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Către
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Domnului Ministru
Daniel Constantin
cuantumul volumului a 5 posibilităţi anuale aferente
Stimate Domnule Ministru,
tăierilor de conservare. Ori, chiar aceste păduri au o
Având în vedere site-ul Ministerului Agriculturii şi
valoare eco-protectivă deosebită, proprietarii acestoDezvoltării Rurale, unde au fost postate fişele măsurira nefiind stimulaţi să aplice această măsură deoarelor PNDR pentru perioada 2014-2020, precum şi studice pierderile de venit nu sunt acoperite de compensaile de referinţă pentru elaborarea PNDR, şi faptul că în
ţiile acordate.
măsurile propuse a fi adoptate există mai multe aspecte
care pot conduce la eşecul aplicării acestor măsuri, sun- „Studiul privind calcului pierderilor de venit şi a
tem nevoiţi să ne adresăm Dumneavoastră, în speranţa costurilor suplimentare înregistrate de deţinătorii
că veţi reuşi să dispuneţi reanalizarea modului de im- de păduri ca urmare a aplicării voluntare de măsuri
de silvomediu”, elaborat de către Institutul de Cerceplementare a acestora.
I. Ne vom referi în continuare la Măsura 15 – Servicii tări şi Amenajări Silvice (ICAS) şi care a stat la baza
de silvo-mediu, servicii climatice şi conservarea fundamentării economice a Măsurii 15, prezintă un
pădurilor, pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniş- calcul detaliat al valorii pierderilor de masă lemnoasă
te, aşa cum este prevăzută în Regulamentul (UE) Nr. pe tipuri de produse lemnoase rezultate din aplicarea
prevederilor amenajamentelor silvice. Însă calculele
1305/2013 al Parlamentului European.
efectuate nu se referă la pierderile efective ale proprieAplicarea prevederilor din cadrul Măsurii 15, aşa cum
tarilor de păduri care se angajează la aplicarea măsurii,
sunt prezentate în draftul publicat pe site-ul ministeci la valoarea medie a pierderilor, determinate pentru
rului, va conduce la efecte nedorite şi neavute în vedere
o anumită structurare a fondului forestier. Nici modul
inclusiv de iniţiatorii săi:
de calcul al pierderilor nu este just, deoarece volu»» aplicarea pentru angajamentele prevăzute în Măsura mul de masă lemnoasă posibil de recoltat, pe fiecare tip
15, de către un număr redus de proprietari de tere- de produs (Tăieri de igienă, Tăieri de conservare, Tănuri forestiere, datorită faptului că pierderile de ve- ieri de regenerare, Rărituri) nu este raportat la supranituri nu sunt compensate la justa valoare, fapt ce va faţa efectivă prevăzută a fi parcursă pentru fiecare tip
conduce la neutilizarea fondurilor europene alocate de intervenţie, ci la suprafaţa totală din angajament. Se
acestei măsuri;
distorsionează astfel realitatea privind structura reală a
»» favorizarea proprietarilor care deţin păduri în care pădurii şi modul de acordare a despăgubirilor.
volumele provenite din produsele secundare (rări- Deficienţa studiului constă, pe de o parte în faptul că
turi) sunt majoritare în cadrul posibilităţii totale pre- se referă la valoarea medie, calculată pentru o anumivăzute în amenajamentul silvic. Ca un efect adiacent, tă structură a pădurilor, iar pe de alta că nu face nicio
sunt stimulaţi inclusiv proprietarii care în perioadele referire la valorile maxime şi minime ale pierderilor pe
anterioare au defrişat (legal sau nu) suprafeţe mari care le pot înregistra proprietarii. Valoarea medie stabide pădure, iar acum solicită compensaţii pentru pier- lită prin studiul ICAS poate fi folosită pentru estimarea
derile de venit;
fondurilor necesare alocării Măsurii 15, care se ridică la
»» sunt dezavantajaţi proprietarii a căror suprafeţe de cca. 80 milioane Euro.
păduri sunt încadrate majoritar în tipul funcţional Refăcând calculele, utilizând volumele rezultate şi suTII (SUP M şi SUP K), care pe lângă restricţiile im- prafeţele efective pentru fiecare tip de intervenţie rezulpuse de prevederile legale (Legea 46/2008), pierd şi tă următoarele valori ale pierderilor de venit, raportate
5
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la unitatea de suprafaţă (ha):
Pierderi de venituri pe
categorii de intervenţii
Tăieri de igienă
Tăieri de conservare
Tăieri de regenerare
Rărituri

Valoare (lei)/an/ha

Valoare (euro)/an/ha

75,16
358,51
79,54
76,99

17,01
81,13
18,00
17,42

Chiar şi adoptarea acestor valori nu acoperă în toate
cazurile pierderea de venit datorată nerecoltării masei
lemnoase, mai ales pentru restricţiile impuse în cazul
tăierilor de conservare. Acest lucru se datorează faptului că în cadrul studiului nu au fost luate în calcul
anumite elemente care influenţează pierderile de venit,
cum sunt productivitatea arboretelor (clasa de producţie) şi specia de bază. Astfel, în cazul arboretelor de
productivitate superioară, formate din specii valoroase,
pierderile de venit ce vor fi înregistrate de către proprietarii de pădure pot ajunge la o valoare dublă faţă de
compensaţiile oferite.
Aşa cum am arătat şi anterior, obiectivele stabilite în
cadrul Măsurii 15 nu vor putea fi atinse tocmai pentru arboretele cele mai valoroase din fondul forestier,
pierderile de venit datorate restricţiilor fiind mai mari
decât compensaţiile acordate. La aceasta se adaugă şi
probleme de ordin administrativ, deoarece deţinătorul
fondului forestier care aplică Măsura 15 trebuie să întocmească documentaţiile, să aştepte aprobarea acestora. Mai mult, acesta este supus controalelor, pe toată
perioada de 5 ani pe care se desfăşoară angajamentul,
subiectivităţii personalului care realizează aceste controale şi stabilesc penalităţile.
Vă prezentăm în anexă calculul pierderilor reale înregistrate de potenţialii proprietari pentru trei cazuri de
păduri având structuri diferite ale fondului forestier, pe
categorii de lucrări şi tipuri de produse lemnoase posibil
de recoltat. De asemenea, s-a propus şi o metodologie de
realizare a compensaţiilor, valoarea acestora fiind calculată în baza unor indici din cadrul studiului realizat
de ICAS, însă aplicați la suprafeţele şi tipurile de produse lemnoase reale ce pot fi extrase din amenajamentele
silvice.
În Anexa 1, sunt prezentate diferenţele între pierderile reale şi veniturile proprietarilor în cazul aplicării
compensaţiilor, atât după metoda stabilită prin studiul
ICAS, cât şi a metodei pe care am propus-o, prin alocarea
de compensaţii pe tipuri de intervenţii (de suprafeţe).
II. În cazul Pachetului 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, trebuie subliniat că în
cadrul acestui pachet au fost incluse doar o parte din
lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, respectiv răriturile. Având în vedere că lucrările de degajări şi
curăţiri, alături de rărituri fac parte dintr-un complex
de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, considerăm necesară şi introducerea suprafeţelor ce trebuie
parcurse cu curăţiri în cadrul acestui pachet.
Justificarea introducerii rezidă din faptul că şi aceste
lucrări pot fi realizate cu ajutorul atelajelor, iar efectele
benefice asupra calităţii arboretelor viitoare sunt dato6

rate, în principal, reducerii prejudiciilor aduse pădurii
prin folosirea utilajelor.
Mai mult, veniturile obţinute de către proprietari în
urma executării lucrărilor de curăţiri sunt relativ reduse, nefiind compensate costurile ocazionate de executare a lucrărilor, motiv pentru care, de multe ori, aceste
lucrări nu se mai execută. Curăţirile reprezintă o operaţiune de mare importanţă în asigurarea unei structuri
ecosistemice stabile şi productiv superioare, folosirea
eco-tehnologiilor aducând o plus-valoare noului arboret.
III. În setul de măsuri postate pe site-ul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu se regăseşte nicio
măsură care să prevadă „Plăţi Natura 2000 şi plăţi
legate de Directiva cadru privind apa” aşa cum
sunt definite în Art. 30 din Regulamentul (UE) Nr.
1305/2013 al Parlamentului European.
Deşi legislaţia naţională, în speţă Legea 46/2008, prevede la art 97, alin.(1), li.b), „acordarea unor compensaţii
reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite
prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă;”, iar HG 861/2009 stabileşte
normele de acordare, acestea nu au mai fost acordate
începând cu anul 2010. Deşi Comisia Europeană, prin
Decizia SA33555(2011N) indică acordarea acestor ajutoare, pentru suprafeţele forestiere cu funcţii de protecţie de tip T1 sau T2 situate în întregime în zona Natura
2000, ele nu au fost acordate.
Având în vedere că pentru suprafeţe forestiere din tipul T1 şi T2 nu se acordă niciun fel de compensaţii, deşi
deţin roluri importante în protecţia contra factorilor
climatici dăunători, protecţia apelor, a terenurilor şi
solurilor contra alunecărilor şi eroziunii, de interes ştiinţific şi conservarea genofondului, dar şi de recreere,
credem că ar fi important de inclus în lista măsurilor şi
cea referitoare la Plăţile Natura 2000 şi plăţi legate
de Directiva cadru privind apa, cu atât mai mult cu
cât finanţarea este posibilă din fondurile UE, valoarea
maximă a plafonului fiind de 200 Euro/ha.
În prezent, în România suprafaţa totală cumulată a siturilor Natura 2000 depăşeşte 4,2 milioane ha, din care o
parte importantă aparţine persoanelor fizice şi juridice.
Accesarea acestor fonduri ale Uniunii Europene, pentru
Plăţile Natura 2000, degrevează pe de o parte, cel puţin parţial, bugetul de stat de plata compensaţiilor privind contravaloarea pierderilor pe care le înregistrează
proprietarii privaţi şi pe care statul are obligaţia de a le
acorda, iar pe de alta creşte rata de absorbţie a fondurilor europene.
Cu stimă,
Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România,
Dr. ing. Mihai Ionescu
Cercetător Ştiinţific Staţiunea ICAS Simeria,
Dr.ing. Flaviu Popescu
Preşedintele Societăţii Progresul Silvic
Ing. Gheorghe Gavrilescu
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Anexa 1
Suprafeţe (ha)
Suprafaţa parcursă cu:

Proprietari

Metoda ICAS
Valoare pierdere reala*

I

II

III

I

II

III

Tăieri de igienă

50

100

220

771.9

1640.2

3859.3

Tăieri de conservare

270

30

50

21882.0

2431.3

Tăieri de regenerare

90

80

80

1563.0

Rărituri

20

100

100

Alte suprafeţe

70

190

Total

500

500

Metoda propusă APPR

Venituri proprietari
după compensarea
cu 25E/ha*
I

II

Valori
compensaţii propuse/ha*

III

Calcul valoare compensarea propusă*

Venituri proprietari după
compensarea propusă*

I

II

III

I

II

III

18.70

935.0

1870.0

4114.0

163.1

229.8

254.7

4052.2

90.00

24300.0

2700.0

4500.0

2418.0

268.7

447.8

1389.3

1389.3

19.80

1782.0

1584.0

1584.0

219.0

194.7

194.7

347.3

1736.7

1736.7

19.00

380.0

1900.0

1900.0

32.7

163.3

163.3

50

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500

24564.1

7197.5

11037.5

27397.0

8054.0

12098.0

2832.9

856.5

1060.5

-12064.1 5302.5 1462.5

Analiza comparativă a acestor metode scoate în evidenţă diferenţele de venituri obţinute de proprietari (I, II
sau III), în funcţie de structura fondului forestier.
În cazul Proprietarului I, veniturile din compensaţii, în cazul aplicării unei plăţi unice pe suprafaţă de 25 Euro/ha,
sunt mai mici decât pierderile cu peste 12.000 Euro, pe
când în cazul Proprietarilor II şi III acestea sunt mai mari

* valori exprimate în euro
decât pierderile cu 5.302 Euro şi respectiv 1.462 Euro.
Aplicând valorile compensaţiilor propuse la Măsura 15,
pe tipuri de intervenţii, toţi proprietarii vor obţine venituri corespunzătoare, valoarea acestora fiind diferită
în funcţie de structura fondului forestier. Astfel, toţi
proprietarii vor fi stimulaţi să acceseze această măsură
şi să utilizeze fondurile puse la dispoziţie.
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Editorial

Colaborarea generațiilor în silvicultură
GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA

1. Introducere

mulate prin această teză de doctorat au contribuit la
succesul combaterii integrate a unei maladii care a făCiclurile pentru pădurile de producție și protecție din
cut ravagii în America și Europa (Bolea, Chira 2004).
grupa a-II-a funcțională ating:
Este doar un exemplu, dar pot fi date și mai multe alte
»» 180 ani la gorunetele și stejăretele de stejar peduncu- exemple.
lat pentru lemn de furnir;
»» 200 ani la molidișuri cu lemn de rezonanță, făgete 3. Suprafețele experimentale de lungă
și amestecuri de fag cu rășinoase pluriene și relativ durată
pluriene de productivitate mijlocie și superioară. De Experimentarea lucrărilor silvice, mai ales de aplicare a
asemenea, ating această vârstă, în cazul pădurilor de tratamentelor și lucrărilor de îngrijire, necesită perioade
cvercinee și a celor de molid, brad și fag, pluriene ori lungi care depășesc capacitatea cercetătorilor de a le
relativ pluriene și a pădurilor de fag cu rășinoase, cu urmări și trebuie preluate de către inginerii din producție
funcții hidrologice și antierozionale.
și continuate de la o generație la alta, pentru a valorifica
Pădurile cu funcții de recreere, igienico-sanitare sau complet noutățile și progresul adus silviculturii.
științifice și de conservare pot atinge chiar vârsta Astfel, lucrările de refacere a pădurilor slab productive,
exploatabilității fizice (Giurgiu 1978).
efectuate în 1963 de dr.doc. I. Lupe, în colaborare cu perÎn acest context, practicarea profesiei de inginer silvic sonalul Ocolului Silvic Baia Mare în bazinul Frumușeaua
necesită colaborarea continuă între generații. Sunt ne- (Lupe, Bolea 1975), au avut o reușită excepțională, dar,
numărate modalități de colaborare între inginerii dife- în prezent, după 52 ani, noua generație de silvicultori va
ritelor generații, dar în acest editorial vom exemplifica trebui să reactualizeze rezultatele, să facă măsurători
doar câteva mai deosebite.
ale pădurilor create (pinul strob a atins 35 m înălțime)
și să publice concluziile muncii generației anterioare în
2. Tezele de doctorat
Revista de Silvicultură și Cinegetică.
Prin definiție, lucrările de doctorat în silvicultură abor- Un model de urmărire după 40 ani a arboretelor experidează teme majore, de mare actualitate și importanță. menatale de la Mintia – Deva (Popescu, Bolea 2009) îl
Autorul unei teze de doctorat, bine documentat și te- oferă dr.ing. Eugen N. Popescu care descrie în Revista de
meinic îndrumat, prezintă o serie de rezultate ale cerce- Silvicultură și Cinegetică istoricul blocului experimentării pe care le urmărește, le aplică și le aprofundează o tal realizat de Ocolul Silvic Simeria, în colaborare cu
viață întreagă. În multe cazuri, rezultatele unei teze de dr.ing. I. Lupe, descrierea căstănișului cu cireș, carpen
doctorat, dacă ar fi mai larg popularizate, mai bine cu- și floră de mull și a căstănișului cu tei, prezentând date
noscute, nu numai prin expunerea de la susținerea te- deosebit de valoroase privind: schița suprafeței experizei, ci și prin publicarea lucrării într-un tiraj satisfăcă- mentale, conținutul variantelor, schemele de plantare
tor, sau, cel puțin al rezumatului tezei de doctorat sau a și situația din prezent a biotipului, biocenozei și a stării
unei recenzii in extenso, ar putea fi aplicate în producție, de vegetație. Prin asemenea articole, colaborarea dintre
valorificate și urmărite de-a lungul generațiilor.
generații rămâne o datorie de onoare nemuritoare.
Astfel, de exemplu, teza de doctorat „Silvicultura cas- De asemenea, este exemplară colaborarea eficientă întanului bun din nord-vestul țării”, susținută de autorul tre cercetătorii ICAS-ului și silvicultorii Direcției Silviacestui editorial în 1986 a fost aplicată pe parcursul ce Sibiu, conduși de ing. Ioan Cotârlea, care după atâți
elaborării și după aceea, punând bazele silviculturii și ani, mai are în evidență experimentele privind:
extinderii în Baia Mare a acestei valoroase specii, prin
»» substituirea alunișurilor derivate din șleauri de deal
valorificarea și cunoașterea particularităților fiecărei
și gorunete – dr.doc. Ioan Lupe;
varietăți, forme și biotip de castan. În această teză s-a
identificat, pentru prima data în România, prezența »» reconstrucția ecologică a zonei limitrofe drumului
Transfăgărășan – dr.ing. Traci și dr.ing. Hanganu;
ciupercii Cryphonectria parasitica, iar cunoștințele acu8
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»» reconstrucția ecologică a molidișurilor degradate
din Munții Cindrel – dr.ing. Radu Cenușe și dr.ing. C.
Bândiu;
»» reconstrucția ecologică a pădurilor poluate industrial din Ocolul Silvic Mediaș – dr.ing. Ianculescu M.,
dr.ing. Boris A., dr.ing. Untaru E.;
»» reducerea și combaterea fenomenului de uscare la
cvercinee – academician dr.doc. Victor Giurgiu;
»» introducerea speciei Pinus cembra, relict glaciar în
condițiile staționale de mare altitudine – dr.ing. Ioan
Blada;
»» împădurirea terenurilor degradate, preluate din agricultură – dr.doc. Ioan Lupe;
»» refacerea arboretelor de fag slab productive – dr.doc.
Ioan Lupe;
»» testarea rezistenței arboretelor de pin silvestru la doborâturi și rupturi de vânt din Valea Stezi, punctul
Moara Doamnei, în condițiile plantării pe soluri superficiale cu 2500; 5000 și 10000 puieți la ha. – ing.
Petre Haring;
»» tăieri de transformare în codru grădinărit a arboretelor de interes social din zona stațiunii Păltiniș –
dr.ing. Gh. Ciumac și dr.ing. Petre Ciobanu;
»» cultura comparativă a ecotipurilor de brad în
Stațiunea Șanta – ing. G. Man.
Pentru valorificarea completă a acestor cercetări, autorul articolului „Experimente silvice de succes realizate
de ICAS și D.S. Sibiu în ultimele trei decenii” ing. Ioan
Cotârlea, director cu vechime mare al D.S. Sibiu, invită
inginerii generațiilor mai tinere să viziteze și să reanalizeze valoroasele moșteniri.
Remarcabilă pentru preocuparea de actualizare și
recondiționare a rețelei suprafețelor experimentale de
durată din cadrul Ocolului Silvic Experimental Săcele este tema de cercetare P7/2005, elaborată de către
dr.ing. Corneliu Iacob de la ICAS, stațiunea Brașov, care
se va publica în numărul următor al revistei noastre.

4. Capodoperele silviculturii românești

În silvicultură, mai mult decât în alte domenii, o pădure creată acumulează valoare și devine capodoperă prin
atașamentul și efortul mai multor generații de ingineri
pasionați de natură. Pentru aceasta, creatorul trebuie
să lase generațiilor următoare principalii parametri
tehnici de instalare: proveniența speciilor, tehnica de
pregătire a solului și de plantare, schema și compoziția,
întreținerea și îngrijirea culturilor, țelul de gospodărire
și modalitățile de protecție și conducere a capodoperei.
Despre aceste capodopere se pot scrie cărți sau, cel mai
simplu, articole în revistele de specialitate, așa cum s-a
procedat în cazul:
»» Extinderii pe 750 ha, sistematizării de dr.ing. Zeno
Oarcea și amenajării de O.S. Deva a spațiilor verzi limitrofe municipiului Deva, prin plantații de
rășinoase și foioase, în ochiurile deschise la substituirea cărpinișurilor (E.N. Popescu, 2013);
»» Reconstrucției ecologice a habitatelor forestiere din

rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei (I, II – I. Blada)
în Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr. 22/2006
și 23/2007;
»» Arboretumului Simeria (F Popescu, S. Radu) în Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr. 9-10/2000;
»» Parcului Dendrologic „Ioan Vlad” din Alba Iulia (N.
Pătrânjan) în Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr.
29/2011;
»» Perdelei forestiere de protecție a Lacului Firiza (I, II
– V. Bolea) în Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.
33/2013 și 34/2014.
Este suficientă o plimbare de agrement în zona limitrofă a municipiului Deva, în Arboretumul Simeria sau în
Parcul Dendrologic din Alba Iulia pentru a te convinge
de valoarea lor educativă și estetică.
Merită efortul de a escalada Pietrosul Rodnei pentru a
admira curajul și noblețea acțiunii de reconstrucție ecologică a habitatelor dintr-o rezervație a Biosferei.
Accesibilă din automobil sau barcă, zona Lacului Firiza
de lângă Baia Mare, cucerește din prima clipă prin complexitatea și frumusețea landșaftului, constituit din
amestecuri unice în România: chiparosul de California,
tuia gigantică, pinul neted, nucul negru, catalpă mare,
arborele plută și speciile indigene.
Conștientă de valorile unice în țară și în lume a acestor
capodopere, generația actuală de silvicultori are datoria
să le îngrijească și să le conducă precum niște moșteniri
de mare preț.

5. Experiența inginerilor silvici din
Ocoalele Silvice

Un inginer silvic activ, pasionat de pădure și care nu își
irosește timpul la birou, cu ședințe sau protocoale, este un
tezaur de experiență, de observații, ori de cunoștințe ale
particularităților de pe teren. De această experiență beneficiază personalul Ocolului Silvic respectiv, dar ea este
puțin valorificată de generațiile următoare din toată țara,
deși există multe modalități de a transfera cunoștințele.
»» Condica de serviciu, completată zilnic de pădurari și
tehnicieni, în mâna unui inginer devine un jurnal de
observații naturaliste și date tehnice asupra lucrărilor executate sau verificate, care trebuie valorificate
prin publicarea unor articole în Revista de Silvicultură și Cinegetică, pentru elaborarea unor teze de doctorat sau prin publicarea unor cărți, așa cum a procedat dr.ing. Maftei Leșan care a elaborat valoroasa
carte „Pădurile de la Baia Mare” sau ing. Ion Lungu
care a scris frumoasa carte „Prin pădurile Sibiului”.
»» Cartea de onoare a Ocolului Silvic sau Albumul realizărilor care, completate an de an cu cele mai deosebite
lucrări și activități, constituie cartea de vizită a unui
Ocol Silvic, așa cum s-a efectuat în perioada 19621980 la Ocolul Silvic Baia Mare. Ele cuprind datele
esențiale ale activității, istoricul, proveniențele speciilor, detalii tehnice de instalare a unor păduri care azi
au peste 50 ani și în cazul unor specii repede crescătoare, ca pinul strob, ating 35 m înălțime (Fig.) 1
9
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»» Articolul tehnic sau științific, publicat în revista Păre cantonale de molid și brad;
durilor sau în Revista de Silvicultură și Cinegetică »» Efectuarea unor tratamente experimentale în arboeste modalitatea cea mai frecventă de comunicare a
retele de fag și rășinoase de la Râușor și Cândești;
realizărilor și experienței inginerilor silvici, utiliza»» Extinderea laricelui în regenerările natural de fag;
bilă imediat, dar și de către generațiile următoare.
»» Determinarea vârstei păstrăvului cu pierderi minime de icre;
»» Obținerea unor hibrizi între păstrăvul curcubeu și
lipan;
»» Experimentarea atractivității pentru vânat a următoarelor specii: trifoi, ghizdei, lucernă, lobodă roșie,
spanac și salată verde;
»» Aplicarea pe 2200 ha din O.S. Simeria a metodelor
de refacere și substituire, recomandate de dr.doc. I.
Lupe și urmărirea, timp de 25 ani, a creșterii, realizării stării de masiv, a stării fitosanitare și a prețului
de cost;
»» Propunerea și efectuarea de cercetări în 3 rezervații de
semințe de molid, fag alb (var. leucodermis) și gorun;
»» Împrejmuirea și cartarea stațională a rezervației
Bejan cu hibrizi de stejar;
»» Aplicarea cercetărilor ICAS – ing. S. Rădulescu privind producerea molidului, laricelui și duglasului în
paturi nutritive și repicarea lor în Pepiniera Vețel;
»» Plantarea experimentală pe 5 ha halde la Deva, Certej
și Sărcărâmb cu 7 specii arborescente și 5 arbustive;
»» Experimentarea la Mintia și Bălata a diferitelor proFig.1 Pinul strob, de 35 m înălțime, de la Bartoșa (Foto V. Bolea)
cedee de plantare: în despicătură, gropi și vetre;
Dintre realizările obținute la Ocolul Silvic Baia Mare și »» Plantarea experimentală a duglasului albastru penpopularizate prin articole la Revista de Silvicultură și
tru pomi de Crăciun, sub liniile electrice;
Cinegetică se pot aminti:
»» Cercetări de ameliorare a solului în plantațiile de
»» Amplasarea și instalarea perdelelor forestiere antipomolid, prin introducerea aninului între rândurile de
luante în zona industrială a municipiului Baia Mare
molid;
(RSC 17-18/2003);
»» Inființarea unor plantații de brad, duglas, larice ja»» Sporirea potențialului hidroenergetic și a valorii reponez și European cu 121 clone din 19 populații, în
creative a Lacului Firiza prin mijloace biologice (RSC
colaborare cu dr. Enescu și dr. Blada;
33/2013 și 34/2014);
»» Cercetări privind aclimatizarea speciilor Pinus ponde»» Aclimatizarea speciilor exotice din zona verde a murosa, Abies grandis și Pinus peuce, în colaborare cu ing.
nicipiului Baia Mare (Silvicultură și exploatarea păT. Jurma de la ICAS;
durilor nr. 2/1976 și RSC 35/2014);
»» Conceperea și experimentarea „cosorului” pentru
»» Îmbunătățirea zonei verzi a municipiului Baia Mare
descopleșiri și degajări de lăstari;
prin înființarea Parcului Sudic de la Șesul Băii (RSC »» Realizarea și experimentarea unui repelent nou pen35/2014);
tru protejarea puieților de vătămările vânatului;
»» Testarea prin culturi comparative de specii a »» Studiu de colonizare a cerbului în fondul GVS Cerrezistenței la dioxidul de sulf (Bolea, Chira 2001);
tej cu viței aduși din Covasna, Harghita, Suceava și
»» Inventarierea arborilor pe postațe de arborete omoArgeș;
gene, la punerea în valoare a produselor principale »» Dresarea câinilor fox-terrier pentru vânătoare, care
(Bolea1973);
au primit premii și diplome la concursuri;
»» Diferențierea tipologică a pădurilor de castan din »» Înființarea pe 8,8 ha a unor culturi intensive de mur,
nord-vestul țării (Bolea 1975).
afin și zmeur cu valoare genetică deosebită și a unor
»» Dintre realizările obținute de Ocolul Silvic Aninoaculturi comparative pe 8 ha cu 15 soiuri de afin, 18
sa, în perioada 1962-1965 (Revista de Silvicultură și
soiuri de zmeur, 4 soiuri de mur, 16 soiuri de coacăz
Cinegetică nr. 31/2012) și la Ocoalele Silvice Deva și
roșu și 14 soiuri de coacăz negru;
Simeria, în perioada 1965-1990 (în RSC nr. 33/2013) »» Amenajarea zonei verzi din jurul Lacului Făierag,
relatate de dr.ing. Eugen N. Popescu se remarcă:
prin împăduriri cu specii exotice și indigene, valorifi»» Crearea pepinierei Vlădești și înființarea a 8 pepiniecarea rentabilă a lacului prin deversarea puieților de
10
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păstrăv curcubeu, japonez și indigen, lostriță, crap și tulpinii și 13 arbori campioni europeni la longevitate
coregon, asigurarea iluminatului artificial al lacului (Bolea, Vasile, Ienășoiu în RSC 32/2013) la care se adauși a unei crescătorii de nutrii.
gă nenumărați arbori simbol și legendari, România este
Asemenea informații, transmise cu generozitate din printre puținele țări europene fără Registru Național și
partea unor specialiști și ajunse în mâinile inginerilor Album Național al Arborilor Excepționali și fără o hartă
din noua generație, constituie o bază de pornire, un cu amplasarea lor teritorială.
model sau un imbold pentru realizări și mai frumoase Asumându-și rolul de a reface legătura cu generațiile
și pentru noi progrese în silvicultură.
anterioare care s-au ocupat de arborii excepționali din
România, Revista de Silvicultură și Cinegetică, care
6. Cele mai frumoase păduri din
anul viitor împlinește 20 ani de la apariție, își propune
să aducă la zi Registrul și Albumul Național al Arborilor
România
Excepționali
din România, să atragă cât mai multe artiCele mai frumoase păduri din România, cu vârste și
cole
de
identificare
și descriere a arborilor excepționali,
dimensiuni mari, remarcabile prin originalitatea și
pe
baza
cărora
să
se
poată publica „Cartea de aur a arbocomplexitatea peisajului, biodiversitatea excepțională,
rilor
excepționali
din
România” așa cum a visat-o marecu fauna nealterată, mare bogăție floristică și arbori
le
nostru
înaintaș,
Iuliu
Moldovan.
excepționali trebuie studiate, descrise și fotografiate în
cuprinsul unei „cărți de aur” de tipul „Les fôrets vierges
8. Pădurile urbane ale României
de Roumanie”, elaborate de Giurgiu V., Doniță N., Bândiu C., Radu S., Cenușă R., Dissescu R., Stoiculescu C., Preocupările generației actuale de transformare a zoneBiriș I.A.; „Pădurile virgine și cvasivirgine ale Români- lor verzi în păduri urbane sunt incipiente și întâmpină
ei”, elaborate de Giurgiu V., Radu St., Tomescu R., Roibu mari dificultăți:
C.C., Popa I., Stoiculescu C.D., Doloncan C., Șofletea N., »» Grupul Român de lucru pentru Energie a elaborat în
2000 lucrarea „București – Orașul Verde” cu propuCurtu A., Doniță N., Coandă C., Frank W., Bindiu C. sau
nerea de realizare a pădurii urbane în București. Pro„Făgetele virgine din România în context european sub
punerea a fost distribuită la Primăria Capitalei, La
influența schimbărilor climatice”, elaborate de Cristian
Guvern,
MLPAT, MAPPM, la primăriile Iași, Tg. Jiu,
D. Stoiculescu ș.a.
Cluj,
Pitești.
Rezultatul a fost nul. Capitala nu a înCartea de aur a celor mai frumoase păduri din România
verzit,
ci
dimpotrivă,
a mai pierdut din spațiile verzi,
poate avea la bază o serie de articole publicate în Redin
numărul
pomilor,
din pădurile înconjurătoare.
vista de Silvicultură și Cinegetică, nr. 28/2011 ca: „Arborii excepționali din făgeto-brădetul de la Șinca Veche »» Proiectul SUGRO „Services to support Urban Green management in Romania” preconiza, în baza di(Munții Făgăraș-Brașov) de V. Bolea, D. Chira, R. Munagnozelor foliare din 2005: oprirea tăierii arborilor
teanu, D. Vasile, C. Mantale, K. Peter și Gh. Roman sau
din oraș, completarea documentelor și parcurilor și
în RSC 29/2011, articolul „Regele molizilor din Poiana
extinderea zonelor verzi din Brașov pe 200 ha (BoBrașov”, elaborate de V. Bolea și G. Ienășoiu.
lea, Chira 2005). Crearea pădurii urbane din Brașov
În aceste păduri și multe altele amintite în Editorialul
prin: extinderea zonelor verzi pe 200 ha, înverzirea
revistei de Silvicultură și Cinegetică, nr. 32/2013 sunt
cimitirelor
și preînverzirea terenurilor destinate
necesare, concomitent cu studiile de biotop și bioceconstrucțiilor
nu s-a realizat, ci dimpotrivă, s-a connoză, și o serie de amenajări pentru punerea în relief a
tinuat
defrișarea
repetată a parcurilor și scuarurilor,
elementelor atractive de peisaj: cascade, stânci, izvoare,
tăierea
arborilor
sănătoși
din aliniamentele stradale
poieni, liziere etc. pentru deschiderea de perspective,
pentru
parcări,
sacrificarea
gardurilor vii prin lucrăadăposturi, belvedere, cărări, drumuri de acces cu alirile
de
canalizare
și
izolare
a
clădirilor și, regretabil,
niamente, locuri de odihnă, poieni și liziere cu arbori și
prin
defrișarea
pădurilor
(395
arbori groși) din jurul
arbuști fructiferi și, mai ales, amenajări pentru conserCetății
Brașovului
și
de
pe
Colina
Universității, penvarea arborilor excepționali.
tru construirea unor blocuri (Gavrilescu, Bolea, VasiToate aceste amenajări, ca și lucrările de conservare
le în RSC, 26/2010 și 28/2011 – copertă spate).
a întregii păduri, se vor supraveghea cu cea mai mare
grijă și se vor preda de la o generație la alta, prin grija »» Proiectul „Biomonitorizarea mediului urban”, derulat de Municipiul Baia Mare, cu sprijinul financiar al
șefului de ocol care răspunde de menținerea lor în topul
Uniunii
Europene, prin programul Phare CBC, 2006
celor mai frumoase păduri din România.
prevedea: reabilitarea arborilor din zone verzi și extinderea spațiilor verzi intravilane cu 149 ha, prin
7. Arborii excepționali din România
amenajarea Parcului Platoul castanilor (3 ha); ParcuDeși preocupările de semnalare și descriere a arborilui
de sud – Șesul Băii (95 ha); zonei de agrement din
lor excepționali din România datează de multă vreme
Chiuzbaia
(10 ha), Parcului Mesteacăn (10 ha); Grădi(Antonescu 1908, Borza 1924, Pop și Sălăgeanu 1965,
nii
dendrologice
Prăpadea – Frumușeaua – V. Borcut
Giurescu 1975, Nițu și Toader 1976, Mohanu ș.a. 1993,
(13
ha);
Zonei
de
agreement Sub Igniș – Valea ploGiurgiu 2001, Toader ș.a. 2004) și deși s-au semnalat
pilor
(33
ha);
perdelei
de protecție a râului Săsar (5
în România cel puțin 17 arbori campioni europeni la
ha);
perdelei
de
protecție
a drumurilor (5 ha) și prin
înălțime, 4 arbori campioni europeni în circumferința
preînverzirea terenurilor virane (5 ha), ceea ce nu s-a
11
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realizat, dimpotrivă, s-a defrișat perdeaua de
protecție a drumului national la intrarea în Baia
Mare dinspre Recea și s-a început defrișarea Parcului
de sud de la Șesul Băii (RSC 25/2009) (Fig. 2)

bioacumulatori, numerotați și marcați prin panouri
indicatoare, permite supravegherea în timp, de-a lungul mai multor generații de ingineri silvici, a evoluției
nivelurilor de poluare, a stării de nutriție și a stării de
sănătate a arborilor, constituind un parametru relevant în urmărirea modului de indeplinire a măsurilor
de protecție a mediului (Bolea, Chira 2007) pe fiecare
aliniament, cartier, parc, pădure-parc, rezervație etc.
De exemplu, căt de relevantă ar fi reluarea de actuala generație a diagnozelor foliare efectuate în 2005 la
Brașov și în 2009 la Baia Mare după 10 ani și, respective,
6 ani, dar și în deceniile următoare în evidențierea diminuării poluării industrial și a creșterii poluării rutiere în aceste importante municipii ale țării.

