atentarea la 
integritatea pădurilor constituie una din cele mai grave in-
fracţiuni care se pedepsește asemănător crimei de genocid.
Am făcut această digresiune de la tema subiectului 
anunţat pe motiv că pădurile constituie habitatul 
urșilor și dacă aici ei nu găsesc condiţii favorabile toate 
măsurile ce vor fi luate pentru buna lor gestionare vor 
fi fără efecte. Cu alte cuvinte, de calitatea modului de 
gospodărire a pădurilor din ţara noastră, depinde sta-
rea efectivelor de urside, atât sub aspect cantitativ cât și 
calitativ, incluzând aici și modul lor de comportament 
atât în cadrul speciei cât și în relaţia cu celelalte specii 
coabitante și implicit cu factorii antropici.
Cei ce sunt avizaţi și au competenţa să ia măsuri în ce 
privește rezolvarea problemei urșilor ce fac pagube, ar 
trebui să nu fie complexaţi de faptul că ursul este o spe-
cie strict protejată, întrucât ei trebuie să protejeze spe-
cia în asamblu și nu indivizii care au comportamente 
agresive și deviate de la cele normale. Așa după cum în 
societatea umană, indivizii care prin comportamentul 
lor antisocial provocă pagube și prejudicii locuitorilor 
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sunt sancţionaţi inclusiv prin privarea de libertate, sau 
în cazul unor infracţiuni foarte grave, cum ar fi crimele 
repetate, autorii lor sunt condamnaţi la moarte, tot așa 
și în cazul urșilor care pun în pericol viaţa oamenilor 
aceștia trebuie să fie izolaţi prin capturarea și ţinerea 
lor în cuști, sau dacă nu există această posibilitate tre-
buie împușcaţi. Trebuie să facem precizarea că în ca-
zul acestei ultime alternative, în prezent chiar dacă se 
aprobă recoltarea unui urs care produce pagube în mod 
repetat, gestionarul fondului de vânătoare împuterni-
cit să efectueze recoltarea, nu este interesat să o facă. 
Motivul este determinat de faptul că gestionarul este 
obligat să-l vâneze numai prin personalul său de spe-
cialitate și nu are voie să-l vândă pe bază de autoriza-
ţie de împușcare, situaţie în care ar obţine un oarecare 
venit. Este de reţinut însă că în acest caz, numărul de 
urși alocaţi prin cota anuală de recoltă, se diminuează 
din cota aprobată, ca și cum exemplarul respectiv ar fi 
fost valorificat. Soluţia ar fi, fie să se permită valorifica-
rea în cadrul cotelor de recoltă aprobate și a urșilor care 
produc pagube, fie să fie constituită la nivel central o 
cotă separată de împușcare pentru urșii care produc pa-
gube.În acest caz, soluţionarea problemei ar fi motivată 
de implicarea cointeresată a gestionarului fondului de 
vânătoare, care, în caz contrar nu are nici un interes ca 
ursul care produce pagube să fie împușcat.
Un ultim aspect înainte de a trage unele concluzii, în 
legătură cu urșii care produc pagube populaţiei locale, 
este postura acestora de specie protejată în programele 
ecologice ale U.E. De foarte multe ori, cei ce se ocupă 
cu gestionarea faunei sălbatice, când sunt solicitaţi să 
facă intervenţii pentru obţinerea de autorizaţii pentru 
împușcarea urșilor care produc pagube, invocă regle-
mentăriele U.E. ce nu permit aceasta. Dacă așa stau lu-
crurile și probabil așa este, vina o poartă tot autorităţile 
românești care nu au negociat din acest punct de vede-
re interesele României așa cum situaţia reală din ţară 
o cerea. Cuiva i-a venit idea ca urșii problemă (cei care 
atacă gospodăriile populaţiei, se hrănesc la gunoaie și 
în general stresează oamenii) să fie ,,relocaţi”. Reloca-
re, însemnând în gândirea autorilor, ca urșii să fie cap-
turaţi și mutaţi în alte locaţii, în speranţa că acolo vor 
reveni la un mod de viaţă natural, caracteristic speciei. 
Cu alte cuvinte, folosind un termen peiorativ, am putea 

spune că urșii respectivi ar urma să fie deportaţi. Te-
oretic soluţia pare logică, numai că practic lururile nu 
stau chiar așa, întrucât au fost ignorate sau poate nu 
au fost cunoscute, unele aspect legate de comportamen-
tul animal și de modul cum acesta se modelează. Multe 
modele ale comportamentului de supravieţuire (hrăni-
re, autoapărare, explorare etc.) animalul le învaţă prin 
copiere (imitare) de la părinţi sau alţi congeneri. Cum 
obiceiurile rele se învaţă mult mai ușor și mai repede ca 
cele bune, există riscul ca urșii relocaţi în loc să înveţe 
de la cei localnici modul de viaţă natural, să-i înveţe pe 
aceștia toate metehnele lor.

Concluzii:
1. Urșii care fac pagube în mod repetat,sunt exemplare 

nărăvite și care sunt similar indivizilor umani infrac-
tori psihopaţi, obsedaţi de a face rău, ucigași înrăiţi, 
incorigibili, de care societatea trebuie apărată și de 
care aceasta se și apără, fie prin izolarea lor în peni-
tenciare, fie în cazuri foarte grave prin suprimarea lor.

2. Protejând un urs răufăcător notoriu, nu reușim să 
protejăm specia așa cum se dorește, ci din contră vom 
face un mare deserviciu acesteia, prin faptul că se va 
declanșa o opinie ostilă îndreptată împotriva ei. Prac-
tica a dovedit că este imposibil să fie implementat un 
proiect de protejare a unei specii, dacă nu este implica-
tă populaţia din zonă. Cum poate fi protejată o specie 
care terorizează populaţia, prin exemplare care sunt 
lăsate să atace gospodăriile oamenilor și chiar și pe 
aceștia atunci când intervin să-și apere agoniseala ?

3. Informarea populaţiei asupra situaţiei reale este foar-
te importantă, pentru a nu da loc zvonurilor păgu-
boase pentru toţi factorii implicaţi. Oamenii trebuie 
informaţi asupra situaţiei reale cu privire la atacurile 
urșilor, în sensul că ei trebuie să cunoască exact cau-
zele care au provocat fenomenul și mai ales ce măsuri 
sunt preconizate pentru soluţionare. Luarea unor mă-
suri cât mai urgent și mai eficiente este foarte impor-
tantă, dacă se dorește cu adevărat protejarea specie, 
întrucât dacă acestea nu vor fi luate în timp util și nu 
vor fi eficiente, populaţia va încecrca să ia măsuri, sin-
gură în legea ei și aceasta nu este de dorit.

Voșlobeni 5 august 2014

Abstract
Playing with ethology or Playing ethology
This article aims at drawing the attention to the so-called habituated bears, which have a severe impact not only 
on rural, isolated areas, nearby mountain forests, as happened few decades ago, but also the outskirts of many 
mountain towns.
In order to support this facts, the author pinpoints certain situations involving habituated bears around Izvo-
rul Mureșului.
Although the article’s topic is highly debated and current, the author also concentrates on solutions for such 
problematic issue.
Keywords: habituated, bear population
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Motto: ... nici o piesă... să nu părăsească judeţul fără a i se lua datele cerute de matrice
Vasile Cotta, 28 martie 1982

Date privind biometria ursului brun

IOAN MICU, SORIN VLASE

Motto-ul din antet, este un îndemn pe care reputatul 
cinegetician Vasile Cotta l-a făcut printr-o scrisoare din 
anul 1982, în care făcea o analiză aproape exhaustivă a 
bazei de date de care dispunea la data respectivă cerce-
tarea cinegetică românească. Pentru o cât mai bună edi-
ficare cităm: În perioada elaborării ultimei mele lucrări … 
mi-am dat mai bine seama cât de săraci suntem noi românii 
în material bibliografic privind sectorul cinegetic. Cu durere 
fac această constatare. Cauzele sunt multe…
Profitând de prilejul oferit de vânătorile oficiale orga-
nizate timp de peste un deceniu, cât și a altor acţiuni 
de vânătoare în care au fost împușcaţi urși și cunos-
când situaţia invocată în scrisoare de Profesorul Cotta 
V., încă din anul 1980 am întocmit o matrice privind 
cercetarea ursului brun pe care o consideram specia de 
vânat emblematică a României. Unul dintre obiectivele 
prioritare din această matrice a fost culegerea de date 
biometrice privind ursul brun. În vederea realizării 
datelor biometrice, a fost eliberată o fișă de observaţie 
care prevedea efectuarea măsurătorilor pentru un nu-
măr de 24 elemente, dintre care 18 metrice (lungimea 
totală a trunchiului, lungimea blănii nejupuite, lungi-
mea capului, lungimea gâtului, lungimea trunchiului, 
lungimea crupei, înălţimea la greabăn, înălţimea la 
crupă, circumferinţa gâtului, circumferinţa toracelui, 
circumferinţa abdomenului, lăţimea tălpii anterioare, 
lungimea tălpii posterioare, lungimea cozii, distan-
ţa dintre urechi, înălţimea urechilor, lungimea blănii 
după jupuire, lăţimea blănii după jupuire); 5 elemente 
de greutate (greutatea totală, greutatea eviscerată, gre-
utatea viscerelor, greutatea capului fără blană, greuta-
tea blănii după jupuire) și unul de suprafaţă (suprafaţa 
trunchiului).
Dintre cele peste 60 de exemplare de urși măsuraţi în 
intervalul 1980-1992, după verificare, au fost reţinute 
ca fiind corespunzătoare sub aspectul modului de pre-
levare și a exactităţii datelor, un număr de 54 de fișe. 
Menţionăm că toate cele 54 de exemplare care au fost 
măsurate, au fost urși maturi. Majoritatea exemplarelor 
măsurate au fost urși masculi, iar din cele 54 de piese, 
doar două au fost femele. Preponderenţa masculilor se 
datorează faptului că specia, fiind strict protejată, fe-

melele nu se împușcă, iar cele două piese au fost recol-
tate accidental. Pentru toate cele 54 de exemplare mă-
surate, au fost întocmite conform matricei, tot atâtea 
fișe de observaţie, iar cu ajutorul elementelor biometri-
ce de lungime au fost realizate grafice sub forma unor 
profile. De fapt, aceste profile reprezintă proiecţia pe 
orizontală a siluetei ursului. Facem precizarea, conside-
răm noi foarte importantă, că toate aceste profile sunt 
realizate la scară. Pentru exemplificare, vom prezenta 
dintre cele 54 de fișe și scheme de profile biometrice, 
două exemplare care sunt situate la cele două extreme 
dimensionale, respectiv cel mai mic măsurat și cel mai 
mare măsurat.

Figura 1. Schema cu datele biometrice ale celui mai mare urs

Figura 2. Schema cu datele biometrice ale celui mai mic urs

Faună
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Trebuie menţionat că cel mai mare exemplar de urs mă-
surat, deţine recordul mondial la blană și a fost recoltat 
de Nicolae Ceaușescu în anul 1983 pe fondul de vântoare 
nr. 35 Pilicske din judeţul Harghita și că deţine acest loc 
și în prezent, după 31 de ani. Cel mai mic urs dintre cei 
54 ai căror date biometrice le avem, este o femelă care 
a fost împușcată în anul 1992 pe fondul de vânătoare 
nr. 3 Sărmaș tot din judeţul Harghita. Motivul pentru 
care a fost împușcată a fost dictat de nevoia iminentă de 
autoapărare a unei echipe de muncitori silvicultori care 
lucrau la inventarierea doborâturilor de vânt și care, în 
timpul lucrului, a fost atacată spontan de ursoaică.
În continuare, vom prezenta un scurt istoric al realizării 
acestor date biometrice, care nu au fost simplu de obţinut, 
având în vedere faptul că un urs matur care cântărește 
mai multe sute de kilograme nu este ușor de întors pe 
toate părţile pentru a-i fi măsurate toate dimensiunile.
Unul din principalele motive pentru care am început cu-
legerea de date biometrice despre urși a fost nevoia de a 
putea aprecia, pe viu, valoarea cinegetică a blănii de urs 
ca trofeu de vânătoare. Punctajul blănii de urs, conform 
metodologiei C.I.C, este produsul dintre lungimea și lă-
ţimea acesteia la care se mai adaugă încă până la 30% 
așa zise puncte de frumuseţe. Produsul dintre lungimea 
și lăţimea blănii, în principiu, cu oarecare aproximaţie 
reprezintă de fapt suprafaţa ei. Există o corelaţie direc-
tă între suprafaţa blănii și mărimea ursului, ca atare cu 
cât valoarea punctajului blănii este mai mare, cu atât 
aceasta este mai valoroasă din punct de vedere vânăto-
resc și pe cale de consecinţă și preţul ei este mai mare. 
Este foarte important cu ocazia practicării vânătorii co-
merciale, să fie cunoscută valoarea punctajului blănii de 
urs înainte ca acesta să fie recoltat, pentru cavânătorul 
să știe de la bun început care este suma ce urmează să o 
achite pentru împușcarea animalului.
Nu în ultimul rând, datele biometrice ale urșilor, prin 
corelaţia care există între ele, ne pot ajuta în numeroase 
acţiuni de cercetare în care animalele trebuie tranchili-
zate. Doza de tranchilizant se calculează în funcţie de 
greutatea ursului. Cum este foarte greu de cântărit ursul 
viu în natură, greutatea lui nu se poate stabili decât prin 
apreciere. Greutatea ursului este, însă, în funcţie de mă-
rimea acestuia, care este dată în principal de: lungimea, 
înălţimea la greabăn și la crupă, precum și de circom-
ferinţa animalului. Aprecierea acestor mărimi de care 
depinde greutatea ursului, se poate realiza cu ajutorul 
unor instrumente optice cum ar fi lunetele și binoclurile 
cu scală gradată de tipul celor folosite de artileriști. Cu 
aceste date metrice se poate intra în graficele sau tabe-
lele de corelaţie dintre diferitele date biometrice și se 
poate obţine greutatea animalului. Cu ajutorul greutăţii 
astfel obţinute, se poate stabili doza de tranchilizant op-
timă, astfel încât aceasta să nu fie nici prea mare pentru 
a-l ucide, dar nici prea mică pentru a nu-l tranchiliza și 
în consecinţă exemplarul nu ar putea fi capturat.
În continuare, vom prezenta baza de calcul și graficele 
de corelaţie dintre principalele elemente biometrice și 
greutatea corespunzătore a ursului.
În fișiere, au fost făcute pentru fiecare set de date o 