Revista colaborării generațiilor din
silvicultură

Fig.2 S-a început defrișarea Parcului de sud de la Șesul Băii

»» La Iași, în centrul istoric s-au tăiat din dispoziția
Primăriei Iași, 142 tei și castani porcești de 50-60
ani (Lupu, Cantemir, Carol, Bomber, Pirdriu în RSC,
32/2013).
»» În parcul central al Aradului s-au tăiat 30 arbori sănătoşi (noul Newsletter Eco Magazin).
»» La Roman „primarul s-a apucat să taie toți arborii
din oraș” (emisiunea România, te iubesc).
În acest context, eforturile transformării zonelor verzi în păduri urbane, după modelul SUA, Japonia, Germania, Suedia, Ungaria și Croația sunt compromise
în România și speranțele se îndreaptă spre viitoarea
generație, începând cu educația ecologică a copiilor din
școli și licee și terminând cu introducerea conceptului
de pădure urbană în programul didactic al Facultăților
de Silvicultură din Romania (Bolea, Vasile în RSC
23/2007).

9. Monitorizarea calității aerului prin
diagnoza foliară

În contextul gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere ale zonelor verzi urbane și rurale, repetarea
anuală sau periodică a analizelor foliare la aceiași arbori
12

Redacția Revistei de Silvicultură și Cinegetică susține
colaborarea generațiilor din silvicultură prin următoarele acțiuni:
»» Publicarea anuală a titlurilor tezelor de doctorat
susținute;
»» Publicarea rezumatelor lucrărilor de doctorat care
sunt trimise la redacție;
»» Publicarea articolelor de identificare și descriere a celor mai frumoase păduri din România și a arborilor
excepționali din România;
»» Publicarea temelor cu termen lung de cercetare care
necesită aplicarea și urmărirea de producție de-a lungul generațiilor;
»» Publicarea articolelor despre lucrările silvice deosebite, numite de professor dr. ing. H. Bălănică „Mândrii
ale silviculturii românești”;
»» Popularizarea pădurilor urbane create în țările avansate și a celor initiate în România;
»» Urmărirea evoluției poluării aerului, determinate
prin diagnoze foliare în Brașov (Bolea, Chira 2005),
Baia Mare (Bolea, Chira 2009) sau Timișoara și
inițierea monitorizării calității aerului prin analize
foliare în toate orașele României.
Prin aceasta, revista de Silvicultură și Cinegetică devine revista colaborării generațiilor din silvicultură și,
după 19 ani de apariție face primii pași pe drumul fără
de sfârșit al pădurilor românești.
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Arii protejate

Semnalări privind existența pădurilor virgine
în România, consemnate în presa internațională
din anii 1887 și 1935
STELIAN RADU
1. Sub titlul „Peninsula Balcanică”, baronul belgian Emile de Laveyele publică în anul 1887, în două volume, impresiile sale de călătorii din anii 1883-1885, în Orientul
Europei, inclusiv în România. În cadrul lor este primit
de către Regele Carol I, la reședința acestuia de la Cotroceni. După ce laudă parcul Cotroceni pe care îl vizita
la scurt timp după traversarea peisajului arid al Turciei,
suveranul român îi mărturisește: „Ador într-adevăr copacii frumoși, plantez cât pot de mulți pentru că e nevoie de ei pe câmpurile fertile. M-am opus tăierii lor și la
Peleș, chiar dacă era necesar pentru a deschide drumuri.
Arborii dau frumusețe Munților Carpați. M-am întors dintr-o excursie în locuri din munți mai puțin cunoscute
și unde am poposit în adevărate păduri virgine. Dacă
veneați cu căteva zile mai devreme, v-aș fi luat cu mine.
E splendid! Am văzut, căzute la pământ, trunchiuri
enorme, înalte până la umăr. M-am simțit transportat
în sânul naturii primitive. E „Urwald”, cum se spune în
germană”. (Sursa: text tradus din limba franceză de Tudor Cireș și publicat sub titlul „Baronul Laveyele. Voiaj
în România (2) – O primire la Carol I”, în Jurnalul de
week-end din 24-31 ianuarie 2013, pp. 12-13)
2. Puțin cunoscut în România, Aldo Leopold (18871948), forestier și protector al naturii, se numără printre pionierii americani din domeniul ecologiei. Pescar
și vânător pasionat, dar și fin observator al naturii, el
ocupă un loc aparte printre inițiatorii măsurilor de
protecție a naturii din Statele Unite.
Pasajul referitor la România a fost extras de noi din
versiunea franceză a cărții „Aldo Leopold, 2013: La conscience écologique, 226 p” ce reunește texte selectate din
publicațiile acestuia de către Jean Claude Génot și Daniel Vallauri și publicate în cadrul colecției „Domaine
sauvage” de către Editions Wildproject.
O mare parte din capitolele cărții, inclusiv cel referitor
la protecția naturii în Germania (pp. 55-66) și amintirile unui înalt specialist german privind pădurile din
Carpați, au fost elaborate de Aldo Leopold în anul 1935,
când a vizitat pădurile din Germania și Cehoslovacia, în
calitatea sa de profesor specialist în fauna cinegetică la
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Universitatea din Wisconsin și de membru fondator al
„Wilderness Society”.
„Interogam un înalt responsabil din cadrul
administrației germane pentru fauna sălbatică
privitor la introducerea și gestiunea fazanilor în
această țară. El asculta politicos întrebările mele,
dar spiritul lui nu putea fi ținut pe loc. Gândurile
lui erau în altă parte. El abia revenise de la o vânătoare de cerbi din Carpați și era încă sub impresiile
puternice ale acesteia. El voia să vorbească despre
Carpați și nu despre fazani. În consecință, eu am
schimbat subiectul.
A împușcat el vreun cerb? Nu! El refuzase numeroase invitații de a vâna cei mai frumoși cerbi în Germania, dar a preferat să plece spre România, unde
nu a vânat nimic. Dar ce urme magnifice de vânat a
văzut aici!
El a fost aproape să tragă asupra unui veritabil cerb
sălbatic din acești munți cu adevărat sălbatici. Dar
asta nu a fost totul: el a auzit deopotrivă un lup
urlând! El a mai văzut o urmă mare de urs! Vulturi
zburând în fiecare zi pe deasupra campamentului
lor. O buhă mare le cânta în fiecare noapte serenade deasupra cortului. Un râs își lăsase de asemenea,
o amprentă în timpul primăverii. Și toate acestea
într-o pădure virgină, care nu a fost niciodată atinsă de securea omului, în plină junglă de muriș și alți
arbuști în formă sălbatică”.
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Politică forestieră

Pădurile de mâine văzute prin optica germană
AUREL TEUȘAN
Reamintim că în Republica Federală Germania (13 provincii și 3 municipii) fiecare unitate este independentă
în materie de silvicultură. De unde practici și evoluții
diferite. Continuăm cu două exemple.

plata Domnului“. Cu alte cuvinte: restabilirea codrului
după trei secole de silvicultură susținută. Rezultate palpabile după un sfert de secol: a) o acumulare considerabilă de lemn mort, b) înmulțirea arborilor-habitat.

Baden-Württemberg: Spre arborete
perene

Schimb de idei la nivel european

Suprafața împădurită comportă 39%. Modul de gospodărire care s-a impus în ultimele decenii este cunoscut
sub denumirea de „Naturnahe Waldwirtschaft“, deci un
tratament care se orientează după evoluția naturală a
arboretelor.
Dar care-i aceasta?
„Fragt die Bäume“ (întrebați arborii). Așa afirmă Friederich W. Pfeil (1783-1859), unul dintre protagoniștii
unei silviculturi cât mai apropiată de natură. În decursul deceniilor au avut loc nenumărate „întrebări“. Până
la urmă s-a impus sus-numitul principiu. Pe această
bază s-a ajuns la stabilirea mai multor tipuri de pădure
și la modul optimal de gestionare a acestora. Din păcate,
acesta este condiționat și de actualele schimbări climatice globale. Un element nou este cerința de a proteja
și lemnul mort, adică uscăturile, o conditio sine qua non
pentru buna funcționare a ecosistemului pădure. Dar
nu numai atât. Nici factorii socio-economici nu mai
corespund cerințelor actuale. De unde necesitatea unor
noi adaptări. Obiectivul final este o pădure perenă, bazată în primul rând pe brădete și făgete. O problemă deosebită este salvarea molidului. În acest context, ținem
să menționăm și o directivă din 1 aprilie 2014, care deschide perspective noi. Scopul urmărit este consolidarea
unor arborete perene (brad, fag) și în pădurile particulare.

Hessen: Pe drum spre codru

Suprafața împădurită se ridică la 42%, Hessen fiind una
dintre regiunile cele mai bogate în păduri, în majoritate
păduri de fag. Un fapt care a determinat guvernul să
recurgă la un tratament ad-hoc. În septembrie 1988
s-a hotărât instalarea unei serii de rezervate. Acestea constau dintr-o zonă de 2 până la 5 ha scoasă din
producție (total rezervate) și parcele-tampon de până
la 10 ha, ultimele gospodărite. Ideea de bază: scoaterea
din producție a unor areale care urmează a fi lăsate „în

Între 17 si 20 septembrie 2014 a avut loc în cadrul
universității din Dresden o reuniune de factură europeană. Au participat specialiști din Germania, Austria,
Elveția și Rusia.
Tematica: viitorul pădurilor.
De ce Dresda?
Aceasta-i capitala provinciei (landului) Sachsen, o regiune în care a luat ființă – acum trei secole – principiul unei silviculturi susținute. Dar nu numai atât.
Administrația silvică din regiune cooperează cu universitatea regională, una dintre cele mai importante din
Germania (peste 37 000 studenți). Cert este că întrunirea a fost un succes deplin. Numărul conferințelor s-a
ridicat la peste 150. Redăm trei dintre acestea.
»» Protecție prin exploatare?
O tematică spinoasă, abordată de prof. dr. W. Konold,
Freiburg. Este vorba de a împăca și capra și varza. O modalitate de a evita declinul biocenozei prin exploatarea
pădurilor, ce constă în metode de gospodărire adecvate.
Una dintre acestea este diversificarea și amplificarea
formelor de utilizare a resurselor forestiere în funcție
de timp și spațiu. O modalitate sunt plantații cu diferite specii forestiere exploatabile după câteva decenii.
»» Declinul solurilor
Referent prof. dr. E. Veldkamp, Göttingen. Funcțiile
solurilor forestiere sunt multiple. Pe lângă asigurarea
producției de lemn, solurile sunt garanție pentru apă
curată și spațiu vital pentru nenumărate viețuitoare și
plante. Cu alte cuvinte, sunt de importanță existențială
pentru supraviețuirea omenirii. Homo faber este însă pe
cale de a-și tăia craca pe care stă.
»» Viitorul lemnului: speranțe neîndreptățite?
Prof. dr. A. Bemmann a trecut în revistă fluctuațiile pe
care le-au suferit silvicultura și produsele lemnoase cu
începere din jurul anilor 1940. Acestea au fost pricinuite de apariția petrolului pe piață. După 1970 până în zilele noastre s-a stabilit un echilibru pe care sus-numitul
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îl intitulează „Trilema“ creșterilor. Caracteristic este
faptul că atât populația, cât și consumul de energie și
schimbările climatice sunt în continuă creștere.
Ce-i de făcut?
Autorul propune:
a. mai multă solidaritate și bunăvoință între proprietarii de păduri și manipulanții produselor lemnoase,
b. cercetări paralele în unele areale exploatate și altele
lăsate ca martor în vederea stabilirii unei sinteze.
c. inovații în vederea punerii în valoare a produselor
lemnoase.
In ultima zi a congresului a avut loc o excursie în parcul
național „Sächsische Schweiz“.
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Silvicultură

Tratamentele silviculturale în viziune ecosistemică
ION I. FLORESCU

1. Introducere

Tratamentele silviculturale intervin radical în starea, structura, funcționalitatea și stabilitatea pădurii
cultivate, acționând continuu, dar și foarte divers, la
cumpăna dintre generațiile de pădure. Prin adoptarea și aplicarea lor mereu în alte arborete devenite exploatabile se pune rațional în valoare masa lemnoasă
fixată ca posibilitate de produse lemnoase principale, se dirijează cât mai eficient procesul de regenerare, se urmărește asigurarea continuității pădurii și a
funcțiilor sale multiple cu maximum de efecte privind
gospodărirea durabilă și cu minimum de riscuri previzibile.
Prin adoptarea și aplicarea tratamentelor de codru
regulat și de crâng se întrerupe brusc (tăieri unice) sau treptat (într-o anumită perioadă – fig. 5,6),
existența arboretelor ce sunt sau devin exploatabile,
cu implicații decisive asupra tuturor celorlalte componente ecosistemice. În cazul unor riscuri majore se
poate întrerupe însăși existența pădurii și exercitarea
funcțiilor sale cu un întreg cortegiu de consecințe grave pe termen scurt și/sau chiar lung atât în pădurea
distrusă, cât și în ecosistemele alăturate și chiar la
nivelul unor bazine hidrografice întregi. De aceea, punerea în valoare și exploatarea arboretelor trebuie să
fie eficient urmată de regenerarea și constituirea unor
noi masive arborescente și păduri capabile să preia și
să continue fără riscuri previzibile, cu maximum de
foloase, multiplele funcții atribuite pădurii cultivate
(fig 1).
În pădurea grădinărită, prin păstrarea continuității în
spațiu și timp a arboretelor și a pădurii, aceasta ajunge
să fie oarecum asemănatoare cu pădurea plurienă virgină, exercitând fără discontinuități semnificative, întregul complex de funcții economice, ecologice, sociale etc.,
după o dinamică impusă de modul de aplicare a codrului grădinărit (fig.7)
Adoptarea și aplicarea tratamentelor integrează cu
continuitate un complex divers de măsuri amenajistice, silviculturale, de exploatări și transporturi
forestiere, de economie forestieră, de formare a
specialiștilor ș.a. care acționează fiecare în parte și
în toată complexitatea lor asupra pădurii cultivate
(fig.1,2).

Figura 1 Schema generală a interacțiunilor tratamentelor silviculturale
în pădurea cultivată

Figura 2 Obiective principale de gospodărire

Despre regime si tratamente silviculturale există o bogată și îndelungată experiență practică, dar și o bogată
literatură de specialitate străină și autohtonă (așa cum
se poate vedea în lista bibliografică alăturată). După
opinia autorului, până acum, problematica teoretică și
aplicativă privind tratamentele silviculturale a urmărit
preponderent viziuni secvențiale, fără a se impune, așa
cum este necesar în continuare și o viziune integratoare. Asupra complexului de interacțiuni vom face referiri
în continuare, luând în considerare atât măsurile foarte diverse, cât și interdependențele și interconexiunile
dintre acestea, care pot avea consecințe semnificative în
relația pădure cultivată, mod de gospodărire durabilă,
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tratamente silviculturale (fig. 2,3).

Oricât de bine ar fi adoptate și aplicate măsurile silvotehnice, dacă chiar și una singură este adoptată și/
2. Complexitatea tratamentelor în
sau aplicată defectuos, efectul său se transmite și
influențează negativ întreg ecosistemul.
viziune ecosistemică
Adoptarea și aplicarea cu continuitate a regimelor și De aici și constatarea că rezolvarea unilaterală și
a tratamentelor în fondul nostru forestier implică secvențială a măsurilor specifice tratamentelor, deși a
alegerea și ameliorarea continuă a tehnicii și a teh- adus contribuții semnificative în gospodărirea durabilă
nologiilor de lucru adecvate naturii, stării, structurii, și polifuncțională a pădurii cultivate, pentru eficientifuncționalității pădurii și ținând permanent seama de zarea aplicării tratamentelor în viitor este necesară în
plus și o nouă viziune integrată ecosistemic (fig. 1,2,3,4).
gospodărirea durabilă în fiecare loc și moment (fig. 3).
Este cunoscut și acceptat faptul că prin adoptarea și
aplicarea tratamentelor se intervine hotărâtor și diversificat asupra fizionomiei, structurii, funcționalitații și
ecostabilitații fiecărui arboret în parte și asupra pădurii
în ansamblu cu intensități, sensuri și ritmuri extrem
de diverse și dinamice, mai mult decât prin oricare alte
intervenții silvotehnice, dar nu se ia încă în considerare
că tratamentul constituie un sistem complex și unitar
de măsuri, care interacționează permanent între ele, cu
celelalte intervenții silvotehnice complementare și cu
pădurea cultivată (fig. 1).

Figura 4 Principalele măsuri silvotehnice complementare

Luarea în considerare, în viitor, în mod armonios
și permanent a tuturor măsurilor silvotehnice și a
interacțiunilor dintre ele (fig. 2,3,4), pot conduce mai
sigur și mai eficient la îndeplinirea continuă a obiectivelor de gospodărire durabilă a pădurii cultivate cu maximum de foloase și cu minimum de riscuri previzibile,
chiar dacă, pentru început și în anumite păduri, se ajunge uneori și temporar la cheltuieli de producție sporite.
Reușita aplicării tratamentelor și controlul permanent
al rezultatelor obținute, de fiecare dată și în fiecare loc
depinde de adoptarea și aplicarea judicioasă a fiecărei
faze constitutive, de măsura în care se ține seama de diFigura 3 Schema măsurilor silvotehnice privind adoptarea și aplicarea
namica inter-relațiilor dintre acestea în timp și spațiu.
tratamentelor silviculturale
Numai în acest mod întreg sistemul silvotehnic oferă
Se poate deci considera în mod obiectiv, că între pădu- șansa unei gospodăriri durabile, multifuncționale, starea cultivată, tratamentele silvotehnice și măsurile sil- bile și eficiente sub raport ecoprotectiv și bioproductiv,
votehnice complementare se realizează un sistem eco- dar și cu privire la conservarea și optimizarea întregulogic de ordin superior cu toate atributele și legile de lui ansamblu de ecosisteme dintr-un bazin hidrografic.
existență din natură (fig. 1).
3. Principii referitoare la aplicarea
Este evident că în aplicarea unui tratament adecvat
asupra unei păduri devenite exploatabilă, trebuie avut tratamentelor
în vedere că întreg complexul de măsuri amenajistice, sil- Alegerea și aplicarea regimelor și a tratamentelor este
votehnice și administrativ-economice se află în continuă reglementată pentru fondul nostru forestier prin norinterdependență (fig. 2). Ele interacționează și complexul lor mele tehnice de amenajare și normele tehnice de alegere
în ansamblu influențează reușita și eficacitatea obiec- și aplicare a tratamentelor care au fost elaborate într-o
tivelor de gospodărire polifuncțională în cazul fiecărui concepție modernă în anul 1986 și au fost perfecționate
arboret parcurs, asupra pădurii intregi, asupra mediului pe parcurs (1998, 2000).
exterior pădurii, iar acțiunile singulare și integrale ale Aplicarea tratamentelor implică un sistem complex și
acestor măsuri au și efecte imediate și de lungă durată. unitar de măsuri amenajistice, silvotehnice (inclusiv de
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doborâre, recoltare si colectare a masei lemnoase și de
accesibilizare interioară a fondului forestier), de dirijare a procesului de regenerare integrală, sigură, neîntârziată și eficientă, de asigurare a unei infrastructuri
în interiorul pădurii ș.a., care să conducă consecvent
și continuu la optimizarea și eficientizarea modului de
gospodărire. În același timp, la reușita aplicării tratamentelor contribuie nemijlocit și toate celelalte măsuri
tehnice complementare, precum și cele legate de asigurarea cu mijloace tehnice, fonduri, forță de muncă
calificată, realizarea unui control permanent asupra
măsurilor adoptate și aplicate care să conducă continuu
la perfecționarea în ansamblu a aplicării tratamentelor
adoptate, la sporirea ecostabilității și polifuncționalității pădurii cultivate și la conservarea biodiversității inegalabile, specifică pădurilor, dar și la reducerea controlată a
riscurilor privind existența și evoluția pădurii cultivate,
și la optimizarea costurilor de producție etc.
Nereușita, chiar și parțială, cu privire la adoptarea și
aplicarea tratamentelor se soldează de fiecare dată și
în fiecare loc cu dereglări și degradări care obligă apoi
la eforturi și costuri cu mult mai mari în acțiunea de
reconstrucție a fizionomiei, structurii, funcțiilor multiple și stabilității pădurii cultivate. De aceea, ca și în alte
domenii, măsurile de prevenție sunt cele mai eficiente,
iar cele represive, care devin în anumite cazuri, obligatorii, constituie o operă mai costisitoare, mai nesigură
și de lungă durată, cu repercursiuni care depășesc zonele direct afectate.
De remarcat este și faptul că diversitatea și complexitatea tratamentelor este semnificatv diferită, la scara
întregului fond forestier global. Astfel, dacă în apropierea pădurilor polare, a celor de altitudine mare și chiar a
unor monoculturi echiene, alegerea, adoptarea și chiar
aplicarea regimului și a tratamentelor nu ridică probleme deosebite de ordin teoretic sau aplicativ, în schimb
problematica tratamentelor devine tot mai complexă
și diversă cu cât pădurea cultivată prezintă o mai mare
diversitate constitutivă, structurală și funcțională, iar
orografia teritoriului ocupat de pădurea cultivată este
mai variată, diferențierile climatice și edafice sunt mai
pronunțate, funcțiile atribuite pădurii sunt mai complexe, infrastructura existentă, care asigură penetrarea
fără perturbări previzibile în pădure se îndepărtează de
aceea considerată optimă etc.
În gospodărirea durabilă și rațională a fondului forestier, ca și a vegetației forestiere din afara fondului forestier, trebuie să avem în vedere interacțiunea permanentă și dinamică dintre tratamente și pădurea cultivată,
cunoscut fiind faptul că în orice loc și moment unde se
adoptă și se aplică un tratament anume, într-o succesiune de faze anume, acestea influențează în bine sau nu
fiecare dintre arboretele parcuse, dar și pădurea cultivată în ansamblul său și mediul adiacent, iar efectele
înregistrate sunt imediate, dar și de lunga durată.
O analiză responsabilă reclamă și studiul inter-relațiilor
dintre tratamentele adoptate și aplicate și modificările
evolutive ale arboretelor și pădurilor parcurse. Astfel,
spre exemplu, dacă pentru o anume pădure cultivată se

adoptă codrul cu tăieri rase este de remarcat faptul că
pe suprafața parcursă cu tăierea unică se minimizează
influențele favorabile silvoproductive și ecoprotective
și ele încep să se normalizeze treptat și numai după constituirea stării de masiv a arboretelor nou întemeiate
(fig. 5). În acest timp, care poate dura de la câțiva ani
până la peste un deceniu, întreaga biocenoză parcurge
o dinamică evolutivă semnificativ diferită. Se dezvoltă
activ pătura erbacee și subarboretul, se concentrează
fauna erbivoră, se poate produce un proces de eroziune
de suprafață și chiar de adâncime, se modifică bilanțul
circulației apei, dinamica procesului de solificare etc.
Stațiunea devine mai vulnerabilă și riscurile de alterare și degradare devin cu atât mai mari cu cât suprafața
atacată cu tăieri este mai mare și timpul care curge de
la tăierea unică a arboretului la întemeierea unuia nou
și stabil este mai mare. Această stare este permanentă
și se deplasează mereu în spațiul pădurii cultivate concomitent cu înșiruirea tăierilor (fig. 5).

Figura 5 Schema evoluției pădurii cultivate prin aplicarea tăierilor unice și regenerarea pe teren descoperit

În pădurile în care se adoptă codrul cu tăieri repetate și
regenerare intr-o anumiă perioadă de timp, trecerea de
la vechea la noua generație de pădure se face progresiv,
fără întreruperi bruște ale funcțiilor pădurii parcurse
ca în primul caz. De aceea, tratamentele din această categorie (codru neregulat și invers, cu număr de tăieri,
durată a perioadei de exploatare – regenerare, natură,
caracter, ritm și intensitate a tăierilor) sunt considerate mai intensive și soluționează mult mai sigur obiectivele de gospodărire durabilă, dar reclamă obligatoriu
mai multă competență și stabilitate profesională, o altă
structură a eforturilor și costurilor de cultură și exploatare, precum și creșterea ponderii regenerării naturale
și reproducerea mai fidelă a fizionomiei, structurii și
funcționalității pădurii cultivate (fig. 6). În mare, ponderea aplicării acestor tratamente a crescut în silvicultura modernă, iar modul lor de aplicare s-a diferențiat
mereu de la o zonă geografică la alta. Este încă de neacceptat, nici pe plan economic și nici pe plan ecologic,
să adoptăm și să aplicăm tratamente de conducere cu
tăieri repetate, urmate de regenerare artificială exclusivă, așa cum, din păcate, s-a mai înregistrat uneori în
silvicultura noastră, din cauza unor greșeli de cultură.
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Figura 6 Schema evoluției pădurii cultivate prin aplicarea tăierilor repetate și regenerarea într-o anumită perioadă

În fine, adoptarea și aplicarea corectă a codrului cu tăieri și regenerare continuă generează o dinamică complet diferită a inter-relațiilor dintre pădurea cultivată și
tratamente (fig. 7).

Figura 7 Schema evoluției pădurii grădinărite

Astfel, printr-un control permanent asupra evoluției,
structurii, stabilității și funcționării ecosistemelor
forestiere se urmărește și se tinde să se aducă și apoi
să se mențină pădurea ”grădinărită” într-o stare și
structură ”mereu asemănătoare”, de maximă eficiență
polifuncțională și de minimă vulnerabilitate ecosistemică. În acest caz, niciuna dintre funcțiile pădurii
atacate cu tăieri nu se diminuează perceptibil, dar tind
să se optimizeze continuu, iar gospodărirea durabilă a
pădurii poate reprezenta cea mai intensivă formă de
cultură. Ea însă, reclamă obligatoriu un personal foarte calificat, optimizarea accesului în interiorul pădurii
cultivate, diminuarea până la înlăturarea riscurilor
previzibile de reglare sau de degradare a fondului de
producție și a structurii de detaliu și de ansamblu a pădurii precum și acceptarea de către proprietari a unor
costuri de productiviatate mai ridicate, mai ales în primele rotații.
De aceea, avantajele și dezavantajele codrului grădinărit sau de transformare spre grădinărit au generat
evoluții variate în spațiu și în timp, au avut de asemenea adepți convinși dar și adversari redutabili, iar acestea au generat ponderea actuală a codrului grădinărit la
noi și în alte țări.
În același timp, starea, fizionomia, structura fiecărui
arboret și ansambluri de arborete care fac obiectul de
adoptare și aplicare a tratamentelor, de mare diversitate constitutivă și funcțională, obligă de ficare dată și
20

în fiecare loc ca personalul însărcinat cu alegerea tratamentului și mai ales cu aplicarea sa în integralitate,
să adopte și să aplice diferențiat și adecvat tratamentul,
excluzând orice tentativă de aplicare mecanică bazată
pe motivarea luării în considerare a bazelor teoretice
generale ale tratamentului, a normelor oficiale în vigoare, a experienței constatată în alte spații geografice din
fondul forestier de la noi, sau din alte zone geografice.
De aici decurge obligația fermă ca pe întreg fondul forestier de stat sau privat, adoptarea și aplicarea tratamentelor în toată complexitatea lor să fie incredințată
unui personal silvic calificat, capabil de autoinstruire
continuă, pregătit să controleze și să evalueze efectele
directe și indirecte ale adoptării și aplicării măsurilor
prescrise, capabil să implementeze în mod diferențiat
și adecvat rezultatele științifice și tehnice, dar și ale experimentărilor și evaluărilor proprii, având conștiința
deplină a rolului și rostului fiecăruia și a tuturor în aplicarea diferențiată și eficientă a tratamentelor adoptate.
De aceea, stabilitatea și continuitatea personalului silvic pe durate semnificative de timp, precum și eforturile administrației silvice de a asigura la toate nivelurile
stabilitate și perfecționare continuă a pregătirii lor profesionale trebuie să constituie o obligație fermă.
Este de subliniat, în plus, faptul că prin aplicarea judicioasă a tratamentelor, vizând îndeplinirea integrală a
obiectivelor fixate și nu numai recoltarea în condiții economice favorabile a lemnului pus în valoare se ajunge și
la o anume creștere a costurilor de producție și a eforturilor, dar echilibrul costuri/ beneficii s-ar putea reface
printr-o mai judicioasă politică a prețurilor de vânzare
a masei lemnoase de produse principale în pădurile de
stat, la care să se adauge, la nevoie și unele subvenții în
cazul unor păduri particulare, dacă proprietarii acestora nu pot susține aceste eforturi de optimizare a gospodăririi durabile și multifuncționale a pădurii.
În gospodărirea durabilă și eficientă a pădurii cultivate, tratamentele silviculturale joacă un rol decisiv, pentru că prin adoptarea și aplicarea lor se încheie ciclul
de dezvoltare al unei generații și se intemeiază o nouă
pădure prin care să se asigure continuitatea sa în spațiu
și în timp, stabilitate, optimizarea și eficacitatea sa
polifunțională.
Prin întreg complexul de tratamente cunoscut în literatura de specialitate și aplicat în fondul forestier
în condițiile stadiului actual al cunoștințelor se înregistrează, prin forța lucrurilor o serie de avantaje
și dezavantaje legate de natura, starea și eficacitatea
polifuncțională a pădurii asupra căreia se acționează
și se evaluează tehnic și tehnologic regimele și tratamentele adoptate și aplicate, se probează conștiința și
pregătirea personalului silvic de specialitate angajat etc.
În silvicultura noastră se preconizează (în prezent și în
perspectivă) adoptarea și aplicarea preponderentă a regimului codru (94%), dar fără a se putea renunța la aplicarea regimului de crâng (6%) precum și la ansamblul
de lucrări silvotehnice complementare: a) lucrări speciale de conservare b) lucrări de conversiune și transformare c)lucrări de reconstrucție ecologică și de refacere
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sau substituire d) lucrări de îngrijire a arboretelor sau
de igienă sau accidentale etc. (fig. 4).
La adoptarea și aplicarea tratamentelor este important
să se țină seama de stadiul actual al cunoștințelor în
materie, să se examineze avantajele și dezavantajele fiecăruia dintre tratamentele ce pot soluționa sarcinile
imediate și de viitor ale gospodăririi durabile în fiecare
loc și nu numai pe termen scurt și să se facă eforturi
continue spre optimizarea și apoi menținerea acelor
măsuri care ne pot conduce, de fiecare dată și în fiecare
loc cu mininimum de eforturi și costuri posibile la maximizarea țelurilor de gospodărire fixate.

4. Concluzii

Deși în silvicultura noastă s-au înregistrat rezultate
remarcabile pe plan teoretic și aplicativ, considerăm că
mai sunt necesare cercetări și experimentări de lungă
durată privind aplicarea tratamentelor având în vedere
specificul fondului nostru forestier. Sunt de asemenea
necesare și unele clarificări privind oportunitatea aplicării unui numar mare de tratamente pe un fond forestier mai restrâns decât în alte țări europene.
Eforturi în continuare sunt necesare și asupra
contribuției tratamentelor la realizarea unor structuri de echilibru vizând optimizarea stabilității și
funcționalității acestora. Optimizarea rezistenței pădurii la acțiunea factorilor perturbatori de natură abiotică și biotică, ca și ameliorarea dotării tehnice legate de
exploatarea masei lemnoase în condiții ecologice și, deci
gospodărirea durabilă și eficientă a pădurii cultivate
trebuie considerate ca sarcini permanente și obligatorii.
Între pădurea cultivată și tratamentele silviculturale
se manifestă (dar cu sensuri, intensități, durate și ritmuri extrem de variate în spațiu și timp) un complex
de interacțiuni la nivelul pădurii cultivate, al fiecărui
component al tratamentului și între ele, care au caracter continuu, influențează nu numai arboretele asupra
cărora se acționează prin aplicarea tratamentelor ci și
fiecare component al ecosistemului forestier și chiar și
ecosistemele din afara pădurii. O analiză a complexului de interacțiuni ar fi și foarte dificilă și ar ocupa un
spațiu mult prea mare. De aceea pentru exemplificare
ne vom opri doar asupra unor intercondiționări pe care
le considerăm mai importante și mai relevante.
Astfel, o pădure cu stare structurală și funcțională normală va permite aplicarea tratamentelor adoptate cu rezultate previzibil bune, aplicate în conformitate cu bazele lor teoretice și aplicative fără să provoace dezechilibre ireversibile dacă sunt corect proiectate și aplicate.
În schimb, o pădure exploatabilă cu o stare structurală
și funcțională mai mult sau mai puțin dereglată (deteriorată) din cauze multiple, obligă la adoptarea și aplicarea creativă și adecvată a tratamentului ales de către
specialiști, buni cunoscători a bazelor teoretice ale tratamentelor, dar și capabili să aprecieze corect dereglările existente în fizionomia, structura și funcționarea
fiecărui arboret asupra căruia urmează să acționeze. De
aceea aplicarea tratamentelor trebuie obligatoriu să fie
transferată în sarcina unui personal de teren bine in-

struit, pasionat, stabil, responsabil și care să acționeze
cu continuitate și conștient de obligația de a controla
continuu eficiența măsurilor aplicate și de a perfecționa
modul de aplicare în continuare.
Experiența dobândită până acum prin alegerea și aplicarea tratamentelor invită la reflecții responsabile din
partea proprietarilor de pădure și a decidenților corpului silvic privind:
»» adoptarea și aplicarea diferențiată în fiecare loc și
moment;
»» controlul continuu asupra modului de aplicare ;
»» continuarea și amplificarea cercetărilor cu cicluri variabile și judicioase de cercetare;
»» fundamentarea unei concepții riguroase și care să fie
implementată prin strategii și tehnici independente
de natura proprietății etc.
Controlul permanent privind mărimea, structura,
funcționarea, ecostabilitatea, diversitatea biocenotică
asupra pădurii cultivate în ansamblu, asupra fondului
de producție, asupra creșterilor și a recoltelor de masă
lemnoasă, asupra dinamicii și calității regenerării și
intemeierii noilor arborete etc., trebuie să constituie o
sarcină continuă a corpului noastru silvic și a practicienilor, extinsă la nivelul întregului fond forestier și nu
numai la pădurea grădinărită.
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Abstract

Silvicultural treatments in ecosystemic approach

By adopting and applying regimes and treatments, including complementary measures of silvotechnics, one
decides on the physiognomy, structure, multifunctionality and ecological stability of each stand (taken separately) and of forest (taken as an entire ecosystem). All these have great consequences on forest in general, but
also on the physical-geographic and biological-geographic environment outside the forest, having extremely diverse and dynamic intensities, senses and rhythms. Moreover, this truth requires reasonable choices, in every
place and at every moment, concerning the compulsory set of measures, demanded by the sustainable management of cultivated forest both with the maximum predictable advantages and with the minimum predictable
risks, efforts and costs.
The up to now reality demonstrates that both the distinct influence of each method applied and the complex
interactions between all of them are reflected in the treatments.
Although the sequential and unilateral application of certain measures of silvotechnics has significantly contributed to cultivated forest management, it cannot compensate the neglect of adopting the entire systemic set
of measures of silvotechnics and, also, of the entire system of dynamic interdependence of each and all of these
on the physiognomy, functioning and ecological stability of cultivated forest.
The silvicultural practice demonstrated that on national forest level the more constituent, structural and functional diversity of the forest grows, the increase of complexity and intensity of adopted and applied treatments
becomes more necessary.
Keywords: silvotechnics, regimes and treatments, cultivated forest, forest ecosystem
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Arcadie Ciubotaru, Marius Păun, 2014:
Structura arboretelor. 169 p., Editura
Universității Transilvania din Brașov
Lucrarea este originală, abordând un domeniu
interdisciplinar, concentrat pe cunoașterea temeinică a structurii arboretelor și exprimarea
caracteristicilor acesteia prin parametri specifici, cuantificabili sau evaluabili.
Ea este deosebit de utilă pentru inginerii silvici care pot asigura spațiul optim de dezvoltare pentru fiecare arbore, în concordanță cu
particularitățile fiziologice proprii, țelurile de
gospodărire adoptate și cerințele ecosistemului forestier, pe baza unor indicatori estimatori
și descriptori, exprimați în unități măsurabile/
evaluabile și comparabile.
Autorii consideră că asigurarea conservării fondului forestier, în condițiile creșterii consumului
de lemn poate fi rezolvată prin politici forestiere
globale, reglementări forestiere specifice unei
zone forestiere și local prin tehnici și procedee
de intervenție specifice condițiilor la nivel de
arboret, grupă de arbori și arbore, utilizând indicatorii estimatori și descriptori din lucrare.
Studenții, cercetătorii și inginerii silvici care
vor să practice „o silvicultură personalizată” pe
arbore și, în același timp, integrată unei gos-

Recenzie
podăriri durabile a ecosistemelor forestiere,
dispun în acest tratat de definiția și de modul
de determinare a 47 indicatori ai structurii arboretelor, 12 estimatori și 5 descriptori ai structurii
arboretelor. O asemenea prezentare a necesitat
o largă competență profesională și lingvistică și
o amplă documentare bibliografică, care include
188 lucrări bibliografice de pe întreg mapamondul. Din lucrare nu lipsește și un mic dicționar
român-englez cu termeni de specialitate, de
mare ajutor pentru traducătorii din domeniul
silvic (Anexa III).
Domeniile numeroase de utilizare a parametrilor specifici pentru structurarea arboretelor se
prezintă sintetizat în Anexa II. Aceste criterii și
acești indicatori s-au găsit în atenția Grupului
de acțiune Montreal, care s-a concretizat prin
Declarația de la santiago din 1993 și se prezintă
sintetizat în anexa I.
Marele merit al cărții este prezentarea structurii
pădurilor și arboretelor în lumina conferințelor
și seminariilor internaționale, la care au participat cei mai buni experți din lume, așa cum
rezultă din Tabelul 1.1.
Astfel, în condițiile în care pădurea este considerată un ecosistem cu funcții economice, sociale
și ecologice, criteriile și indicatorii sunt instru-

mente importante de: evaluare a direcțiilor de
dezvoltare a resurselor forestiere și a calității
managementului forestier și de stabilire a politicilor forestiere sau a stategiilor forestiere globale, pe termen lung. Principalele caracteristici
structurale ale arboretelor, necesare în stabilirea deciziilor în managementul forestier sunt
prezentate în Tabelul 4.2.
Interesantă este precizarea autorilor privind
noțiunile de păduri și terenuri împădurite după
FAQ (2010), diferențierea accepțiunii de pădure
în țara noastră (minimum 0,25 ha., nu minimum
0,50 ha.) și diferențele de opinie privind unitatea fundamentală de gospodărire: arboretul
sau tipul de ecosistem? (Cap. 3), ceea ce atrage
atenția asupra unui domeniu complex de cercetare.
Cartea este deosebit de valoroasă și actuală, cu
numeroase noutăți pentru țara noastră și, mai
ales, cu vaste utilizări în cercetare și producție
pe drumul progresului în silvicultură.
Autorii ei, prof.dr.ing. Arcadie Ciubotaru și Marius Păun merită pe deplin premierea de către
Societatea Progresul Silvic pentru elaborarea
acestei lucrări de referință care facilitează integrarea în lumea științifică internațională și are o
largă aplicabilitate.
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Amenajarea pădurilor

Criteriile și indicatorii socio-economici –
o componentă vitală a managementului
forestier durabil
IOANA NEGREA

1. Introducere/ Gestionarea durabilă a
pădurilor

În ultimele două decenii ale secolului XX, atât la nivel
mondial, cât și la nivel european, conceptul de gestionare durabilă a pădurilor a evoluat de la accentuarea
producției și protecției sustenabile, la o gestionare care
să asigure satisfacerea nevoilor sociale, economice și de
mediu ale societății (Parviainen & Frank 2003). Conceptul de gestionare durabilă are acum o componentă
de sustenabilitate socială care susține idea conform căreia trebuie să existe egalitate de șanse pentru indivizi,
fără să conteze statutul lor economic, sexul, orientarea
religioasă sau apartenența la un grup etnic în capacitatea lor de a se folosi de resurse și ca atât generația prezentă, cât și cea viitoare au drepturi egale la a le folosi
(Sievanen et. al. 2013; Wigman1994). Noua provocare
pentru gestionarea resurselor forestiere vizează satisfacerea nevoilor multiple ale societății actuale, prin reconcilierea așteptărilor publicului larg, care dorește ca
aceasta să fie manageriată pentru a genera beneficii sociale și de mediu (Vuletic et al. 2010), cu cele ale piețelor
de lemn și ale comunităților dependente de exploatarea
resursei forestiere.
Astfel, la nivel mondial eforturile organizațiilor precum:
Naţiunile Unite, FAO (Food and Agricultural Organization), IUFRO (International Union of Forest Research
Organizations), Institutul Forestier European(EFI), vizează crearea de linii directoare pentru o gestionare
forestieră durabilă, determinând inițiative și procese,
care să genereze responsabilități clare (Rametsteiner &
Mayer 2004). Conferința Națiunilor Unite (aşa-numitul
Summit al Pământului) de la Rio, 1992 a definit “Principiile pădurii”, care doreau să creeze criterii pentru un
management, o conservare și o gestionare durabilă a
pădurilor, deși acest lucru nu a fost posibil atunci din
cauza lipsei consensului (Prabhu et. al. 1998). Ulterior,
dezvoltarea unor criterii și indicatori care să asigure un
cadru pentru definirea, monitorizarea și evaluarea progresului spre aceasta a fost reușită de către ITTO (The
International Timber Organization). Apoi au apărut
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procese regionale și naționale care și-au propus sa creeze indicatori adaptați propriilor condiții. La nivel european, a doua Conferință Ministerială privind Protecția
Pădurilor în Europa (MCPFE, 1993) de la Helsinki a
definit și adoptat noul concept al gestionării durabile,
cu implicații politice obligatorii la nivelul statelor (45
de state):,,Gestionarea durabilă a pădurilor înseamnă folosirea pădurilor și a terenurilor împădurite într-un mod și
într-un ritm care să permită menținerea diversității biologice, a productivității, a capacității de regenerare, a vitalității
și a capacității acestora de a îndeplini, acum și în viitor,
funcții ecologice, economice și sociale relevante la nivel local,
național și mondial fără a aduce prejudicii altor ecosisteme”
(MCPFE, 1993). Ca rezultat au fost definite 6 criterii
mari pentru gestionarea forestieră durabilă:
1. Menținerea și îmbunătățirea resurselor forestiere și
a contribuției lor la Ciclurile Globale de Carbon;
2. Menținerea vitalității și stării de sănătate a ecosistemelor forestiere;
3. Menținerea și încurajarea funcțiilor de producție a
pădurilor (lemnoase și nelemnoase);
4. Menținerea, conservarea și creșterea diversității biologice în ecosistemul forestier;
5. Menținerea și îmbunătățirea funcțiilor de protecție în
managementul forestier (în mod specific solul și apa);
6. Menținerea altor funcții socio-economice și condiții.
Conferința de la Lisabona (MCPFE, 1998) s-a axat pe
interacțiunea dintre sectorul forestier și societate și
pe aspectele socio-economice (Rametsteiner & Mayer
2004), iar cea de la Vienna (2003) a certificat încă o dată
rolul multifuncțional al pădurilor și responsabilitatea
pe care societatea o are asupra conservării acestui ecosistem (MCPEF, 2003).
La nivel UE nu exista o politică forestieră comună, Strategia Forestieră a UE inițiată în 1998 și reînnoităîn2013
a reprezentat suportul implementării obligațiilor asumate prin conferințele ministeriale, în special prin
intermediul Fondului pentru Dezvoltare Rurală (McDonald & Lane 2004). Noua strategie forestieră a UE
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recunoaște rolul multifuncțional al pădurilor, cu utilitate economică, socială și de mediu, importanța în atenuarea schimbărilor climatice și conferirea habitatelor
pentru animale și plante. Mai mult, recunoaște faptul
că importanța pădurilor din punct de vedere socio-economic este ridicată, dar adesea subestimată, asigurând
3 milioane de locuri de muncă (Strategia Forestieră a
UE, 2013). Lemnul este încă principala sursă de venituri financiare din păduri. Furnizarea de biomasă forestieră, ca sursa de energie regenerabilă a UE este de o
importanță vitală pentru atingerea obiectivului UE care
prevede ca până în 2020, 20% din energie să provină din
surse regenerabile (ECCP, 2005). Ţinând cont de aceste
obiective, uneori contrare, presiunea asupra ecosistemelor forestiere este ridicată, dar în același timp demonstrează valoarea lor crucială (Stupak et al. 2007). Mai
mult, trecerea de la conceptul de protecție totală la cel al
multifuncţionalității a determinat noi oportunități în
sectorul forestier (Parvienen & Frank 2003).

2. Definirea criteriilor și indicatorilor

Definirea unor criterii și indicatori este acum un mijloc comun de evaluare, fiind un instrument folosit și în
alte procese similare, precum: Montreal Process (1994,
US,Canada, Australia, Noua Zeelanda), ITTO (1998),
Tarapoto process (1995), C&I pentru zone uscate (27
de țări sub-sahariene), C&I pentru păduri tropicale
(African Timber Organization) și în schemele de certificare (PEFC sau FSC). Totuși, există numeroase provocări în formularea și monitorizarea acestor tipuri de
indicatori, în speciali cei de natură socială. Organizația
Internațională a Muncii (Pochen 2010) menționează
accentul pus pe componenta de ecologie și importanța
intereselor economice, în detrimentul aspectelor sociale şi a efectelor adverse de mediu (Wohlgemuth et al.
2002). Mai mult, există o lipsă de comparabilitate între diverse seturi de indicatori sociali, în comparație cu
cei definiți pentru ecologie, politici și măsuri forestiere (CIFOR, 1998).De asemenea, colectarea datelor este
consumatoare de timp si necesită o bună cunoaștere a
contextului local (CIFOR, 1998), iar comparabilitatea
datelor între țări este deficitară datorită unei definiții
diferite a componentelor indicatorilor. Colectarea datelor este greoaie, a început mai tarziu, iar instituirea
unor sisteme robuste și eficiente din punct de vedere al
raportului cost-beneficiu reprezintă o provocare. Brang
et al. (2002) consideră că puterea indicatorilor e limitată atunci când simplifică un item complex, nu există valori prag/inițiale stabilite sau implică definiții neclare.
În general, se disting două tipuri de abordări în construirea C&I: cei determinați la nivelul experților (“topdown”) și cei dezvoltați printr-un process participativ, cu
implicarea factorilor interesați (“bottom-up”) (Fraser et
al. 2006, Schmithusen 2003). Deşi C&I clar definiți oferă o bază robustă pentru experți pentru a-i implementa
la nivel național, inițiativele de tip top-down se bazează pe date secundare și implică utilizarea unor măsuri
cantitative (Tietelbaum 2014). C&I dezvoltați printr-un
proces care implică comunitățile și principalii factori
interesați ar trebui sa fie mai realiști, deoarece includ

informație adaptată și relevantă pentru condițiile socio-economice locale, deși definirea acestora necesită
timp și e consumatoare de resurse (Tietelbaum 2014;
Birot et al. 2002; Patriquin et al. 2007). Deşi, conform
unui studiu întreprins prin proiectul RE-FOR-MAN,
privind condițiile socio-economice în Europa Centrală
și de Sud-Est, ţările non-membre au clasat “Creșterea
participării diferitelor grupuri de interes” pe locul 3 în
topul celor mai negative schimbări, autorul consideră
că participarea publicului în procesul decizional este de
o importanță majoră (Vuletic et al. 2010).

3. Sinteza indicatorilor sociali pentru o
gestionare forestieră durabilă

Pentru a putea evalua progresul de natură socială, privind evoluția spre o gestionare durabilă, au fost identificaţi, printr-o abordare tip top-down o serie de indicatori,
prin conspectarea schemelor de certificare FSC şi PEFC
și a indicatorilor asumați prin Procesul Pan-european
(State of europe’s Forests, 2011). Se dorește utilizarea
viitoare a acestora în conceperea unui chestionar, pentru a evalua progresul la nivel local (Forest Management
Unit). Finalitatea acestui demers ar trebui să fie o serie
de indicatori sociali, definiți specific, ușor de cuantificat
și monitorizat, adaptați condițiilor locale din România.
Tietelbaum (2014) a identificat într-un proces similar
de evaluarea a 4 organizații de gestionare forestieră, la
nivel de comunitate, printr-o metodă care a combinat
revizuirea literaturii cu interviuri și analiza documentelor, 14 criterii și 29 de indicatori, grupați la nivelul a 3
concepte: Guvernanța participativă la nivel local, beneficiile economice locale și utilizarea multiplă a pădurii.
Similar, din analiza preliminară a schemelor menționate
mai sus, au fost identificați 22 de indicatori sociali
grupați în cadrul a 4 categorii mari: Dreptul la muncă și
forța de muncă, Sănătatea și siguranța forței de muncă,
Comunitățile locale și integrarea drepturilor acestora,
Calitatea vieții.
Tabel 1. Indicatori sociali ai gestionarii durabile a pădurii (Surse care
au inspirat indicatorii: Pan-european process C&I (State of Europe’s
Forests, 2011), FSC 2013, PEFC, 2010
I. Dreptul la munca si forța de muncă
1. Non-discriminare
2. Eliminarea muncii forțate
3. Eliminarea muncii copiilor
4. Libertatea de asociere
5. Dreptul de a se organiza si negocia colectiv
6. Egalitatea de gen
7. Remunerația
8. Securitatea ocupațională
9. Oportunități de carieră pentru cei implicați în sectorul forestier
10.Oportunități de training pentru membrii comunităților locale și pentru cei dependenți de pădure pentru asigurarea existenței – proprietari
de pădure, contractori, manageri forestieri
11. Oportunități de angajare pentru membrii comunităților locale și
pentru cei dependenți de pădure pentru asigurarea existenței
II. Sănătatea și siguranța forței de muncă
12. Sănătatea și siguranța forței de muncă
13. Soluționarea plângerilor și compensații pentru prejudicii și pierderi
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III. Comunitățile locale și integrarea drepturilor acestora
14. Repartizarea echitabilă a beneficiilor
15. Respectarea drepturilor legale, de cutumă și a drepturilor
tradiționale și de utilizare a terenurilor
16. Drepturi și titluri de proprietate
17. Dreptul la informare și participare în procesul decizional
18. Rezolvarea conflictelor dintre operatorii forestieri și comunitățile
locale
19. Dreptul de a se organiza și a-și apăra interesele colectiv
IV. Calitatea vieții
20. Acces public la păduri în scopul recreerii
21. Menținerea funcției recreaționale și estetice
22. Protecția siturilor cu semnificație istorică, culturală și spirituală

4. Concluzii și direcții viitoare de urmat
Este vitală monitorizarea acestor indicatori pentru a
determina modul în care actorii implicați în managerierea pădurii reușesc să reconcilieze provocările generate de nevoile crescute ale societății privind recreerea,
conservarea naturii și îmbunătățirea peisajului, nevoile
comunităților locale dependente de pădure pentru a-și
asigura existența și constrângerile piețelor de lemn din
Uniunea Europeană.
Integrarea cerințelor sociale și a aspectelor legate
de siguranța și competențele profesionale ale celor
implicați în gestionarea pădurilor trebuie să ajungă la nivelul celor de natură ecologică și economică. Inițiativele
de redactare a politicilor, a codurilor de practică forestieră, a proceselor regionale și a schemelor de certificare, care conțin o componentă socială trebuie adoptate
și necesită implicarea factorilor interesați de la nivel
local, într-un proces care să pornească de la actorii direct implicați (societatea civilă, membrii comunităților
locale, angajați în sectorul forestier și al protecției mediului) până la experți și la cei care redactează politicile
naționale și internaționale.
O direcție viitoare de cercetare de mare interes ar fi
definirea indicatorilor, pentru a se preta evaluării cantitative (SMART) a aspectelor identificate și aplicarea
lor la nivelul unor organizații direct implicate în gestionarea durabilă a pădurilor (ONG-uri de mediu, firme
de exploatare, Administrații Forestiere, composesorate,
Regii publice locale etc.). Totuși, în considerarea indicatorilor privind aspectele recreaționale, a personalului
angajat din rândul comunităților trebuie luată în considerare apropierea de aglomeraţii urbane. De asemenea,
trebuie ținut cont de tipul de proprietate asupra pădurilor și ce influență are acest lucru asupra puterii de decizie, a gradului de transparență și a participării publice.
Acest tip de studii lipsește la nivelul României, legătura
dintre viabilitatea financiară și gradul de implicare la
nivel local (transparență, participare publică, inițiative
educative, membrii ai aglomerațiilor locale consultați
în procesul decizional), fiind de asemenea o arie de interes pentru viitoare cercetări.
Acknowledgement: This paper is supported by the
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Abstract

Socio-economic criteria and indicators – a vital component of sustainable
forest management

Sustainable forest management (SFM) is nowadays a goal acknowledged by the forums involved in forest practice and legislation at international level. Several regional processes have been developed in order to provide
a framework for evaluating the progress towards this aim. At European level, the Pan-European process, the
certification schemes FSC and PEFC define criteria and indicators, with ecological, environmental, and socioeconomic components. Multi-functionality of forests has created new opportunities for the forest sector, but
has imposed challenges for those involved in forest practice, due to of the difficulty to reconcile the growing demands of societies for recreation, landscape enhancement, nature conservation with those of timber markets
and dependent local communities upon goods delivered by forests for livelihood. In this context, developing
social criteria and indicators adapted to the specific local conditions is vital and involves a “bottom-level” participatory approach.
Keywords: sustainable forest management, socio-economic criteria and indicators, local communities, livelihood, forest practice
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Genetică

Carpenul (Carpinus betulus L.) și cărpinița
(C. orientalis Mill.): aspecte relevante privind
originea, evoluția, fitocenologia și genetica speciilor
MIHAELA CRISTINA CĂRĂBUŞ, NECULAE ŞOFLETEA

1. Introducere

Carpenul (Carpinus betulus L.) este o valoroasă specie de
amestec, rezistând bine în etajul dominat al arboretului, ocupând în România aproximativ 3% (180 mii ha)
din suprafaţa pădurilor (Stănescu et al. 1997). Într-o
proporție bine determinată, contribuie la închiderea
arboretului, activarea elagajului natural și realizarea de
tulpini bine conformate la speciile principale.
Cărpinița (Carpinus orientalis Mill.), deși din punct de vedere economic este considerată adeseori de importanță
minoră, se remarcă, totuși, prin caracteristicile sale
adaptive de specie termofilă și xerofită, asigurând
existența și menținerea vegetației forestiere în zone
aride, contribuind alături de alte specii echivalente ecologic la crearea de ecosisteme forestiere marginale, la
limita „caldă” a arealului pădurilor din zonele sale de
areal natural. Totodată, ca urmare a acestor aptitudini
de adaptare/suportanță se poate folosi și ca specie de
primă împădurire pe terenuri degradate (coaste calcaroase, în condiții de uscăciune) – Stănescu et al. 1997.
Numeroase specii de arbori joacă un rol fundamental,
prestând servicii importante legate de ecosisteme, oferind habitate, hrană sau mutualism cu multe animale
(Aitken et al. 2008). Totodată, arborii s-au confruntat
de-a lungul istoriei lor evolutive cu schimbările globale
de mediu, însă cei mai mulți dintre ei au supraviețuit
(Hamrick 2004). În acest context, nivelul și capacitatea
de replicare a variației genetice cu ajutorul genelor care
controlează trăsăturile adaptative sunt deosebit de importante pentru persistența pe termen lung și stabilitatea populațiilor forestiere, în scopul de a supraviețui
condițiilor eterogene. De aceea, din perspectiva modificărilor climatice atât de mult discutate în prezent,
carpenul și cărpinița devin subiecte interesante de studiu, ambele specii putând fi creditate cu un nivel mult
mai mare de interes decât până acum, atribuindu-lise o capacitate mai mare decât pentru alte specii din
arealul lor de a putea reacționa favorabil, desigur între
anumite limite, la schimbările climatice preconizate.
Totodată, cunoștințele noi de genetică moleculară ofe-
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ră perspective de identificare și evaluare a mecanismelor prin care speciile reușesc să tamponeze condițiile
climatice în schimbare. Pe de altă parte, conservarea
diversității genetice este foarte importantă pentru
supraviețuirea speciilor și pentru adaptarea acestora
la condițiile schimbărilor climatice (Amos și Harwood
1998). Totuși, variația genetică în populațiile genului
Carpinus nu a fost suficient analizată la nivel european
și nici național.
Prin lucrarea de față ne propunem să facem o prezentare succintă a unor date bioecologice și fitocenologice
despre carpen și cărpiniță, ca un preambul la cercetările de genetică moleculară care vor fi întreprinse pentru
caracterizarea genetică a populațiilor din România.

2. Origine și evoluție

Carpenul a colonizat Europa foarte târziu, în timpul Holocenului, deși cercetări palinologice indică
existența acestuia, uneori chiar abundentă, încă din
perioada interglaciară (Poot 2000). O corelație între expansiunea carpenului și impactul uman a fost discutată
pentru prima dată de Jentys-Szaferowa (1961), pentru
teritoriul Poloniei. Datele polinice indică prezenţa carpenului în sudul Spaniei acum cca. 17500 de ani, iar în
nord-vestul teritoriului respectiv de cca. 11500 de ani.
În prezent, carpenul este aproape inexistent în Peninsula Iberică. Referitor la cărpiniță, resturi de involucre
fructifere au fost identificate în mai multe depozite neogene din Europa de Vest (Fărcaş et al., 2006), ceea ce
pare interesant dacă ținem seama de arealul actual al
speciei.
În ţara noastră, primele atestări ale carpenului, în spectre polinice, sunt cele de la Peşteana (Munţii Poiana
Ruscă), de acum ± 12800 ani şi Luci (Munţii Harghitei),
de acum 12350 ani, fiind considerate infecţii, deoarece
sunt apariţii izolate ale carpenului în spectrele polinice,
urmate de o lungă pauză, înaintea altor atestări (Fărcaş et al. 2006). Polenul de tip Ostrya (care include două
specii: Carpinus orientalis şi Ostrya carpinifolia) apare
din Terţiar încoace, având însă o abundenţă scăzută
(Huntley şi Birks 1983).
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3. Distribuție, ecologie și habitate

Genul Carpinus aparține familiei Betulaceae, inclusă
în mod tradiţional în cadrul ordinului Fagales (Thorne 1973; Cronquist 1981, Tutin et al. 1993). Familia
Betulaceae cuprinde șase genuri care sunt distribuite în două triburi: Betuleae şi Coryleae (Crane 1998;
Crane et al. 1990). Primul trib include genurile Alnus
Mill. (29-35 specii) şi Betula L. (42-50 specii), iar în
cel de al doilea trib se încadrează genurile Carpinus
L. (26-35 specii), Corylus L. (16 specii), Ostrya Scop.
(5-9 specii) şi Ostryopsis Decne. (3 specii) (Crane et
al. 1990; Grimm și Renner 2013).
Din punct de vedere morfologic, cele două specii de
Carpinus se diferenţiază atât prin numărul de pori
din lemn, cât şi prin diametrul grăuncioarelor de polen (Julia și Suc 1980). Involucrul fructifer este, de
asemenea, un descriptor folosit pentru a diferenția
cele două specii: la carpen involucrul fructifer este
trilobat, frunzos, de 3-5 cm, cu lobul median de
2-3 ori mai lung decât lobii laterali, iar la cărpiniță
acesta este tot frunzos, însă nelobat, neregulat serat
pe margine și mai mic, de numai 1-2 cm (Săvulescu
1952; Șofletea și Curtu 2007).
Carpenul este originar din Europa Centrală şi Asia
de sud-vest, unde este relativ bine reprezentat în
pădurile de amestec de foioase. El se întâlneşte
atât în Europa, cât şi în Asia Mică, mergând de la
Oceanul Atlantic până în Crimeea, Caucaz, nordul
Mării Negre, iar în est ajunge până la Don, evitând
stepele ruseşti şi româneşti. În România, carpenul
este situat între 100 şi 450 (500) m altitudine, dar
urcă rar şi în zona amestecurilor de fag cu răşinoase,
până în păduri din etajul montan inferior (Moldova
de nord, Banat etc.). Limita superioară de vegetaţie
ajunge până la 1 000-1 200 m în Carpaţii Meridionali (1 200 – 1 250 m altitudine pe versanţii sudici ai
Munţilor Căpăţânii), în timp ce în mod obișnuit, ca
arbore, poate fi întâlnit, numai până la circa 900 m
altitudine (Şofletea şi Curtu 2007).
Cărpinița este o specie autohtonă, meridională, mediteraneană şi submediteraneană. Arealul său coboară mai la sud decât al carpenului și se extinde
din sudul Italiei, prin Balcani, Turcia, Caucaz şi pâna
în sudul Mării Caspice. Limita nordică a răspândirii
sale ajunge până în ţinuturile sudice ale ţării noastre, izolat însă până în silvostepta nordică a Moldovei.
În raport cu cerințele ecologice, carpenul este o valoroasă specie de amestec în arboretele de foioase, mai
ales în pădurile dominate de specii de cvercinee, dar
totodată manifestă o mare capacitate de competiție
față de acestea în stadiul juvenil (Petre et al. 2012).
Rezistă destul de bine la ger şi, în special, la îngheţurile târzii, putându-se instala în „găurile de ger” pe
care chiar fagul sau bradul le evită (Stănescu at al.
1997). Nu suportă solurile mlăştinoase sau turboase,
în schimb se dezvoltă bine pe soluri bogate în baze
de schimb (mezobazice-eubazice), neutre (Şofletea

şi Curtu 2007), precum şi pe soluri argilo-silicioase,
argilo-calcaroase sau argiloase, de tipul celor brune
(Haralamb 1963).
Din punct de vedere al variabilității ecotipice, carpenul prezintă o anumită eterogenitate adaptativă,
fiind diferențiate chiar și unele ecotipuri: ecotipul
nordic din Bucovina, care vegetează în climate reci,
pe soluri relativ grele, compacte, formate pe fliş
marno-gresos, unde uneori participă în compoziţia
pădurilor de amestec cu bradul şi fagul; ecotipul sudvestic din Banat (ecotip termofil), care vegetează în
climate calde, moderate, pe soluri coluviale de pe calcare, uneori în amestec cu bradul şi o serie de specii
termofile; ecotipul de mare altitudine (până la 1200
m), în Munţii Căpăţânii, pe soluri cristaline; ecotipul de soluri grele, pseudogleizate, de pe piemonturile
subcarpatice (Stănescu et al. 1997).
În ceea ce privește cărpinița, aceasta se remarcă mai
ales prin capacitatea de a vegeta în zone aride (Bergmeier și Dimopoulos 2008; Čarni et al. 2009), pe solurile cele mai uscate, superficiale, cu mult schelet,
pe stâncăriile calcaroase arse de soare (Dobrogea,
Banat), pe substrate metamorfice (Valea Dunării)
sau sedimentare (Buzău) (Şofletea şi Curtu 2007).
În România, Doniță et al. (2005) au identificat și descris următoarele habitate mai importante în care se
regăsesc carpenul și cărpinița:
»» Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen
(Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera (R4118);
»» Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) și carpen
(Carpinus betulus) cu Carex pilosa (R4119);
»» Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex
pilosa (R4123);
»» Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag
(Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu
Lathyrus hallersteinii (R4124);
»» Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei argintiu (Tilia tomentosa) și carpen (Carpinus betulus) cu Carpesium cernuum (R4135);
»» Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei argintiu (Tilia tomentosa) și cărpiniță
(Carpinus orientalis) cu Nectaroscordum siculum
(R4136);
»» Păduri dacice de cer (Quercus cerris) și carpen (Carpinus betulus) cu Digitalis grandiflora (R4152).
Aceste habitate ocupă circa 880 mii de hectare și au
o valoare conservativă de la redusă până la foarte
mare. În afară de acestea, cele două specii se regăsesc
în structura fitocenozelor din multe alte habitate, ca
specii însoțitoare ale celor edificatoare de ecosistem.
Conform lucrării „Fitocenozele din România” (Sanda et al. 2008), au fost identificate următoarele
asociații vegetale dominate de carpen sau cărpiniță,
respectiv în care apar cele două specii alături de cele
edificatoare (tabelul 1):
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Tabelul 1. Fitocenozele pentru carpen și cărpiniță existente în România
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociațiile vegetale pentru carpen și cărpiniță
Carpino-Fagetum Paucă 1941
Melampyro bihariensis-Carpinetum Borza 1941
Querco robori-Carpinetum Borza 1937
Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957
Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975
Carpino-Quercetum cerris Klika 1938
Aro orientalis-Carpinetum Täuber1992
Dentario quinquefoliae-Carpinetum Täuber 1992
Evonymo europaeae-Carpinetum Chifu 1997
Corylo avellanae-Carpinetum Chifu 1997
Carpino-Fagetum moldavicum Burduja, Mihai et Sârbu 1973,
1974
Ruaco-Carpinetum Horvat 1962
Populo tremulae-Carpinetum Täuber 1991, 1992
Galio kitoibelianii-Carpinetum Coldea et al. Pop 1988
Tilio tomenosa-Carpinetum betuli Doniță 1968
Piptathero holciforme-Carpinetum orientalis Sanda et al,
2001
Galantho plicatae-Carpinatum orientalis Doniță 1968
Tilia tomentosae-Carpinetum orientalis Cârțu 1971
Syringo-Carpinetum orientalis Jakucs 1959
Carpinetum orientalis Rudski apud Horvat 1946
Carpino orientalis-Quercetum cerris Oberdarfer 1948
Cotino-Carpinetum Csúrös et al. 1968
Stipo aristellae-Carpinetum orientalis Ștefureac et Popescu
1970

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Viitorul carpenului și cărpiniței în
contextul schimbărilor climatice