interpolare lineară si o interpolare cubică. De fiecare 
dată, din punct de vedere a abaterii medii pătratice, in-
terpolarea cubică este mai bună. Interpolarea lineară 
este mai proastă, dar diferenţele dintre abaterile medii 
pătratice în cele două cazuri nu sunt mari. Ca urmare, 
ţinând seama de simplitatea interpolării lineare, prac-
tic este cel mai convenabil să folosim interpolarea line-
ară, care dă valori suficient de bune, iar dacă nu suntem 
mulţumiţi, putem folosi apoi și interpolarea cubică, mai 
bună, dar care presupune mai multă muncă.
Interpolarea lineară va fi de forma:

d
)xx(

aa)x(G m
o

−
+= 1
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G(x) este greutatea totală a corpului, iar x parametrul 
care se consideră. S-au luat pentru x mai multe cazuri 
(lungimea totală a corpului, lungimea blănii nejupuite, 
înălţimea la greabăn, etc.

Parametrul Interpo-
lator oa 1a 2a 3a norma

Lungimea tot 
a corpului

linear 49.7381 251.8654 0 0 251.7580
cubic -3.3238 -13.1706 52.1990 262.3619 226.1710

Lung. blănii 
nejupuite

linear 49.8547 251.8654 0 0 250.5790
cubic -0.6178 -5.7405 46.2115 256.8715 246.7116

Lungimea 
capului

linear 46.5763 251.8654 0 0 280.9146
cubic 0.8014 -7.9947 35.7647 260.4978 269.4025

Lungimea 
gâtului

linear 49.6702 251.9231 0 0 250.4796
cubic -1.4689 -9.8426 47.9239 260.6502 237.3819

Lungimea 
trunchiului

linear 50.4982 251.8654 0 0 243.9195
cubic  – 0.2295 -5.9771 45.5103 257.5089 238.4864

Lungimea 
crupei

linear 50.4982 251.8654 0 0 243.9195
cubic  – 0.2295 -5.9771 45.5103 257.5089 238.4864

Inalţimea la 
greabăn

linear 43.1772 251.9231 0 0 305.7550
cubic 6.6013 -13.4337 18.9688 268.4768 263.0014

Inaltimea la 
crupă

linear 43.7982 251.9231 0 0 301.2163
cubic 5.9383 -12.4831 20.8621 267.5963 262.3479

Circumf. gâ-
tului

linear 52.4609 251.2692 0 0 241.4721
cubic -1.3915 -9.6139 47.8771 259.3406 228.7302

Circumf. To-
racelui

linear 58.2226 250.7308 0 0 179.8244
cubic 3.3380 2.0071 48.4504 252.8834 177.0643

Circumf. ab-
domenului

linear 56.5767 250.7308 204.8742
cubic 4.5042 3.3809 44.2699 252.9613 199.5505

A. x = Lungimea totală a corpului

 xm = 177.5000; d = 15.5191
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B. x= Lungimea blănii nejupuite

xm= 206.4615; d = 16.0837
C. x = Lungimea capului

xm = 45.0962; d = 3.9470
D. x = Lungimea gâtului

xm = 41.0000; d = 3.5035
E. x = Lungimea trunchiului

xm = 76.4808; d = 6.4822 .
F. x = Lungimea crupei

xm = 76.4808; d = 6.4822

G. x = Inălţimea la greabăn

xm = 97.1346; d = 9.1695
H. x = Inălţimea la crupă

xm = 96.2115; d = 9.1851
I. x = Circumferinţa gâtului

xm = 95.2115; d = 12.8679
J. x = Circumferinţa toracelui

xm = 150.5577; d = 20.3387
K. x = Circumferinţa abdomenului

xm = 151.7500; d = 20.6187
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Concluzii
 » La stabilirea greutăţii urșilor, nu s-a ţinut cont de greuta-
tea sângelui care s-a pierdut prin împușcarea animalului.

 » Stabilirea greutăţii viscerelor, s-a realizat prin cântă-
rirea lor după evacuarea hranei ce se găsea în acestea.

 » În greutatea viscerelor, a fost inclusă și greutatea ce-
lorlalte organe interne. S-a procedat astfel pornindu-
se de la ideea că prin a eviscera un animal în limbajul 
curent înseamnă a-i scoate toate organele interne.

 » Greutatea capului, a fost stabilită fără blana de pe cap, 
întrucât aceasta a rămas cu ocazia jupuirii împreună 
cu restul blănii animalului.

 » La efectuarea graficelor de corelaţie dintre greutate 
și elementele biometrice măsurate, nu s-au avut în 
vedere: lungimea cozii, înălţimea urechilor, distaţa 
între urechi, dimensiunea tălpilor, etc. S-a apreciat 
că aceste elemente nu au diferenţe semnificative de 
la individ la individ și ca urmare nu au relevanţă în 
aprecierea greutăţii animalului.

Considerăm că datele oferite pot fi de un real folos ci-
negeticienilor în aprecierea greutăţii exemplarelor de 
urși bruni din fauna Romaniei, pentru a putea face o 
apreciere rapidă a greutăţii unui exemplar pe baza unei 
simple măsurări a unei dimensiuni dintre cele prezen-
tate în graficele precedente.

Abstract
Data concerning the brown bear’s biometry
 » When determinating the bear’s weight, the quantity of blood lost after shooting the animal was not taken 
into consideration.

 » Weight determination of viscera was made by weighing it after evacuating the food in it.
 » Viscera weight included the other’s internal organs weight. The main reason for this was the meaning of evis-
cerating an animal: the removal of all internal organs.

 » Head’s weight was determined without taking into consideration the fur since the later was put with the rest 
after skinning.

 » At the execution of correlation charts between weight and meassured biometrical elements, tail’s lenght, 
ears’height, distance between ears, feet size were not taken into consideration. It was believed that these 
elements have no significant differences hence, they have no relevance in appreciating the animal’s weight.

We consider the presented data a real help for specialists in fauna when determinating the weight of Romanian 
brown bear , in order to appreciate on the spot the individual’s weight on the biasis of a simple meassurement 
of one dimension from those presented in the above mentioned charts.
Keywords: broen bear, biometrics, correlation charts
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Germania Federală: Lupii pe urmele strămoşilor?

AUREL TEUŞAN

Din literatură reiese că ultimul lup de pe teritoriul Ger-
maniei a fot împușcat în anul 1904 în Sachsen (Saxo-
nia), o regiune învecinată cu Polonia. După mai mult 
de un secol, anume în 1998,o pereche de lupi a luat-o 
pe urmele strămoșilor, stabilindu-se în aceeași regiu-
ne pe un teren rezervat forţelor armate. Au urmat alte 
perechi de lupi, cu rezultatul că actualmente, în nord-
estul Germaniei, sunt localizate peste 25 de haite com-
puse dintr-o pereche de adulţi și până la zece urmași. 
Prin urmare, prezenţa lupilor nu mai poate fi ignorată. 
Printre altele și datorită faptului că, in căutarea hranei 
zilnice, lupii sunt nevoiţi să parcurgă zilnic zeci de kilo-
metri. Rezultatul sunt numeroase accidente de circula-
ţie și vânat ilegal. Fapte care au determinat proprietarii 
de păduri private din Hessen să discute problematica 
lupilor în cadrul adunării generale a membrilor, adu-
narecare a avut loc la 8 februarie 2013. Reamintim în 
acest context că fiecare land german (în total 13) este de 
sine stătător în materie de silvicultură.
Referentul, Ulrich Worschikowsky, cunoscător în bi-
ologia animalelor sălbatice, și-a prevenit de la început 
ascultătorii.

„A banaliza problematica lupului în ecosistemul om-pă-
dure ar fi o greșeală de neiertat. Tot așa, idealizarea ra-

porturilor dintre om și lup, așa cum o fac multe societăţi 
care și-au înscris pe drapel protecţia naturii“.

În miezul discuţiilor au stat factori de importanţă de-
terminantă în vederea unui modus vivendi cu lupii.
Ridicări telemetrice au dovedit că spaţiul vital al unei 
haite comportă până la 300 km2. Prin urmare, pe întreg 
teritoriul german ar putea coexista 440 haite de lupi.
Alţi factori restrictivi sunt și resursele de hrană. Un lup 
matur are nevoie zilnic de 2 kg carne.
În regiunea cercetată au căzut pradă lupilor:
 » căprioare, 53 %
 » cerbi, 11 %
 » mistreţi, 18 %
 » diverse. 8 %

Uniunea Europeană urmărește un ideal și anume, re-
alizarea unui ansamblu de spaţii vitale de importanţă 
faunistică și floristică, de unde Directivele 92/43/EWG 
și NATURA 2000. Ducerea la bun sfârșit a acestor pro-
iecte poate duce, în mod implicit, și la o apropiere între 
om și lup. Fapt firesc. Încă de la romani se știe că, „homo 
homini lupus est“.

Bibliografie:
Raupach, Chr., 2014: Wölfe, was kommt auf uns zu ?, AFZ-DerWald, 11.

Faună
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Genetică

Modele predictive ale fluxului de gene în 
populaţiile de carnivore mari din România

ANCUŢA COTOVELEA

1. Introducere
Europa, odinioară un continent de o sălbaticie abun-
dentă, este în prezent caracterizată de un peisaj frag-
mentat, cu o densitate ridicată a populaţiei umane. 
Fragmentarea habitatelor marilor carnivore reprezintă 
cea mai mare ameninţare prezentă și mai ales viitoare, 
aceste specii necesitând prezenţa suprafeţelor întinse 
acoperite de pădure pentru stabilirea teritoriilor și sa-
tisfacerea cerinţelor ecologice.
Ursul brun (Ursus arctos), lupul (Canis lupus) și râsul (Lynx 
lynx) reprezintă specii asupra cărora se exercită cea mai 
mare presiune atunci când habitatele sunt fragmentate 
(Alexander et al. 2005; Cushman et al. 2006; Riley et al. 
2006; Jerina et al. 2013). Aceste specii, prin Convenţia 
de la Berna (1979) și Directiva Habitate 92/43/EEC au 
fost încadrate ca fiind strict protejate (Anexa II). Până 
la adoptarea unor măsuri stricte de protecţie, acestea 
se aflau sub puterea persecuţiei, fiind aproape extermi-
nate din unele zone ale Europei. Umbra trecutului s-a 
resimţit pentru o perioadă îndelungată, presiunile exer-
citate asupra acestora manifestându-se în mod perma-
nent prin extinderea societăţii umane.
De departe, cea mai mare ameninţare a ultimelor de-
cenii, ameninţare pe care în prezent o identificăm în 
România, o constituie dezvoltarea infrastructurii de 
transport. Necesitatea construirii autostrăzilor este de 
necontestat, în contextul în care reprezintă un pas spre 
dezvoltarea economică și mai ales a respectării stan-
dardelor impuse de către Uniunea Europeană. Însă, nu 
trebuie neglijat impactul negativ pe care îl vor exercita 
asupra carnivorelor mari, dacă măsurile de diminuare a 
efectelor acestora nu vor fi concepute corespunzător și 
respectate cu stricteţe.
Impactul infrastructurii se resimte mai ales în diminu-
area fluxului de gene dintre indivizi (respectiv popula-
ţii). Fluxul de gene (eng. gene migration) într-o populaţie 
reprezintă transferul de gene (alele) de la o populaţie 
la alta (Allendorf & Luikard 2007). Reducerea acestuia 
se realizează mai ales prin existenţa obstacolelor/bari-
erelor artificiale, dar și prin intermediul factorilor de 
mediu. De cele mai multe ori efectul este cumulat (fac-
torilor antropici și naturali), pentru detectarea acestuia 

fiind necesar un instrument de analiză complex.
Principiul geneticii peisajului a fost implementat cu 
succes la diverse specii în ultimele două decenii (Cush-
man et al. 2006; McRae 2006; Manel et al. 2007; Cush-
man et al. 2010), accentuând necesitatea aplicării unei 
analize la nivel individual, în locul clasicei analize la 
nivel populaţional (Pritchard et al. 2000; Francois et al. 
2006). Astfel au putut fi determinaţi facorii naturali și/
sau antropici care contribuie la diminuarea fluxului de 
gene în populaţiile de carnivore mari (Alexander et al. 
2005, Cushman et al. 2006, Riley et al. 2006).
Utilizarea acestui tip de analiză presupune selectarea 
factorilor naturali/antropici care pot influenţa/împie-
dica mișcarea indivizilor; recoltarea, localizarea și ge-
notiparea probelor genetice; construirea unor suprafeţe 
de rezistenţă la mișcare a exemplarelor în funcţie de 
carcteristicile ecologice și etologice ale speciei (Manel 
et al. 2007, Strofer et al. 2007). Modelele matematice 
rezultate se reprezintă în sistem GIS, sub forma unor 
hărţi de predicţie a fluxului de gene, pe care se identifi-
că ulterior zonele de întrerupere ale acestuia. O dată lo-
calizate, se identifică în teren și apoi se propun măsuri 
de mitigare pentru reducerea impactului factorilor eco-
logici/antropici. În cazul infrastructurii, se propun ca 
măsuri de atenuare a impactului: amenajarea de poduri 
verzi, tunele, viaducte etc. Adoptarea acestora o dată cu 
înfiinţarea infrastructurii de transport asigură menţi-
nerea viabilităţii populaţiilor și conduce către evitarea 
efectelor negative care apar în timp (reducerea diversi-
tăţii genetice datorată fragmentării populaţiei).