Asociațiile vegetale în care sunt prezente carpenul și cărpinița
Fraxino danubialis-Ulmetum Sanda et Popescu 1999
Asparago pseudoscaberi-Quercetum pedunculiflorae Popescu et al 1997
Fraxino angustifoliae-Quercetum pedunculiflorae Chifu, Sârbu et Ștefan 1998
Pulmonaria rubrae-Fagetum Täuber 1987
Festuco-drymejae-Fagetum Morariu et al 1968
Leucanthemo waldsteinii-Fageum Täuber 1987
Hieracio rotundati-Fagetum Täuber 1987
Geranio robertianae-Fagetum Chifu et Ștefan 1994 em. Chifu et Zamfirescu 2001
Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1979
Lathyro venetus-Fagetum Chifu 1995 corr. Chifu et al 2006
Carici pilosae-Quercetum petraeae Sanda et Popescu 1999
Melico uniflorae-Tilietum tomentosae corr. Popescu et Sanda 1992
Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae Klika 1932
Carici brizoidis-Quercetum roboris Rațiu et al. 1977
Castanea-Quercetum Horvat 1938
Fago-aurnetum Zolyomi 1958
Quercetum petraeae-cerris Soó 1963
Festuco drymejae-Quercetum petraeae Morariu at al.1970
Piptathero virescentis-Quercetum dalechampii Chifu et al. 2004
Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris Soó 1957
Lychnio coronariae-Quercetum cerris Sanda et al. 2003
Aceri tatarico-Quercetum robori Zolyomi 1957
Qurcetum frainetto-dalechampii Chifu et al. 2006
Tilio-Fraxinetum Zolyomi 1936
Viola suavis-Quercetum pedunculiflorae Doniță 1970
Irido pseudocyperi – Quercetum pedunculiflorae Chifu et al. 2001
Aro orientalis – Quercetum pedunculiflorae Chifu et al. 2004
Evonymo-Prunetum spinosae Tüxen 1952 em. Passarge et. Hoffmamnn 1968
Cotino-Quercetum pubescentis Soó 1931, 1932
Orno-Quecetum Horanszky, Jakucs, Zolyomi corr. Soó 1960
Echinopo banatici-Quercetum pubescentis Boșcaiu et al. 1971
Celto-Juglandetum regia Jovanovič 1957
Gymnospermio altaicae-Celtetum labratae M. Petrescu 2004
Rhamno catharticae-Jasminietum frunticantis Mihai et al 1964
Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957
Orno-Quercetum Horanszky, Jakucs, Zolyomi corr. Soó 1960

În prezent, este unanim acceptat faptul că, la nivel global și regional clima se schimbă, parțial ca răspuns la
activitățile umane. Raportul Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC 2013) indică o creștere a temperaturii globale de 0,85°C în perioada de timp din 1880 până în 2012. Comparativ cu
intervalul 1986-2005, pentru perioada 2081-2100 se
preconizează o creștere a temperaturii de la 2,6 la 4,8°C.
Warren et al. (2011) a ajuns la concluzia că impactul negativ va crește rapid în spatele pragului de 2°C și că unele funcții ale ecosistemelor ar trebui să intre în colaps la
o creștere a temperaturii de 2,5°C. Un exemplu pentru
prăbușirea unui ecosistem este un prejudiciu ireversibil,
cum ar fi dispariția unor specii-cheie. În acest context,
de exemplu, cărpinița poate fi considerată o specie-cheie din multe și importante ecosisteme de silvostepă din
România, după cum carpenului, la rândul său, i se poate
atribui un asemenea rol în habitatele descrise de Doniță
et al. (2005), enumerate mai sus.
Episoadele climatice din ultimii ani au dus la temperaturi mai ridicate în timpul verii. În aceste condiții, nu
au fost semnalate vătămări/devitalizări alarmante în
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arealul carpenului și cărpiniței. Mai mult, în cazul carpenului este cunoscut faptul că, atunci când întârzie sau
chiar nu se aplică lucrările de îngrijire în arborete tinere, se produce fenomenul de „cărpinizare”, iar acest fapt
indică vigoarea și capacitatea ridicată de concurență a
acestei specii. Un avantaj al carpenului este faptul că
specia este considerată a fi insensibilă la agenții patogeni (Mańka et al., 2002), în afară de făinare și cancerele provocate de Nectria sp.
Pe de altă parte, cărpinița, care este indicatoare de
asociații termofile (Doniță et al. 2005), este o specie
promițătoare pentru menținerea vegetației lemnoase
în zone care ar putea fi afectate în viitor de modificările climatice preconizate. Popović et al. (1997) au realizat un studiu privind toleranța ecologică a șase specii (Carpinus orientalis, Pinus nigra, Quercus frainetto, Q.
cerris, Fraxinus ornus și Ostrya carpinifolia) în raport cu
gradienții de mediu (lumina, umiditatea, aciditatea solului și conținutul de azot). În urma studiului a rezultat
că speciile adaptate la intensitate mare de lumină sunt
P. nigra și C. orientalis, care rezistă la condițiile extreme
de uscăciune. Din punct de vedere edafic, cărpinița se
remarcă și prin toleranța pe care o manifestă față de
solurile sărace.
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5. Diversitatea genetică a carpenului și
cărpiniței

În general, se consideră că diversitatea genetică ridicată a unei specii contribuie decisiv la adaptarea față de
condițiile fluctuante de mediu (Graudal et al. 2014). Diversitatea genetică este considerată ca o măsură importantă pentru silvicultură și se consideră a fi influențată
în primul rând de istoria populației și modelul de migrare postglaciară (Petit et al. 2005). Variația genetică
de adaptare este mai degrabă determinată de selecție și
adaptare locală (Savolainen et al. 2007).
În prezent, se fac investigații privind adaptarea speciilor la schimbările climatice (și nu numai) cu ajutorul
diferitelor seturi de markeri. De exemplu, markerii SNP
(engl. Single-Nucleotide Polymorphism) au fost utilizați
cu rezultate promițătoare pentru a testa adaptabilitatea la secetă a populațiilor de fag, dar pot fi folosiți și
pentru evaluarea capacității de reproducere a arborilor
(Seifert 2011), aspect de mare importanță deoarece succesul în adaptare și supraviețuire depinde de capacitatea de reproducere a speciei. În acest context, carpenul
și cărpinița, care dispun de un potențial mare de reproducere, par a fi în acord cu această teorie evolutivă.
Pe de altă parte, prin analiza ADNcp, determinânduse structurile haplotipice ale populațiilor, s-au putut
identifica căile de migrare postglaciară ale mai multor
specii forestiere şi centrele de refugii în timpul perioadelor glaciare (Petit et al. 2002a). La carpen și cărpiniță,
cercetările sunt încă într-o fază incipientă. Astfel, primele studii asupra diversității genetice la specii din
genul Carpinus, prin analiza ADN-ului cloroplastic, au
fost realizate în 2003 de către Grivet şi Petit. Au fost
analizate 36 de populaţii de carpen şi 5 de cărpiniţă,
din 12 ţări. Au fost efectuate analize de ADNcp prin
procedura PCR-RFLP, utilizând două fragmente, K1K2
şi CD, restricționate cu o enzimă specifică. În același
studiu, aceleași populații au fost investigate cu trei
microsateliți cloroplastici: ccmp4, ccmp7 şi ccmp10 (Weising și Gardner, 1999). Au fost identificate trei haplotipuri, folosind metoda PCR–RFLP și șapte haplotipuri,
folosind markerii de tip SSR (Simple Sequence Repeats).
La carpen au fost detectate 6 haplotipuri specifice, dintre care haplotipul 1 se întâlnește în toate populaţiile
din nordul şi vestul Europei. Celelalte 5 au fost întâlnite
în estul Europei (trei haplotipuri identificate numai în
România) şi sudul Italiei. Două haplotipuri specifice au
fost detectate și la C. orientalis, haplotipul 7 și respectiv haplotipul 8. Aceste date sugerează absența fluxului
genetic între cele două specii. Cu toate acestea, pentru
cărpiniță datele genetice indică existența a două refugii
în timpul ultimei glaciatiuni: un refugiu în Peninsula Italică (haplotipul 8) şi unul în Peninsula Balcanică
(haplotipul 7).
Fărcaş et al. (2006) au evaluat diversitatea genetică a
15 populaţii de carpen în România, la nivelul ADN-ului
cloroplastic, prin procedura PCR-RFLP, amplificând un
fragment de ADNcp (CD) restricționat cu ajutorul enzimei TaqI. În urma studiului au rezultat trei haploti-

puri şi anume: haplotipul 5 (întâlnit în 8 populaţii pure
și una în amestec cu haplotipurile 2 și 3); haplotipul 3
(întâlnit în 6 populaţii pure și una în amestec cu haplotipurile 2 și 5); haplotipul 2 (întâlnit într-o singură
populație, împreună cu haplotipurile 3 și 5). Toate cele
trei haplotipuri sunt de origine balcanică, însă nu s-a
concluzionat existenţa unui refugiu glaciar pe teritoriul României sau apropiat de acesta, așa cum ar sugera
variabilitatea genetică ridicată din Carpaţii de Curbură (conform ipotezei că variabilitatea genetică cea mai
mare se întâlnește, de regulă, în vechile refugii glaciare;
Petit et al. 2003). Interpretarea datelor polen-analitice
și corelarea cu cele obținute prin cercetări de genetică
moleculară au indicat două posibilele refugii glaciare,
în Peninsula Italică și Peninsula Balcanică, de unde
carpenul ar fi migrat spre nordul și vestul Europei, în
postglaciar.
Polimorfismul lungimii fragmentelor amplificate
(AFLP), sunt markeri cu o dezvoltare recentă (Vos et
al. 1995) şi utilizaţi pe scară largă pentru identificarea
variaţiei genetice la diverse specii; de asemenea, acești
markeri s-au folosit şi pentru identificarea clonelor, realizarea de hărţii genetice, în studiile de filogenie etc. La
carpen și cărpiniță, utilizând acești markeri, Coart et
al. (2005) au realizat un studiu pentru mai multe zone
din Europa. S-au cercetat 18 populații de carpen (379
exemplare) din Flandra, iar din alte zone din Europa
s-au analizat 19 populații de carpen (196 exemplare)
și 5 de cărpiniță (41 exemplare). Aceste populații au
fost analizate cu trei combinații de primeri: EcoRI-AAC
+ MseI-CAC, EcoRI-ACA + MseI-CAG și EcoRI-ACG +
MseI-CAC. Cei trei markeri au reliefat existenţa a 118
de alele, iar valoarea heterozigoţiei aşteptate – He (engl.
expected heterozygosities) a fost de 0,33 la nivel european
și 0,30 în Flandra, pentru C. betulus, și respectiv de 0,27
pentru populațiile de C. orientalis. A fost luată în studiu
și o populație de carpen din România (Săvârșin), unde
diversitatea genetică a înregistrat o valoare apropiată
de a celorlalte zone analizate (He=0.32).

6. Concluzii

În condițiile scenariilor referitoare la efectele schimbărilor climatice, cei doi taxoni, carpenul și cărpinița, ar
putea avea un rol important în menținerea vegetației
forestiere în ecosisteme marginale; carpenul mai ales
ca urmare a capacității sale foarte mari de concurență
cu alte specii și a puținilor factori biotici și abiotici care
l-au afectat până în prezent, respectiv cărpinița datorită adaptabilității de excepție dovedite pentru zonele cu
climat arid din silvostepă. Totodată, habitatele R4136
– Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea),
tei argintiu (Tilia tomentosa) și cărpiniță (Carpinus orientalis) cu Nectaroscordum siculum și R4152-Păduri dacice de cer (Quercus cerris) și carpen (Carpinus betulus)
cu Digitalis grandiflora au o valoare de conservare foarte
mare, respectiv mare.
Pentru cele două specii, studiile realizate până acum la
nivelul ADNcp au indicat existența a opt haplotipuri
la nivel european (șase pentru carpen și două pentru
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cărpiniță). Totuși, a rezultat că diversitatea genetică la
carpen este foarte scăzută în vestul și nordul Europei,
unde predominant este haplotipul 1, comparativ cu diversitatea genetică relativ mare în România, unde au
fost identificate trei haplotipuri. În comparație cu alte
populații de carpen luate în studiu în arealul general
al speciei, populația autohtonă Săvârșin nu prezintă
diferențe importante privind nivelul diversității genetice. Totuși, pentru a obține date relevante despre nivelul diversității genetice în populațiile autohtone, dar
și pentru a evalua structurile spațiale existente, se impun evaluări în populații din diverse zone ale arealului
speciei. Desigur, populațiile de carpen marginale, cum
sunt cele de la limita cu silvostepele Munteniei, Moldovei sau Dobrogei, ori populația de mare altitudine din
Munții Căpățânii, considerată relictică, pot oferi noi
informații despre structura genetică și valoarea conservativă a acestora. În contextul schimbărilor climatice
preconizate, accesarea din timp a acestor informații,
chiar și pentru specii care au în prezent o valoare economică redusă, prezintă utilitate pentru managementul riscurilor în silvicultura viitorului.
*Acest studiu a fost sprijinit de Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU),
ID134378, finanțat de Fundația Social Europeană și de către Guvernul României.
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Abstract

European hornbeam (Carpinus betulus L.) and oriental hornbeam (C. orientalis
Mill.): a review on origin, evolution, phytocoenology and genetics

The paper is a review of the relevant aspects about the origin, evolution, phytocoenology and genetic knowledge
for European hornbeam and oriental hornbeam. The two species are considered to have high potential for
adaptation to climate change expected in their natural range, in near future. In this respect, arguments have
been brought for each of the two species: i) the European hornbeam has a great capacity for regeneration and
for competition with other species and also has few biotic pests; ii) the oriental hornbeam is well adapted to
marginal areas for forest vegetation, in the steppe, being a thermophilic and xerophilous species. On the other
hand, because the two species occur in Romanian forests only in natural populations, their bioecology and
phytocoenology can provide useful information for forest management in the future. We identified the specific
habitats and phytocoenosis in Romania, primarily those where the studied species have a relevant position in
ecosystem. We also did a review of genetic knowledge, and we observed the haplotypes that were identified at
European level, including in Romania, and the data of interest for the nuclear genetic diversity.
Keywords: Carpinus spp., bioecology, phytocoeenology, genetic diversity, climate change
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Ameliorarea arborilor

Date preliminare privind instalarea unei livezi
semincere de stejar brumăriu în Dobrogea
MARIUS BUDEANU, NECULAE ŞOFLETEA, GHEORGHE ACHIM, MIHAI-LIVIU DAIA, COSTEL PETCU

1. Introducere

Folosirea materialelor forestiere de reproducere provenite din surse selecţionate reprezintă, în prezent, modalitatea cea mai eficientă pentru ridicarea productivităţii
pădurilor (Nanson 2004, White et al. 2007). Aceasta se
înscrie în categoria tehnologiilor silvice legiferate și în
România (Legea 107/2011), fiind totodată tehnologia
uzuală de ameliorare a speciilor prin metodele considerate tradiționale. În acest context, se diferențiază următoarele categorii de materiale de bază pentru producerea
materialelor forestiere de reproducere: surse identificate, selecționate, calificate și testate. Livezile semincere
(denumite în România și plantaje) se încadrează în ultimele două categorii. Valoarea lor genetică superioară
capătă obiectivitate atunci când aceasta rezultă din derularea unui program adecvat de testare și selecție în
culturi comparative, iar mai nou prin completarea acestuia cu analize de markeri genetici care oferă, în primul
rând, informații despre nivelul diversității genetice (Şofletea 2005, Pârnuţă 2010). Diversitatea genetică (dar și
alți parametri genetici furnizați de markerii biochimici
și/sau moleculari) are o mare valoare informativă, deoarece reprezintă una din principalele modalități prin
care se poate asigura stabilitatea pădurilor (Namkoong
et al. 2002, Porth & El-Kassaby 2014).
În contextul schimbărilor climatice produse şi preliminate, managementul forestier trebuie să valorifice capacitatea de adaptare dovedită de unele specii, pentru
diminuarea riscurilor de adaptare la noile condiții, inclusiv în ecosistemele marginale, care prezintă un nivel
mai ridicat de vulnerabilitate (Linder et al. 2010). De
aceea, o atenție deosebită trebuie acordată producerii
semințelor genetic ameliorate, care să prezinte capacitate ridicată de adaptare la schimbările determinate de
modificarea factorilor climatici. În acest context, speciile termofile și xerofite, între care se regăsește și stejarul
brumăriu (Quercus pedunculiflora K. Koch), reprezintă o
soluție pentru menținerea vegetației forestiere în silvostepă, dar și în zonele limitrofe din câmpia forestieră,
în care se așteaptă să se producă translatări latitudinale şi altitudinale ale arealelor speciilor componente ale
fitocenozelor actuale.
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În acelaşi timp, se constată modificări importante în legătură cu periodicitatea fructificației, cu cantitatea şi calitatea acestora, dificultăţi cu care se confruntă cele mai multe dintre speciile de cvercinee, inclusiv stejarul brumăriu,
situație care generează disfuncțiuni majore în aplicarea
tehnologiilor silvotehnice (Daia 2003) și în ceea ce priveşte planificarea producției forestiere. Totodată, legislaţia
în vigoare restricţionează transferul materialelor forestiere de reproducere (Legea 107/2011), ceea ce impune
găsirea de soluții care să asigure necesarul de materiale
de reproducere la nivelul fiecărei regiuni de provenienţă.
Pentru stejarul brumăriu, specie foarte importantă, în
special datorită capacităţii de adaptare la zona de silvostepă (Şofletea & Curtu 2007), nu există nicio livadă
seminceră în România, cu excepția celei de hibridare
interspecifică cu stejarul pedunculat, de la Murfatlar.
Livada seminceră ce va fi înființată în Dobrogea va putea furniza ghindă pentru regiunea de provenienţă I2
– Podişul Dobrogei (Pârnuţă et al. 2012).
Obiectivul general al cercetărilor îl reprezintă, în final,
instalarea unei livezi semincere de stejar brumăriu,
care să asigure de la vârste mici (încă din primul deceniu de la înființare) material seminologic de calitate şi
din fructificaţii cu periodicitate mică, pentru întreaga
zonă de silvostepă din Dobrogea, contribuind astfel și la
asigurarea materialelor de reproducere necesare regenerării arboretelor afectate de factori climatici dăunători.
Pentru îndeplinirea obiectivului general, în lucrarea de față
ne propunem să prezentăm cele mai importante aspecte pentru etapa de fundamentare și proiectare a lucrărilor, astfel:
1. Analiza datelor din literatura de specialitate referitoare la variabilitatea genetică a stejarului brumăriu
din sud-estul României;
2. Proiectarea livezii semincere pentru a asigura o diversitate genetică mare a varietății sintetice preconizate;
3. Selecția exemplarelor din care se vor recolta altoaie:
rameți din livada seminceră de hibridare interspecifică Murfatlar, respectiv arbori plus din rezervații de
semințe din regiunea ecologică I2.
De asemenea, se vor prezenta rezultatele preliminare
pentru clonarea prin altoire, decurgând din necesitatea

Anul XIX | Nr. 35 | 2014
definitivării unui protocol adecvat de producere pe aceas- UP V Dealul Bujorilor 2014).
tă cale a clonelor și rameților la cvercinee.
Atât în livada seminceră Murfatlar, cât şi în cele trei
rezervații de semințe au fost identificaţi, materializaţi
2. Locul cercetărilor și metoda de
şi descrişi rameţii (în livada seminceră), respectiv arbocercetare
rii plus.
Cercetările se desfăşoară în Dobrogea, în raza ocoalelor În livada seminceră Murfatlar s-a realizat mai întâi un
silvice Murfatlar (direcţia silvică Constanţa), Babadag inventar al clonelor şi o separare a rameţilor existenţi
şi Ciucurova (ambele în direcţia silvică Tulcea).
în funcţie de vitalitate, astfel:
Livada seminceră Murfatlar (cod: PS-ST’X’-CT87) este »» rameţi ce prezintă vitalitate foarte bună (viguroasă)
administrată de ocolul silvic Murfatlar şi este amplasa= ***,
tă în UP IV Cobadin, u.a. 35P, 36P, ocupă o suprafaţă de »» rameţi ce prezintă vitalitate bună (normală) = **,
6,1 ha, este situată la o altitudine de 130 m şi prezintă
următoarele coordonate geografice: 44°03’43’’ latitudi- »» rameţi ce prezintă vitalitate slabă (stare lâncedă de
vegetaţie) = *.
ne nordică şi 28°16’30’’ longitudine estică. A fost instalată în anul 1987, de către I.C.A.S. (dr. ing. Gheorghe Au fost notaţi şi materializaţi pe hartă rameţii lipsă, usPârnuţă), ca livadă seminceră de hibridare interspeci- caţi, precum şi cei ce aparţin altei specii decât cea vizată.
fică între stejarul pedunculat (20 clone) şi stejarul bru- Arborii plus donatori de altoaie, în cele trei populaţii
măriu (25 clone).
naturale, au fost aleşi după criterii fenotipice dar, în
Rezervaţia de seminţe Chituchia (cod: STB-I280-1) acelaşi timp, s-a ţinut cont şi de poziţia lor în arboret
este administrată tot de ocolul silvic Murfatlar şi este astfel încât, după efectuarea lucrărilor în coroane, să
amplasată în UP IV Cobadin, u.a. 26A, 26B, unde ocu- poată lăstării viguros şi astfel să putem preleva altoapă o suprafaţă de 8,0 ha. Este situată la o altitudine de ie viabile. Arborii au fost materializaţi în teren şi s-au
140 m şi prezintă următoarele coordonate geografice: efectuat măsurători şi observaţii privind principalele
44°07’40’’ latitudine nordică şi 28°11’50’’ longitudine caractere cantitative şi calitative.
estică. Stejarul brumăriu, în vârstă de 90 ani, formează În repausul vegetativ, din livada seminceră Murfatlar,
arborete pure, de clasa a III-a de producţie şi prezintă o au fost prelevate altoaie şi s-a început multiplicarea veconsistenţă de 0,7. Diametrul mediu este de 36 cm, iar getativă, folosind pentru aceasta puieţi oferiţi de către
înălţimea medie este de 15 m. Arboretul este situat pe direcţia silvică Tulcea.
un teren plan, solul este un cernoziom tipic, pe o staţiune de silvostepă (9.3.2.0.), de productivitate mijlocie 3. Rezultate şi discuţii
(Amenajamentul UP IV Cobadin 2008).
3.1 Variabilitatea genetică a stejarului brumăriu din
Rezervaţia de seminţe Seremeţ (cod: STB,STP-I280-2) sud-estul României, ca suport genetic pentru crearea
este administrată de ocolul silvic Babadag şi este am- varietății sintetice în livada seminceră proiectată
plasată în UP IV Heracleea, u.a. 74, 75A, unde ocupă Cercetările efectuate de Toader (2010) și Curtu et al.
o suprafaţă de 50,3 ha. Este situată la o altitudine de (2011) în populații reprezentative de stejar brumăriu
200 m şi prezintă următoarele coordonate geografice: din România prin analize de markeri biochimici pri44°51’45’’ latitudine nordică şi 28°43’53’’ longitudine mari – izoenzime (7 sisteme enzimatice care controestică. Stejarul brumăriu, în vârstă de 100 ani, repre- lează locii asparat aminotransferaza – Aat-B, isocitrat
zintă 80% din compoziţia arboretului (amestec cu STP, dehidrogenaza – Idh-B, menadion reductaza – Mnr-A,
GO, ST, TE, JU), este de clasa de producţie a III-a, iar 6-fosfogluconat dehidrogenaza – 6-Pdgh-B, fosfoguconsistenţa arboretului este 0,7. Diametrul mediu al cozo-isomeraza – Pgi-B, fosfoglucozo-mutaza – Pgmstejarului brumăriu este de 38 cm, iar înălţimea medie A și shikimic-acid dehidrogaza – Skdh-A) au furnizat
este de 14 m. Arboretul este situat pe un teren plan, so- informații și despre populații din regiunea ecologică I2.
lul este un faeoziom tipic iar staţiunea (9.3.2.0.) este de Astfel, au fost efectuate determinări ale parametrilor
silvostepă, de productivitate mijlocie (Amenajamentul genetici pentru câte 50 de arbori din populațiile naUP IV Heracleea 2014).
turale Băneasa-Constanța și Letea-Tulcea, datele fiind
Rezervaţia de seminţe Dulgheru (cod: STB,TE-I280-7) prezentate sintetic în tabelul 1.
este administrată de ocolul silvic Ciucurova şi este am- Tabelul 1. Parametri diversității genetice pentru populații de stejar
plasată în UP V Dealul Bujorilor, u.a. 4A, unde ocupă
brumăriu din regiunea ecologică I2 (după Curtu et al. 2011)
o suprafaţă de 25,4 ha. Este situată la o altitudine de
Populația
Na
Ne
Ho
F
200 m şi prezintă următoarele coordonate geografice:
44°56’33’’ latitudine nordică şi 28°26’48’’ longitudine
Băneasa-Constanța
3.857
1.376
0.247
-0.021
estică. Arborii de stejar brumăriu au vârsta medie de
Letea-Tulcea
3.286
1.359
0.198
0.067
90 ani, sunt încadraţi în clasa de producţie a III-a, înălMedia pentru populațiile
3.357
1.366
0.218
0.002
ţimea medie este de 20 m, diametrul mediu – 36 cm, iar
din România
consistenţa arboretului este 0,8. Arboretul este situat
pe un versant cu expoziţie vestică şi înclinare 10°. Solul
*Na-numărul de alele per locus; Ne-numărul efectiv de alele;
este un faeoziom cambic, iar staţiunea (9.3.2.0.) este de
Ho-heterozigoția observată; F-deficitul/excesul de heterozigoți
silvostepă, de productivitate mijlocie (Amenajamentul
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Se constată că cele două populații de stejar brumăriu
din regiunea ecologică I2 sunt în echilibru genetic, cu un
ușor deficit de heterozigoți în zona Băneasa-Constanța
(F = – 0.021), respectiv un ușor exces de heterozigoți în
populația Letea-Tulcea (F = 0.067). Diversitatea genetică
este puțin mai mare în zona de sud a Dobrogei. Dacă luăm
ca referință parametri genetici din populația Băneasa
(pentru Letea aceștia ar putea fi ușor influențați de izolarea geografică a populației respective), putem concluziona
că stejarul brumăriu dobrogean dispune de o diversitate
genetică mare (Ho = 0.247), chiar mai ridicată decât media
generală pe ansamblul arealului speciei în România (Ho =
0.218). Totodată, din aceleași considerente se impune ca
în livada seminceră proiectată, pe lângă clonele valoroase
care vor fi selectate în livada seminceră Murfatlar (unde
sunt clone din diverse populații de stejar brumăriu din
România), să fie introduse și clone din populații locale, din
arbori plus selectați în rezervații de semințe din Dobrogea.
Aceleași studii genetice menționate mai sus relevă o distanță genetică Nei foarte mică (0.002) între
populațiile Băneasa și Letea, iar la nivelul ADN-ului
cloroplastic populațiile din zonă se încadrează la haplotipul 5a, dar în pădurea Letea sunt prezente şi haplotipurile 13 și 15’.
3.2 Structura clonală a livezii semincere
Un obiectiv fundamental ce se urmăreşte a fi asigurat
prin livezile semincere vizează maximizarea câștigului
genetic, în condițiile menținerii unui nivel ridicat de diversitate genetică.
Referitor la câștigul genetic, în Suedia, prin utilizarea
în culturile forestiere a semințelor de pin silvestru și
molid, câștigul genetic în privința producției de masă
lemnoasă este de 23-27% față de situația utilizării de
materiale de reproducere neameliorate (Enescu 2001).
Genotipurile nou create în livezile semincere, denumite
în ansamblul lor varietăți sintetice (Nanson 2004), sunt
rezultatul întâlnirii la fecundare a unor genotipuri din
populații diferite, influențând mărimea câștigului genetic. Cuantumul diversității genetice depinde de numărul de clone utilizate. In acest context, literatura de
specialitate (White et al. 2007) recomandă ca într-o livadă seminceră să fie între 20 și 60 de clone. Numărul
clonelor poate fi și mai mare de 60, dar limita respectivă
rezultă din considerente legate de dimensionarea costurilor de înființare a livezilor semincere, care se vor regăsi în prețul de livrare a semințelor genetic ameliorate.
În Olanda, de exemplu, într-o livadă seminceră de stejar
pedunculat, pe o suprafață de 4,5 ha și la o schemă de
plantare a exemplarelor (rameților) de 10 x 8 m, au fost
introduse 57 clone (Buiteveld et al. 2001). Aceeași schemă de plantare este consemnată și pentru o livadă de
stejar pedunculat din Croația (Kajba et al. 2007).
Plecând de la aceste considerente, livada seminceră de stejar brumăriu ce se va instala în regiunea ecologică I2, va
avea în compoziție 40 de clone, fiecare dintre ele cu câte
20 de rameți, schema de plantare va fi de tip amestec randomizat (grilaj balansat), cu distanța între rânduri și pe
rând de 10 x 8 m, ceea ce va asigura formarea de coroane
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largi, cu acces sporit la lumină, prin practicarea tăierilor
de modelare considerate eficace pentru cvercinee (exemplificate în Kajba et al. 2007), ce vor stimula fructificațiile.
3.3 Selecția orteților (exemplarele donatoare de
altoaie)
Pentru a asigura producerea de materiale de reproducere
cu grad ridicat de adaptare la condițiile climatice specifice silvostepei, orteții, denumiți și arbori cap de clonă,
au fost selectați după criteriul apartenenței la varietatea
atrichoclados, recunoscută pentru valențele sale de termofilie și xerofitism (Figura 1). Acest criteriu de selecție
s-a aplicat atât în livada seminceră de hibridare interspecifică Murfatlar, cât și pentru alegerea arborilor plus în
cele trei rezervații de semințe din regiunea ecologică I2.

Figura 1. Elemente morfologice specifice determinării stejarului brumăriu, var. atrichoclados (Şofletea & Curtu 2007)
1 - dosul frunzei cenuşiu-brumăriu, puberular-tomentos, cu peri fasciculaţi; 2-detaliu; 3 - ghinda cu solzi dispuşi în inele proeminente, gheboşi spre baza cupei.

Dintre cei 199 de rameţi de stejar brumăriu identificaţi
în livada seminceră Murfatlar, 158 au vitalitate normală – viguroasă. Dintre aceştia, au fost identificaţi cei
ce aparţin varietăţii atrichoclados, iar 60 dintre ei au
fost materializaţi în teren. Aceştia aparţin unui număr
de 20 de clone din totalul celor 23 existente la momentul actual în livadă.
În toate cele 3 rezervaţii de seminţe, arborii incluşi în
experiment au fost materializaţi în teren folosind vopsea de culoare roşie şi s-au determinat coordonate geografice ale fiecărui arbore, cu ajutorul unui GPS. Între
arbori selectaţi s-a lăsat o distanţă de cel puţin 30 m,
pentru a evita alegerea unor indivizi înrudiţi.
Arborii selectați sunt situaţi în etajul superior, clasele I şi a II-a Kraft, sunt de provenienţă autohtonă, au
trunchiuri ± drepte, fără defecte, coroane globuloase ±
asimetrice, de vitalitate normală. Aceştia prezintă dimensiuni uşor superioare mediei arboretelor din care
provin. A rezultat o variabilitate interpopulaţională
destul de ridicată, diferenţele dintre valorile extreme
pentru cei 10 arbori / populaţie fiind semnificative, în
special pentru diametrul la 1,30 m (Tabelul 2).
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Tabelul 2. Caracteristicile dimensionale ale arborilor plus selecţionaţi
în rezervaţii de seminţe
Populaţia

Chituchia
Seremeţ
Dulgheru
Media

Diametrul la
1,30 m media
/amplitudine
(cm)
49.6
22.0
38.8
40.0
53.0
36.0
47.1

Înălţimea
Înălţimea
Diametrul
arborilor
coroanei
coroanei
media/ am- media/ am- media/ amplitudine (m) plitudine (m) plitudine (m)
17.2
13.3
7.5
8.4
9.2
4.0
13.6
7.7
7.9
3.7
6.7
6.5
19.7
15.9
9.4
8.0
7.0
8.0
16.9
12.3
8.3

Între caracterele măsurate au rezultat corelaţii directe
şi semnificative, care permit ameliorarea simultană a
acestora (Tabelul 3). Corelaţii pozitive între caracterele
de creştere s-au consemnat şi în alte studii la cvercinee
(Pârnuţă et al. 2009, Stuparu 2009).
Tabelul 3. Corelaţiile dintre principalele caracteristici biometrice ale
celor 30 de arbori selectaţi în rezervaţii
Variabile
Diametrul
Înălţimea
Înălţimea cor.
Diametrul cor.

Înălţimea arborilor
0.60***
-

Înălţimea coroanei
0.63***
0.95***
-

Diametrul coroanei
0.58***
0.49**
0.43*
-

Rezultate preliminare privind reuşita multiplicării vegetative (altoire)
Întrucât stejarul realizează procente mici la înmulțirea
obișnuită prin altoire, s-a inițiat și urmărit creșterea procentului de prindere după altoire în perioada repausului
vegetativ în spații protejate. Influențarea creșterii procentului de prindere după altoire s-a efectuat prin stimularea
calusării la punctul de altoire cu ajutorul căldurii. Această
stimulare se realizează prin utlizarea unei instalații automatizate concepută în acest scop. Stimularea are loc numai în zona de îmbinare a celor doi simbioți (altoi-portaltoi). Altoiul cu mugurii de pe el și rădăcina portaltoiului
rămân în stare latentă până la plantarea în câmp.
În repausul vegetativ (2014), din livada seminceră Murfatlar s-au prelevat 177 ramuri altoi din rameții proveniți
de la 10 clone de stejar brumăriu. De asemenea, de la Ocolul Silvic Niculițel au fost recoltați 200 de puieți de stejar
brumăriu pentru utilizarea lor ca portaltoi. Atât ramurile
altoi cât și puieții portaltoi au fost trimise la Universitatea din Craiova – S.C.D.P. Vâlcea în vederea altoirii.
Din evaluarile preliminare realizate la 22 de zile după
altoire a rezultat un procent de prindere de 54,5%.

4. Concluzii

În scopul instalării unei livezi semincere de stejar brumăriu în zona de silvostepă din Dobrogea, au fost selecţionaţi 90 de arbori plus şi rameţi, ce aparţin unui
număr de 50 de clone. Aceştia sunt viguroşi, au dimensiuni superioare mediei populaţiilor/ clonelor din care
provin şi aparţin varietăţii atrichoclados, cea care prezintă superioritate adaptativă în raport cu var. virescens.
Datele preliminare privind reuşita altoirii, la această

specie ce se încadrează în categoria acelora ce prezintă capacitate mai redusă de clonare, sunt încurajatoare,
procentul de reuşită prin metoda de altoire cu stimularea calusării la punctul de altoire fiind de 54.5%. Studiul
este în derulare, calusarea nu este finalizată, urmând a
fi stabilită şi perioada necesară calusării complete a celor doi simbioți (altoi-portaltoi).
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Abstract

Preliminary data concerning the installation of gray oak seed orchard in the
Dobrogea region (the forest steppe of south-eastern Romania)

In the context of climate change it is necessary to have as many as possible seed sources, genetically improved and showing high capacity for adaptation to the challenges of climatic factors. Xerophyte and thermopile
species, where is included the gray oak (Quercus pedunculiflora K. Koch), are solutions for maintaining forest
vegetation in areas that are expected to be affected by phytoclimatic translation.
The aim of this research is to install a seed orchard of gray oak, which would ensure, from the young ages (from
the first decade of existence), seeds easily harvested and with reduced periodicity between fructifications, available for the entire forest steppe region of Dobrogea.
To this end, 90 plus trees and ramets were selected, belonging to 50 clones. They present vigorous vitality,
higher dimensions than the average of populations / clones of origin, and belong to the atrichoclados variety,
which has superior adaptation compared with virescens variety.
For this species falling among the lower cloning capacity, preliminary data are encouraging, the percentage of
successful grafting being of 54.5%.
Keywords: grafting, oak seed sources, traits correlations, trees ecotype varieties.
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Amenajarea pădurilor

Consideraţii asupra determinării posibilităţii,
în programul AS2007,
prin metoda creşterii indicatoare
GABRIEL LAZĂR

1. Introducere

În momentul de faţă, în amenajarea pădurilor, determinarea posibilităţii de produse principale, în cazul subunităţilor de producţie de codru regulat, se axează în
principal pe metoda creşterii indicatoare. Metoda, elaborată de dr. ing. Filimon Carcea în anul 1969 şi care
a suferit de-a lungul timpului mai multe îmbunătăţiri,
are drept valoare de referinţă un indicator sintetic al
capacităţii de producţie al pădurilor şi anume creşterea
indicatoare, definită drept „creşterea curentă a unei păduri constituite din arborete de aceeaşi compoziţie, aceleaşi clase de producţie şi aceleaşi densităţi ca şi cele reale, dar având clase de vârstă egale ca întindere” (Carcea
F., 1969). Practic se realizează o analiză comparativă între volumele de masă lemnoasă posibile a fi exploatate
în fiecare deceniu din primii 60 de ani ai ciclului, cât
şi între aceste volume şi valoarea creşterii indicatoare.
Astfel posibilitatea anuală (P) se calculează cu formula:
P = m x Ci,
unde: Ci este creşterea indicatoare, iar m este un factor
modificator, care poate fi: unitar dacă în deceniile perioadei de calcul arboretele care sunt sau devin exploatabile, în intervalul de timp considerat, sunt echilibrat
distribuite; subunitar dacă există deficit de arborete;
sau supraunitar în cazul în care există excedent de arborete.

2. Discuţii

Analizând algoritmul de calcul implementat în progra-

mul AS2007, obligatoriu de utilizat de toate firmele
de amenajarea pădurilor din România, am constatat
că pot fi aduse mai multe îmbunătăţiri, ţinând cont şi
de faptul că acum, comparativ cu anul 1969 când au
fost elaborate principiile metodei creşterii indicatoare,
tehnica de calcul este mult, mult mai evoluată. Aceste
îmbunătăţiri sunt prezentate în următoarele 13 puncte (cu menţiunea că pentru determinarea volumelor şi
creşterilor a fost utilizată lucrarea „Biometria arborilor
şi arboretelor din România” (Giurgiu et al. 1972):
2.1. În programul AS, tuturor arboretelor preexploatabile şi mai tinere (adică care au diferenţa dintre vârsta
exploatabilităţii şi cea actuală mai mare de 15 ani), li se
acordă automat o perioadă de regenerare de 10 ani, indiferent de specie şi suprafaţă, ceea ce are repercusiuni
majore în determinarea cantităţilor de masă lemnoasă
ce ar fi disponibile pentru exploatare în deceniile 3, 4, 5
şi 6, ale perioadei de calcul, şi în final în stabilirea posibilităţii. Pentru confirmarea celor afirmate prezentăm
următorul exemplu ipotetic, obţinut prin rularea programului AS2007:
Date primare: ciclul 110 ani; perioada de regenerare la
nivel de arboret 30 ani; 180 ha arborete de fag, de clasa
a III-a de producţie şi consistenţă 0.8; din care: 90 ha cu
vârsta de 110 ani şi 90 ha cu vârsta de 80 ani.
Datele rezultate din calcul sunt prezentate în tabelul 1.
Dacă fiecare arboret ar avea într-adevăr, în algoritmul
de calcul, perioada de regenerare de 30 ani, datele corecte ar fi cele evidenţiate în tabelul 2.

Tabelul 1. Volumele de masă lemnoasă posibil a fi recoltate în primii 60 ani, conform programului AS2007
Deceniul
1 (V1)
12640
(1/3 din volumul arboretelor cu vârsta 110
ani)

Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras în perioada: (m3)
Deceniile
Deceniile
Deceniile
Deceniile
1 + 2 + 3 (V3)
1 + 2 + 3 + 4 (V4)
1 + 2 + 3 + 4 + 5 (V5)
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 (V6)
73264
74226
72156
25280
39720
(întregul volum al arbo- (întregul volum al arbo- (întregul volum al arbo(2/3 din volumul arbo(întregul volum al
retelor cu vârsta 110 ani retelor cu vârsta 110 ani retelor cu vârsta 110 ani
retelor cu vârsta 110
arboretelor cu vârsta
+ întregul volum al arbo- + întregul volum al arbo- + întregul volum al arboani)
110 ani)
retelor cu vârsta 80 ani) retelor cu vârsta 80 ani) retelor cu vârsta 80 ani)
Deceniile
1 + 2 (V2)
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Tabelul 2. Volumele de masă lemnoasă posibil a fi recoltate, folosind corect perioadele de regenerare

Deceniul 1 (V1)
12640
(1/3 din volumul arboretelor cu vârsta 110
ani)

Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras în perioada: (m3)
Deceniile
Deceniile
Deceniile 1 + 2 (V2)
Deceniile 1 + 2 + 3 (V3)
1 + 2 + 3 + 4 (V4)
1 + 2 + 3 + 4 + 5 (V5)
49662
62017
25280
39720
(întregul volum al arbo- (întregul volum al arbo(2/3 din volumul arbo(întregul volum al
retelor cu vârsta 110 ani retelor cu vârsta 110 ani
retelor cu vârsta 110
arboretelor cu vârsta
+ 1/3 din volumul arbo- + 2/3 din volumul arboani)
110 ani)
retelor cu vârsta 80 ani) retelor cu vârsta 80 ani)

Se observă uşor diferenţa care apare la valorile V4 şi V5.
2.2. Pentru arboretele care devin exploatabile în deceniul 2 al perioadei de calcul, algoritmul din programul
AS2007 nu ţine cont de cei 10 ani diferenţă, între vârsta de la data determinării şi cea la care arboretele devin exploatabile, denaturând mult rezultatele obţinute.
Astfel arboretele exploatabile în deceniu 2, dacă au perioada de regenerare de 20 ani, sunt luate în calculul volumului disponibil a fi recoltat, în deceniile 1 plus 2 (V2),
cu întreaga cantitate (volum plus creşteri), iar dacă au
perioada de regenerare de 30 ani sunt luate în calculul cu 2/3 din întreaga cantitate (volum plus creşteri).
Totodată arboretele exploatabile în deceniul 2, care au
perioada de regenerare de 30 ani, sunt luate în calculul
volumului disponibil a fi recoltat în deceniile 1 plus 2
plus 3 (V3) cu întreaga cantitate (volum plus creşteri).
În mod logic, pentru determinarea valorii V2, arboretele care ating exploatabilitatea în deceniul 2 şi care au
perioada de regenerare de 20 ani ar trebui să intre în
calculul cu 1/2 din întreaga cantitate de masă lemnoasă
(volum plus creşteri), iar arboretele care au perioada de
regenerare de 30 ani ar trebui să intre în calculul cu 1/3
din întreaga cantitate de masă lemnoasă (volum plus

Deceniile
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 (V6)
74226
(întregul volum al arboretelor cu vârsta 110 ani
+ întregul volum al arboretelor cu vârsta 80 ani)

creşteri). Pentru V3 arboretele, care devin exploatabile
în deceniul 2 şi care au perioada de regenerare de 30 ani,
ar trebui să fie luate în calcul cu 2/3 din întreaga cantitate de masă lemnoasă (volum plus creşteri).
Pentru confirmarea celor menţionate, rulând programul AS2007 cu următoarele date: ciclul 120 ani; 90
ha arborete de gorun, cu perioada de regenerare de 20
ani, cu vârsta de 110 ani, de clasa a III-a de producţie şi
având consistenţă 0.8, am obţinut că întregul volum de
masă lemnoasă (32331 m3) poate fi exploatat în deceniul 2, deşi în mod corect pentru V2 ar fi trebuit să luăm
în calcul numai 1/2 din această cantitate (16166 m3).
2.3. În programul AS2007 nu se ţine cont de arboretele
care pot fi exploatate de mai multe ori pe durata unui
ciclu de producţie şi nici pe durata de calcul de 60 ani.
Astfel dacă rulăm actualul program cu următoarele date
primare: 270 ha arborete de gorun, de clasa a III-a de
producţie, cu perioada de regenerare de 20 ani, vârsta
exploatabilităţii 120 ani, vârsta actuală 120 ani şi densitatea 0.8; 30 ha arborete de salcâm, de clasa a II-a de
producţie, cu perioada de regenerare de 10 ani, vârsta
exploatabilităţii 30 ani, vârsta actuală 30 ani şi densitatea 0.8; ciclul 120 ani, vom obţine următoarele rezultate:

Tabelul 3. Volumele de masă lemnoasă posibil a fi recoltate în primii 60 ani şi Ci, conform programului AS2007

Deceniul 1 (V1)
51619

Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras în perioada: (m3)
Deceniile 1 + 2 +
Deceniile 1 + 2 + 3 Deceniile 1 + 2 + 3 + Deceniile 1 + 2 + 3 +
Deceniile 1 + 2 (V2)
3 (V3)
+ 4 (V4)
4 + 5 (V5)
4 + 5 + 6 (V6)
99841
101604
103208
104672
106022

În mod normal, dacă arboretele de salcâm nu se substituie după prima tăiere, cu specii naturale, cel puţin pentru
perioada de calcul, pentru care se determină posibilitatea,
arboretele respective pot fi exploatate de 2 ori, odată în primii 10 ani şi încă odată în deceniul 4. Pe lângă aceasta şi
valoarea creşterii indicatoare (Ci) ar trebui să se modifice,
pentru că, pe durata unui ciclu de producţie, suprafaţa efectivă parcursă cu tăieri de regenerare nu va fi egală cu suma

Creşterea indicatoare (m3/an)
781

suprafeţei arboretelor ce constituie subunitatea de producţie (300 ha în exemplul nostru), ci se va mări cu suprafaţa
care va fi exploatată de mai multe ori pe perioada ciclului,
multiplicată de câte ori se va exploata suprafaţa respectivă în acel interval de timp (în cazul nostru, considerând
că după a doua tăiere a salcâmului se va reveni la speciile
naturale, suprafaţa pentru care se va determina creşterea
indicatoare va fi de 330 ha). Deci datele corect ar fi:

Tabelul 4. Volumele de masă lemnoasă disponibile, având în vedere arboretele care se exploatează de mai multe ori

Deceniul 1 (V1)
51619

Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras în perioada: (m3)
Deceniile 1 + 2 +
Deceniile 1 + 2 + 3 Deceniile 1 + 2 + 3 + Deceniile 1 + 2 + 3 +
Deceniile 1 + 2 (V2)
3 (V3)
+ 4 (V4)
4 + 5 (V5)
4 + 5 + 6 (V6)
99841
101610
106606
108070
109420

Analizând datele anterioare, sesizăm totodată că pentru specia salcâm, în mod greşit, programul AS2007 nu
calculează creşterea indicatoare (creşterea indicatoare
de 781 m3/an corespunde numai gorunului), astfel încât, indiferent de suprafaţa ocupată de salcâm, acesta
va avea Ci = 0 m3/an, subapreciind în mod evident, în
40

Creşterea indicatoare (m3/an)
781

cazul subunităţilor de gospodărire cu excedent de arborete care sunt sau devin exploatabile în primii 60 ani,
cuantumul posibilităţii determinate.
2.4. O altă deficienţă a algoritmului de calcul este că,
indiferent de perioada de regenerare se iau în calcul numai 5 creşteri curente ale arboretului total (şi în plus
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aceste creşteri sunt corespunzătoare vârstei pe care o au
arboretele în momentul determinării). Astfel dacă un
arboret are perioada de regenerare de 30 ani, se intră în
calcule cu 5 creşteri curente ale arboretului total, indiferent dacă se determină volumul de extras în deceniul
1, 2 sau 3. În mod normal pentru deceniul 1 ar fi fost necesar să se lucreze cu 5 creşteri ale arboretului principal
(corespunzătoare vârstei exploatabilităţii), în deceniul
2 cu 15 creşteri ale arboretului principal (corespunzătoare vârstei exploatabilităţii + 10 ani) şi în deceniul 3
cu 25 creşteri ale arboretului principal (corespunzătoare vârstei exploatabilităţii + 20 ani). Se observă uşor că
algoritmul actual supraestimează puţin volumul de extras în deceniul 1 (datorită faptului că pentru calculul
efectiv programul AS2007 foloseşte creşterea curentă a
arboretului total şi nu creşterea curentă a arboretului
principal – aşa cum ar fi corect; cea din urmă fiind mai
mică şi de 2 – 4 ori, la vârste de peste 100 ani, decât
prima) şi că le subestimează pe cele din deceniile 2 şi 3.
La aceasta se adaugă şi faptul că pentru arboretele care
ating exploatabilitatea în primele 3 decenii, atunci când
sunt luate în calcul, pentru stabilirea volumelor de masă
lemnoasă posibile a fi recoltate în deceniile 4, 5 şi 6, se
folosesc aproximativ 6, 7 şi respectiv 8 creşteri, ceea ce
este nejustificat (pentru arboretele care ajung la exploa-

tabilitate în deceniile 4 – 6, folosirea unui număr mai
mare de creşteri curente ale arboretului principal este
oarecum justificată de compensarea, cel puţin parţială,
a diferenţei dintre volumul de la data determinării şi
cel de la vârsta exploatabilităţii, dar şi în acest caz nu
ar trebui să se utilizeze un număr diferit de creşteri, de
la un deceniu de calcul la altul). Pentru exemplificarea
afirmaţiilor anterioare prezentăm următorul exemplu:
Date primare: 90 ha arborete de fag, vârsta 110 ani, perioada de regenerare 30 ani, clasa a III-a de producţie,
consistenţă 0.8, volumul total 35910 m3, creşterea curentă 414 m3/an, ciclul 110 ani.
Datele rezultate din calcul sunt prezentate în tabelul 5.
Dacă ar fi luate în considerare creşterile curente ale
arboretului total până la mijlocul fiecărui deceniu de
calcul (în exemplul nostru: 331 m3/an pentru vârsta de
110 ani, 281 m3/an pentru vârsta de 120 ani şi 230 m3/
an pentru vârsta de 130 ani), datele corecte ar fi cele din
tabelul 6.
Dacă în plus s-ar folosi creşterile curente ale arboretului
principal (în exemplul nostru: 173 m3/an pentru vârsta
de 110 ani, 144 m3/an pentru vârsta de 120 ani şi 130
m3/an pentru vârsta de 130 ani), nu cele ale arboretului
total, s-ar obţine valorile din tabelul 7.

Tabelul 5. Volumele de masă lemnoasă posibil a fi recoltate în primii 60 ani, conform programului AS2007
Volumul total de masă lemnoasă luat în calcul în perioada: (m3)
Deceniile 1 + 2 + 3 + 4
Deceniile 1 + 2 + 3 + 4 Deceniile 1 + 2 + 3 + 4 +
Deceniul 1 (V1)
Deceniile 1 + 2 (V2)
Deceniile 1 + 2 + 3 (V3)
(V4)
+ 5 (V5)
5 + 6 (V6)
12640
25280
37920
38415
38846
39225
(1/3 din 37920 m3, care (2/3 din 37920 m3, care
(volum + aproximativ 5 (volum + aproximativ 6 (volum + aproximativ 7 (volum + aproximativ 8
reprezintă volumul +
reprezintă volumul +
creşteri)
creşteri)
creşteri)
creşteri)
aproximativ 5 creşteri) aproximativ 5 creşteri)

Tabelul 6. Volumele de masă lemnoasă disponibile, având în vedere creşterile până la mijlocul deceniilor de calcul

Deceniul 1 (V1)
12522
(1/3 din volum + 1/3
din 5 creşteri la 110
ani)

Volumul total de masă lemnoasă luat în calcul în perioada: (m3)
Deceniile 1 + 2 + 3 + 4
Deceniile 1 + 2 + 3 + 4 Deceniile 1 + 2 + 3 + 4 +
Deceniile 1 + 2 (V2)
Deceniile 1 + 2 + 3 (V3)
(V4)
+ 5 (V5)
5 + 6 (V6)
39783
39783
39873
39783
25897
(tot volumul + 1/3 din 5 (tot volumul + 1/3 din 5 (tot volumul + 1/3 din 5 (tot volumul + 1/3 din 5
(2/3 din volum + 1/3
creşteri la 110 ani + 1/3 creşteri la 110 ani + 1/3 creşteri la 110 ani + 1/3 creşteri la 110 ani + 1/3
din 5 creşteri la 110 ani
din 15 creşteri la 120
din 15 creşteri la 120
din 15 creşteri la 120
din 15 creşteri la 120
+ 1/3 din 15 creşteri la
ani + 1/3 din 25 creşteri ani + 1/3 din 25 creşteri ani + 1/3 din 25 creşteri ani + 1/3 din 25 creşteri
120 ani)
la 130 ani)
la 130 ani)
la 130 ani)
la 130 ani)

Tabelul 7. Volumele de masă lemnoasă disponibile, având în vedere creşterile arboretului principal

Deceniul 1 (V1)
12258
(1/3 din volum + 1/3
din 5 creşteri la 110
ani)

Volumul total de masă lemnoasă luat în calcul în perioada: (m3)
Deceniile 1 + 2 + 3 + 4
Deceniile 1 + 2 + 3 + 4 Deceniile 1 + 2 + 3 + 4 +
Deceniile 1 + 2 (V2)
Deceniile 1 + 2 + 3 (V3)
(V4)
+ 5 (V5)
5 + 6 (V6)
38002
38002
38002
38002
24948
(tot volumul + 1/3 din 5 (tot volumul + 1/3 din 5 (tot volumul + 1/3 din 5 (tot volumul + 1/3 din 5
(2/3 din volum + 1/3
creşteri la 110 ani + 1/3 creşteri la 110 ani + 1/3 creşteri la 110 ani + 1/3 creşteri la 110 ani + 1/3
din 5 creşteri la 110 ani
din 15 creşteri la 120
din 15 creşteri la 120
din 15 creşteri la 120
din 15 creşteri la 120
+ 1/3 din 15 creşteri la
ani + 1/3 din 25 creşteri ani + 1/3 din 25 creşteri ani + 1/3 din 25 creşteri ani + 1/3 din 25 creşteri
120 ani)
la 130 ani)
la 130 ani)
la 130 ani)
la 130 ani)

2.5. Pentru a determina volumele arboretelor la vârsta
exploatabilităţii, algoritmul de calcul foloseşte, pentru
arboretele ce devin exploatabile în primele 3 decenii,
aproximativ volumele arboretelor din momentul determinării, în timp ce pentru arboretele ce devin exploata-

bile în deceniile 4 – 6 foloseşte volumele din momentul
determinării plus aproximativ 1 – 3 creşteri curente ale
arboretului principal. În mod evident volumele utilizate pentru deceniile 2 – 6 sunt subapreciate, aşa cum se
poate constata în exemplul următor:
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Date primare: 90 ha arborete de gorun, regenerat din
sămânţă, de clasa a III-a de producţie, având consistenţă 0.8 şi cu vârsta exploatabilităţii 120 ani. Dacă
determinăm pe rând volumul luat în calcul, de programul AS2007, pentru vârstele de 120, 110, 100, 90, 80 şi
70 ani, corespunzătoare celor 6 decenii pentru care se
urmăreşte continuitatea recoltelor, vom obţine valorile

din tabelul 8.
Volumele corecte considerăm că ar trebui să fie cele pe
care presupunem că arboretele le vor realiza la vârsta
exploatabilităţii, în funcţie de compoziţia, consistenţa,
structura şi modul de regenerare, pe care le vor realiza la vârsta respectivă. Astfel, valorile corecte pentru
exemplul anterior ar trebui să fie cele din tabelul 9.

Tabelul 8. Volumele din momentul determinării şi cele de la vârsta exploatabilităţii, calculate de programul AS2007
120 ani
30780

110 ani
30780

120 ani
1395

110 ani
1710

120 ani
32148

a. Volumul la vârsta de: (m3)
100 ani
90 ani
28620
26460

80 ani
24408

70 ani
22392

b. 5 creşteri curente ale arboretului principal pentru vârsta de: (m3)
100 ani
90 ani
80 ani
1890
2070
2196

70 ani
2412

c. Volumul + 5 creşteri curente ale arboretului principal stabilite de program pentru vârsta de: (m3)
110 ani
100 ani
90 ani
80 ani
32331
31084
29949
29033

70 ani
28480

d. Volumul stabilit de program, la vârsta exploatabilităţii, pentru vârsta din momentul determinării de: (m3) (unde d = c – b)
120 ani
110 ani
100 ani
90 ani
80 ani
70 ani
30753
30621
29194
27879
26837
26068
(reprezentând volumul (reprezentând volumul (reprezentând volumul (reprezentând volumul (reprezentând volumul (reprezentând volumul
la vârsta de 120 ani –
la vârsta de 110 ani –
la vârsta de 100 ani +
la vârsta de 90 ani +
la vârsta de 80 ani +
la vârsta de 70 ani +
0.02 creşteri curente
0.09 creşteri curente
0.30 creşteri curente
0.69 creşteri curente
1.11 creşteri curente
1.52 creşteri curente
ale arboretului prinale arboretului prinale arboretului prinale arboretului prinale arboretului prinale arboretului principal)
cipal)
cipal)
cipal)
cipal)
cipal)

Tabelul 9. Volumele de masă lemnoasă, la vârsta exploatabilităţii, considerate a fi corecte
120 ani
30780

Volumul la vârsta exploatabilităţii, pentru vârsta din momentul determinării de: (m3)
110 ani
100 ani
90 ani
80 ani
30780
30780
30780
30780

2.6. Metoda ia în calcul consistenţa medie actuală. Astfel
poate fi afectată continuitatea posibilităţii, valoarea creşterii indicatoare fiind corelată direct cu stadiul tăierilor de
regenerare din arboretele exploatabile. În plus şi arboretele tinere, care mai necesită completări, afectează în mod
nejustificat mărimea creşterii indicatoare, iar aşa numita
clasă de regenerare nici măcar nu este luată în calcul.
Pentru exemplificare folosim următoarele date: ciclul
110 ani; perioada de regenerare la nivel de arboret 30
ani; 180 ha arborete de fag, clasa a III-a de producţie şi
densitate 0.9. Pentru deceniul 1 valoarea creşterii indicatoare va fi de 725 m3/an.
Presupunând că se efectuează prima tăiere de regenerare, în arboretele menţionate şi că densitatea se va reduce
la 0.6, valoarea creşterii indicatoare va fi de 483 m3/an.
După încă 10 ani şi încă o tăiere de regenerare, dacă
densitatea se va reduce la 0.3, valoarea creşterii indicatoare va fi de 242 m3/an.
Considerăm că valoarea creşterii indicatoare nu ar trebui să cunoască fluctuaţii în timp, induse de modificarea
consistenţei arboretelor, datorită lucrările silviculturale
ce se efectuează la nivel de subunitate de gospodărire. În
acelaşi context, clasa de regenerare nu ar trebui exclusă
din suprafaţa subunităţii de producţie, terenul în cauză
păstrându-şi funcţia, iar lipsirea lui de vegetaţie forestie42

70 ani
30780

ră este doar pentru o foarte scurtă perioadă de timp (1 – 2
ani), adesea o situaţie normală acolo unde se aplică tratamente bazate pe tăieri rase. Mai corect ar fi să se utilizeze
o valoare medie a consistenţei, constantă în timp, calculată în funcţie de ciclu şi de perioadele de regenerare specifice arboretelor existente, iar suprafaţa clasei de regenerare să fie inclusă în suprafaţa subunităţii de producţie.
Consistenţa medie pentru arboretele exploatabile în
primii 10 ani, cu perioada de regenerare de n decenii
(kn), propunem să fie calculată cu formula:
kn = {[ke / (PRG / 10)] + ke} / 2,
unde ke = consistenţa medie a arboretelor exploatabile
neparcurse cu tăieri (considerăm acoperitoare valoarea
0.80); PRG = perioada generală de regenerare (adică durata perioadei de regenerare din momentul de început
al aplicării tratamentelor silviculturale); iar n este egal
cu PRG / 10. Formula are la bază premisa că masa lemnoasă se recoltează în mod egal în fiecare dintre deceniile perioadei generale de regenerare (PRG).
Pentru consistenţa arboretelor care nu sunt exploatabile în primii 10 ani propunem să luăm în considerare valoarea 0.85, justificată de echilibrul ce trebuie să existe
între arboretele parcurse şi cele neparcurse cu diverse
tăieri de îngrijire şi conducere.
Deci pentru toate arboretele, din subunitatea de
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gospodărire, care la exploatabilitate au aceeaşi perioadă
generală de regenerare, consistenţa medie (K n) va fi:
K n = [PRG x kn + 0.85 x (r – PRG)] / r,
unde r este ciclul.
Consistenţa medie la nivelul întregii subunităţi de gospodărire (K M) se va calcula ca medie ponderată, cu suprafaţa, a consistenţelor pentru diferitele perioade generale de regenerare existente:
K M = (ΣSn x K n) / S,
unde S este suprafaţa totală a subunităţii de gospodărire, iar Sn este suprafaţa arboretelor cu perioada generală
de regenerare de n decenii.
Astfel, ca exemplu, dacă avem o subunitate cu ciclul de
110 ani, cu 600 ha arborete cu perioada de regenerare
de 30 ani, cu 200 ha arborete cu perioada de regenerare
de 20 ani şi cu 200 ha arborete cu perioada de regenerare de 10 ani consistenţa medie corectă, pentru determinarea creşterii indicatoare, se va determina astfel:
k30 = {[0.80 / (30 / 10)] + 0.80} / 2 = 0.53;
k20 = {[0.80 / (20 / 10)] + 0.80} / 2 = 0.60;
k10 = {[0.80 / (10 / 10)] + 0.80} / 2 = 0.80;
K 30 = [30 x 0.53 + 0.85 x (110 – 30)] / 110 = 0.76;
K 20 = [20 x 0.60 + 0.85 x (110 – 20)] / 110 = 0.80;
K10 = [10 x 0.80 + 0.85 x (110 – 10)] / 110 = 0.85;
K M = (600 x 0.76 + 200 x 0.80 + 200 x 0.85) / 1000 = 0.79.
Diferenţa dintre consistenţa arboretelor tinere, din
momentul determinării posibilităţii, faţă de cea de la
vârsta exploatabilităţii, se reflectă direct şi în volumele
şi creşterile acestora ce sunt utilizate în calcul. Astfel,
dacă avem de exemplu: 270 ha arborete de gorun, de
clasa a III-a de producţie şi care are consistenţă 1.0, vom
avea, potrivit algoritmului de calcul, la vârsta exploatabilităţii (120 ani), un volum de masă lemnoasă (volume
arborete + creşteri) de 120688 m3, în timp ce pentru o
consistenţă de 0.8 am avea 96443 m3. De aceea, considerăm că ar fi corect, ca la determinarea volumelor de
masă lemnoasă posibile a fi exploatate, în perioada de
calcul, să se utilizeze consistenţele prezumate a fi atinse la vârsta exploatabilităţii, de respectivele arborete.
2.7. Metoda ia în calcul compoziţia actuală, nu pe cea
ţel. În multe cazuri, în special la arboretele tinere, în care
ponderea speciilor secundare, pioniere sau introduse artificial adesea este importantă, compoziţia din momentul exploatabilităţii poate fi mult diferită faţă de cea din
momentul determinării posibilităţii. Astfel pot să apară
diferenţe, uneori semnificative, în valoarea creşterii indicatoare, de la o amenajare la alta, numai în urma aplicării
lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. Pentru a
susţine cele afirmate este prezentat următorul exemplu:
Date utilizate: ciclul 110 ani; 180 ha arborete având
compoziţia actuală 6MO 4FA, clasa a III-a de producţie
şi consistenţă 0.8. Creşterea indicatoare rezultată are
valoarea de 803 m3/an.
Utilizând compoziţia ţel medie pe subunitatea de producţie, obţinută ca medie ponderată, cu suprafaţa, a
compoziţiilor ţel la exploatabilitate ale fiecărui arboret,

considerăm că vom obţine o valoare a creşterii indicatoare mult mai corectă.
Astfel, pentru datele din exemplul anterior, dacă folosim compoziţia ţel 7FA 3MO, obţinem o valoare a creşterea indicatoare de 723 m3/an.
Diferenţa dintre compoziţia arboretelor, din momentul
determinării posibilităţii, faţă de cea de la vârsta exploatabilităţii, se reflectă implicit şi în volumele şi creşterile cu care acestea sunt luate în calcul.
Astfel, pentru exemplul menţionat anterior, pentru
compoziţia 6MO 4FA, vom avea la exploatabilitate un
volum de masă lemnoasă (volume arborete + creşteri)
de 92647 m3, în timp ce pentru compoziţia 7FA 3MO
am avea un volum de 84245 m3.
O altă variantă ar putea fi ca, pentru determinarea valorii creşterii indicatoare, să se utilizeze compoziţiei ţel
optimă, determinată în funcţie de tipurile naturale de
pădure, însă aceasta considerăm că nu este la fel de precisă, precum varianta propusă anterior, pentru că foloseşte aceeaşi compoziţie ţel pentru toate arboretele care fac
parte dintr-un anumit tip de pădure, iar în realitate, în
teren, adesea se întâlnesc diferenţieri, uneori semnificative, în compoziţia arboretelor, care fac parte din acelaşi
tip de pădure, induse de condiţiile microstaţionale şi /
sau de măsurile de gospodărire aplicate în trecut (este inclusiv cazul arboretelor artificiale constituite din specii
alohtone, la care compoziţia ţel optimă este total diferită
comparativ cu cea ţel de la vârsta exploatabilităţii).
2.8. Metoda ia în calcul, la gorun şi stejar, modul de
regenerare al arboretelor (lăstari sau sămânţă) existent
în acel moment. În multe cazuri, în special în arboretele tinere, proporţia dintre regenerarea din lăstari şi cea
din sămânţă, la exploatabilitate, poate fi mult diferită
de cea din momentul determinării posibilităţii. Astfel
pot să apară diferenţe, uneori importante, în valoarea
creşterii indicatoare, pe parcursul înaintării în vârstă a
arboretelor, numai în urma aplicării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor. În sprijinul celor afirmate este prezentat următorul exemplu:
Date utilizate: ciclul 120 ani; 180 ha arborete având compoziţia actuală 10GO, regenerare 80% din lăstari şi 20%
din sămânţă, clasa a III-a de producţie şi consistenţă 0.8.
Creşterea indicatoare rezultată are valoarea de 450 m3/an.
Considerăm că utilizând modul de regenerare mediu
pe subunitatea de producţie, obţinut ca medie ponderată, cu suprafaţa, a modurilor de regenerare estimate
a fi atinse la exploatabilitate la nivelul fiecărui arboret,
vom obţine o valoare a creşterii indicatoare mai relevantă. Lucru uşor de realizat dacă compoziţia ţel s-ar
stabili pe elemente de arboret.
Astfel, pentru datele din exemplul anterior, dacă presupunem că la exploatabilitate vom avea 70% din suprafaţă regenerată din sămânţă şi 30% regenerată din lăstari, vom
obţine o valoare a creşterea indicatoare de 494 m3/an.
Totodată diferenţa dintre ponderea regenerării din lăstari şi cea din sămânţă, din momentul determinării posibilităţii, comparativ cu cea de la vârsta exploatabilităţii, se reflectă implicit şi în volumele şi creşterile cu care
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arboretele sunt luate în calcul.
Astfel, pentru exemplul menţionat anterior, pentru o
regenerare de 80% din lăstari şi 20% din sămânţă, vom
avea la exploatabilitate un volum de masă lemnoasă
(volume arborete + creşteri) de 56069 m3, în timp ce
pentru o regenerare de 30% din lăstari şi 70% din sămânţă am avea un volum de 61390 m3.
2.9. Programul AS2007 lucrează cu structura arboretelor din momentul efectuării calculului, dar în arboretele tinere aceasta poate fi influenţată atât de lucrările
silviculturale aplicate, cât şi de evoluţia naturală a arboretelor. Considerăm că ar fi mai corect să se utilizeze
structura estimată a fi atinsă în momentul exploatabilităţii, lucru simplu de realizat dacă compoziţia ţel s-ar
stabili pe elemente de arboret, nu pe specii. În plus şi
creşterile ar trebui luate în considerare tot pe elemente
de arboret, la vârsta pe care acestea o realizează, în momentul exploatabilităţii arboretului.
Astfel, dacă avem de exemplu: 270 ha arborete de gorun,
cu 2 elemente de arboret cu o diferenţă de vârstă de 40
ani între ele, regenerat din sămânţă, de clasa a III-a de
producţie, având consistenţă 0.8, vom avea, potrivit
algoritmului de calcul, la vârsta exploatabilităţii (120
ani), un volum de masă lemnoasă (volum arborete +
creşteri) de 111282 m3 dacă ponderea elementului mai
bătrân (după care considerăm că se conduce arboretul)
este de 60%, în timp ce pentru o pondere a elementului
bătrân de 80% am avea 115850 m3.
2.10. Metoda are în vedere clasa de producţie medie,
calculată în funcţie de ponderea elementelor de arboret
din momentul efectuării calculului, dar în cazul arboretelor în care există elemente constituite din aceeaşi
specie, dar de productivităţi diferite (induse de potenţialul genetic propriu al fiecărui arbore şi de accesul
la resursele de lumină şi sol, uneori şi de existenţa un
mozaic de condiţii microstaţionale la nivel de subparcelă), ponderea acestor elemente de arboret poate suferi
schimbări, în decursul timpului, datorită lucrărilor silviculturale aplicate, dar şi a evoluţiei naturale a arboretelor. Pentru confirmarea celor afirmate este prezentat
următorul exemplu:
Date utilizate: ciclul 120 ani; 180 ha arborete având
compoziţia actuală 6GO de clasa a III-a de producţie şi
4GO de clasa a IV-a de producţie; consistenţă 0.8. Creşterea indicatoare rezultată are valoarea de 477 m3/an.
Considerăm că vom obţine o valoare a creşterii indica-

toare mai relevantă dacă, pentru fiecare specie, clasa de
producţie medie, pe subunitatea de producţie, s-ar calcula ca medie ponderată, cu suprafaţa, a claselor de producţie estimate a fi atinse la exploatabilitate la nivelul
fiecărui arboret. Lucru uşor de realizat dacă compoziţia
ţel s-ar stabili pe elemente de arboret.
Astfel, pentru datele din exemplul anterior, dacă presupunem că la exploatabilitate vom avea 8GO de clasa
a III-a de producţie şi 2GO de clasa a IV-a de producţie,
vom obţine o valoare a creşterea indicatoare de 499 m3/
an.
În plus, diferenţa dintre ponderea claselor de producţie,
pentru o anumită specie, la nivel de arboret, din momentul determinării posibilităţii, comparativ cu cea de
la vârsta exploatabilităţii, se reflectă implicit şi în volumele şi creşterile cu care arboretele sunt luate în calcul.
Astfel, pentru exemplul menţionat anterior, pentru
60% clasa a III-a de producţie şi 40% clasa a IV-a de producţie, vom avea la exploatabilitate un volum de masă
lemnoasă (volume arborete + creşteri) de 59077 m3, în
timp ce pentru 80% clasa a III-a de producţie şi 20% clasa a IV-a de producţie am avea un volum de 61686 m3.
2.11. În programul AS2007, perioada de timp pentru
care se analizează continuitatea volumele de masă lemnoasă, disponibile a fi exploatate, este de 60 ani. Aceasta nu înseamnă automat că posibilitatea obţinută, întrun anumit moment, se va menţine, cel puţin la acelaşi
nivel, în următorii 60 ani. Astfel se pot întâlni cazuri în
care, la următoarea amenajare, după numai 10 ani, recalculând posibilitatea, datorită lipsei de arborete care
să ajungă la vârsta necesară pentru a fi considerate exploatabile în primii 60 ani, posibilitatea să se reducă cu
până la 16.7%. Este edificator următorul exemplu:
Date primare: ciclul 100 ani; perioada de regenerare 10
ani; 200 ha arborete de molid, de clasa a III-a de producţie şi consistenţă 0.8, din care: 20 ha cu vârsta de 100
ani, 20 ha cu vârsta de 90 ani, 20 ha cu vârsta de 80 ani,
20 ha cu vârsta de 70 ani, 20 ha cu vârsta de 60 ani, 20
ha cu vârsta de 50 ani şi 80 ha cu vârsta de 10 ani.
Datele rezultate din calcul sunt evidenţiate în tabelul 10.
După 10 ani, recalculând posibilitatea, ţinând cont de
cele 20 ha exploatate conform posibilităţii (care aveau
100 ani şi care acum constituie un arboret tânăr cu vârsta de 5 ani) şi de înaintarea în vârstă a celorlalte arborete, vom obţine valorile din tabelul 11.