2. Metoda de cercetare
În vederea determinării fluxului de gene și a parametri-
lor genetici, se secvenţiază o parte din genom utilizând 
aparatură de ultimă generaţie (Laboratorul de Genetică 
Animală de la ICAS Brașov).

2.1. Genotiparea indivizilor
Izolarea ADN-ului prelevat sub formă de probe biologi-
ce (pe cale invazivă sau non-invazivă) de la speciile de 
interes, se realizează utilizând kit-ul special Macherey 
Nagel (Protocol Macherey Nagel 2010). Amplificarea 
regiunilor de ADN se efectuează cu ajutorul a minim 
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5 markeri genetici (Taberlet et al. 1994; Bellmain et al. 
2004). Utilizând secvenţiatorul Beckman Coulter GeXP 
se secvenţiază părţi din genom, după care se citesc în 
soft-ul de analiză a fragmentelor.

2.2. Analiza GIS
Hărţile raster ale factorilor naturali (ex: acoperirea cu 
vegetaţie forestieră, altitudine etc.) și antropici (ex: lo-
calităţi, reţeaua de transport etc) se importă în ArcMap 
10.1 (ESRI 2012). Mai departe se generează o hartă GIS 
a suprafeţei introduse în analiză (dacă analiza se face la 
nivel local), urmând ca mai apoi să se exporte suprafe-
ţele de rezistenţă la mișcarea indivizilor, după ce s-au 
considerat caracteristicile etologice și ecologice ale spe-
ciei. La final se generează hărţile fluxului de gene și se 
determină zonele de risc, acolo unde intensitatea aces-
tuia este absentă/redusă.

2.3. Determinarea parametrilor genetici
Parametrii genetici se determină cu ajutorul soft-ului 
GenAlEx, modelările privind influenţa factorilor antro-
pici și/sau naturali asupra structurii genetice a indivizi-
lor realizându-se cu ajutorul soft-ului R.

3. Aplicabilitatea metodei/ 
Recomandări
Această metodă este utilizată pe scară largă la nivel in-
ternaţional, confirmând de cele mai multe ori că popu-
laţiile sunt deja fragmentate din punct de vedere gene-
tic sub acţiunea unor factori ecologici și/sau antropici 
(Blair et al. 2013). Există însă și exemple pozitive, așa 
cum este cazul Croaţiei, acolo unde cercetătorii au avut 
viziune și au acţionat simultan cu dezvoltarea infras-
tructurii, asigurându-se astfel conectivitatea populaţi-
ilor de carnivore mari (Kocijan et al. 2011). Astfel, ana-
liza populaţiei efectuată după dezvoltarea infrastur-
cturii a indicat prezenţa unei singure populaţii de urs 
brun, nefragmentată și cu o diversitate genetică ridica-
tă. În prezent, România se află în plin progres în ceea 
ce privește dezvoltarea infrastructurii, înregistrând 
un scenariu favorabil tocmai pentru a evita preluarea 
greșelilor altor ţări.
Construirea unui model care să simuleze impactul fac-
torilor naturali și/sau antropici asupra fluxului de gene 
dintr-o populaţie reprezintă o prioritate în conservarea 
pe termen lung a tuturor speciilor de faună sălbatică 
la nivel naţional. Genetica peisajului permite crearea 
unui model alcătuit din caracterizarea genetică a indi-
vizilor și respectiv caracteristicile etologice și ecologi-
ce ale speciei. Rezultatul modelării indică intensitatea 
fluxului de gene, zonele vulnerabile și factorii ecologici/
antropici care intensifică sau reduc mișcarea indivizilor 
în vederea transmiterii informaţiei genetice.
De asemenea, identificarea factorilor care contribuie la 
intensificarea fluxului de gene în anumite zone, după 
verificarea în teren a acestora, trebuie să stea la baza 
deciziilor de desemnare a culoarelor de trecere și a zo-
nelor de protecţie pentru anumite specii. Această meto-
dă este considerată a fi una completă, studiile care iau 
în analiză etologia sau ecologia speciei pentru desem-

narea zonelor de protecţie sau a culoarelor de trecere 
necesită adăugarea factorului genetic. Aceasta metodă 
oferă informaţii complete, purtând în spate informaţia 
genetică a mai multor generaţii.

ACKNOWLEDGEMENT
This paper is supported by the Sectoral Operational Pro-
gramme Human Resources Development (SOP HRD), 
ID134378 financed from the European Social Fund and 
by the Romanian Government.

Bibliografie
Alexander S.M., Waters N.M. & Paquet P.C., 2005. Traffic volume and 

highway permeability for a mammalian community in the Canadian 
Rocky Mountains. The Canadian Geographer, 49: 321-331.

Allendorf F.W. & Luikart G., 2007. Conservation and the Genetics of 
Populations. Blackwell Publishing.

Bellemain E. & Taberlet P., 2004. Improved noninvasive genotyping 
method: application to brown bear (Ursus arctos) faeces. Molecular Ecol-
ogy Notes, 4: 519-522.

Bromley, C., Fuller, T.K. & Wayne, R.K. (2006) A southern California 
freeway is a physical and social barrier to gene flow in carnivores. Mol 
Ecol,15, 1733-1741.

Blair C., Arcos V.H.J., Cruz F.R.M.d.l. & Murphy R.W., 2013. Land-
scape Genetics of Leaf-Toed Geckos in the Tropical Dry Forest of North-
ern Mexico. PLoS One, 8.

Cushman S.A. & Landguth E.L., 2010. Spurious correlations and infer-
ence in landscape genetics. Mol Ecol, 19: 3592-3602.

Cushman S.A., McKelvey K.S., Hayden J. & Schwartz M.K., 2006. 
Gene Flow in Complex Landscapes: Testing Multiple Hypotheses with 
Causal Modeling. Am Nat, 168: 486-499.

Franxcois, O., Ancelet, S. & Guillot, G. (2006) Bayesian Clustering Us-
ing Hidden Markov Random Fields in Spatial Population Genetics. Genet-
ics, 174: 805-816.

Jerina K., Jonozovič M., Krofel M. & Skrbinšek T., 2013. Range and lo-
cal population densities of brown bear Ursus arctos in Slovenia. European 
Journal of Wildlife Research, 59: 459-467.

Kocijan I., Galov A., Ćetković H., Kusak J., Gomerčić T. & Huber Đ., 
2011. Genetic diversity of Dinaric brown bears (Ursus arctos) in Croatia 
with implications for bear conservation in Europe. Mammalian Biology – 
Zeitschrift für Säugetierkunde, 76: 615-621.

Manel S., Berthoud F., Bellemain E., Gaudeul M., Luikart G., Swen-
son J.E., Waits L.P., Taberlet P. & Consortium I., 2007. A new indi-
vidual-based spatial approach for identifying genetic discontinuities in 
natural populations. Mol Ecol,16, 2031-2043.

Macherey-Nagel, 2010. Clean-up of Sequencing Reactions. User Manual, 
rev. 3, december 2010.

Mcrae B.H., 2006. Isolation by resistance. Evolution, 60: 1551-1561.

Pritchard J.K., Stephens M. & Donnelly P., 2000. Inference of Popula-
tion Structure Using Multilocus Genotype Data. Genetics, 155: 945-959.

Riley S.P., Pollinger J.P., Sauvajot R.M., York E.C., Bromley C., Fuller 
T.K. & Wayne R.K., 2006. A southern California freeway is a physical 
and social barrier to gene flow in carnivores. Mol Ecol, 15: 1733-1741.

Taberlet P. & Bouvet J., 1994. Mitochondrial DNA polymorphism, phy-
logeography, and conservation genetics of the brown bear Ursus arctos in 
Europe. Proc. R. Soc. Lond. B, 225: 195-200.

*** 1979. Convenţia de la Berna

*** 1992. Directiva Habitate 92/43/EEC. (Anexa II)

ESRI 2012. ArcMap 10.1



Anul XIX | Nr. 34 | 2014

141

Abstract
Predictive models for gene flow (“landscape genetics”) in Romanian large carnivores populations
Habitat fragmentation has been revealed as a great threat to conservation. Therefore, solutions for reducing the 
impact of fragmentation were continuosly updated in the last few decades. However from all methods, landsca-
pe genetics studies rises above all.
The model resulted from landscape genetics studies includes both genetics and ethology/ecology of species, as 
well as landscape/anthropogenic characterization. This simulation is used to determine gene flow intensity, 
thus identifying and locating threatened areas for connectivity. Another goal of the study is to design areas 
where mitigation measures for infrastructure are needed.
Likewise decisions for designing connectivity corridors for large carnivores should be based on landscape ge-
netics.
Keywords: landscape genetics, model, large carnivores, conservation
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Genetica moleculară, un instrument util în 
conservarea speciilor de arbori și faună sălbatică

ANCUŢA COTOVELEA, ELENA CIOCÎRLAN

Introducere
Speciile de plante și animale sunt supuse în prezent 
unor mari provocări în contextul schimbărilor climati-
ce. Din cauza acestor schimbări, dar și din cauza activi-
tăţilor antropice, speciile își pot schimba arealul, prin 
migrarea în latitudine și altitudine, cu scopul găsirii 
unor condiţii favorabile de dezvoltare; se pot adapta la 
aceste schimbări sau pot dispărea (Aitken 2008).
Fagul este una din speciile cele mai importante din 
punct de vedere economic și ecologic, atât în Euro-
pa unde ocupă aproximativ 910.000 km2 (Knapp et al. 
2008) cât și în România unde ocupă aproximativ 2 mi-
lioane ha (Șofletea & Curtu 2007). Deși se afirmă fap-
tul că fagul carpatic ar proveni din refugiile balcanice, 
acesta este net superior din punct de vedere al produc-
tivităţii, viabilităţii și diversităţii genetice (Stănescu & 
Șofletea 1998; Budeanu & Marin 2013).
Conform IUCN (Uniunea Internatională pentru Conser-
varea Naturii) ursul brun se regăsește pe lista roșie a 
speciilor ameninţate, care are nevoie de protecţie (Ser-
vheen et al. 1999). În prezent, specia ocupă teritorii 
de aproximativ 5.000.000 km2 în partea nord-estică a 
Americii de Nord, aproximativ 800.000 km2 în Euro-
pa, exceptând Rusia și o suprafaţă întinsă din nordul 
Asiei (Servheen et al. 1990; Swenson et al. 1998; Ze-
drosser et al. 2001; Clark et al. 2002). La nivel mon-
dial sunt estimate 200000 de exemplare de urs brun, 
cele mai mari populaţii regăsindu-se în Rusia (100.000 
indivizi), America de Nord (33.000 de indivizi), Ca-
nada (25.000 de indivizi) și Europa, exceptând Rusia 
(50.000 de indivizi).
Pentru estimarea nivelului de variaţie genetică, caracte-
rizarea sistemului reproductiv, determinarea relaţiilor 
taxonomice și filogenetice, evaluarea impactului antro-
pic asupra diversităţii genetice (Cushman et al. 2006), 
cele mai utile instrumente s-au dovedit a fi markerii ge-
netici (White et al. 2007), de aceea studiul de faţă are ca 
scop evalurea cu ajutorul markerilor moleculari a diver-
sităţii genetice a populaţiilor de fag și urs din România.