Tabelul 10. Volumele disponibile şi posibilitatea, determinate prima dată
10 ani
(V1 / 10)
1080

Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras cu continuitate în următorii: (m3/an)
20 ani
30 ani
40 ani
50 ani
60 ani
(V2 / 20)
(V3 / 30)
(V4 / 40)
(V5 / 50)
(V6 / 60)
1075
1072
1070
1061
1041

Posibilitatea – dată de valoarea
minimă dintre rezultatele prezentate (m3)
1041

Tabelul 11. Volumele disponibile şi posibilitatea, determinate după 10 ani
10 ani
(V1 / 10)
1080
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Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras cu continuitate în următorii: (m3/an)
20 ani
30 ani
40 ani
50 ani
60 ani
(V2 / 20)
(V3 / 30)
(V4 / 40)
(V5 / 50)
(V6 / 60)
1075
1072
1070
1061
894

Posibilitatea – dată de valoarea
minimă dintre rezultatele prezentate (m3)
894
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În consecinţă, cel puţin pentru a avea o bază de analiză
mai largă, credem că se poate recurge şi la determinarea
volumelor posibile a fi extrase, în fiecare deceniu, pe o
perioadă mai lungă de timp, de 80 – 100 ani, apropiată
de durata ciclului.
2.12. În unele cazuri ar putea fi necesară o mai mare
flexibilitate în fixarea perioadelor de regenerare de 20
şi 30 ani, în vederea asigurării la nivel maxim a continuităţii recoltelor şi aceasta fără a recurge la sacrificii
de exploatabilitate în minus. Astfel se întâlnesc situaţii
în care într-un anumit deceniu, din perioada de calcul,
se înregistrează un aparent deficit de masă lemnoasă
exploatabilă (comparativ cu restul deceniilor), dar care
ar putea fi acoperit, parţial sau total, dacă pentru unele
arborete care au perioada de regenerare de 20 ani s-ar
conveni, în urma unei analize obiective, ca 2/3 din
masa lor lemnoasă să se exploateze în primul deceniu
de când devin exploatabile şi 1/3 în deceniul 2 (nu 1/2

şi 1/2, cum rezultă în mod automat din formula de calcul a metodei). În mod asemănător, se poate studia dacă,
pentru unele arborete, este posibil să se reducă perioada de regenerare, de la 30 la 20 ani, sau, în cazul unor
arborete în care deja s-au început tăierile de regenerare
şi în care seminţişul s-a instalat pe minim 70% din suprafaţă, să se reducă perioada de regenerare de la 20 de
ani, la 10 ani. Un exemplu sugestiv ar fi:
Date primare: ciclul 120 ani; 175 ha de gorun de clasa a
III-a de producţie; din care 50 ha având vârsta 120 ani,
perioada de regenerare 10 ani şi consistenţă 0.4, 15 ha
având vârsta de 110 ani, perioada de regenerare 20 ani
şi consistenţă 0.8, 40 ha având vârsta de 100 ani, perioada de regenerare 20 ani şi consistenţă 0.8 şi 70 ha
având vârsta de 90 ani, perioada de regenerare 20 ani şi
consistenţă 0.8.
Datele rezultate automat din calcul (eliminând eroare
programului AS2007 prezentată la punctul 1) vor fi:

Tabelul 12. Volumele de masă lemnoasă disponibile şi posibilitatea, conform metodei actuale de calcul
10 ani
(V1 / 10)
875

Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras cu continuitate în următorii: (m3/an)
20 ani
30 ani
40 ani
50 ani
(V2 / 20)
(V3 / 30)
(V4 / 40)
(V5 / 50)
577
729
1034
1066

Dacă nu există impedimente, pentru a elimina deficitul
aparent din deceniu II, putem decide ca în arboretele
care acum au 110 ani, în momentul în care vor ajunge la

60 ani
(V6 / 60)
888

Posibilitatea – dată de valoarea minimă dintre rezultatele prezentate (m3)
577

exploatabilitate, să se execute 2 tăieri de regenerare în
primul deceniu al perioadei de regenerare şi o tăiere în
deceniul doi. Astfel vom obţine următoarele rezultate:

Tabelul 13. Volumele de masă lemnoasă disponibile şi posibilitatea, reevaluând anumite perioade de regenerare
Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras cu continuitate în următorii: (m3/an)
10 ani
(V1 / 10)

20 ani
(V2 / 20)

30 ani
(V3 / 30)

40 ani
(V4 / 40)

50 ani
(V5 / 50)

60 ani
(V6 / 60)

Posibilitatea – dată de valoarea minimă dintre rezultatele prezentate (m3)

875

623

729

1034

1066

888

623

2.13. În cazul în care se doreşte rigoare maximă, se
poate avea în vedere că în metoda de calcul nu se ţine
cont de creşterile pe le acumulează arboretele în care se
fac sacrificii de exploatabilitate în plus (arboretele care,
pentru asigurarea continuităţii recoltelor, nu sunt exploatate în momentul atingerii vârstei exploatabilităţii, ci în deceniile ulterioare). Pentru exemplificare este
prezentat următorul model ipotetic:
Date primare: ciclul 100 ani; perioada de regenerare 10
ani; 105 ha arborete de molid, de clasa a III-a de producţie şi consistenţă 0.8, din care: 20 ha cu vârsta de 100
ani, 5 ha cu vârsta de 90 ani, 20 ha cu vârsta de 80 ani
şi 60 ha cu vârsta de 70 ani.
Datele rezultate din calcul sunt prezentate în tabelul 14.
Se constată că posibilitatea este dată de volumul de
masă lemnoasă corespunzător arboretelor care ajung
la exploatabilitate în primii 20 de ani ai perioadei de
calcul. În cazul acestor arborete, pentru ca în deceniul
2 nivelului recoltelor să se menţină la nivelul deceniului
1, o parte dintre arboretele care sunt exploatabile din
deceniul 1, se vor tăia numai în deceniul 2, făcându-se
sacrificii de exploatabilitate în plus de 10 ani.
Pentru a determina volumul maxim de masă lemnoasă
ce poate fi extras în primele 2 decenii, se poate proceda

în modul următor:
Analizând comparativ deceniile 1 şi 2, dacă am considera că jumătate din excedentul de arborete din deceniu 1
va fi recoltat în deceniul 1 şi cealaltă jumătate în deceniul 2 am avea:
»» pentru deceniul 1: jumătate din excedentul de volum
la vârsta de 100 ani, plus 5 creşteri ale arboretului
principal la vârsta respectivă: VM1 = [(VE1 – VE2) +
(CR1 – CR2)] / 2 = [(10600 – 2650) + (208 – 52)] / 2
= 4053 m3;
»» pentru deceniul 2: jumătate din excedentul de volum
la vârsta de 100 ani, plus creşterea curentă a arboretului principal corespunzătoare pentru cei 10 ani de
întârziere în recoltare, plus 5 creşteri ale arboretului
principal la vârsta de 110 ani: VM2 = (VE1 – VE2) +
CR10 + CR3 = [(10600 – 2650)] / 2 + 150 + 60 = 4185
m 3;
Din cauza plusului de creşteri pe care le acumulează
arboretele amânate de la tăiere cu 10 ani, observăm că
VM2 este mai mare decât VM1. Pentru a egaliza posibilităţile deceniilor 1 şi 2 procedăm astfel:
»» facem mai întâi media dintre cele 2 valori obţinute
anterior VMM = (VM1 + VM2) / 2 = (4053 + 4185) /
2 = 4119 m3;
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»» apoi calculăm proporţia dintre VMM şi VM2: PRP =
telor exploatabile în deceniul 2 (VE2) plus creşterea
VMM / VM2 = 4119 / 4185 = 0.984;
corespunzătoare şi împărţim totul la 10, vom obţine
posibilitatea deceniului 2: P2 = (Vf2 + CR10’ + CR3’ +
»» coeficientul PRP obţinut îl înmulţim cu jumătate dinVE2
+ CR2 = 3912 + 148 + 59 + 2650 + 52) / 10 = 682
tre diferenţa dintre VE1 şi VE2 şi obţinem volumul
3
/an;
m
de masă lemnoasă pe care trebuie să-l transferăm din
deceniul 1 în deceniul 2: Vf2 = PRP x (VE1 – VE2) / 2 »» pentru a afla posibilitatea deceniului 1, calculăm cât
din volumul total iniţial din deceniul 1, rămâne în
= 0.984 x (10600 – 2650) / 2 = 3912 m3;
calcul pentru determinarea posibilităţii deceniului
»» dacă la Vf2 adăugăm plusul de creşteri, corespunză1, la care adăugăm 5 creşteri corespunzătoare şi îmtoare volumului respectiv, pe 10 ani, plus 5 creşteri
părţim totul la 10: P1 = [(VE1 – Vf2) + CR4] / 10 =
la vârsta de 110 ani şi adăugăm şi volumul arbore[(10600 – 3912) + 131] / 10 = 682 m3/an.
Tabelul 14. Creşterile, volumele de masă lemnoasă disponibile şi posibilitatea, conform metodei actuale de calcul
1
10600
(VE1)

Volumul arboretelor ce devine exploatabil în deceniul: (m3)
2
3
4
5
2650
10600
31800
0
(VE2)

1
208
(CR1)

Creşterea pe 5 ani a arboretelor ce devine exploatabil în deceniul: (m3)
2
3
4
5
52
208
624
0
(CR2)

Deceniul 1 (V1)
10808

10 ani
(V1 / 10)
1081

Volumul total de masă lemnoasă luat în calcul în perioada: (m3)
Deceniile 1 + 2
Deceniile 1 + 2 + Deceniile 1 + 2 + Deceniile 1 + 2 +
(V2)
3 (V3)
3 + 4 (V4)
3 + 4 + 5 (V5)
13510
24318
56742
56742

0

6

3. Concluzii

În încheiere doresc să subliniez că ar fi necesară o cât
mai grabnică corectare a algoritmului de calcul implementat în programul de amenajarea pădurilor AS2007,
conform celor prezentate la punctele 2.1-2.5. Totodată,
nu consider necesar să se renunţe la modul tradiţional
de determinare a creşterii indicatoare şi nici la valoarea
de referinţă a acesteia, dar consider util să existe încă
un element de referinţă şi analiză (denumit eventual
creşterea indicatoare ţel – Cit), determinat conform
celor menţionate la punctele 2.6-2.10, care să ajute la
adoptarea unei posibilităţi cât mai corecte.
Prin prisma faptului că datele din descrierea parcelară
sunt accesibile în format electronic şi pot fi uşor prelucrate pe calculator, se poate extinde analiza asigurării continuităţii recoltelor de masă lemnoasă pe durate de timp mai lungi de 60 ani, aşa cum am sugerat
la punctul 2.11. Dacă se doreşte un plus de elasticitate

-

-

0

-

Deceniile 1 + 2 +
3 + 4 + 5 + 6 (V6)
56742

-

Volumul de masă lemnoasă disponibil a fi extras cu continuitate în următorii: (m3/an)
20 ani
30 ani
40 ani
50 ani
60 ani
(V2 / 20)
(V3 / 30)
(V4 / 40)
(V5 / 50)
(V6 / 60)
676
811
1419
1135
946

Din exemplul anterior, care este doar modelul unuia
dintre cele mai simple cazuri ce pot fi întâlnite la determinarea posibilităţii de produse principale, constatăm
că, pentru acoperirea tuturor variantelor posibile, ar fi
necesar să se elaboreze un algoritm de calcul extrem de
complex, iar rezultatele obţinute nu vor aduce îmbunătăţiri semnificative, comparativ cu cele obţinute prin
metoda clasică. Astfel, în exemplul anterior, diferenţa
dintre rezultate este de doar 1%.
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Posibilitatea – dată de valoarea
minimă dintre rezultatele prezentate (m3/an)
676

în adoptarea posibilităţii, se poate crea, având la bază
ideile enunţate la punctul 2.12, o platformă interactivă
în cadrul programului de determinare, care să permită
modelarea unor scenarii de dinamică a recoltelor. Iar,
în cazul în care, pe viitor, vor exista resursele necesare
pentru elaborarea unui nou program de calcul AS, poate fi analizată oportunitatea implementării ideilor expuse la punctul 2.13.
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Abstract

Consideration of determining the allowable cut, in AS2007 program, by growth
indicator method

In the article are reported 5 errors of the calculation algorithm, implemented in forests program planning
AS2007, which is determined the growth indicator method. These errors are related to: regeneration period
assigned to the stands with more than 15 years until the exploitability age, setting the time of which are take
into account the stands which become exploitable in the second decade, possible existence of stands having the
exploitability age much smaller than that of the most stands, number and the kind of the increases considered
and volumes estimated to be achieved by the stands at the exploitability age.
However are submitted 5 improvements that can be made to determine the allowable cut of main products,
in production sub-units of regular forest, through growth indicator method. Thus, unlike how to determine,
currently, the growth indicator, using: consistency, composition, regeneration mode, structure and production
class, all from determining moment, it is proposed to calculate another indicator of allowable cut, possibly
called the growth goal indicator, for which calculation to use: normal consistency, goal composition, goal regeneration mode, goal structure and goal production class.
In addition these, were presented: possibility of extending the period of calculation, to ensure continuity, on
more than 60 years; way which may alleviate the possible deficits of available wood, for some decades of the calculation period, by reassessing the regeneration periods of some stands and possibility to take into account the
growth addition which accumulate the stands which are postponed from harvesting at the exploitability age.
Keywords: forest planning, allowable cut of main products, growth indicator method, AS2007 program.
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Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Emil C.
Haș, Monica A. Tod, Andreea C. Andreoiu,
Marcela M. Dragoș, Vasile A. Blaj, Teodor
A. Ene, Doina Silistru, Emil Ichim, Paul M.
Zevedei, Cosmin S. Constantinescu, Sorin
V. Tod, 2014: Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale. 248 p., Ed. Capolavoro Brașov.
Sub auspiciile Ministerului Agriculturii și dezvoltării rurale, a academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” și a Institutului
de Cercetare – Dezvoltare Pajiști Brașov, un colectiv valoros de cercetători, coordonați de către
directorul general I.C. – D.P. Brașov, dr. ing. Teodor Marușca, membru al A.S.A.S., a elaborat o
lucrare fundamentală pentru punerea în valoare
a pajiștilor din România care au o funcție atât de
importantă în dezvoltarea rurală și a mediului
înconjurător.
Cartea este scrisă la nivel academic și în spiritul
standardelor naționale și internaționale privind
habitatele, tipurile de pajiști, tipurile de ecosisteme forestiere sau tipurile de soluri.
Intitulată „Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale”, cartea depășește așteptările prezentând un bogat material informativ, privind
Principiile generale de amenajare a pajiștilor și
cadrul de organizare al lucrărilor (Partea I) și un
excelent Cadru de amenajare (Cap. V), precedat
de complicata Situație teritorială, administrativă și de organizare (Cap. I), precizări importante
privind Organizarea teritoriului (Cap. II) și o detaliată fundamentare științifică a condițiilor geografice, climatice (Cap. III) și de vegetație (Cap.
IV). În acest capitol se remarcă importanța acordată recunoașterii tipurilor de pajiști și a habitatelor de pajiști prin excepționalul determinator
al speciilor erbacee sau lemnoase din vegetația
pajiștilor prin descrierea: formațiilor de pajiști și
a condițiilor ecologice unde trăiesc, a însușirilor
morfologice și biologice, a productivității și a
indicelui de calitate și, mai ales, diferențierea a
155 specii principale de pajiști permanente:
• Cele mai răspândite 80 specii de graminee
și leguminoase perene (tabelul 4.1.);
• 15 specii furajere din alte familii botanice
(Tabelul 4.2.);
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•
•

Răspânidrea a 30 specii de balost (Tabelul 4.3.);
Răspândirea substanței toxice conținute,
actiunea toxică și speciile de animale ce
pot fi intoxicate în cazul a 20 specii toxice
și vătămătoare (Tabelul 4.4.);
• Răspândirea și prin ce dăunează în cazul a
10 specii care dăunează produselor animaliere (Tabelul 4.5.).
Cu totul excepțional este Determinatorul pentru
flora pajiștilor după caractere ușor de recunoscut (Anexa II) cu cele mai reprezentative criterii
de recunoaștere a speciilor de pajiști, cu precizarea unor caracteristici distinctive atât în stadiul
tânăr, cât și în cel de maturitate. Cheile pentru
determinare, diferențiate pentru graminee, leguminoase și alte familii sunt simple și ușor de
utilizat, iar fotografiile alb-negru și color de ansamblu și de detaliu sunt deosebit de relevante.
Sintezele principalelor tipuri de pajiști, după
Țucra, Kovacs, Roșu (1987) (Anexa III) și a principalelor tipuri de habitate cu pajiști (Anexa IV),
după Doniță și colab. (2005) sunt deosebit de
utile, ajutându-i pe proprietarii de pajiști si pe
proiectant la întocmirea proiectelor cu fonduri
de la Uniunea Europeană, iar determinatorul cu
imagini a speciilor lemnoase (arbori și arbuști),
împreună cu sinteza tipurilor de ecosisteme forestiere sunt utile în silvicultură.
Această carte nu este un simplu ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale. Ea este un
tratat de referință a pajiștilor din România, care
concomitent cu asigurarea furajelor pentru animale, are un rol important în:
• Conservarea biodiversității: 60% din
cele 783 tipuri de habitate se întâlnesc
în pajiștile permanente, 70% din cele
3700 specii de plante de pe teritoriul
țării aparțin vegetației pajiștilor și dintre
acestea, 74 specii au dispărut, 485 sunt
amenințate cu dispariția, 200 specii sunt
vulnerabile, 23 sunt declarate monumente ale naturii și 1253 sunt specii rare,
iar dintre speciile de animale sălbatice, 5
specii au dispărut și peste 30 specii sunt
amenințate cu dispariția, avem o floră meliferă și medicinală deosebit de bogată și
indici de biodiversitate mai ridicați ca alte

țări din Europa;
Înfrumusețarea mediului înconjurător,
constituind valoroase spații de recreere;
• Fixarea azotului biologic în agroecosistemele de pajiști (30 kg/ha/an în pajiștile
permanente; 80 kg/ha/an în pajiștile temporare și 160 kg/ha/an pentru leguminoasele perene, după Marușca și colab. 2010);
• Stocarea de 4,7 t. CO2/ha/an în pajiștile
permanente și 4,2 t. CO2/ha/an în pajiștile
temporare, comparativ cu 1,8 t. CO2/ha/an
în culturile cerealiere, repsectiv de 23 milioane pe an în cele 4,9 milioane de pajiști
permanente din țara noastră;
• Reținerea și filtrarea apei pluviale cu efecte protectoare pentru calitatea apei, regularizarea fluxului de apă și a poluanților,
pajiștea fiind cea mai importantă sursă de
reținere și filtrare a apei pluviale după pădure (Dumitrescu și colab. 1979).
Cel mai important capitol (6), prezentat pe
aproape 100 pagini (62-157) aduce precizări
extrem de valoroase și aplicabile, nu numai în
agricultură, ci și în gospodărirea poienilor și
culturilor pentru vânat din fondul forestier și se
referă la organizarea, îmbunătățirea, dotarea și
folosirea pajiștilor. Lucrările de combatere a eroziunii solului, de eliminare a excesului de umiditate, de corectare a reacției solului, de distrugere a mușuroaielor și de îmbunătățire a covorului
ierbos prin fertilizare sau prin supraînsămânțare
și reînsămânțare, stabilite în baza experienței
vaste a autorilor sunt la fel de utile atât pentru
agricultură, cât și pentru silvicultură.
Prin urmare, această carte valoroasă nu trebuie
să lipsească din biblioteca ICAS-ului București,
a stațiunilor ICAS din teritoriu și, mai ales din
dotarea proiectanților de amenajare a pădurilor
și a inginerilor silvici din ocoalele silvice care beneficiază astfel de un îndrumar prețios pentru
gospodărirea durabilă a patrimoniului forestier.
De asemenea, având în vedere că domnul
dr.ing. Teodor Marușca este un vechi și constant
colaborator al ICAS-ului și membru activ în Societatea Progresul Silvic, se cuvine pe merit și
premierea cărții pentru contribuția deosebită la
progresul silviculturii.
•
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Ștefan Bogdan Candrea Bozga, Adrian Victor Indreica, Gabriel Lazăr. 2013: Flori din
pădurile României. 496 p. Ed. Green Steps
Brașov

O carte strălucitoare, prin conținutul ingenios
concentrat și rațional redat, dar și prin calitatea
de excepție a celor 425 fotografii color, executate cu măiestrie fotografică, dar și cu inteligență
de către specialiștii în botanică.
Un ghid ilustrat care cucerește instantaneu orice amenajist preocupat de studiul condițiilor
staționale, prin intermediul speciilor indicatorae, orice naturalist implicat în ocrotirea la nivel
național ori european a speciilor incluse în „Lista roșie a plantelor din România” sau în „Cartea
roșie a plantelor vasculare din România”, orice
specialist antrenat în cercetarea tipurilor de
habitate Natura 2000 sau orice inginer silvic res-

Recenzie
ponsabil de îngrijirea și conducerea pădurilor în
raport cu tipurile de pătură ierboasă și formații
forestiere, indicate de speciile caracteristice.
Agențiile județene de protecție a mediului, dar
și direcțiile silvice au la dispoziție, în capitolul
6, o situație a răspândirii speiilor rare pe județe.
Principala cheie de utilizare a ghidului este simplă și practică: culoarea predominantă a florilor,
capsulelor sau sporangilor, indicată prin 6 pete
marcate pe marginea cărții: albe, galbene, roșii,
albastre, verzi și maro. Astfel, orice botanist ori
iubitor al naturii poate identifica o plantă, având
flori de o anumită culoare, după fotografia relevantă și după caracterele care le individualizează, scrise în partea de jos a imaginii.
Cartea este deosebit de actuală și de valoroasă,
prezentând într-o formă esențializată în tabele,
informații de ultimă oră privind denumirea speciilor, după Ciocârlan (2000) în „Flora ilustrată a
României– Pterydophyta et Spermatophyta” și
după Mohan (2004) în „Briofite din România”,
apartenența lor la diferite categorii, specii protejate la nivel european și național, specii endemice sau specii incluse în Lista roșie ori Cartea
roșie românească, după Oltean et al. (1994)
și Dihoru et Negrean (2009) și gruparea lor pe
habitate forestiere, după Doniță et al. (2005)

sau pe tipuri de pătură erbacee, după Beldie et
Chiriță (1967).
Este de asemenea interesantă, elaborarea în
premieră a listei cu speciile care pot avea flori de
culori diverse (Capitolul 7).
Foarte util și practic este indexul alfabetic al denumirilor științifice și populare care conduce la
numărul curent al planșelor din carte.
Literatura silvică se îmbogățește cu o capodoperă de referință, extrem de necesară pentru cunoașterea și gospodărirea pădurilor din
România. Autorii cărții sunt domnii dr.ing.
Ștefan Bogdan Candrea Bozga, șef lucrări și
dr.ing. Adrian Victor Indreica, cadre didactice
ale Facultății de Silvicultură din Brașov și șeful
secției de proiectare-amenajări silvice de la ICAS
Brașov, domnul ing. Gabriel Lazăr.
Acești tineri specialiști talentați și pasionați de
natură, membri ai Societății Progresul Silvic,
care au dedicat pădurii „cinci ani de căutări
pline de satisfacții” care i-au „purtat din arida
silvostepă dobrogeană până în mijlocul rariștilor
pre-sub-alpine de zâmbru de pe crestele
Carpaților” merită pe deplin admirația noastră
și, mai ales, un premiu substanțial al Societății
Progresul Silvic.
Valentin Bolea
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Prelucrarea lemnului

Effect of beech log diameter on the band saw
capacity and sawmill production
OCTAVIA ZELENIUC

1. Introducere

sawn hardwood producers in the Temperate Region after China, USA, Russia and Turkey with a share marIn Europe, forests cover about 45% of total land area
ket of 14.5% from total Europe production (UNECE
(over 1 billion ha), ranging from 0 in Monaco to 73% in
2014) (Fig. 1). A significant decrease in sawn timber
Finland, 29% in Romania, representing about 25% of
production started after 2008 and European sawmills
the global forest area. Forest area in Europe is dominatfind themselves trapped between a persistently high
ed by the Russian Federation, which is about 80% of Euraw material cost and lowered global market prices for
rope’s forest area (FAO 2011). From the total European
sawnwood (UNECE 2012).
forest area, 52 % is designated primarily for production
(57 % excluding the Russian Federation), compared
with a global average of 30%.Industrial wood removals in Europe, excluding the Russian Federation, represent about 24 % of the world’s total wood, registering
a slight increase between 1996 and 2006 followed by a
decrease due to declining demand for wood (FAO 2011).
The world roundwood amounts to some 3.5 billion m3,
less than 50% (1.6 billion m3) consisting of industrial
wood, balanced by fuel wood (FC 2014).
Forest covers over 6.3 million ha in Romania (26.7%
of the land). The most representative species are hardwoods with 70.23% (out of which beech is 31%, oaks
Fig. 1. Evolution of sawn hardwood timber production and export in
18% and 21% hard and soft broad-leaves), followed by
Europe (including Russia) and in Romania(source FAO 2013)
softwoods (conifers) 29.77%. Within the softwood species, the share of Silver fir has been reduced over the Sawmilling was a top industry in Romania northern
last decades and Norway spruce now represents 74.6% and central parts of the country and is still a domiof total softwood area (INS 2000, 2006). A substantial nant industry in many regions due to the accessibility
increasing of harvested softwoods volume could be no- to harvesting. In the northern regions of the country
ticed until 2004, followed by a decreasing tendency in softwoods are especially harvest while in central parts
favor of beech roundwood. Between 1991 and 2008 the hardwoods, mostly European beech (Fagus sylvatica)
wood harvested (roundwood) varied between 12.6 and which is the most representative species. Beech is one
17.5 mil m3, the allowable cut rising from 15.5 to 18.5 of the most important hardwoods of Western and Cenmil m3 (Borlea & Radu 2010). The timber production tral Europe, but also in northern and Eastern Europe
was reported at 3.8 mil m3 in 2010 (of this 1.6 mil m3 (Rendle 2001). The beech sawn wood is often steamed
hardwoods) from a total production of 9.5 mil m3 round immediately after conversion, which gives it a warm
reddish-brown color and covers the oxidative or biowood (FAO 2011).
logical discoloration (Chira et al. 2001). According to
The internal market cannot absorb the entire produc- Gibbs (2005), beech wood is relatively consistent and
tion of sawn timber and Romania remained an impor- cheap, thereforeis used for a variety of purposes includtant exporter, especially in the Middle East markets, ing floors, furniture, veneer, plywood and in joinery too.
of softwood timber for construction and beech timber Beech is also used as a fuel wood and is a good raw mafor furniture industry. Romania along with France rep- terial for toys, wood turning and lollipop sticks (Nylinresents the main hardwood timber producers within der & Woxblom 2005).
the EOS, accounting for 25.3% of the total production
(Țucunel 2011). Romania is included in the top-five of The harvesting and wood processing sector is fully
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privatised and there are more than 300 enterprises
with more than 50 employees performing timber processing (except furniture sector) (Abrudan et al. 2009).
More than 7000 equipment process the logs in timber,
with capacities ranging from 8-10 m3 to thousands m3/
day (Sbera 2006). Horizontal or vertical band saws are
mostly used in the round wood cutting, but there are
still some companies that use also the frame saw especially for softwoods.Bandsawing is an economic way of
cutting logs, offering a major advantage of producing
more boards due to the narrower kerfs used compared
to the frame saw. There are severaladvantages that
made the bandsaw to be preferred by sawmills: sawing
at a high speed, during the sawing process the angle of
the teeth remain in the same position and move constantly in the same direction in relation to log, high
blade strain, narrow kerf leading tolow roughness of
cut surfacesand reduced energy consumption (Sandvik
1999). The processing of logs is less noisy anda better
quality of sawed surface is obtained. Like any process
there are also disadvantages related to preparation of
machine-tools andsawing accuracy which is influenced
by the free saw blade length, guiding device and blade
characteristics. By increasing operational times the
sawing mill could drastically improve its productivity.
The band saw capacity depends on the log characteristics (quality, dimensions), sawing parameters (cutting speed, feed speed), machine-tools characteristics
(wheel diameter, blade thickness and teeth), organisation place and sawyer qualification. There is a correlation between sawing parameters and processing time
(Aleksov & Vukičević 1988).
The objective of this research was to evaluate the bandsaw capacity related to different beech log diameters
and how is influenced by the global time of sawing process (including real time for sawing, time for maintenance and interruptions caused by objective and subjective factors).

2. Materials and methods

The study is carried out on 30 logs with five different
diameters selected from a sawmill form eastern part of
Romania, which process especially beech logs. The logs
are graded depending on quality and diameter.
Equipment
The equipment used for research was a log vertical bandsaw (BS) of 1400 mm wheel diameter, with electroniccontrol hydraulic blade tensioning unit, hydraulic log
turners and carriage with hydraulic-cylinder controlled
moving hooks with four rotating devices and simultaneous controls for log centering. The characteristics of
sawing process are presented in Table 1.
Tabel 1.Vertical bandsaw and sawing process characteristics
Technical characteristics
Wheel diameter (Dv)
Rotating speed (n)
Max log length (L)
Max. cutting high

UM
mm
rpm
mm
mm

Values
1400
min.450; max. 950
5000
1100

Technical characteristics
Cutting speed (vt)
Feed speed
Carriage return speed (Ur)
Main power (P)
Saw blade length
Saw blade thickness
Saw blade width
Tooth pitch (p)
Tooth high (h=0.3xp)
Surface gap between two consecutive teeth (Ag=pxh/2)
Compaction coefficient sawdust
in the blade tooth gap (cr)
Average log diameter (dm)
Average log length (Lm)
Average timber thickness (gm)
Average timber yield
Number of cutting/log (zt)
Cutting high (ht=0.75xdm)

UM
m/s
m/min
m/min
kW
mm
mm
mm
mm
mm

Values
33
28
95 (min 70; max.120)
90
min 9250; max. 9500
1,47
206
50
15

mm2

375

for
hardwood
species
cm
m
mm
%
no
mm

1.8
45
3.4
29
62
11
300

Bandsaw feed speed
The feed speed was established based on the blade characteristics, using the formula (1) (Ene & Tătar 2008):
,m/min (1).
Bandsaw capacity evaluation
The bandsaw cutting capacity is influenced by factors
like: the log quality and dimensions, technical state and
characteristics of equipment (feed speed, cutting speed,
carriage return speed) and operator ability and knowledge in taking decisions regarding the sawing pattern.
The correlation between all these factors are expressed
in formulas used to determine the BS capacity, presented below.
From each category of diameter was cut six logs obtaining boards with an average nominal thickness of 29
mm according to the sawmill orders. For each log was
calculated the total sawing time, based on the formulasshown below and measurements performed during
the sawing process.
Log bandsaw capacity was evaluated by the number and
volume of logs processed per shift (8 hours), using following formulas:
, pieces/hour (2)
, m3/shift (3)
where,
T
-time for which is evaluated the bandsaw capacity, 480 min,
Vb
-log volume, m3,
Nb
-number of sawed logs,
tb
-log sawing time, min,
k
-rate of bandsaw use, depending on the
equipment characteristics (ke) and work place organisation (kw) – 0.84,
(4)
, min (4.1)
, min (4.2)
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, min (5)
, min (6)
, min (7)
The meaning of all terms included in formulas and the
results are presented in Table 2.