Metodologie
Materialul pentru analizele genetice se recoltează din 

întreaga distribuţie a speciei, în funcţie de obiectivele 
propuse ale studiului. De exemplu, dacă se dorește de-
terminarea unor particularităţi ale populaţiilor margi-
nale de fag se utilizează probe recoltate de la limita are-
alului de distribuţie (Ciocîrlan 2014). Dacă obiectivul 
iniţial propus e acela de a determina structura popula-
ţională (așa cum este cazul la urs) se utilizează un nu-
măr ridicat de probe recoltate din întreaga distribuţie a 
speciei. De asemenea, dacă se urmărește determinarea 
fluxului de gene, se utilizează un număr însemnat de 
probe uniform repartizate la nivelul distribuţiei speciei.
Analizele genetice atât pentru fag cât și pentru urs pre-
supun, într-o primă etapă, izolarea ADN-ului din pro-
bele recoltate (Fig.1) prin metoda CTAB (Doyle & Doyle 
1987) sau alte metode testate ulterior (vezi Cotovelea et 
al. 2013).

Figura 1 Exemplu de probă de ţesut (stânga) și muguri (dreapta)  
din care se extrage ADN-ul

Genetică
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Scanarea ADN-ului nuclear se realizează cu ajutorul a 
minim 6 markeri genetici specifici fiecărei specii, în ca-
drul reacţiei de polimerizare în lanţ (PCR), după un pro-
gram specific stabilit ulterior în funcţie de temperatura 
de legare a markerilor. Pentru eficientizarea reacţiei și 
reducerea costurilor cei 6 microsateliţi au fost grupaţi 
în multiplexe (în funcţie de caracteristicile acestora). 
Reacţia PCR se efectuează într-un thermocycler acesta 
având la bază un program care într-o primă etapă duce 
la denaturarea iniţială a ADN-ului la temperaturi de 
aproximativ 94°C, timp de 3-5 minute, urmată de 30-
40 de cicluri cu următoarea structură: ruperea punţilor 
de hidrogen dintre nucleotidele complementare la 94°C, 
timp de 60 de secunde, legarea primerilor la o tempera-
tură specifică acestora timp de 30 secunde, sintetizarea 
noilor catene la o temeperatură prestabilită.
Etapa finală presupune o sintetizare suplimentară, 
timp de 20 minute, la temperatura de 72°C (Straka et al. 
2008, Rajendra 2011).
În funcţie de intensitatea produsului PCR se efectueză 
anumite diluţii pentru fiecare probă (1:30; 1:50; 1:100).
Pentru a prelua structurile genotipice probele se supun 
electroforezei capilare (cu ajutorul secvenţiatorului 
Beckman Coulter GeXP). Rezultatele electroforezei se 
prezintă sub forma electroforegramelor (Fig 1), care sunt 
reprezentări grafice ale semnalului detectorului și care 
redau sub forma pic-urilor (vârfurilor de semnal) distri-
buţia concentraţiei componenţilor în coloana capilară.

 Figura 2 Exemplu de electroforegramă

Complementar cu interpretarea electroforegramelor se 
realizează o bază de date cu structurile alelice pentru 
cei 6 loci marker analizaţi, bază de date necesară pen-
tru prelucrarea ulterioară a datelor.
Cu ajutorul programului GeneAlEx 6.5 (Peakall & Smou-
se, 2006, 2012) se calculează parametri diversităţii gene-
tice: Ne (numărul efectiv de alele pe locus), Na (numărul 
mediu de alele pe locus), Ho (heterozigoţia observată), He 
(heterozigoţia așteptată, diversitatea genetică), F (indi-
cele de fixare) și se testează echilibrul Hardy-Weinberg. 
Pentru determinarea sturcturii populaţionale se utili-
zează software-ul STRUCTURE (Pritchard et al. 2000). 
În funcţie de răspunsul pe care dorim să îl obţinem se 
poate utiliza o gamă largă de soft-uri genetice, descrise 
în literatura de specialitate și aplicate în studii pe diferi-
te specii de interes forestier și de faună sălbatică.

Rezultate implementate pentru 
conservarea speciilor
Pe baza rezultatelor analizelor genetice se caracterize-
ză populaţiile, determinându-se următoarele aspecte: 
filogenia speciilor, rutele de migraţie, fluxul de gene, 
prezenţa unor alele rare, structurarea populaţiilor etc.
Studiul diversităţii genetice pentru fag (Fagus sylvatica) 
este de mare importanţă pentru proiectarea unor stra-
tegii de conservare, practici de management și progra-
me de ameliorare.
Rezultatele analizelor genetice la urs sunt folosite cu mare 
succes în soluţionarea cazurilor de braconaj, fiind cel mai 
precis instrument de determinare a identităţii indivizilor.
Implementarea rezultatelor obţinute utilizând geneti-
ca moleculară va conduce către stabilirea limitelor de 
circulaţie și de utilizare în culturi a materialelor fores-
tiere de reproducere, cât și la stabilirea stategiei de con-
servare a resurselor genetice forestiere de fag. În final, 
evaluările genetice din unele populaţii eșantionate au 
ca scop identificarea efectelor genetice ce ar fi putut de-
curge din contactul ancestral al speciilor Fagus sylvatica 
și Fagus orientalis (responsabile de comportamentul di-
ferit faţă de factorii de mediu, de arboret și cei biotici, 
demonstrate indirect în studiile anterioare – Urechiatu 
1988, Chira & Chira 1998, Ioniţă & Pârnuţă 2010).
Managementul speciilor de faună sălbatică se realizează de 
cele mai multe ori în interiorul unor limite administrative, 
ca urmare, fiecare administrator gestionează o parte din po-
pulaţie. Acest tip de management este foarte răspândit din 
punct de vedere practic, dar poate să fie ineficient, deoarece 
foarte rar limitele administrative coincid cu cerinţele ecolo-
gice ale speciei sau cu nevoile de conservare. Programele de 
conservare care nu răspund nevoilor ecologice ale speciei 
sunt ineficiente și de aceea se impune depășirea graniţelor 
administrative și implementarea în management a măsuri-
lor rezultate din studiile genetice (Olea & Mateo-Tomas 2014).
Un element important care nu trebuie neglijat în ela-
borarea strategiilor de conservare și management este 
menţinerea mărimii populaţiei. Menţinerea unui nu-
măr mare de indivizi asigură o diversitate genetică ri-
dicată, implicit un flux genetic continuu. Concomitent 
cu acesta, trebuie să se adopte măsuri pentru evitarea 
fragmentării habitatelor, respectiv a arealului.
Strategiile de management atât pentru speciile fores-
tiere cât și pentru speciile de faună trebuie să includă 
măsuri necesare pentru menţinerea diversităţii geneti-
ce a speciilor, mai ales în contextul ţării noastre, acum 
când infrastructura de transport este în plină expansi-
une. Asigurarea conectivităţii habitatelor și sprijinirea 
desfășurări fluxului de gene de-a lungul Carpaţilor tre-
buie să reprezinte o prioritate care să depășească gani-
ţele administrative și politice (Cotovelea et al. 2013).
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Abstract
Molecular genetics a useful tool for trees and wildlife species conservation
Molecular studies were used for a varied number of tree and wildlife species, in order to design long term con-
servation measures. The majority of the studies were based on microsatellites analysis, thus providing answers 
about genetic structure/population differentiation, genetic variability and the effects of antrophogenic factors 
on individuals movements. Molecular techniques allows conservationists to determine if the level of pressure 
on trees/wildlife species occured from past/present actions and based on predictions enables the identification 
of threatenings implicitly. Ensuring habitats connectivity and preserving gene flow along Carpathians need to 
be prioritized without taking into consideration administrative and political borders.
Keywords: markers, tree, wildlife, conservation, genetic diversity
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Regulamentul 995/2010 și certificarea FSC

AURELIU-FLORIN HĂLĂLIȘAN

1. Introducere
Eforturile Uniunii Europene (UE) de a stopa introdu-
cerea pe piaţă a lemnului exploatat ilegal sunt majore. 
Exploatarea forestieră ilicită reprezintă doar o parte a 
activităţilor nelegale din sectorul forestier, incluzând 
prelucrarea și comerţul de produse din lemn (Bouriaud 
& Niskanen 2003). Încă din 2003 UE a dezvoltat un plan 
de acţiune denumit „Aplicarea legislaţiei în domeniul fo-
restier, guvernanţa și schimburile comerciale” (FLEGT) ce 
conţinea un set de măsuri suport pentru susţinerea im-
portului pe piaţa Uniunii Europene de produse din lemn, 
în conformitate cu legislaţia ţării de origine. Baza aces-
tui set de măsuri a fost reprezentată de,,Acordurile de 
parteneriat voluntare” (FLEGT APV), stabilite între ţări 
partenere cu scopul evitării importului de lemn de pro-
venienţă ilegală pe piaţa UE și susţinerea unei bune co-
laborări (Florian et al. 2012). În anul 2010 UE lansează 
Regulamentul 995/2010 (EU Timber Regulation) prin 
care se stabilesc reguli pentru companiile ce introduc 
lemn pe piaţa europeană. Scopul Regulamentului este 
de a preveni introducerea lemului ilegal și a produselor 
derivate din lemn pe piaţa UE (Geraets & Natens 2013).

2. Regulamentul 995/2010 (de stabilire 
a obligaţiilor care revin operatorilor 
care introduc pe piaţă lemn și produse 
din lemn)
Principalele puncte cheie ale Regulamentului sunt: ex-
ploatarea ilegală, operatorul și acţiunea de introducere 
pe piaţă a materialului lemnos. Toate acestea sunt defi-
nite de regulament. Operatorul reprezintă ,,orice per-
soană fizică sau juridică care introduce pe piaţă lemn 
sau produse din lemn pentru prima dată”, iar introdu-
cerea pe piaţă este definită ca fiind ,,furnizarea pentru 
prima dată pe piaţa Uniunii Europene a lemnului sau 
produselor din lemn (EC 2010). Recoltarea materialului 
lemnos în mod ilegal reprezintă recoltarea cu încălcarea 
legislaţiei aplicabile în ţara de recoltare.
O problemă a acestui regulament este înţelegerea con-
ceptului de operator și a conceptului de comerciant. 
Operatorul introduce pentru prima dată pe piaţa eu-
ropeană lemn sau produse din lemn, iar comerciantul 
vinde sau cumpără pe piaţa internă lemn sau produse 
din lemn deja introduse pe piaţă. Obligaţiile care re-

vin operatorilor sunt: interzicerea introducerii de lemn 
recoltat ilegal, utilizarea unui sistem ,,due diligence” și 
menţinerea și evaluarea periodică a acestuia, cu excep-
ţia situaţiei în care utilizează un sistem ,,due diligence” 
implementat de o organizaţie de monitorizare recunos-
cută (EC 2010). Sistemul ,,due diligence” reprezintă un 
sistem de măsuri și proceduri pentru reducerea riscului 
privind introducerea lemnului recoltat ilegal pe piaţa 
internă și conţine trei elemente: accesul la informaţii, 
evaluarea riscului și atenuarea riscului identificat (EC 
2010). Sistemul ,,due diligence” trebuie să ofere informa-
ţii despre furnizori, date despre respectarea legislaţiei 
în vigoare, specia, cantitatea etc. Pe baza acestor infor-
maţii se realizează o evaluare a riscului. În momentul 
în care este identificat un asemenea risc, operatorii 
trebuie să-l atenueze în vederea evitării introducerii de 
lemn ilegal pe piaţă.
Regulamentul menţionează și obligaţii ce le revin co-
mercianţilor. Aceștia trebuie să poată oferi informaţii 
despre furnizorii de produsesaudespre comercianţii 
cărora le-au furnizat lemn dacă este cazul (EC 2010). 
Aceste informaţii trebuie păstrate 5 ani și puse la dis-
poziţia autorităţilor competente. Sancţiunile în urma 
încălcării Regulamentului sunt stabilite de către fiecare 
stat membru în parte. Aceste sancţiuni pot fi: amenzi 
proporţionale cu daunele ecologice produse, confisca-
rea lemnului și a produselor din lemn sau suspendarea 
imediată a autorizaţiei de funcţionare (EC2010).

3. Certificarea FSC (Forest Stewardship 
Council)
 Interesul pentru a reduce comerţul cu lemn ilegal s-a 
concretizat, mult mai devreme,prin apariţia primei 
scheme de certificare forestieră în anul 1993. Certi-
ficarea forestieră reprezită o modalitate voluntară de 
confirmare a comerţului cu lemn legal sau produse din 
lemn legal. Ideea certificării forestiere a apărut în urma 
eșecului Oganizaţiei Internaţională a Lemnului Tropi-
cal (ITTO) de a combate tăierile ilegale masive din zona 
tropicală (Bass et al. 2001). Certificarea forestieră a luat 
amploare și s-a extins la nivel global, devenind un me-
canism de piaţă voluntar, puternic susţinut de ONG-uri, 
pentru a demonstrarea originii materialului lemnos. În 
România, singura schemă de certificare a managemen-
tului forestier este FSC (Forest Stewardship Council) 

Legislaţie
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(Vasile și Scărlătescu 2013a). Cu peste 2,4 mil. ha. pă-
duri certificate și peste 270 de companii certificate FSC 
care alcătuiesc lanţul de custodie, România reprezintă 
un important furnizor de produse din lemn certificat 
pentru piaţa UE (Vasile și Scărlătescu 2013b). Studiul 
derulat de Hălălișan et al. (2011) arăta orientarea com-
paniilor certificate spre pieţele vestice de desfacere a 
produselor și principalele beneficii ale acestui instru-
ment voluntar de piaţă. Menţinerea clienţilor și ima-
ginea sau recunoașterea internaţională reprezintă cele 
mai importante beneficii ale certificării FSC, în timp 
ce preţul premium (preţ mai bun obţinut la vânzarea 
produselor certificate) nu reprezintă avantaj relevant 
pentru companiile românești certificate (Hălălișan et. 
al. 2013).

4. Certificarea FSC: suport pentru 
îndeplinirea cerinţelor Regulamentului 
995/2010
Regulamentul 995/2010 precizează că certificarea sau 
alte sisteme verificate de părţi terţe care includ verifica-
rea respectării legislaţiei aplicabile pot fi utilizate în ca-
drul procedurii de evaluare a riscului, iar procedurile de 
reducere a riscurilor pot include documente și verificări 
realizate de către organismele de certificare (EC 2010). 
Totuși, certificarea FSC nu este acceptată ca dovadă a 
îndeplinirii în totalitate a Regulamentului 995/2010 
(FSC 2013). Prin decizia Nr. 607/2012 (ce reprezintă un 
document nelegislativ) este discutată utilizarea unei 
părţi terţe în evaluarea de risc și în procedurile de ate-
nuare a riscurilor. Astfel, schema de certificare ar trebui 
să conţină cerinţe privind respectarea legislaţiei în vi-
goare, audituri la intervale de maximum 12 luni (vizite 
în teren, vizite la punctele critice ale fluxului de produc-
ţie), mijloace de urmărire a lemnului în orice punct al 
lanţului de custodie și controale pentru a se asigura că 
lemnul/produsele din lemn de origine necunoscută nu 
sunt incluse în lanţul de custodie (EC 2012). Aceste con-
diţii sunt îndeplinite de către schema de certificare FSC. 
Plecând de la baza certificării forestiere – standardul de 
performanţă, se justifică respectarea legislaţiei prin in-
cluderea acestei cerinţe în principile fundamentale ale 
certificării FSC. Chiar „Documentul de Îndrumare”, emis 
de Comisia Europeană în anul 2013, menţionează că 
standardele de certificare a managementului forestier 
(standarde de performanţă) conţin cerinţe cu privire la 
îndeplinirea legislaţiei, lucru ce nu se regăsește în stan-
dardele de sistem de management (EC 2013).
Certificatul FSC obţinut de către un ocol silvic/compa-
nie este valabil 5 ani, pe toată perioada având loc audi-
turi de supraveghere. În ceea ce privește managemen-
tul forestier, standardul FSC-STD-20-007 (FSC Forest 
Management Evaluations Standard) reglementează 
derularea auditurilor anuale. Auditul anual include 
evaluarea în vederea stabilirii gradului de îndeplinire a 
tuturor cerinţelor standardului FSC, revizuirea necon-
formităţilor, evaluarea prin eșantionare a documenta-
ţiei, vizite în teren și interviuri cu factorii afectaţi de 
certificare (FSC 2009). Auditurile anuale din cadrul cer-

tificării FSC a lanţului de custodie sunt reglementate de 
către standardul FSC-STD-20-011 (Accreditation Stan-
dard for Chain of Custody Evaluations). Auditurile de 
monitorizare se desfășoară cel puţin anual și constau în 
evaluarea modului de implementare a tuturor acţiuni-
lor corective solicitate anterior, verificarea plângerilor, 
dispute sau acuzaţii referitoare la neconformităţi cu 
standardul FSC și verificarea prin eșantionare a docu-
mentaţiei și vizite la locaţie (FSC 2007).

5. Discuţii și concluzii
Implementarea Regulamentului 995/2010 ar trebui să 
ducă la îndeplinirea scopului pentru care a fost reali-
zat. Totuși, informarea redusă despre acest subiect în 
ţară, ar putea duce la existenţa unui alt document in-
util în combaterea tăierilor ilegale. Un studiu realizat 
în nord-estul României de către Nechiforel și Nechi-
forel (2011) pe tema Regulamentului 995/ 2010 arăta 
că, nivelul cunoașterii acestui Regulament este redus 
în rândul administratorilor și a operatorilor economici 
din domeniul silvic. Suplimentar, lipsa unui Organism 
de Monitorizare în România care să creeze un sistem 
,,due diligence” condamnă operatorii economici, din ca-
uza eforturilor financiare în implementarea propriului 
sistem ,,due diligence”.
Certificarea FSC este prezentă în România. Tot mai mul-
te companii și ocoale silvice private fac eforturi financi-
are majore de a se certifica. Beneficiul major pe care îl 
aduce certificarea FSC voluntară este oferirea de infor-
maţii despre comerţul produselor și originea lemnului. 
Monitorizările anuale ale organismului de certificare 
vin suplimentar controalelor reglementate prin legisla-
ţia românească. Certificatul acordat se menţine prin în-
deplinirea unui standard de performanţă care conţine 
în primul rând cerinţe ale îndeplinirii legislaţiei naţio-
nale. Companiile care deja au adoptat certificarea FSC 
ar trebui să facă faţă mult mai ușor cerinţelor legislati-
ve europene, respectând și îndeplinind deja cerinţe ale 
unui standard global. În plus, companiile care deţin cer-
tificat și pentru lemnul controlat (FSC Controled Wood) 
au deja un sistem de verificare a surselor necertificate 
de material lemnos, deci sistemul ,,due diligence” devine 
mult mai ușor de implementat.
Cele două concepte (Regulamentul 995/2010) și Certi-
ficarea FSC nu trebuie privite separat unul faţă de celă-
lalt, deși Regulamentul este un act legislativ european 
obligatoriu, iar certificarea FSC este un proces adoptat 
voluntar. Certificarea FSC reprezintă un nivel de dez-
voltare al unei companii în care monitorizarea, transpa-
renţa și performanţa duc la obţinerea de beneficii atât 
pe termen scurt (menţinerea clienţilor, clienţi noi etc.), 
cât și pe termen lung (preţ premium, consolidarea po-
zitiei pe piaţă etc.). Așadar, certificarea FSC reprezintă 
instrumentul voluntar de demonstrare a trasabilităţii 
legale a lemnului sau a produselor din lemn comercia-
lizate. Prin certificarea FSC se dorește a veni în com-
pletarea cerinţelor legislative europene, dovadă fiind 
armonizarea standardelor cu Regulamentul 995/2010.
Rămâne de văzut efectul pe care îl va avea implemen-
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tarea Regulamentului 995/2010. Chiar dacă, la fel ca 
și certificarea FSC, poate fi considerat o nouă ,,povară”, 
mult mai important este scopul pentru care a fost gân-
dit. Orice efort este apreciat dacă implică beneficii pen-
tru generaţiile viitoare și duce la încurajarea practicilor 
legale de comercializarea lemnului.
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Abstract
Regulation No. 995/2010 and FSC Forest Certification
The aim of this paper is to discuss the relationship between FSC and EU legislation represented by the Regula-
tion No. 995/2010.
1. Which are requirements of Regulation 995/2010?
2. What is FSC Forest Certification?
3. Does this voluntary mechanism have a role in fulfilling the requirements of Regulation 995/2010?
These are some questions of interest to all factors involved in timber trade.
The general interest to reduce illegal timber trade appeared much earlier, with the first forest certification 
scheme in 1993. The Regulation established the obligations for those operators who place timber and timber 
products on the European Union market, aiming to stop the sale of timber from illegal sources.
Keywords: timber trade, Regulation No. 995/2010
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Silvicultură în dialog cu pădurea? 
Pe marginea unui proiect german

AUREL TEUŞAN

Stiinţele și practica silvică implică cunoașterea legilor 
naturii. Dar care-s acestea? „Fragt die Bäume!” Între-
baţi arborii, așa Wilhelm Leopold Pfeil (1783-1859), 
unul dintre cei mai renumiţi silvicultori germani. Din 
păcate, în majoritatea întrebărilor ivite pe teren, arbo-
rii au părăsit de mult pădurea și rezervaţiile naturale 
sunt o raritate. De unde necesitatea unor areale scoase 
din producţie,spre a servi ca martor cu privire la o sil-
vicultură durabilă și totodată în conformitate cu legile 
naturii.
O necesitate din cauza controverselor dintre slujitorii 
pădurii și cercurile care și-au înscris pe drapel protec-
ţia naturii, controverse care au luat forme scurile în 
ultimele decenii. Dovadă rezultatul unei anchete în 
rândurile tineretului, organizată de universitatea din 
Marburg. Majoritatea (79%) apreciază rolul protectiv al 
vegetaţiei forestiere, numai 9% pun accentul pe produc-
ţia lemnoasă, rezultatul palpabil al activităţii silviculto-
rului. Cu alte cuvinte: Pădure? Da! Pădurar? Ba!
Puncte de vedere care au determinat cercurile silvice 
din landul Hessen* să recurgă la un amplu proiect de 

* Reamintim că Republica Federală Germania este constituită 
din următoarele provincii (Länder), fiecare inpendentă în materie 
de silvicultură: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Brandenburg, Mecklemburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Sachsen, Thüringen. Ultimele 5 au aparţinut până în 1989 
zonei de influenţă comunistă (fosta DDR).

cercetări de lungă durată. De ce Hessen? Sus numita re-
giune este „ţara fagilor“ o specie dominantă (ca 90%). 
Proiectul lansat acum 25 de ani este cunoscut sub de-
numirea de Naturwaldreservate. Este vorba de areale 
cu o suprafaţă între 2 și 5 ha care au fost scoase din 
producţie. Lăsate „în plata Domnului“ acestea devin o 
sursă preţioasă de informaţie cu privire la legile naturii 
în ecosistemul forestier cu privire la:
 » floră/ faună/ sol/ structura arboretelor,
 » evoluţia biodiversităţii atât pe arealele scoase din pro-
ducţie, cât și pe cele prevăzute ca martor,

 » regenerarea naturală a arboretelor în funcţie de vâr-
stă, structură, uscături și schimbările climatice.

Rezultate după 25 de ani?
Ne mărginim la esenţial:
1. Evoluţia speciilor forestiere. Proporţia fagului în 

creștere, în detrimentul stejarului.
2. Parcelele sinistrate de furtuni se regenerează de la 

sine.
3. Acumulare crescândă a lemnului mort și a unor mici 

habitate pe măsură ce trec anii.
În rezumat, se poate afirma că programul sus-descris 
este promiţător.

Bibliografie:
Schmidt, M. et all., 2013: 25 Jahre Naturwaldreservate in Hessen. AFZ-

DerWald, 24/2013.

Protecţia pădurii
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Din activitatea  
Societăţii „Progresul Silvic”

Ziua Silvicultorului Privat, ediţia a III-a

MUNTEANU M.E.

În 4 iulie 2014, la pensiunea Miruna – Complex Turistic 
Sâmbăta de Sus, judeţul Brașov au avut loc manifestări-
le prilejuite de Ziua Silvicultorului Privat.
Au paticipat:

 » Invitaţi din partea autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură: dl. Cătălin Diaconescu, se-
cretar de stat Departamentul pentru Ape, Păduri și 
Piscicultură, dl. Dănuţ Iacob, director Direcţia de 
Strategii, Politici și Proiecte pentru Păduri și Vânătoa-
re, dl. Dan Achim, director Direcţia de Management 
al Resurselor Forestiere și Cinegetice și membrii Co-
misiei pentru Agricultură și Silvicultură din Camera 
Deputaţilor.

 » Invitaţi din partea entităţilor reprezentative pentru 
sectorul forestier: rector Ioan Vasile Abrudan, Uni-
versitatea Transilvania din Brașov, decan Lucian Cur-
tu, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere 
Brașov, Ioan Gabriel Criţ, I.T.R.S.V. Brașov, Facultatea 
de Silvicultură Suceava, Viorel Marinescu, ASFOR, 
Federaţia Proprietarilor de Păduri și Pășuni din Ro-
mânia – Nostra Silva, Maria E. Munteanu, Societatea 
Progresul Silvic, Constantin Banu, ASPUR.

 » Reprezentanţi ai ocoalelor silvice private din ţară.
 » Personalităţi și oficialităţi din ţară.

Lucrările au fost deschise de domnul inginer Gabriel 
Stanciu, președintele Asociaţiei Administratorilor de 
Păduri. Din alocuţiunea acestuia și a invitaţilor a rezul-
tat că Asociaţia Administratorilor de Păduri împlinește 
un deceniu de activitate în slujba pădurii: 2004 – 2014.
Asociaţia Administratorilor de Păduri este o organiza-
ţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit, având ca-
racter civic, respectiv asociaţia profesională a persona-
lului silvic care administrează păduri.
 » Asociaţia a fost înfiinţată în baza procesului verbal 
din 23.07.2004, autentificat notarial în conformitate 
cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 și a Sentinţei 
civile nr. 761 din data de 27.10.2004

 » În prezent, prin modificarea statutului, asociaţia s-a 
transformat în asociaţia ocoalelor silvice private.