3. Results and discussion

Bandsaw feed speed
The feed speed was established at a value of 28 m/min
limited by the blade parameters. The feed speed may
increase at a maximum value of 38m/min related to
the BS power, knowing that the BS capacity increases

linearly with feed speed (Ištvanić et al. 2009). The high
feed speed determines the saw blade deviation from
the vertical plane, leading to uneven thickness of the
resulted boards thus, decreasing the quality of the surfaces processed.
Bandsaw capacity
The bandsaw capacity, expressed in number of sawed
log/shift and volume of log/shift, ranged from 132.63
to 52.98 logs and 30.5 m3 to 52.4 m3, respectively.
All parameters of sawing process, the time for all operations needed for log sawing during a shift are summarized in Table 2.

Table 2. Log characteristics and the sawing time
Characteristics
Log diameter
Log length
Log volume
Total working time
Downtime
(blade tensioning, lubrification, accidental interruptions, others)
Uptime,
Time for log preparation
before positioning on the carriage at first cut
Log sawing time (Ʃt)(calculated)
• effective log sawing time, depending on log length (Lm), feed
speed (Ua) and number of cutting/log (zt)
• time for empty carriage returning, depending on the log length
(Lm), carriage return speed (Ur) and number of cutting/log (zt)
• time for releasing the last sawn board and feeding with new log
• time for setting the log a a new position on the carriage
• average number of times that the log was turned during sawing
depending on the sawing pattern
Number of sawed log
Band saw capacity

UM
D, cm
L, m
V, m3
T, min

30
3.3
0.230
-

35
3.3
0.317
-

Values
40
3.3
0.439
-

50
3.5
0.686
-

60
3.5
0.989
-

Average
43
3.4
0.532
480

T0, min

-

-

-

-

-

51

Tf, min

-

-

-

-

-

429

Tfi, min

-

-

-

-

-

24

tb, min

3.04

3.56

4.75

6.24

7.61

5.04

tt, min

1.06

1.18

1.41

1.75

2.0

1.48

tr, min

0.41

0.45

0.54

0.66

0.76

0.56

te, min
tf, min

0.25
0.33

0.25
0.42

0.3
0.50

0.35
0.58

0.35
0.75

0.30
0.52

nr

4

4

5

6

6

5

Nb,log/shift
Qb,m3log/
shift

132.63

113.26

84.88

64.62

52.98

89.67

30.5

35.9

37.26

44.33

52.4

40.08

The bandsaw capacity and consequently production capacity reached the highest value at bigger log diameter
of 60 cm, at a constant feed speed (Fig.2A). There is a
linear dependency between BS capacity and log diameter with a confidence factor R2=0.95 (Fig 3B). Logs with
larger diameter have greater volume and even they are

A

sawed with reduced feed speed, the BS achieved greater capacity than in case of small log diameter and high
feed speed (Ištvanić et al. 2009). Increasing the log diameter led to an increase of total sawing time and decrease of number of sawed logs (Fig.2 B).

B

Fig. 2.A. Influence of log diameter on the bandsaw capacity and production capacity

B. Time for log sawing and number of sawed logs
achieved for each log diameter
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All factors that influenced the BS capacity are important
but keeping constant the band saw characteristics,and
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log length, the factors that can be varied in certain limit are those connected to the sawyer decisions. Hence,
the rate of band saw use (k) and time for manipulation
of log (tr, tf and nf ), could be improved determining an
increase of BS capacity between 2% and 19%. Greater
increase was achieved by adjusting the rate of BS utilisation from 0.84 to 1 (ideally case), no matter the log
diameter used (Fig. 3A). This assumes to have readyprepared log for sawing during entire shift of 8 hours,
rapidly changing of a new blade and no accidents, or
other unexpected interruptions.
After a log is loaded on the carriage, the sawyer will
determine the appropriate log opening face by rotating

the log. The aim is to maximize the yield by appropriate
position of log for sawing in a short time. To achieve
more timber value, the log should be positioned so that
the defects are located on the edges of potential sawing
faces so that they can be easily removed during the edging process (Lin 2011). The average log sawing time and
the number of times that the log is turned during the
sawing process is influenced by the log diameter and
quality and can be a measure of the sawing eficiency.
In the manipulation time for log sawing the number of
log turning (nf ) was established at 4 at lower diameters,
which is in agreement with Lin et al. (2011) and 6 for
the larger diameters (Table 2).

A.

B.

Fig. 3. A. Influence of band saw rate use on the band saw capacity at two different diameters;

B. Linear dependency on the bandsaw capacity on log Improving the rate of band saw use and decreasing time
diameter at different carriage speed return.
for log manipulation improvesignificantly the band saw
capacity.
Regarding the time for empty carriage returning at a
constant log length (tr), this could be minimised by increasing the carriage speed. An increase to the maxi- References
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4. Conclusions

The log diameter influenced in a great extend the band
saw capacity and the sawmill production, which increased with diameter and log volume, respectively.
During the log sawing, the sawyer actions are critical
for bandsaw capacity, which depends on the decision
made concerning the log turning and empty carriage
speed return. Both depend greatly on the log diameter
and quality and knowledge of sawyer in making decision in favor of capacity or timber quality.
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Abstract

Effect of beech log diameter on the band saw capacity and sawmill production

Sawmilling was a top industry in northern and central parts of Romania and is still a dominant industry in
many regions because of accessibility to harvesting. Horizontal or vertical band saws are used in roundwood
cutting, but there are still some companies that use also frame saw especially for softwoods. Increasing productivity in terms of number of cut logs, operational times or feed speeds, depends on the band saw characteristics, sawing parameters and size and log quality. The band saw (BS) capacity related to different beech log
diameters and sawing time was evaluated. The study is based on common beech trees harvested in Romania,
with diameters ranging from 30 cm to 60 cm with an average value of 43 cm. Results showed that is a linear
dependency between BS capacity and log diameter, capacity increase with diameter even at lower feed speed
compared to smaller log diameter. The BS capacity in certain limit is influenced by the sawyer decisions regarding the sawing time. Hence, by improving the rate of BS use (k) and time for manipulation of log (tr, tf and nf),
the BS capacity could increase between 2% and 19%.
Keywords: forest, log, sawmill, band saw, sawing time, band saw capacity.

În România pădurile ocupă peste 6,3 mil. ha,
foioasele reprezentând 70,23% (din care 31%
fag, 18% stejar și 21% alte foioase tari şi moi),
urmate de răşinoase cu 29,77%.
România este inclusă în cei cinci mari producători de cherestea de foioase în regiunea temperată, după China, Statele Unite ale Americii,
Rusia și Turcia, cu o cotă de piață de 14,5% din
producția totală a Europei (UNECE 2014). Sectorul de recoltare şi prelucrare a lemnului este
complet privatizat şi există mai mult de 300 de
întreprinderi cu mai mult de 50 de angajaţi care
prelucrează lemnul (cu excepţia mobilierului)
(Abrudan et al. 2009). Ferăstraiele cu bandă
orizontale sau verticale sunt cel mai frecvent
utilizate în debitarea lemnului rotund, dar există încă unele companii care utilizează gaterul
vertical în special pentru răşinoase.
Obiectivul acestei cercetări a fost de a evalua
capacitatea ferăstrăului panglică în raport cu
diferite diametre ale buştenilor și de modul în
care aceasta este influențată de durata totală
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Rezumat
a procesului de debitare. Studiul s-a realizat
pe 30 de buşteni cu cinci diametre diferite, selectaţi dintr-o fabrică de cherestea din zona de
est a României, care debitează buşteni de fag.
Echipamentul utilizat la debitarea buştenilor
a fost un ferăstrău panglică vertical (BS) 1400
mm (FP).
Din fiecare categorie de diametru au fost tăiaţi
șase buşteni obţinându-se cherestea cu o grosime medie nominală de 29 mm. Pentru fiecare
buştean s-a calculat timpul total de debitare, pe
baza formulelor de calcul prezentate și măsurătorilor efectuate în timpul procesului de tăiere.
Viteza de avans a fost stabilită la o valoare de
28m/min limitată fiind de parametrii pânzei
panglică.
Capacitatea FP, exprimată în număr buşteni
debitaţi/schimb și volum de buşteni/schimb,
a variat între 132,63-52,98 buşteni și respectiv 30,5m3-52,4 m3. Capacitatea FP și, în
consecință, capacitatea de producţie a atins cea
mai mare valoare pentru buştenii cu diametrul

cel mai mare de 60 cm, la o viteză de avans constantă. Există o dependență liniară între capacitate FP și diametrul buşteanului cu un factor de
încredere R2 = 0,95.
Toți factorii care au influențat capacitatea FP
sunt importanţi, dar păstrând constante caracteristicile FP și lungimea buşteanului, factorii
care pot varia în anumite limite sunt cei care
depind de deciziile operatorului FP. Astfel, coeficientul de utilizare a FP (k) și timpul pentru
manipularea buşteanului (tr, tf și nf), ar putea fi îmbunătățiţi, determinând o creștere a
capacității FP între 2% și 19%. Scopul este de a
maximiza indicele de utilizare a FP prin obţinerea unei poziţii corespunzătoare a buşteanului
în timpul debitării, în timp scurt. Timpul mediu
de debitare şi numărul de întoarceri ale buşteanului în timpul debitării sunt influenţate de
diametrul şi calitatea buşteanului şi constituie o
măsură a eficienţei procesului de debitare.
Cuvinte cheie: pădure, bușteni, gater, capacitatea fierăstrăului panglică, timp de tăiere
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Cultura arbuştilor

Consideraţii privind crearea unor culturi intensive
de arbuşti fructiferi, în Ocolul Silvic Deva
EUGEN POPESCU

1. Introducere

Necesitatea împărţirii OS Simeria, aşa cum s-a mai
menţionat (Popescu, N., 1984, 2014) s-a datorat suprafeţei mari, 24947 ha din 1965, dispersată pe un teritoriu de peste 74000 ha, cu 1100 km lizieră, în raza a 75
localităţi, 12 primării, din care 4 oraşe (Deva, Simeria,
Călan şi Hunedoara) şi 15 CAP-uri. Pădurile erau gospodărite în 25 cantoane silvice şi 6 brigăzi. Faţă de această situaţie deosebită privind dispersiunea pădurilor, în
perioada 1966-1969 s-au întocmit cercetări, documentaţii şi memorii privind stabilirea numărului optim de
personal de pază şi gospodărire în funcţie de: accesibilitatea pădurii, kilometri de lizieră, numărul de localităţi
în care sunt dispersate pădurile, volumul de lucrări din
cantoane şi numărul de acte de contravenţie întocmite
de personalul silvic.
Asemenea documentaţii au fost trimise şi susţinute de
mai multe ori de şeful ocolului silvic către Inspectoratul
Silvic Hunedoara şi Departamentul Silviculturii care,
în final au completat instrucţiunile în vigoare privind
arondarea pădurii pe cantoane şi brigăzi, iar Ocolului
Silvic Simeria i s-au repartizat două posturi de brigadier şi şase posturi de pădurar. Din aceste considerente
s-a aprobat în 1980 scindarea fostului Ocol Silvic Simeria în două, constituindu-se Ocolul Silvic Deva-Şoimuş
care gospodărea o parte din pădurile din zona Munţilor
Apuseni şi Ocolul Silvic Simeria cu pădurile răspândite
pe ultimele ramificaţii ale munţilor Poiana Ruscă.
În aceste condiţii, prin reducerea numărului de cantoane şi brigăzi s-a putut îndruma şi controla mai eficient
personalul de teren de către cadrele tehnice, crescând
astfel calitatea lucrărilor, organizându-se cercetări şi
experimentări de către inginerii din cadrul ocolului.

2. Necesitatea înfiinţării unor culturi
intensive de arbuşti fructiferi

În vederea realizării planului pentru export al ocolului
silvic, s-a pus problema înfiinţării unor culturi intensive de arbuşti fructiferi.
Realizarea acestor culturi în raza ocolului se impunea
datorită următoarelor considerente:

»» majorarea planului la export,ce provenea din achiziţia de fructe de pădure;
»» diminuarea resurselor naturale de arbuşti fructiferi,
în special de mur, cu cca. 10-15% anual datorată curăţirii păşunilor;
»» fluctuaţia recoltelor la fructele de pădure de la un an
la altul, din cauza îngheţurilor târzii sau timpurii, a
secetei din timpul sezonului de vegetaţie sau a gerurilor excesive din iernile cu zăpadă puţină;
»» evitarea implicării personalului în activităţile de exploatare a pădurilor, pentru realizarea de produse
semifinite, ceea ce conducea la tăieri ilegale produse
pădurii;
»» din cauza numărului mare de localităţi, cu mulţi locuitori, afluxul populaţiei creştea spre zonele cu fructe de pădure şi paza acestora nu se putea realiza;
»» extinderea poluării pe cca. 4000-5000 ha produsă
de Combinatele Călan, Hunedoara, Chişcădaga şi
Termocentrala Mintia, a cărui efect cumulativ a determinat diminuarea producţiei de fructe de pădure,
precum şi deprecierea acestora.
Din considerentele arătate mai sus s-a propus, ca în
baza documentării din literatura de specialitate şi a
deplasării subsemnatului la Instituitul de Cercetare şi
Producţie Pomicolă Mărăcineni – Piteşti (ICPP), să se
înfiinţeze în anul 1983, o suprafaţă de 1ha mur, fiind
prima cultură de mur selecţionat (fără ghimpi) din
bazinul central al Transilvaniei. Această cultură a fost
amplasată pe un teren pregătit anterior, în suprafaţă
de 8ha (Foto 1), la poalele Munţilor Metaliferi, în zona
dealurilor, în bazinul Certej, punctul Mireşu, la 15km
de Municipiul Deva, pe un teren adăpostit din trei părţi
de pădure, cu pantă redusă (2-5G) şi expoziţie însorită,
ferit de curenţii reci şi vânturi puternice.
Puieţii de arbuşti necesari celor 8 ha au fost procuraţi
fără repartiţie ministerială, de-a lungul celor trei ani
de la ICPP Mărăcineni, cu sprijinul Dr. ing. Mircea BOTEZ şi Dr. ing. Gh. MLADIN, iar pentru completarea suprafeţelor necesare realizării culturilor s-a obţinut un
schimb de teren pe 2,5 ha cu acordul Consiliului Local
al Comunei Certejul de Sus – primar Prof. Constantin
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COTAR, de susţinerea căruia ocolul silvic a beneficiat
de-a lungul anilor în gospodărirea fondului forestier de
stat şi comunal.

cioatelor, mobilizarea solului pe rândurile arbuştilor
fructiferi şi a culesului fructelor, s-a realizat o clădire
necesară adăpostului muncitorilor şi a cazării familiei
pădurarului titular de canton (Foto1).

Foto 1. Amplasarea culturilor de arbuşti fructiferi în zona Certej

3. Realizarea cartărilor staţionale şi
aplicarea măsurilor ameliorative

Foto 2. Pregătirea terenului din pepinieră, cu amplasarea şpalierilor
pentru cultura murului selecţionat

Pe terenul pregătit pentru cultura de arbuşti fructiferi
s-a făcut o cartare staţională amănunţită de către OSPA
Deva, ing. O. SOLOMON, dr. A. JAMPA cu determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale solului. Rezultatele analizelor au fost comparate cu cerinţele ecologice
ale arbuştilor (mur, afin, zmeur şi coacăz), stabilindu-se
deopotrivă măsuri de ameliorare ce trebuiau luate.
Astfel, au fost comparate principalele cerinţe ecologice
ale murului cu caracteristicile staţionale identificate în
studiu (Tabelul 1) şi s-au prevăzut măsuri ameliorative
privind: îngroparea lujerilor toamna din cauza temperaturilor scăzute de peste iarnă, orientarea rândurilor
pe direcţia Nord-Sud (Foto 2) pentru realizarea microclimatului optim, irigarea culturilor pentru suplimentarea deficitului de apa din sol, aplicarea de îngrăşăminte organice şi chimice, amendamente calcaroase pentru
suplimentarea deficitului din sol.
În vederea asigurării defrişării pădurii, cu scoaterea

S-a efectuat defrişarea pădurii, scoaterea manuală a
cioatelor, nivelarea şi fertilizarea terenului cu 40-50
t/ha gunoi de pasăre, amplasarea şpalierilor din lemn
pentru cultura de mur selecţionat, plantarea la distanţe de 2,5 m între rânduri şi 2 m pe rând (2000 buc/ha).
În ceea ce priveşte irigarea culturii, aceasta a fost necesară întrucât lipsa de apă influenţa polenizarea, dezvoltarea fructelor, iar o parte nu ajungeau la maturitate
şi se uscau. Lipsa de apă influenţa şi producţia anului
următor.
Întrucât în amonte de Pepiniera Mireşu exista la 1,4 km
un lac în suprafaţa de 1,5 ha rezultat de la Exploatarea
Minieră Certej, au fost determinate principalele caracteristici fizico-chimice ale apei (Tabel 2), constatânduse că aceasta poate fi folosită la irigat şi la creşterea peştelui, în special a crapului şi chiar a păstrăvului curcubeu. Astfel, a fost populat lacul Mireşu cu crap adus de
la Zau de Câmpie care s-a dezvoltat normal.

Tabelul 1. Cerinţele ecologice ale murului selecţionat, caracteristicile staţionale ale pepinierei Mireşu şi măsurile ameliorative recomandate
Temperatura
– Suma temperaturilor
din sezonul de vegetaţie >
1700oC;
– Temperatura min > 15oC;

Suma temperaturilor din sezonul de vegetaţie > 2000oC

Lumina

Umiditatea
Cerinţele ecologice ale murului
– precipitaţii – 750mm, repartiza– Locuri însorite pentru obţinete uniform în sezonul de vegetaţie;
rea de producţii mari (18-20t/
– mare consumator de apă;
ha) şi fructe de calitate, dulci,
– nu suportă execusl de umidiintens colorate şi cu aromă;
tate;
Caracteristicile staţioanale pentru pepiniera Mireşu
Expoziţie sudică, sud-estică
Nr. anual mediu de zile senine – 100

Pma=800mm;
Pp sezon veg. = 500mm;
IV= 60mm, V=100mm, VI=120mm,
VII=80mm, VIII=80mm, IX=60mm

Solul
– soluri semigrele, argilo-nisipoase, bogate
în substanţe nutritive: P2O5 – 12-25mg, K2O –
30-40mg, Mg – 12-15mg/100mg sol;
– pânza freatică sub 0.6-0.7m
Sol podzolic, argilo-iluvial, pseudogleizat,
textura mijlocie lutonisipoasă (0-50cm); conţinut scăzut de humus (1-0,6%); pH=4,4-4,5;
foarte slab aprovizionat cu fosfor (2-20ppm k)
şi potasiu (41,5-132,8ppm k); grad de saturare
în baze scăzut (14-28%)

Măsuri ameliorative recomandate
Protejarea lujerilor în perioada de iarnă, prin îngropare
sau acoperire cu paie şi polietilenă;
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Orientarea rândurilor pe direcţia Nord-Sud

Irigarea în perioada de secetoasă
Iulie-septembrie

– aplicarea de amendamente calcaroase – dolomită de Zlaşti (13t/ha);
– îngrăşăminte organice (50t/ha);
– îngrăşăminte chimice*
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* Na P K
– pentru sola de mur pe spalier kg/ha 130 53 48
– pentru sola de coacăz kg/ha 130 86 76

– pentru sola cu porumb kg/ha 186 89 68
– pentru sola cu mur fără spalier kg/ha 130 95 72
– pentru pepinieră kg/ha 130 95 96

Tabelul 2. Caracteristicile fizico-chimice ale apei din Iazul Mireşu
Valori (mg/l)
Iaz Mireşu
Valori limită (cat. III) pt. irigaţii
Valori limită (cat. III)
pt. piscicultură

Suspensii totale
46-67
-

Reziduuri fixe
193-196
1200

Cupru
0,0375-0,0250
3,0

Sulfaţi
39,84 – 40,28
400

pH
7,5-7,9
6,5-9,0

-

1200

0,1

400

6,5-8,5

Irigarea culturii de arbuşti s-a făcut prin construirea
pe o lungime de 1400 m a unei conducte cu diametru
de 145 mm executată de Exploatarea Minieră Certej în
mod gratuit. Colectarea apei s-a făcut în 6 bazine cu o
capacitate totală de 350 mc, situate în amonte de cultură la o diferenţă de nivel de 3 m. Diferenţa de nivel dintre bazine şi partea din aval a culturii era de 19 m, fapt
ce ne-a determinat să adoptăm irigarea prin picurare
în partea din amonte, unde presiunea era mai mică, urmată de irigarea prin brazde, iar în treimea inferioară,
irigarea prin aspersiune.
În funcţie de comportarea acestora, în condiţiile staţionale respective se vor putea extinde în următorii ani
cele mai productive soiuri şi cu cele mai bune calităţi
organoleptice, în staţiuni similare din agricultură şi silvicultură.

4. Agrotehnica aplicată

kg/ha superfosfat. Înflorirea se produce spre sfârşitul
lunii mai, începutul lunii iunie (Foto 3), iar recoltarea
începe la jumătatea lunii august, după ce s-a ridicat roua,
fructele putând fi păstrate proaspete 2-3 zile la temperatura de 2-3OC, un muncitor recoltând cca. 60-70 kg/zi.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor s-a făcut împotriva
ruginii şi putregaiului cenuşiu.
Irigarea se făcea chiar şi primăvara când se constata lipsa de umiditate şi se continua în sezonul de vegetaţie
cu o nouă udare de 200-400 mc la ha. Când toamnele
erau secetoase s-a executat o irigare de aprovizionare
cu 6-700 mc la ha. Astfel până în anul 1985 era cultivată suprafaţa de 6 ha, din care: afin – 1 ha,zmeur – 1 ha,
mur selecționat 4 ha, din următoarele soiuri:
The Thorfree pe 3,0 hectare, fiind cel mai rezistent la
ger şi care a realizat 9,5 t/ha (Foto 3 şi 4);

Plantarea s-a realizat în gropi de 50x50x30 cm, la fiecare puiet plantat adăugându-se 5-6 kg mraniţă, 20-30 g
superfosfat, 10-15 g sare potasică şi 20 g azotat.
Întreţinerea culturii între rânduri s-a făcut cu tractorul
445V dotat cu rotosapă, menţinându-se ogor negru tot
timpul anului, prin 7-8 intervenţii, iar întreţinerea pe
rânduri s-a realizat manual.

Foto 4. Inflorescenţe de mur

Evergreen pe 0,5 ha, mai sensibil la ger şi mai puţin
productiv (7,2 /ha);
Loganberry, soi viguros, sensibil la ger şi foarte rezistent la boli;
Boysenberry;
Smoothstem;
S-au mai executat în Pepiniera Mireşu şi la Săcărâmb
Foto 3. Cultură de mur înflorit pe şpalieri
culturi comparative de testare pentru Podişul TransilTăierile de formare s-au executat după plantare, prin vaniei din următoarele specii:
scurtarea tulpinilor la 15-20 cm, iar în anul al doilea au »» afin – 18 soiuri (Foto 5);
fost alese două-trei ramuri care se menţin la lungimea »» zmeur – 16 soiuri;
de 1,0-1,3 m, iar tăierile de rodire se executa vara, când
se aleg 5-7 lăstari de 50-70 cm lungime care se conduc »» coacăz negru – 13 soiuri (Foto 6);
pe şpalieri. După doi ani, s-a executat o fertilizare cu »» coacăz roşu – 12 soiri (Foto 6);
30-40 t/ha gunoi pasăre, 300 kg/ha sare potasică şi 250 »» mur – 5 soiuri.
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Pentru amenajarea unor spaţii verzi în jurul clădirilor construite (sedii de cantoane şi brigăzi) a fost înfiinţată o „mini pepinieră” cu diverse specii ornamentale (Chamecyparis lawsoniana „Ellwoodii”, Ch. law.
„Ellwood`s Gold”, Ch. pisifera „Boulevard”, Juniperus media „Old Gold”, Juniperus squamata „Meyeri”, ș.a. (Foto 7)

Foto 5. Fructe de afin soiul “Thorfree”

Foto 7. Specii ornamentale cultivate în pepinieră

5. Concluzii

Foto 6. Cultură de coacăz negru şi roşu

Au fost obţinute producţii, în anul al 4-lea şi 5-lea de
la plantare, ce au variat între 10 şi 12 t/ha. Durata de
recuperare a investiţiei a fost de 3 ani, la o producţie
medie de 10 t/ha/an, iar pentru un ciclu de 10 ani urma
să se obţină un beneficiu de 643000 lei/ha în valori calculate pentru anul 1984.
Pentru cultura de afin, cu o capacitate de producţie de 6
t/ha/an durata de recuperare a investiţiei a fost calculată la 2 ani, cu un beneficiu de 940000 lei/ha, la un ciclu
de producţie de 15 ani.
Cu toate că ciclul de producţie pentru aceste culturi superintensive era de 12-15 ani, ele au fost însă dezafectate („casate”) după anul 1990, „valorificându-se” conductele de aducţiune şi bazinele de stocare a apei, materialul
lemnos din şpalieri, gardul din plasă sârmă, tractorul
legumicol, ş.a., fără nici un fel de justificare tehnnicoeconomică, cu excepţia a 0,48 ha cultură de afin în Săcărâmb, neîntreţinut, care în anul 2014 are vârsta de 30
ani şi nu mai produce nimic pentru ocolul silvic.
Introducerea pentru prima dată a cătinei în cultură
în judeţul Hunedoara s-a făcut în anul 1973 cu puieţi
aduşi în Pepiniera Bejan – Deva, a căror provenienţă
o constituiau butaşii şi marcotele aduse de pe Valea
Prahovei, din zona Comarnic-Breaza. Astfel puieţii rezultaţi au fost folosiţi la plantaţiile experimentale de
consolidare a haldelor de steril din Deva, Mintia, Certej,
Făierag şi Săcărâmb.
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În baza rezultatelor obţinute în cultura arbuştilor fructiferi, unde s-au aplicat studiile Institutului de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mărăcineni, a experienţei
acumulate de către personalul Ocolului Silvic Deva şi
aplicate în cadrul Pepinierei Mireşu, recomandăm înfiinţarea unor culturi concentrate pe anumite terenuri
unde există o concordanţă între cerinţele ecologice ale
speciilor şi condiţiile staţionale.
Întrucât majoritatea ocoalelor silvice au plan la achiziţia fructelor de pădure, cultura arbuştilor fructiferi
este justificată şi pe suprafeţe mai reduse în condiţiile
unor producţii mai mici faţă de cele menţionate la Ocolul Silvic Deva.
Astfel pe terenurile din fondul forestier, cu suprafeţe
relativ mici supuse unor fenomene incipiente de eroziune, se pot amenaja şi cultiva măceş şi/sau cătină, specii
mai puţin pretenţioase faţă de condiţiile staţionale, a
căror fructe oferă industriei şi medicinei produse competitive foarte solicitate.
Fructele de arbuşti fructiferi constituie o sursă importantă pentru industria farmaceutică pentru extragerea
de uleiuri, vitamine ce vor avea în continuare utilizare
în medicină.
Producţiile de fructe cu durată mică de recuperare a investiţiilor pentru unele specii de arbuşti fructiferi cultivaţi, în condiţii staţionale corespunzătoare, determină
o eficienţă economică ridicată şi justifică cultura lor la
unele ocoale silvice.
În concluzie, cum s-a petrecut în mod asemănător şi
cu alte realizări la Ocolul Silvic Deva, menţionate (Popescu, N., – 2014), evit să fac „aprecieri” şi să dau calificative asupra modului de „îngrijire” a acestora după
anul 1990, la care s-a depus multă muncă, competenţă
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profesională, pasiune şi spirit de sacrificiu de către pădurarii: Susan Sabin, Avram Gh., Iancu Ion, Corjin Mihai, Hlodec Ion, Albu Filon şi brigadierii: Răchită Tanase, Radu Nicolae, Brate Andronic şi Moraru Victor.
Din centrala ocolului silvic un aport deosebit la multe
realizări au avut inginerii: Ilica Alexandrina, Ilica Pompiliu, Comşiţ Gh., Faur Ion şi contabil şef Costa Estera,
planificator
Socaciu Irina, tehn. Runcan Grigore şi alţi salarianţi.
De asemenea, aducem mulţumiri Domnului Vladimir
Brilinski pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului în realizarea de documentaţii foto şi video pentru
Ocoalele Silvice Simeria şi Deva.
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Abstract

Considerations regarding the settlement of some intensive cultures of fruitbearing shrubs, in Deva Forest District

The fruits of fruit-bearing shrubs are an important source for the pharmaceutical industry for oil or vitamin
extraction to be used in medicine.
Fruit production with short recovery of investments for some species of fruit-bearing shrubs, in appropriate
environmental conditions determines a high economic efficiency and justifies their culture in some forest districts.
Taking into account the outcome of fruit-bearing shrubs cultures, where the studies of Mărăcineni Institute
for Trees Research and Production were applied, the experience of Deva Forest Disctrict and applied in Mireşu
nursery, we reccommend the settlement of cultures concentrated in certain areas where the ecological demand
of the species and the environmental ones correlate.
Since the majority of forest districts are planning the forest berries acquisition, the fruit-bearing shrub cultures is justified on smaller areas in the conditions of smaller productions than the ones mentioned in Deva
Forest District.
Hence, on the areas of the forest ground, with relatively small surfaces affected by initial erosion phenomena,
dog rose and/or seadbucktorn might be planned and cultivated, species that are less demanding in what concerns the environmental conditions, whose fruits offer requested competitive products within the industry and
medicine.
Keywords: agricutural technique, fruit-bearing shrubs, bilberry, rasberry bush, black currant bush, red-flowering currant bush, blackberry, dog rose, seadbucktorn
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Sisteme agrosilvice

O abordare nouă a modului de realizare a sistemului
național de perdele forestiere de protecție
a terenurilor agricole și a căilor de comunicație
MANOLE GREAVU, VICTOR GREAVU

1. Introducere

În luna mai 2015 se împlinesc 13 ani de la adoptarea
legii privind perdele forestiere de protecţie şi se poate spune că realizările efective sunt nesemnificative
(apropiate de zero).
Deşi în decembrie 2011 a apărut Legea privind unele
măsuri pentru realizarea Sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie (Legea 213/2011),totuşi,mult
aşteptată declanşarea acţiunii nu s-a produs deoarece
fondurile necesare solicitate nu au fost prevăzuteîn bugetele de stat pe anii 2013, 2014şi 2015.
Pe lângă fondurile băneşti importante, greu de suportat
în aceşti ani, există şi alte obstacole care împiedică realizarea perdelelor forestiere (Giurgiu 2012, Greavu 2012):
»» efort birocratic semnificativ pentru identificarea sutelor de mii de proprietari, în vederea notificării, în condiţiile în care, există foarte multe succesiuni nedezbătute, iar adresele moştenitorilor de drept nu se cunosc
(cca 3,5 milioane de români locuiesc în afara ţării);
»» mare efort financiar şi tehnic pentru intabularea şi
acordarea de numere cadastrale la milioane de suprafeţe din cuprinsul perdelelor (un proprietar poate apărea în 4 – 5 locuri afectate de amplasarea perdelelor);
»» perspectiva declanşării, a sute de mii de procese, în
instanţele judecătoreşti, pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor.

2. Propunere de îmbunătățire a
reglementărilor privind perdelele
forestiere

Perdelele forestiere de protecţie, la care ne referim, sunt
cele ce urmează a se amplasa în terenurile agricole arabile sau în păşuni care, ca urmare a aderării României
la Uniunea Europeană, în ultimii 4 – 5 ani beneficiază
de un real suport financiar (subvenţii). Aceste perdele
sunt, în principal, cele cu funcţie de protecţie a câmpului, a căilor de comunicaţie sau a localităţilor şi putem
spune ca ponderea lor depăşeşte 95% din totalul perdelelor forestiere de protecţie, necesare a fi instalate în
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România, conform Legii 289 / 2002.
În sinteză, se supun atenţiei următoarele:
»» Se propune introducerea conceptului de perdele
agroforestiere ce vor fi cuprinse în categoria de
folosinţă agricolă „Culturi permanente”. Exploataţia agricolă pe care s-au amplasat perdele agroforestiere de protecţie a culturilor agricole, a căilor de
comunicaţie sau a localităţilor, se va numi exploataţie agroforestieră.
Fermierii care deţin exploataţia agroforestieră (proprietari sau arendaşi) vor continua să primească sprijinul
pe hectar acordat, pe întreaga suprafaţă (categoriile de
folosinţă „arabil” plus „culturi permanente”).
Prin urmare, instalarea perdelelor agroforestiere nu presupune schimbarea categoriei de folosinţă a terenului într-o
folosinţă neagricolă și nu conduce la diminuarea suprafeţei pentru care se primeşte subvenţie. Totodată, nu
este necesar transferul dreptului de proprietate.
»» Prin complectarea Ordinului comun al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului
MediuluiApelor și Pădurilor, privind ”Bunele condiţii
agricole și de mediu în România” (Ordinul nr. 30/2010),
dar și prin Regulamentele de bune practici în agricultură (denumite în anul 2014 „ecocondiţionalităţi”),sta
bilite de Agenția de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA), se pot convinge fermierii de necesitatea
instalării perdelelor agroforestiere pe exploataţia lor.
Acordul fermierilor ar trebui să fie unul firesc, deoarece, de 100 de ani s-a demonstrat ştiinţific că pierderile de producţie agricolă cauzate de diminuarea
suprafeţei cu 4-5% sunt compensate de sporul de 1520% înregistrat de producţia medie, multianualăși
de alte beneficii economice și ecosistemice (Popescu 1954, Catrina 1955, Popescu 1993, Malschi et al.
2009, 2010, Adam et al. 2012, Marușca 2012).
»» Instalarea perdelelor agroforestiere se va realiza cu
fonduri de la bugetul de stat, cu fonduri europene
sau prin atragerea de cofinanţări private ori ale administraţiilor locale.