Ideea înfiinţării Asociaţiei s-a născut după întâlnirile 
proprietarilor de păduri cu reprezentanţii autorităţilor, 
la care au participat numeroși șefide ocoale silvice pri-
vate din Brașov(2002), Brașov(2003), Voineasa(2003), 

Păltiniș(2004) – 2 întâlniri cu proprietari și fundaţii.
Scopurile și obiectivele Asociaţiei Administratorilor de 
păduri sunt:
 » Gospodărirea durabilă a pădurii în interesul proprie-
tarilor și reprezentarea personalului silvic din struc-
turile de administrare în relaţiile cu factorii interesaţi,

 » Promovarea la nivel naţional și internaţional a intere-
selor administratoruilor de păduri,

 » Partener de dialog cu autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură și cu instituţiile statului 
cu atribuţii în domeniu,

 » Crearea unui cadru juridic și instituţional modern 
pentru administrarea și gospodărirea pădurilor,

 » Reprezentarea internă și internaţională a administra-
torilor de păduri,

 » Editarea de materiale informative privitoare la do-
meniul de activitate, articole în mass-media legate de 
administrarea, gospodărirea durabilă, protejarea și 
conservarea pădurii.

Asociaţia este formată din: 17 membri fondatori, mem-
bri persoane fizice/juridice, membri de onoare, membri 
simpatizanţi.
În prezent, dintre cele 148 de ocoale silvice private, 96 
sunt membri ai AAP.
Se precizează că din suprafaţa fondului forestier naţio-
nal de 6,7 mil.ha, 3,2 mil. ha sunt FF proprietate de stat 
și 3,5 mil.ha. sunt FF în proprietatea altor deţinători. 
Din suprafaţa de 3,5 mil.ha, 1, 9 mil.ha este suprafaţa 
administrată de Ocoale Silvice Private, 1,1 mil.ha. este 
suprafaţa administrată de RNP, iar 0,5 mil.ha. este su-
prafaţă neadministrată.
Dintre realizările AAP se amintesc:
 » A devenit una dintre cele mai importante asociaţii din 
sectorul forestier,

 » A contribuit la elaborarea unei legislaţii unitare pen-
tru sectoarele privat și de stat,

 » Includerea reprezentanţilor AAP în diferite comisii și 
consilii la nivel naţional,

 » Participarea în colectivele de elaborare a diferitelor 
proiecte de legi ce privesc silvicultura,

 » Consultarea asociaţiei în elaborarea programelor și 
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strategiilor de dezvoltare pe termen mediu și lung
 » Prezenţa în comisiile judeţene de aplicare a legii 247 
privind retrocedarea terenurilor agricole și pădurilor, 
precum și în colectivul de lucru de pe lângă aceste co-
misii a unui reprezentant al asociaţiei,

 » A organizat sau a participat la organizarea unor eve-
nimente importante pentru sectorul forestier: Ziua 
Silvicultorului, Anul Forestier Internaţional 2011, 
Luna Pădurii

 » A organizat împreună cu Asociaţia Nostra Silva, ASFOR 
și APPSS Forumul Silviculturii (decembrie 2013),

 » A organizat vizite și schimburi de experienţă interne 
și internaţionale

Ne-au spijinit și ne-au fost alături ...
 » Univeristatea Transilvania din Brașov, Facultatea de 
Silvicultură și Exploatări Forestiere;

 » WWF;
 » Holzindustrie Schweighofer;
 » Kronospan;
 » Asociaţia Forestierilor Valea Someșului;
 » Alte firme din industria și exploatarea lemnului.

Ne propunem ...
 » Susţinerea înfiinţării Consiliului Naţional al Silvicul-
turii,

 » Promovarea asociaţiei și crearea unei imagini obiecti-
ve asupra sectorului forestier,

 » Colaborarea mai bună cu toate organizaţiile din sec-
torul forestier,

 » Un rol activ în crearea conștiinţei forestiere și promo-

varea importanţei pădurii în viaţa planetei,
 » O poziţie fermă împotriva agresiunilor asupra pădurii,
 » Excluderea din cadrul AAP a membrilor care aduc 
prejudicii asupra pădurii și asupra imaginii sectorului 
forestier.

La această manifestare a participat din partea Societăţii 
Progresul Silvic doamna Munteanu M.E. – președintele 
Filialei Brașov – Covasna care a felicitat organizatorii 
Zilei Silvicultorului Privat și a făcut referire la:
Activitatea SPS pe anul 2013. Ca și în anii trecuţi , So-
cietatea Progresul Silvic a continuat să desfășoare ac-
tivităţi în vederea respectării normelor și legislaţiei de 
regim silvic în toate pădurile ţării (atât în cele de dome-
niul public, dar și privat) a dezvoltării continue a fondu-
lui forestier naţional, dar și pentru apărarea drepturilor 
membrilor asociaţiei.
Programul de acţiuni al SPS pentru anul 2014. În contex-
tul actual, obiectivele Societătii Progresul Silvic se vor 
axa pe sprijinirea unor activităţi benefice în sectorul 
forestier, prin abordarea profesională a deciziilor care 
se iau la nivelul guvernului și departamentului pentru 
Ape și Piscicultură.
Urmărirea cu atenţie a elaborării codului silvic; a legi-
lor și normelor pentru silvicultură și intervenţia fermă 
care să asigure prevederi clare pentu o gospodărire ra-
ţională a pădurilor.
În plan organizatoric s-a urmărit și se urmărește per-
manent atragerea de noi membri către asociaţie, mai 
ales din cei care activează în administrarea pădurilor 
din domeniul privat, unde avem o reprezentare redusă, 
dar și proprietarii de păduri; precum și pentru înfiinţa-
rea de noi filiale teritoriale, crescând astfel reprezenta-
rea la nivelul întregii ţări.

În dialog cu cititorii și colaboratorii
Referitor la articolul „Profesionalismul în silvicultură” 
din Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.33/2013, Di-
recţia Silvică Argeș ne informează că „pe raza judeţului 
Argeș, în paralel cu noi, își desfășoară activitatea și 13 
ocoale private și în plus, exista și cca. 55.000 ha păduri 
private răspândite mozaicat printre ale noastre, fără ni-
ciun fel de contract de pază/administrare, unde regimul 
silvic este complet…facultativ!”În aceeași adresă se suge-
rează că datele citate de pe internet: http://www.proargeș.
ro/lucia_varga_în_argeș_dosare_penale_după_defri-
șări_pagube_100(...) din 15.11.2013 s-ar referi la ocoale-

le private/păduri fără contracte, nu la D.S. Argeș.
Revista de Silvicultură și Cinegetică este deschisă la noi 
informaţii privitor la defrișările din judeţul Argeș, dar 
și  articole de felul: „Realizări obţinute de silvicultori 
în Ocoalele Silvice Deva și Simeria”, publicată la rubrica 

„Mândrii ale silviculturii românești”. Întrucât în acest 
articol s-a micșorat prea mult  frumoasa hartă elabo-
rată de dr.ing. Eugen N. Popescu, unul din fondatorii 
și valoroșii colaboratori ai revistei noastre, republicăm 
această hartă în mărime A4, cu scuzele de rigoare. 

Redacţia Revistei de Silviculturăși Cinegetică
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SOCIETATEA PROGRESUL SILVIC organizează Se-
siuni de Comunicări Știinţifice pe tema PERDELELOR 
FORESTIERE DE PROTECŢIE și asigură specialiști 
pentru: întocmirea proiectelor și vizitarea diferitelor 
modele de perdele (antifonice, antipoluante, de fixare a 
haldelor, de protecţie a lacurilor, a cursurilor de apă, a 
căilor de comunicaţii, a culturilor agricole de la câmpie 
și a pajiștilor alpine).

Teren agricol protejat de perdele forestiere (Manole et al. 2008)

Sesiune de comunicări pe tema perdelelor  

Recenzie publicată în Revista de Silvicultură și Cinegetică

SOCIETATEA PROGRESUL SILVIC stimulează lucră-
rile silvice și cercetările deosebite prin diplome și pre-
mii substanţiale și popularizează cărţile scrise de silvi-
cultori prin recenzii și articole omagiale.

Premierea cercetătorilor dr.ing. M. Filat, ing. V.I. Benea, ing. C. Nicolae, 
dr.ing. C. Roșu, dr.ing. M.I. Daia, dr.ing. C. Neţoiu, dr.ing. D. Chira pen-

tru lucrarea „Cultura plopilor, a sălciilor și a altor specii forestiere în 
zona inundabilă a Dunării de pe teritoriul României”. 

SOCIETATEA PROGRESUL SILVIC lansează acţiunea 
de: identificare, fotografiere, evaluare, pe baza standar-
delor europene, înregistrare la nivel naţional, populari-
zare pe site la nivel internaţional și perfecţionare a le-
gislaţiei de conservare a ARBORILOR EXCEPŢIONALI 
DIN ROMÂNIA.

Aspect din Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Societăţii  
Progresul Silvic, privind Arborii Excepţionali din România 

Membrii Societăţii Progresul Silvic la „încoronarea regelui molizilor” 
din Poiana Brașov

SOCIETATEA PROGRESUL SILVIC se preocupă nu 
numai de progresul silviculturii, ci și de recreerea 
educativă a membrilor săi, prin organizarea de vizite 
a unor centre și obiective culturale din ţară, așa cum 
rezultă din informarea primită de la președintele Filia-
lei Alba Iulia, ing. Alexandrina Ilica.
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Filiala Alba Iulia a Societăţii Progresul Silvic  
în acţiune

ALEXANDRINA ILICA

În spiritul tradiţiei , filiala Alba Iulia a S.P.S. a desfășu-
rat pentru al nouălea an consecutiv o acţiune așteptată 
și apreciată de membrii săi. Atât membrii activi, cât și 
cei retrași la pensie, dar dornici de a menţine contactul 
cu sectorul și cu foștii colegi, au participat la o excursie 
în judeţul Iași.
Deplasarea s-a făcut pe parcursul a trei zile: 15, 16 şi 17 
august 2014. Obiectivele vizitate au fost dintre acelea pe 
care orice român intelectual trebuie să le vadă măcar o 
dată în viaţă: casa memorială a lui Vasile Alecsandri de la 
Mirceşti,castelul Miclăuşeni al familiei Sturdza care a fost 
inclus în lista monumentelor istorice din jud. Iaşi din 2010, 
Palatul Culturii – cea mai frumoasă şi mai reprezentativă 
construcţie a oraşului, catedrala Mitropolitană şi biserica 
Trei Ierarhi, parcul Copou, Biblioteca universitară, Aula 
Universităţii, Sala paşilor pierduţi cu picturile lui Sabin 
Bălaşa, Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” – o adevărată 
bijuterie arhitecturală, precum şi Palatul lui Alexandru 
Ioan Cuza de la Ruginoasa, recent renovat , după cele mai 
moderne standarde muzeistice. 

Foto 1 – În piaţa centrală din Iași

Foto 2 – Palatul Culturii din Iaşi

Foto 3 – Castelul Miclăușeni

La întoarcere a fost vizitată și staţiunea Borsec. Costu-
rile au fost suportate de participanţi și de Filiala Alba 
Iulia a S.P.S.din fondurile proprii.
Ca de obicei, acţiunea a fost organizată de inginerii Alex-
andrina şi Pompiliu Ilica, în ideea că membrii societăţii 
noastre trebuie să desfăşoare activităţi diverse, nu nu-
mai schimburi de experienţă cu caracter profesional , 
dar şi ieşiri care îmbogăţesc cunoaşterea potenţialului 
cultural , naturalistic şi turistic al ţării.

Din activitatea  
Societăţii „Progresul Silvic”
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Independenţa Societăţii Progresul Silvic

GHEORGHE GAVRILESCU, ION I. FLORESCU, VALENTIN BOLEA

În ziua de 12 mai 2014, la sediul Societăţii Progresul Sil-
vic, din Bulevardul Magheru, nr. 31 a avut loc Ședinţa 
Consiliului de Conducere al Societăţii, în care s-a pus 
în discuţie și problema vitală a independenţei acestei 
asociaţii tehnico-proesionale a inginerilor silvici din 
România.
Președintele societăţii , inginer Gheorghe Gavrilescu, 
cu experienţă îndelungată în cadrul Ocolului Silvic Bo-
lintin, Inspectoratului Silvic Giurgiu și Regiei Naţionale 
a Pădurilor – Romsilva a prezentat următoarea infor-
mare privind activitatea desfășurată de Comitetul Di-
rector al Societăţii Progresul Silvic în trimestrul I din 
2014.

„În perioada care a trecut de la începutul anului s-a 
desfășurat o activitate susţinută pentru modificarea le-
gii nr.46/2008, Codul Silvic urmărind activitatea unor 
aspecte care să ducă în final la gestionarea durabilă a 
pădurilor ţării.
Astfel s-a insistat pentru:

 » Depolitizarea sectorului, inclusiv a instituţiilor pen-
tru administrarea pădurilor;

 » Eliminarea prevederilor din proiectul de Cod Silvic 
privind autorizarea de bună practică a personalului 
silvic de către autoritatea publică de stat pentru sil-
vicultură, organizaţie guvernamentală, deci politică;

 » Eliminarea prevederilor din proiect care stabileau ca 
vânzarea masei lemnoase să se facă numai din depo-
zite (nu pe picior), măsură ce ar falimenta în această 
perioadă administratorii de păduri și societăţile co-
merciale care activează în domeniul forestier. Măsu-
ra ar fi favorizat în perspectivă companiile forestiere 
străine.

 » Eliminarea prevederii privind numirea șefilor de 
ocoale cu avizul autorităţii publice centrale care răs-
punde de silvicultură.

Societatea noastră militează permanent pentru 
numirea șefilor de ocoale numai pe criterii profe-
sionale și pe perioade nedeterminate, măsură care 
ar reduce drastic corupţia din silvicultură. Evoluţia pro-
iectului de Cod Silvic care urmează să fie prezentat în 
Camera Deputaţilor este urmărită cu atenţie de către 
membrii activi ai asociaţiei noastre, fiind legea de bază 
pentru silvicultură, în dorinţa de a crea un cadru stabil 

în administrarea pădurilor.
Societatea Progresul Silvic s-a opus permanent 
modificării acestei legi, după culoarea politică gu-
vernamentală.
Susţinem ca o serie de activităţi privind atestarea 
specialiștilor să fie realizate în cadrul asociaţiilor teh-
nico-profesionale care au recunoaștere naţională. Mă-
sura favorizează atragerea specialiștilor cu pregătire 
și seriozitate profesională temeinică, stabilitatea la lo-
cul de muncă și combaterea corupţiei care a început să 
atingă niveluri alarmante în unele unităţi silvice, unde 
conducătorii sunt numiţi numai pe criterii politice, prin 
intervenţia directă a unor factori politici de la putere.
În ultima perioadă, din proiectele întocmite în partene-
riate cu alte organizaţii, pentru finanţare din fonduri 
europene nerambursabile, am primit aprobare pentru 
proiectul Life+ „Refacerea habitatelor naturale de inte-
res comunitar din judeţul Hunedoara”, proiect elaborat 
în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Hunedoara (valoare 740.203 euro).
Proiectul „Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de 
conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural 
Defileul Mureșului Superior” a fost respins, deși la se-
lecţia comisiei a fost poziţionat pe locul I.
Societatea editează în continuare Revista Pădurilor și 
Revista de Silvicultură și Cinegetică, din care vor apărea 
în curând primele numere pentru 2014.
Prin contractul nr.34/16.04.2014, încheiat cu Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva, Societatea va asigura 
editarea revistei „Pădurea și Viaţa” (la un tiraj de 4.000 
exemplare, sub rezerva creșterii tirajului la 6.000 exem-
plare prin negociere, la tariful de 22,80 lei/exemplar). 
Veniturile societăţii vor crește în acest an cu 91.200 lei 
cu posibilitatea majorării numărului de exemplare prin 
negociere.
Așa cum s-a stabilit, am început reorganizarea filialelor 
vechi și înfiinţarea de noi filiale în teritoriu, urmărind 
și atragerea inginerilor care își desfășoară activitatea în 
pădurile din domeniul privat, în administraţia silvică 
de stat, etc.
Din punctul nostru de vedere, acţiunea se desfășoară 
greoi, fiind vorba după cum se cunoaște, despre achitarea 
taxei de înscriere la 100 lei și cotizaţia anuală de 50 lei.

Din activitatea  
Societăţii „Progresul Silvic”
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În perioada care s-a scurs de la începutul anului 2014, 
în cadrul Societăţii s-a acţionat pentru întocmirea do-
cumentaţiilor financiare și a bilanţului pe anul 2013.
Până în prezent, s-au achitat toate obligaţiile financiare 
(taxe și impozite) către bugetul de stat și nu avem re-
stanţe la facturile de utilităţi, însă avem unele restanţe 
către o parte din colaboratori, provocate de încasarea 
cu întărziere a chiriei pentru imobil.
S-a urmărit permanent închirierea întregului spaţiu 
disponibil din imobilul proprietatea societăţii, astfel 
s-au evacuat chiriașii de la parter care au înregistrat re-
stanţe la plata chiriei, iar spaţiul a fost închiriat la De-
partamentul Ape, Păduri și Piscicultură, majorându-se 
chiria și utilităţile printr-un act adiţional încheiat între 
părţi.
Așa cum s-a mai menţionat, s-au realizat reparaţii la 
etajul VII, spaţiul fiind salubrizat și destinat închirierii.
În administrarea imobilului sunt greutăţi foarte mari 
în colaborarea cu S.C. Cominco S.A. care are în proprie-
tate o parte din etajul V și VII, dar este în insolvenţă și 
nu achită utilităţile consumate, nu participă la repara-
rea părţilor comune, asigurarea curăţeniei, etc.
Deocamdată, noi depunem facturile la judecător sindic, 
S.C. Cominco S.A. fiind în insolvenţă.
S-au mărit eforturile pentru informarea silvicultorilor 
și majorarea sumelor donate (2% din impozitul pe sala-
rii) în scopul creșterii eficienţei societăţii și sprijinirea 
concretă a membrilor activi.
La discuţii au participat toţi membrii Comitetului Di-
rector care și-au exprimat hotărârea de a continua ală-
turi de președinte, acţiunile de antrenare a inginerilor 
silvici în aplicarea în practică a progreselor tehnico-
știinţifice din ţară și de peste hotare; de stimulare a pro-
fesionalismului; de perfecţionare a legislaţiei silvice; de 
apel sau protest pentru ocrotirea pădurilor și mai ales 
de păstrare a independenţei asociaţiei profesionale faţă 
de partidele politice.
Din aceste discuţii a rezultat că Societatea Progresul Sil-
vic este alături de RNP în formarea conștiinţei silvice, 
în perfecţionarea profesională a inginerilor silvici și în 
ocrotirea pădurilor, așa cum se poate constata răsfoind 
paginile Revistei de Silvicultură și Cinegetică, pline cu 
propuneri de perfecţionare legislativă, de apeluri și de 
proteste împotriva distrugerii pădurilor și arborilor, de 
iniţiative privind: detectarea poluării prin flora indica-
toare, biosupravegherea calităţii aerului prin diagnoza 
foliară a arborilor bioindicatori, implicarea inginerilor 
silvici în transformarea zonelor verzi din orașe în pă-
duri urbane, în extinderea centurilor verzi ale aglome-
rărilor urbane, în relansarea acţiunii de reconstrucţie 
ecologică și extindere a perdelelor forestiere de protec-
ţie a câmpurilor, a drumurilor, a cursurilor de ape și a 
lacurilor de acumulare, cât și a perdelelor antipoluante 
și antifonice, dar și iniţiative și acţiuni concrete de sal-
vare a arborilor excepţionali din România.
Societatea Progresul Silvic este alături de tinerii docto-
ranzi, care au posibilitatea de a-și publica primele articole 
știinţifice în Revista Pădurilor și în Revista de Silvicultură și 

Cinegetică, unde se fac și recenzii ale tezelor de doctorat, nu 
numai recenzii ale cărţilor publicate în ţară și în străinătate.
Societatea Progresul Silvic este alături de inginerii sil-
vici scriitori și de cercetători, nu numai prin populari-
zarea cărţilor, ci și prin premierea lucrărilor știinţifice, 
acordând premii substanţiale de câte 500 euro.
Societatea Progresul Silvic onorează personalităţile 
marcante din silvicultură, nu numai prin articolele 
omagiale, ci și prin Diplome de excelenţă, Diplome de 
onoare și insigne, așa cum s-au acordat și în ultima 
ședinţă din 12.05.2014.

În acest context, Societatea Progresul Silvic nu poate 
renunţa la pașii importanţi realizaţi pe drumul progre-
sului în silvicultură. Ea are deja tradiţie în:
 » organizarea simpozioanelor de comunicări știinţifice 
pe tema ocrotirii arborilor excepţionali, perdelelor fo-
restiere de protecţie, reconstrucţia pădurilor riverane 
cursurilor de ape;

 » discutarea pe teren a unor obiective deosebite ca: „Re-
gele brazilor” din Poiana Brașov, perdelele forestiere 
antifonice și antipoluante de la Kronospan, Brașov;

 » propunerea de proiecte legislative (Proiectul de con-
servare a arborilor excepţionali din România), coduri 
(Codul deontologic al inginerului silvic), ghiduri de 
bună practică (în crearea aliniamentului);

 » Publicarea de articole tehnice și știinţifice ale ingineri-
lor din ţară și străinătate, îndrumări tehnice (de exem-
plu, cele privind biosupravegherea calităţii aerului sau 
combaterea biologică a maladiei produsă de Cryphonec-
tria parasitica), recenzii de cărţi și teze de doctorat.
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Societatea Progresul Silvic nu trebuie să întrerupă de-
mersurile lansate în toată ţara de:
 » Identificare și descriere a celor mai frumoase păduri 
din România, cum este pădurea de la Șercaia

 » Prezentare silvotehnică a capodoperelor din silvicul-
tură, cum este blocul experimental de la Mintia-Deva, 
ori Zona de agreement și protecţie a Lacului Firiza-
Baia Mare.

 » Fotografiere și măsurare a arborilor excepţionali din 
România, identificându-se, până în prezent, 17 campi-
oni europeni la înălţime, 4 la grosime, 13 la longevitate

 » Evidenţă a acestor arbori excepţionali într-un Regis-
tru Naţional, într-un album naţional și într-un site la 
nivel European

 » Elaborare a proiectelor cu ajutorul Uniunii Europene ca 
„VETree-Educarea și formarea profesională privind ma-
nagementul arborilor veterani” și „Refacerea habitatelor 
naturale de interes comunitar din judeţul Hunedoara”

Realizările, obţinute de Societatea Progresul Silvic pot 
fi amplificate, prin atragerea de noi membri din rându-
rile inginerilor silvici care activează în domeniul privat 
sau în Administraţia Silvică de Stat și prin intensifica-
rea activității Filialelor teritoriale ale Societății Progre-
sul Silvic.
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Din activitatea A.S.A.S.

Membri ASAS 2013-2014 
9 – SECŢIA DE SILVICULTURĂ

Președinte:
 » Acad. Victor GIURGIU

Vicepreședinţi:
 » Dr. Ovidiu BADEA
 » Prof. Dumitru TÂRZIU

Secretar știinţific:
 » Prof. Mihai C. NICOLESCU – promovat Secretar gene-
ral ASAS (12.12.2013)

tel.: 021 – 311.70.61; 0724/322.204
e-mail: asasmeca@asas.ro
 » Dr. Mihai NEDELCU – noul secretar al secţiei

Membri de onoare străini:
 » Prof. Andrzej BYTNEROWICZ
 » Prof. Tiberius CUNIA
 » Prof. Ladislav PAULE
 » Prof. Alexei PĂLĂNCEAN

Membri de onoare români:
 » Dr. Constantin BÎNDU
 » Prof. Constantin COSTEA
 » Dr. Steilian RADU

Membri titulari:
 » Dr. Ovidiu BADEA
 » Prof. Rotislav BEREZIUC
 » Dr. Filimon CARCEA
 » Prof. Nicolae DONIŢĂ
 » Prof. Ion FLORESCU
 » Acad. Victor GIURGIU

 » Prof. Marian IANCULESCU

 » Prof. Gheorghiţă IONAȘCU
 » Prof. Ion MILESCU
 » Prof. Darie PARASCAN

 » Prof. Iosif  LEAHU
 » Prof. Aurel RUSU
 » Dr. Ioan SECELEANU

Membri corespondenţi:
 » Dr. ing. Romică TOMESCU (22.05.2014)
 » Prof.Nicolae BOȘ
 » Prof. Ioan CLINCIU
 » Prof. Lucian CURTU (22.05.2014)
 » Dr. Ionel POPA
 » Prof. Neculae ȘOFLETEA
 » Prof. Ştefan TAMAȘ
 » Prof. Dumitru TÂRZIU

 » Dr. Emil UNTARU
 » Valeriu Norocel NICOLESCU (22.05.2014)

Membri asociaţi:
 » Dr. Eugen Flaviu POPESCU
 » Prof. Gheorghe SPÂRCHEZ
 » Prof. Ioan TĂUT
 » Dr. Radu VLAD

Institut în coordonare știinţifică:
 » ICAS – Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – 
București; tel.: 021/350.32.45

Diplome, premii și alte distincţii
Academia de Știinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu 
Şișești” a acordat, pentru 2013-2014, următoarele di-
plome și premii:
DIPLOMA „MERITUL ACADEMIC” conferită unor 
personalităţi și instituţii pentru contribuţii re-
marcabile în domeniul cercetării știinţifice:

 » Prof. Rotislav BEREZIUC, membru titular al Acade-
miei de Știinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu 

– Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani. (20 
octombrie, 2013)

 » Prof. Nicolae BOȘ, membru corespondent al Acade-
miei de Știinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu 
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– Șișești”, cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. (20 
ianuarie, 2013)

 » Prof. Ion FLORESCU, membru titular al Academiei de 
Știinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești”, 
cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. (12 februa-
rie, 2013)

 » Dr. Ion MILESCU, membru titular al Academiei de 
Știinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești”, cu 

prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. (13 august, 2013)
 » Constantin COSTEA, membru de onoare al Academiei 
de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești, 
cu prilejul împlinirii vârstei de 90 ani (11 iulie 2014)

Bibliografie
*** 2013. Anuarul ASAS.

http://www.asas.ro/wcmqs/membri/
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Tatiana Eugenia Şesan la 70 ani

DĂNUŢ CHIRA

Tatiana Eugenia Șesan, membru corespondent al 
Academiei de Știinţe Agricole și Silvice din România, 
este profesor universitar la Facultatea de Biologie a Uni-
versităţii din București (din 1990 
profesor asociat) , doctor în Biolo-
gie (specialitatea Micologie – Fito-
patologie) din 1985, conducător de 
doctorat în Știinţe ale naturii, do-
meniul Biologie (din anul 2000). A 
desfășurat primii 8 ani de activitate 
în învăţământul superior la Bacău, 
predând Botanică (Morfologia, Ana-
tomia și Sistematica Plantelor), Pro-
tecţia Plantelor, Tehnica Conservă-
rii Materialului Didactic de Biologie 
ș.a. Următorii 30 de ani de activitate 
a lucrat în Institutul de Cercetări 
pentru Protecţia Plantelor din Bucu-
rești, sub egida Academiei de Știinţe 
Agricole și Silvice, ca specialist în 
domeniile Fitopatologie, Micologie, 
Dezvoltare Durabilă, Biotehnologii 
și mai ales Combaterea biologică a 
bolilor, plantelor și buruienilor.
A publicat, singură sau în colaborare, 
23 cărţi, dintre care una în străină-
tate (2003) și peste 350 lucrări știinţifice, majoritatea 
intrate în circuitul naţional și internaţional, citate de 
specialiștii din ţară și străinătate.
Recunoașterea știinţifică naţională este concretizată în 
Premiul „Traian Săvulescu“ al Academiei Române (Agri-
cultură), obţinut atât în anul 1988 pentru cartea Bolile 
plantelor industriale. Prevenire și combatere, cât și în anul 
1998 pentru cartea Putregaiul alb al plantelor de cultură. 
Prevenire și combatere, ca prim autor.
Împreună cu profesor univ. dr. Cătălin Tănase a obţi-
nut în anul 2008 Premiul Emanoil Teodorescu al Acade-
miei Române (Biologie) pentru volumul Concepte actuale 
în taxonomia ciupercilor, iar în anul 2010, Premiul Iuliu 
Prodan al Academiei de Ştiinţe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şișești”, pentru volumul Fungi cu aplicaţii în agri-
cultură, medicină și patrimoniu (Editura Universităţii din 
București).
În anul 2013 a primit alături de Ana Tomescu, premiul 

Ernest Grinţescu al Societăţii Române a Horticultorilor, 
cu prilejul Centenarului Societăţii, pentru cartea Lu-
mea cunoscută și mai puţin cunoscută a plantelor. Familia 

Fabaceae (Editura Universităţii din 
București). De asemenea, în anul 
1999, a fost laureată a Premiului „M. 
Constantineanu“ al Asociaţiei de Eco-
sanogeneză din România.
A obţinut burse de specializare în 
Rusia, Franţa, Polonia, Olanda și a 
colaborat pe perioade lungi în cadrul 
unor programe internaţionale care 
s-au desfășurat în Olanda, în dome-
niul combaterii biologice a bolilor 
plantelor (1993, 1995, 2000), mi-
corize (COST 870, manager pentru 
România), Erwinia amylovora (COST 
674), horticultură organică (COST 
FA 1105), strigolactone (COST FA 
1206, manager pentru România).
În ţară a lucrat la diferite proiecte 
din programele naţionale de cerce-
tare Relansin, Biotech, CEEX, PN 
II, CNCSIS Idei ș.a. A realizat, în 
colaborare, 4 brevete de invenţie și 
o cerere de patent la Uniunea Eu-

ropeană, toate rezultate din proiectele de cercetare fi-
nalizate cu succes. Este membră a multor organizaţii 
știinţifice din ţară și din străinătate și a fost invitată 
la numeroase congrese internaţionale organizate în 
17 ţări: Danemarca (1991), Olanda (1992, 1993, 1995, 
1996, 2000, 2003), Belgia (2000, 2011, 2013), Turcia 
(1993, 2002, 2008), Polonia (1994, 1997, 1998, 1999, 
2005, 2012), Marea Britanie (1994), Cehia (1997), Gre-
cia (1997, 2011), Elveţia (1997), Austria (1998, 1999), 
Israel (1998, 2009, 2013), Ungaria (1999), Franţa (1987, 
2000), Spania (2000), Portugalia(2010), Taiwan (2000), 
Africa de Sud (1999), Rusia (1979, 2007). Este din 2006 
vicepreședintele Societăţii Micologice din România, fi-
ind unul dintre membrii fondatori ai acestei asociaţii 
profesionale, la a cărei dezvoltare a contribuit perma-
nent de la înfiinţare.
Din anul 2011 a fost aleasă în conducerea Asociaţiei 
Micologilor Europeni (European Mycological Association 

Aniversări
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/ EMA), ca editor executiv pentru EMA Newsletter. Este 
referent știinţific la prestigioase reviste de specialitate, 
precum Mycological Research (Marea Britanie), Phytopa-
rasitica (Israel), Phytopathologia Polonica și Acta Scienti-
arum Polonorum (Polonia), Biologia (Slovacia), African 
Journal of Agricutural Research (www.academicjournals.
org/ajar) și în comitetul editorial al unor publicaţii din 
ţară, dar și din străinătate, cum este revista de profil 
Phytopathologia (Polonia). A fost cooptată în comitetul 
de organizare și știinţific al unor manifestări știinţifice 
de Micologie și Fitopatologie în România și Polonia.

Pagină web:
http://www.bio.unibuc.ro/∼tsesan/index.html
http//www.plant-journal.uaic.ro / J. Plant Development, 
2009, 16: 131-138;
http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=148&Itemid=83

Menţionat în:
Who‘s who,  Personenenzyklopädien AG, Elveţia, 2009, vol 
IV: 1336; 2010, vol. V: 1334-1335; 
Dicţionarul personalităţilor din România, Romanian  Who‘s 
who,  ed. 2010, Ed. Anima București: 464-465; ed. 2012, 
Ed. Anima București: 463-464; 
Dictionary of the Fungi, 2001, ed. IX, p. 162; 2008, ed. X, 
p. 166; 
Personalităţi feminine contemporane din România, 2013, 
Ed. Meronia, București,
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Necrolog

Ilarion Vlase (3 septembrie 1923 – 4 aprilie 2014)

DAN CIOBANU

S-a născut în 3 septembrie 1923 într-o co-
mună aflată la întâlnirea Bărăganului cu Du-
nărea, Mircea Vodă, acum un cartier al mu-
nicipiului Călărași, într-o familie de oameni 
simpli și modești.
După câţiva ani petrecuţi la București, unde 
tatăl său a fost mutat cu serviciul, se reîntoar-
ce în Călărași, unde urmează școala generală în 
perioada 1930 – 1934 și apoi Liceul Știrbei Vodă 
între anii 1934 – 1942. Susţine cu succes exa-
menul de bacalaureat, fiind clasificat al V-lea pe trei jude-
ţe. Dă admitere și este acceptat la Școala Politehnică din 
București la Facultatea de Silvicultură. În 1947 termină cu 
succes facultatea și își începe bogata activitate în dome-
niul silviculturii.
Este angajat, pentru început, la Domeniile Coroanei, 
la Regiile Mălini și Borca, unde execută lucrări de re-
vizuire a amenajamentului, exploatări și transporturi 
forestiere. Apoi lucrează la Ocolul Silvic Iacobeni, unde 
execută lucrări de cultura și protecţia pădurii.
La 1 octombrie 1949, la recomandarea foștilor săi pro-
fesori de la Școala Politehnică, devine șef de lucrări la 
proaspătul înfiinţat Institut de Silvicultură de la Câmpu-
lung Moldovenesc. În intervalul 1949 – 1953 predă cur-
surile de Ameliorarea terenurilor degradate și Mecaniza-
rea lucrărilor silvice. Înfiinţează, la Câmpulung Moldove-
nesc, Laboratorul de analiza seminţelor forestiere unde 
se fac primele analize profesioniste a seminţelor din ţară.
Anul 1953 marchează momentul când cele trei facultăţi de 
silvicultură existente, de la București, Brașov și Câmpu-
lung Moldovenesc se unesc într-una singură la Brașov. În 
perioada 1953 – 1957, în care a funcţionat ca șef de lucrări, 
a predat cursurile de Cultura arborilor decorativi, Tehnica 
împăduririlor, Peisagistică forestieră și Culturi forestiere 
de protecţie. Din anul 1953 este și prodecan al Facultăţii 
de Silvicultură de la Institutul Forestier din Brașov.
În perioada 1953 – 1957, cât a activat la Institutul Fo-
restier, redactează 4 cursuri: Ameliorarea terenurilor 
degradate, Mecanizarea lucrărilor silvice, Tehnica împă-
duririlor și Peisagistică forestieră. Face cercetări și pu-
blică articole privind studiul speciilor exotice lemnoase 
de interes forestier și decorative, studiul ameliorării ar-
boretelor carpinizate din Podișul Transilvaniei și studiul 
regenerării naturale în făgete și gorunete. De asemenea, 
realizează practic o inovaţie intitulată Uscător electric 
pentru conuri de rășinoase. Uscătorul reprezintă o reali-
zare românească de mare importanţă practică, fiind des-
tinat valorificării integrale a conurilor uscate în vederea 

extragerii de seminţe și pentru obţinerea de 
tananţi.
În anul 1957, ca rezultat a epurărilor declanșate 
după revoluţia ungară, părăsește Institutul fo-
restier și se angajează, tot cu sprijinul foștilor 
săi profesori, la proaspăt înfiinţata Staţiune 
experimentală de la Brașov, din cadrul Insti-
tutului de Cercetări Forestiere din Brașov (care 
își schimbă denumirea, în cursul anilor, din 
ICEF în ICSPS, ICPDS și ICAS). Este unul din cei 

trei angajaţi ai staţiunii și devine șef al secţiei de cerce-
tare, poziţie pe care o păstrează până la pensionarea sa, 
în 1986. În această calitate participă aproape 30 de ani la 
dezvoltarea continuă a staţiunii care își mărește numărul 
de cercetători și se dezvoltă într-o clădire nouă.
În anul 1962 își susţine lucrarea de doctorat, intitulată 
Contribuţii privind introducerea laricelui în făgete și ames-
tecuri de rășinoase cu fag, care ulterior este publicată în 
anul 1966 de către CDT. Ca rezultat al bogatelor studii și 
experimentări efectuate în domeniul conservării semin-
ţelor forestiere, a redactat monografia Conservarea se-
minţelor forestiere, tipărită de Editura Ceres în anul 1982.
Rezultatele numeroaselor cercetări efectuate de VLASE 
Ilarion în decursul celor 38 de ani de activitate în pro-
ducţie, cercetare și învăţământ, îndeosebi în cadrul unor 
domenii ale silviculturii de mare actualitate în perioade-
le respective, între care conservarea seminţelor foresti-
ere, dezvoltarea speciilor lemnoase exotice în condiţiile 
staţionale din România, utilizarea ierbicidelor și arbo-
ricidelor în silvicultură, producerea puieţilor în pepini-
ere, regenerarea naturală a pădurilor de fag, ameliora-
rea arboretelor cărpinizate, transformarea la grădinărit 
a pădurilor de fag și rășinoase cu fag tratate în codru 
regulat, ș.a. s-au concdretizat într-un număr de 57 de 
articole publicate în calitate de autor și coautor în Re-
vista Pădurilor, Studii și Cercetări în Silvicultură, Îndru-
mări Tehnice pentru Silvicultură. De asemenea, se poate 
menţiona și contribuţia adusă în calitate de coautor la 
redactarea lucrării monografice intitulată Pădurile Ro-
mâniei, publicată la Editura Academiei Române, în anul 
1981. În anul 2011 publică monumentala lucrare Pădu-
rea și peisajul românesc, monografie de mare valoare care 
reprezintă cântecul de lebădă al acestui mare silvicultor. 
După o lungă suferinţă se stinge din viaţă în data de 4 
aprilie 2014. Cea care i-a fost tovarășă de viaţă 64 de ani, 
soţia sa Aglaia, i-a fost alături în ultimele clipe.
Silvicultura românească a pierdut astfel un cercetător de-
votat, un om de știinţă eminent și o mare personalitate.
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