Anul XIX | Nr. 35 | 2014
Păstrarea integrităţii și a bunei funcţionalităţi aleperdelelor forestiere de protecţie revine fermierului. Acesta
va fi condiţionat la primirea subvenţiei de obligaţia de a
sesiza, în termen de 10 zile, organele silvice sau de poliţie, orice afectare a perdelei agroforestiere (tăieri ilegale,
atacuri moderate la puternice de boli sau dăunători, uscări anormale, rupturi sau doborâturi de vânt etc.).
În acţiunea de control și verificare a integrităţii și a bunei funcţionalităţi ale perdelelor forestiere, APIA poate
solicita sprijinul tehnic specialiştilor din cadrul Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (prin
structurile sale regionale – ITRSV), cea care are obligaţia de a da curs solicitărilor.
Refuzul fermierului de a permite instalarea perdelelor
agroforestiere sau lipsa dovezii că a sesizat în scris, în
termen de 10 zile, organele silvice sau de poliţie cu privire la o afectare (vătămare a intergităţii) de orice fel a
perdelelor agroforestiere, atrage sistarea plăţii subvenţiei agricole, pentru o parte din exploataţia agroforestieră sau pentru toată exploataţia.
»» Instalarea perdelelor agroforestiere se va începe cu
prioritare în sud-estul României (judeţele Brăila, Buzău, Ialomiţa, Vrancea, Tulcea, Constanta), în exploataţii mari şi foarte mari, situate limitrof principalelor artere de circulaţie şi anume, în partea de unde
se manifestă vântul (de regulă din nord sau nord-est)
(Lupe et al. 1953, Neșu 1999, Dănescu et al. 2007,
Costăchescu et al. 2010, Costandache et al. 2012,
Greavu et al. 2012).
»» Toate aspectele privind întocmirea documentaţiei tehnice (studii de fundamentare, fezabilitate şi proiecte
tehnice), precum şi normele tehnice de instalare a
perdelelor agroforestiere sunt cele prevăzute in Legea
289/2002 cu modificările și completările ulterioare.
»» Masa lemnoasă rezultată din perdelele agroforestiere
aparţine fermierilor. Recoltarea produselor lemnoase
şi transportul lor se va face respectând prevederile legale în vigoare. Întocmirea actului de punere în valoare
şi autorizarea tăierii se va face de către ocolul silvic din
zonă, contra cost, iar transportul materialelor lemnoase, se va face doar însoţit de documentele adecvate.

3. Concluzii

Realizarea sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie, prin aplicarea propunerii prezente, conduce la diminuarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, deoarece se renunţă la costurile necesare pentru acordarea
de numere cadastrale la milioane de suprafeţe (intabulări), precum şi la sumele destinate despăgubirii pentru
suprafeţele care se expropriază. În acelaşi timp, se evită sutele de mii de procese din instanţele judecătoreşti
pentru stabilirea cuantumului despăgubirii şi, mai ales,
se evită mai noua procedură de cumpărare a drepturilor
litigioase, cale sigură de golit visteria statului!
Acceptul fermierului de a se instala perdelele agroforestiere pe exploataţia sa, dar şi obligaţia de a păstra integritatea şi funcţionalitatea acelor perdele, sunt ecocondiţionalităţi necesare acordării plății directe pe suprafa-

ţa de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură.
Instalarea perdelelor agroforestiere nu presupune
schimbarea categoriei de folosinţă, fermierul (proprietar sau arendaş) continuând să primească subvenţia pe
întreaga suprafaţă, în acelaşi timp, revenindu-i dreptul
de a valorifica masa lemnoasă rezultată din aplicarea
tăierilor executate în perdele.
Recoltarea masei lemnoase precum şi transportul materialul rezultat se fac respectând legislaţia în vigoare.
Integritatea şi buna funcţionalitate a perdelelor agroforestiere se constată de către inspectorii APIA. În acest
demers, Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este obligată să acorde sprijin, dacă i se solicită
acest lucru.
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Abstract

A new approach of implementing the national system of shelter-belts for
agricultural lands and traffic routes

By this present article we suggest a simplified and less expensive way of implementing The national system of
shelter-belts for protection of plains, traffic routes and locations.
We propose the withdrawal of changing the land use category, and to cut out the land register work for millions
of properties affected by shelter-belts setting, making useless the transfer of property rights.
The subsidies per agricultural surface received by the farmers will be conditioned by their agreement to settle
the shelter-belts, as well as by preserving their integrity and performance.
Keywords: agroforestry, forest belts, agriculture protection, road protection, legislation
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Perdele forestiere de protecție

Crearea reţelei naţionale de perdele forestiere
de protecţie, premisă importantă pentru
ameliorarea condiţiilor de mediu, între necesitate
şi posibilitate de realizare
FLORIN DĂNESCU, CORNEL COSTĂCHESCU

1. Perdelele forestiere de protecţie,
premisă importantă pentru
ameliorarea condiţiilor de mediu

Deoarece a semnat „Convenţia privind Combaterea Deşertificării” din 1994, România trebuie să contribuie la
realizarea obiectivului acesteia, care este combaterea
deşertificării şi reducerea efectelor secetei în ţările cu
probleme serioase de secetă şi/sau deşertificare prin
măsuri eficiente la toate nivelurile, cu scopul de a contribui la realizarea dezvoltării durabile în zonele afectate.
Motivul aderării la această convenţie a fost acela că în
România se înregistrează zone potenţial afectate de
deşertificare, ca urmare a perioadelor frecvente, lungi
şi accentuate de secetă, determinate, în principal, de
dezechilibrele climatice, dar şi de reducerea drastică a
suprafeţei ocupate de vegetaţia forestieră în regiunile
de câmpie şi de dealuri joase.
Deşertificarea, seceta şi ariditatea sunt provocate în
principal de variaţiile climatice şi de activitatea umană,
fiind însoţite de procese de degradare a terenurilor, solurilor, vegetaţiei şi resurselor hidrologice.
Deoarece reprezintă mijloace eficiente şi, în general,
bine cunoscute de apărare împotriva adversităţilor de
natură climatică, de protecţie a solului împotriva eroziunii şi alunecărilor, precum şi de protecţie a obiectivelor
social-economice şi a căilor de comunicaţie, culturile şi
perdelele forestiere de protecţie au fost şi sunt în atenţia tuturor ţărilor cu agricultură dezvoltată, în care
culturile, solul şi aşezările umane suferă de pe urma
influenţei vânturilor dăunătoare, secetei şi eroziunii de
suprafaţă (Ianculescu, 2005, 2007, 2008).
Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni alcătuite din vegetaţie forestieră, cu lungimi diferite şi lăţimi
relativ înguste, amplasate la o anumită distanţă unele
faţă de altele şi faţă de un obiectiv, cu scopul de protejare împotriva unor factori dăunători, ale căror efecte
benefice se manifestă mai intens în condiţiile integrării

acestora într-o reţea cu extindere cât mai mare.
Influenţele binefăcătoare ale perdelelor forestiere asupra culturilor şi producţiei agricole şi zootehnice, solului şi apelor, faunei folositoare, sănătăţii oamenilor şi
aşezărilor umane, într-un cuvânt asupra mediului, produse în teritoriile în care acestea se instalează, sunt, în
general, de mult timp cunoscute.
În sinteză, principalele efecte ecologice, sociale şi economice ale instalării perdelelor forestiere de protecţie (Lupe, 1952, 1953; Popescu, 1954; Catrina, 1955;
Malschi et al., 2010; Costăchescu et al., 2010) constau în:
»» îmbunătăţirea condiţiilor microclimatice prin modificarea albedoului, micşorarea cu 1-40C a amplitudinii diurne a temperaturii aerului şi cu 1-20C a celei
anuale, reducerea vitezei vântului cu 31-55% în partea adăpostită şi cu 10-15% în cea expusă, reducerea
evapotranspiraţiei neproductive cu până la 30%, sporirea umidităţii aerului la suprafaţa solului cu 3-5%;
»» îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi dezvoltare a
culturilor agricole limitrofe până la o distanţă egală
cu de 20-30 ori înălţimea perdelei în partea de sub
vânt (adăpostită) şi de 5-12 ori înălţimea perdelei în
partea dinspre vânt (expusă);
»» creşterea condiţiilor de fertilitate şi conservare a
solului, reducerea eroziunii şi a scurgerilor de apă
pe pante, reducerea până la oprirea totală a deflaţiei, sporirea umidităţii solului, îmbogăţirea solului în
humus şi alte substanţe nutritive şi modificarea pHului acestuia datorită surplusului de substanţă organică provenit din frunze şi rădăcini;
»» creşterea producţiei de masă lemnoasă şi de produse
accesorii;
»» sporirea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră;
»» protecţia obiectivelor economico-sociale şi a căilor
de comunicaţii;
»» crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea faunei locale;
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»» creşterea biodiversităţii zonale;
»» ameliorarea stocului de carbon;
»» reconstrucţia şi îmbunătăţirea peisajului.
Prin urmare, realizarea reţelelor de perdele forestiere
are consecinţe nu numai în ceea ce priveşte protejarea
şi conservarea condiţiilor de mediu, ci şi sub aspectul
creşterii producţiilor agricole sau, cel puţin a menţinerii acestora la un nivel relativ constant, chiar şi în condiţiile unor oscilaţii climatice semnificative.
Necesitatea perdelelor forestiere de protecţie a fost sesizată încă din anul 1860 de Ion Ionescu de la Brad, care a
realizat primele culturi forestiere de acest tip între anii
1870-1872.
La începutul secolului XX, ţara noastră, prin planul de
perdeluire a Bărăganului şi Dobrogei, deţinea prioritatea mondială în acest domeniu, dar după 1962, conducerea politică din acea perioadă a hotărât defrişarea
majorităţii perdelelor forestiere de protecţie a câmpului
(Catrina 2007). S-au menţinut şi au rămas funcţionale
perdelele forestiere de protecţie realizate de silvicultorii români în perioada interbelică în Cadrilater (partea
de sud a Dobrogei, cedată Bulgariei în 1940).
După anul 1989 s-a pus problema reintroducerii perdelelor forestiere de protecţie în România, legea perdelelor forestiere, nr. 289 din 2002 (modificată şi completată prin Legea nr. 213/2011), creând cadrul legal (***,
2002a; ***, 2002b, ***, 2011) pentru înfiinţarea acestora
(Ianculescu, 2001).

2. Contextul istoric şi legislativ în
care a apărut şi evoluat problematica
perdelelor forestiere de protecţie

Realizarea perdelelor forestiere de potecţie a câmpului
în sudul României, în perioada interbelică reprezintă
o confirmare a faptului că specialiştii (silvici, în special, dar nu numai) şi factorii de decizie din acele vremuri
erau conştienţi de procesul de degradare a condiţiilor de
mediu care afecta această zonă a ţării, cu implicaţii directe şi asupra potenţialului agricol, şi de necesitatea de
a interveni cu măsuri de ameliorare a situaţiei, dar şi o
dovadă că erau bine cunoscute importanţa perdelelor forestiere de protecţie şi beneficiile de ordin climatic, economic (productiv), protector şi social pe care le pot aduce.
Ca urmare, după aplicarea consecventă a unor măsuri
de fixare a nisipurilor mobile din sudul ţării (din Oltenia, mai ales, dar şi din alte zone) prin împădurire, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a câmpului în
Bărăgan şi Dobrogea (inclusiv în judeţele Cadrilaterului
care în prezent fac parte din teritoriul Bulgariei) a reprezentat un pas înainte, care atestă existenţa şi punerea în practică a unui program coerent de protejare a
mediului în România, într-o perioadă în care în lume nu
erau prea multe preocupări legate de acest aspect.
Realizarea perdelelor forestiere în perioada interbelică
a fost posibilă deoarece aceasta a reprezentat aplicarea
unei hotărâri luate la nivelul conducerii ţării, în condiţiile în care autoritatea statului se manifesta mai puternic
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şi mai eficient ca acum (trebuie să recunoaştem această
situaţie). Totodată, acestea au fost probabil înfiinţate
mai ales pe marile moşii, unde proprietatea nu era prea
mult afectată ca suprafaţă şi de unde se aştepta creşterea producţiei agricole naţionale, care a reprezentat mai
mult ca sigur şi principalul argument ce a contribuit la
obţinerea acceptului (acordului) proprietarilor.
Din păcate, majoritatea perdelelor înfiinţate în acea
perioadă în România au fost defrişate şi „redate agriculturii“ în perioada regimului comunist, păstrându-se,
ca o culme a ironiei, tocmai cele din Cadrilater, care nu
au mai rămas pe teritoriul naţional. Perdelele forestiere înfiinţate de români pe teritoriul actual al Bulgariei
nu numai că au fost menţinute, dar au fost şi extinse şi
diversificate în teritoriul respectiv sau chiar în afara lui,
această activitate fiind însoţită şi de apariţia şi dezvoltarea unui domeniu de cercetare în sine, având ca obiectiv problematica perdelelor forestiere de protecţie (în
cadrul unui institut de cercetare care are acest specific).
După anul 1990, din cauza manifestării din ce în ce mai evidente şi mai puternice (ca frecvenţă şi intensitate) a schimbărilor climatice la nivel naţional şi global, necesitatea creării perdelelor forestiere de protecţie (mai ales a câmpului,
a căilor de comunicaţie, a obiectivelor social-economice şi a
aşezărilor umane) a devenit din nou în ţara noastră un subiect de dezbatere politică şi publică (Popescu, 2001), care
s-a concretizat în cele din urmă prin elaborarea unei legi a
perdelelor forestiere de protecţie (Legea nr. 289/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 213/2011).
În prima sa formă, această lege prevedea, în general, necesitatea obţinerii acordului proprietarilor pentru a putea
înfiinţa perdelele forestiere pe terenurile acestora, procedura de expropriere în caz de refuz fiind extrem de greoaie (deoarece aceasta trebuia să treacă prin Ministerul de
resort, Guvern, Parlament şi justiţie) şi insuficient clarificată, ceea ce a făcut foarte dificilă sau chiar imposibilă
trecerea la etapa de execuţie, cu toate că după intrarea în
vigoare a legii au fost efectuate studii de fundamentare a
necesităţii, studii de fezabilitate şi chiar proiecte tehnice pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie a
câmpului şi a căilor de comunicaţie pe suprafeţe mari din
Câmpia Română (Costăchescu şi Dănescu, 2005, 2006,
2007; Mihăilă 2006). Ca urmare, din cauza deficienţelor
de conţinut, această lege a devenit practic neaplicabilă,
iar investiţiile făcute pentru realizarea studiilor şi proiectelor au rămas fără finalitate şi deci neamortizate.
Dificultăţile legate de aplicarea Legii nr. 289/2002 au
condus în cele din urmă, după îndelungate dezbateri,
la modificarea şi completarea acesteia, prin Legea nr.
213/2011. Această nouă formă a legii privind perdelele
forestiere de protecţie este mai clară şi mai detaliată,
mai ales sub aspectul procedurii de expropriere în vederea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie, dar şi
din alte puncte de vedere importante, precum statutul
acestui obiectiv de importanţă naţională şi modul în
care va fi administrat după ce va fi realizat. Astfel, unele din cele mai importante prevederi ale noii legi sunt
prezentate în continuare.
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»» Reţeaua de perdele forestiere de protecţie formează
Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecţie, a
cărui realizare, potrivit acestei legi, se declară cauză
de utilitate publică.
»» Necesitatea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie
se fundamentează pe bază de studii întocmite de institute de cercetare silvică, iar întocmirea documentaţiilor
tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale căror servicii se achiziţionează în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice.
»» Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie este obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice ale căror suprafeţe au fost cuprinse în documentaţiile întocmite.
»» Realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere
de protecţie, indiferent de titularii dreptului de proprietate, se face fie cu acordul lor scris, urmând ca aceştia
să rămână în continuare proprietari şi să beneficieze
de compensaţia prevăzută de art. 101 din Legea nr.
46/2008 (Codul Silvic), cu modificările şi completările ulterioare, fie prin declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în cazul în care
proprietarii nu îşi exprimă acordul.
»» Pe baza documentaţiilor tehnico-economice prevăzute,
Guvernul aprobă, prin hotărâre, declanşarea procedurii
de expropriere, darea în administrare expropriatorului a
tuturor imobilelor delimitate prin documentaţiile efectuate, suma globală a despăgubirilor estimată de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit de
experţi evaluatori autorizaţi şi termenul în care aceasta
se virează expropriatorului.
»» Terenurile pe care se instalează perdelele forestiere de
protecţie au destinaţie silvică şi se introduc în amenajamente silvice în termen de 90 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire, iar perdelele forestiere de protecţie
se administrează prin ocoale silvice, care au obligaţia să
asigure paza acestora împotriva furturilor şi păşunatului neautorizat.
Conform noii legi, procedura de expropriere se clarifică
şi se mai simplifică, dar rămâne în continuare destul de
complicată, cu multe etape ce trebuie parcurse şi termene de realizare, care necesită un interval de timp total
de îndeplinire relativ îndelungat. Totuşi, un pas important făcut înainte este faptul că legea prevede atât faptul că înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie este
obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice ale căror
suprafeţe au fost cuprinse în documentaţiile întocmite, cât şi obligaţia proprietarilor de terenuri ca, după
transmiterea despăgubirilor stabilite în cazul refuzului,
să permită accesul expropriatorului pentru realizarea
perdelelor forestiere de protecţie.
În ceea ce priveşte aspectul administrării perdelelor
forestiere după realizarea acestora, Legea nr. 213/2011
creează o mare problemă, practic imposibil de rezolvat,
deoarece ocoalele silvice vor trebui să administreze perdele forestiere foarte mozaicate sub aspectul proprietăţii (în funcţie de acceptul sau refuzul proprietarilor)
chiar şi la nivelul unei tarlale agricole.

3. Modificări legislative necesare
pentru a uşura înfiinţarea perdelelor
forestiere de protecţie în România
Modalitatea de abordare a acestui
obiectiv şi principii de realizare

Pentru a face posibilă reînfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie în România trebuie să se aibă în vedere
unele aspecte importante ale realităţii cu care se confruntă societatea românească, care vor fi prezentate în
cele ce urmează.
1. Starea haotică în care se află evidenţa terenurilor
agricole şi a proprietarilor (mai ales) la nivel local şi
judeţean şi caracterul incomplet şi inexact al cadastrului agricol în ţara noastră.
2. Lipsa unor prevederi legale mai precise şi mai restrictive care să scurteze durata efectuării succesiunii şi
să clarifice mai rapid situaţia în cazul transmiterii
prin moştenire a proprietăţilor funciare.
3.˝Tendinţa care există în prezent şi în România de comasare în proporţie semnificativă a terenurilor agricole în exploataţii de mari, mijlocii şi mici dimensiuni care au un singur proprietar (sau administrator)
şi de integrare aproape completă a micilor proprietari
de terenuri agricole în asociaţii care au un administrator desemnat de comun acord.
Din experienţa aplicării legii perdelelor forestiere elaborată în prima formă (cea din anul 2002), a rezultat
faptul că primele două aspecte reprezintă piedici foarte
serioase în calea identificării şi delimitării exacte a proprietăţilor şi a proprietarilor de terenuri, reprezentând
deci un obstacol în calea înfiinţării perdelelor forestiere.
Cel de al treilea aspect poate însă uşura aplicarea legii
perdelelor forestiere, reducând numărul de proprietari (sau administratori) de terenuri cu care trebuie să se
vină în contact pentru a realiza sistemul naţional de
perdele forestiere de protecţie.
Pentru a putea realiza sistemul naţional de perdele forestiere de protecţie în România, fără a mai exista obstacole semnificative, trebuie avute în vedere două mari
posibilităţi (direcţii) legale.
Prima (şi cea mai puţin costisitoare) ar consta în obligarea prin lege a proprietarilor să accepte instalarea
perdelelor forestiere de protecţie pe terenurile lor (acolo unde necesitatea instalării lor a rezultat pe baza
efectuării unor studii temeinice), aceştia păstrându-şi
în continuare statutul de proprietari şi beneficiind de
compensaţii care ar trebui să fie mai substanţiale şi mai
atractive decât cele prevăzute de Codul Silvic.
Cea de a doua posibilitate (şi cea mai costisitoare) ar fi reprezentată de exproprierea prin lege pentru cauză de utilitate publică a tuturor terenurilor pe care urmează a fi instalate perdele forestiere de protecţie, proprietarii urmând
a fi despăgubiţi conform prevederilor legale existente.
Deoarece perdelele forestiere de protecţie vor constitui un fond forestier a cărui caracteristică de bază va
fi gradul foarte mare de răspândire, în ambele situaţii
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administrarea reţelei de perdele forestiere de protecţie
va fi complicată şi ar trebui făcută mai ales prin unităţi
silvice special înfiinţate (ocoale sau unităţi de producţie),
având la bază finanţarea şi coordonarea statului român.
Luând în considerare atât faptul că unul din efectele
importante al creării perdelelor forestiere de protecţie
este creşterea producţiei agricole şi a siguranţei (certitudinii) acesteia, cât şi realitatea că cea mai mare parte
a producţiei agricole este de aşteptat să se obţină de pe
marile proprietăţi, este recomandabil ca reînfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie să înceapă de pe aceste mari exploataţii, ai căror proprietari vor fi mult mai
uşor de convins de utilitatea şi avantajele pe care le prezintă această modalitate naturală de protejare şi creştere a producţiei agricole, care ocupă o suprafaţă de teren
nesemnificativă comparativ cu ansamblul proprietăţii.
În acest sens trebuie menţionat că unii proprietari mari
de terenuri agricole au început deja să înfiinţeze singuri
perdele forestiere de protecţie pe terenurile lor, alcătuite de regulă numai din salcâm. Beneficiind de condiţii
edafice din cele mai bune, acestea au avut un ritm alert
de creştere şi au schimbat complet peisajul în bine (în
sensul înverzirii, diversificării şi întreruperii monotoniei), la o trecere prin zonele respective chiar şi numai
argumentul estetic fiind suficient de convingător pentru a extinde această modalitate de protejare a terenurilor agricole şi de ameliorare a condiţiilor de mediu.
În cazul micilor proprietari, care depind în mod direct de producţia agricolă realizată pe terenurile lor şi
pentru care înfiinţarea perdelelor forestiere înseamnă
şi ocuparea unei suprafeţe semnificative de teren sau
chiar ocuparea integrală a acestuia, situaţia nu poate fi
rezolvată decât prin găsirea unor soluţii de compensare
a terenurilor ocupate cu terenuri aflate în rezerva locală
şi prin oferirea unor compensaţii băneşti anuale atractive pentru pierderea de producţie suferită, deoarece a
renunţa la amplasarea perdelelor forestiere în zone cu
mici proprietari, defavorizate climatic şi în care nu există posibilitatea de a efectua irigaţii, înseamnă oricum a
le expune unui risc ridicat de reducere importantă sau
chiar pierdere completă a producţiei agricole.
Toate aspectele semnalate anterior pot fi soluţionate pozitiv numai prin modificarea şi adaptarea corespunzătoare a cadrului legislativ existent, la solicitarea ministerului de resort, care este singura autoritate competentă ce poate avea iniţiativă legislativă în acest domeniu.
În ceea ce priveşte modalitatea tehnică de abordare, înfiinţarea sistemului naţional de perdele forestiere de
protecţie trebuie realizată etapizat şi într-o succesiune
care să ţină seama de urgenţa de realizare, de posibilităţile tehnice şi financiare existente şi de alte aspecte
practice implicate de o acţiune de asemenea anvergură şi de scopul urmărit (efect protector maxim într-un
timp cât mai scurt).
Întrucât este evident faptul că cheltuielile implicate de
acţiunea de înfiinţare a perdelelor forestiere la scară naţională sunt foarte mari, acestea fiind precedate şi de
cheltuielile necesare pentru efectuarea studiilor de fundamentare a necesităţii şi de fezabilitate şi a proiectelor
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tehnice (care se adaugă la cele de execuţie), se impune
ca întregul efort financiar, tehnic şi de execuţie să fie
etapizat pe o perioadă de minimum 10 ani, în cadrul
unui plan naţional de realizare a sistemului naţional al
perdelelor forestiere de protecţie.
Activităţile de fundamentare a necesităţii (studii de
prefezabilitate), de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (studii de fezabilitate şi proiecte tehnice)
şi de execuţie pentru diferite zone ale ţării trebuie să se
succeadă în acest plan la un interval de cel mult un an,
astfel încât să poată fi asigurată, pe de o parte, actualitatea informaţiei acumulate în etapele premergătoare
execuţiei, iar pe de altă parte, finalitatea de ansamblu
a acţiunii de înfiinţare a perdelelor forestiere în zonele
respective. Totodată trebuie să se aibă în vedere ca în
acest plan decenal naţional de perdeluire cheltuielile de
execuţie pentru diferite zone ale ţării, care deţin ponderea cea mai mare, să fie repartizate în ani diferiţi.
Din considerente legate de optimizarea alocării financiare, dar şi a procedurii de achiziţie a lucrărilor şi a
eşalonării execuţiei, este recomandabil ca întocmirea
documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie să se realizeze la nivel
de unitate administrativ-teritorială (de localitate).
Deoarece scopul urmărit prin realizarea sistemului
naţional al perdelelor forestiere de protecţie este acela
de a asigura protecţie cât mai eficientă a obiectivului
într-un timp cât mai scurt şi, dacă se poate, regenerare
asigurată din lăstari sau drajoni pentru cel puţin 2-3
generaţii (cicluri), soluţiile tehnice adoptate nu trebuie
să fie neapărat în concordanţă cu tipurile naturale fundamentale de pădure reprezentative din zonele în care
se înfiinţează, urmărindu-se mai degrabă ca exigenţele
ecologice ale speciilor utilizate să fie adecvate condiţiilor de mediu în care vor fi introduse. Totodată trebuie să
fie avut în vedere faptul că speciile respective, indigene
sau neindigene, vor supravieţui în condiţii mai vitrege
decât cele existente în masivul forestier, ceea ce va determina scăderea productivităţii şi va impune adaptarea corespunzătoare a ciclului de producţie (în general
însensul scurtării acestuia) (Constandache et al., 2012).
Ca urmare, utilizarea salcâmului (o specie mai puţin
longevivă, dar cu amplitudine ecologică mare şi cu
regenerare foarte bună din lăstari şi drajoni) pentru
realizarea perdelelor forestiere de protecţie este recomandabilă în toate situaţiile, cu excepţia celor în care
este contraindicat din cauze staţionale, în care ar trebui
introduse alte specii, de asemenea repede crescătoare
(chiar neindigene) şi cu regenerare pe cale vegetativă
bună, adecvate condiţiilor respective, astfel încât efectul protector să se exercite cât mai bine şi cât mai repede, iar cheltuielile de reinstalare să fie amânate cât mai
mult timp posibil.
Utilizarea speciilor corespunzătoare tipurilor naturale
fundamentale de pădure reprezentative din zonele înconjurătoare pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de
protecţie este perfect justificată sub aspect silvicultural
(Giurgiu 2012), dar aceasta implică acceptarea unui termen de aşteptare pentru obţinerea efectului protector

Anul XIX | Nr. 35 | 2014
mult mai lung şi cheltuieli semnificativ mai mari, astfel
încât este de dorit ca aceasta să se facă într-o etapă ulterioară, treptat şi la adăpostul speciilor repede crescătoare.
În ceea ce priveşte lăţimea perdelelor forestiere de protecţie a câmpului, deşi ideal ar fi ca aceasta să fie de
aproximativ 20 m (Giurgiu 2012), este recomandabil ca
cel puţin într-o primă etapă să nu depăşească 10 m, din
două motive importante:
»» având în vedere dimensiunile medii ale tarlalelor agricole (de 500-600 m/1000-1200 m), ar conduce la o
creştere a procentului de ocupare a terenului agricol de
la 2,5-3% la 5-6%, care este importantă în condiţiile în
care proprietarii sunt încă destul de rezervaţi privind
instalarea perdelelor forestiere pe terenurile lor;
»» ar conduce la dublarea costurilor.
Creşterea lăţimii perdelelor forestiere va putea fi realizată însă într-o etapă ulterioară, după ce proprietarii vor fi
convinşi de beneficiile pe care acestea le aduc şi fără cheltuieli prea mari, fiind bine cunoscută capacitatea vegetaţiei forestiere de a se extinde în terenurile învecinate.

4. Stadiul de realizare în care se află
studiile de fundamentare a necesităţii
şi documentaţiile tehnico-economice
pentru înfiinţarea perdelelor forestiere
de protecţie la nivel national

În ceea ce priveşte studiile de fundamentare a necesităţii
pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, acestea au fost realizate, conform prevederilor ambelor legi
(289/2002 şi 213/2011), de către Institutul de Cercetări şi
Amenajări Silvice (ICAS), în prima etapă la nivelul judeţelor Olt, Dolj, Mehedinţi şi Teleorman (în anii 2004-2005),
iar în cea de a doua etapă la nivelul judeţelor Ilfov, Tulcea
şi Constanţa (în anii 2006-2007) (Greavu et al., 2012). Ca
urmare, în perioada 2004-2007 au fost realizate studii de
fundamentare a necesităţii pentru 7 din cele 19 judeţe
din Câmpia Română şi din Podişul Dobrogei, deci pentru
aproximativ 37% din totalul suprafeţei pe care se impune
realizarea reţelei de perdele forestiere în prima urgenţă.
În perioada 2005-2006 au fost întocmite, conform prevederii Legii 289/2002, documentaţiile tehnico-economice (studii de fezabilitate şi proiecte tehnice) pentru
înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, de către
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), numai pentru localităţile din judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi
şi Teleorman (Adam et al., 2012). De asemenea, au fost
întocmite şi documentaţii tehnico-economice pentru
înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor
de comunicaţie, numai pe acele tronsoane de drumuri
specificate de Ministerul Transporturilor ca fiind mai
frecvent expuse înzăpezirii.
După anul 2007, avântul elaborării studiilor şi documentaţiilor pentru înfiinţarea perdelelor forestiere a
fost oprit, prin întreruperea finanţării, datorită imposibilităţii de a transpune în practică la nivel local documentaţiile deja întocmite, în special ca urmare a deficienţelor Legii 289/2002.

Deci, în prezent, se mai impune realizarea în prima
urgenţă a studiilor de fundamentare a necesităţii şi a
documentaţiilor tehnico-economice pentru înfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie în 7 judeţe mai puternic expuse exceselor climatice din Câmpia Română
(Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Galaţi şi
Brăila), dar şi a documentaţiilor tehnico-economice
pentru judeţele Ilfov, Tulcea şi Constanţa (rămase neefectuate din cea de a doua etapă). Celelalte 5 judeţe rămase (Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) reprezintă urgenţa a doua din acest punct de vedere, deoarece sunt localizate în zona mai puţin expusă a sudului
ţării, neafectată de neajunsurile silvostepei.
În anul 2009, în cadrul unui proiect realizat de ICAS
(Cercetări privind protecţia mediului în zone cu risc accentuat de degradare din afara fondului forestier prin
instalarea vegetaţiei forestiere – Programul Nucleu), a
fost abordat şi aspectul protejării zonei agricole şi a diferitelor obiective social-economice din Câmpia Română şi Podişul Dobrogei prin culturi şi perdele forestiere de protecţie, din aceste regiuni provenind cele mai
multe semnale legate de manifestarea proceselor de
degradare a condiţiilor de mediu, mai ales sub aspectul
aridizării (Dănescu și Costăchescu 2009).
Deoarece pentru a realiza reţeaua de perdele forestiere la
nivelul Câmpiei Române şi Podişului Dobrogei, ce reprezintă o prioritate în cadrul sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie (datorită rolului important
pe care îl au în producţia agricolă a ţării şi a proceselor
de aridizare cu care se confruntă), este necesară în primul rând o estimare de ansamblu a suprafeţei totale de
teren agricol care trebuie acoperită cu perdele forestiere
şi a numărului total de puieţi care trebuie utilizat, realizarea acestei estimări a constituit unul din obiectivele
importante ale proiectului de cercetare amintit.
Pentru stabilirea reţelei de perdele forestiere de protecţie la nivelul celor două mari unităţi geografice abordate
au fost luate în considerare numai terenurile arabile şi
păşunile, fiind excluse de la bun început culoarele luncilor şi zonele cu nisipuri, care necesită o altă abordare,
precum şi livezile, viile, intravilanul localităţilor şi, bineînţeles, terenurile ocupate de vegetaţie forestieră.
Peste straturile succesive de informaţie diversă acumulată (geografică, hidrografică, pedologică, de soluţii de
împădurire, administrativă, de infrastructură ş.a.) a
fost amplasată reţeaua teoretică de perdele forestiere
de protecţie, aceasta fiind alcătuită din perdele principale distanţate la 600 m şi perdele secundare care intersectează perdelele principale la distanţa de 1200 m
(dimensiunea cea mai frecventă a tarlalelor agricole), cu
o lăţime unică, de 10 m.
Suprafaţa reţelei de perdele pe localităţi, categorii de
folosinţă şi soluţii de împădurire a rezultat din suprapunerea reţelei peste straturile de informaţie menţionate anterior, pe această bază fiind determinat ulterior
şi necesarul de material de împădurire.
Astfel, în urma finalizării lucrărilor a rezultat numărul
total de puieţi necesar (estimat ca fiind de 436.000.000)
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pentru a realiza reţeaua de perdele forestiere la nivelul celor două mari unităţi geografice (care însumează
87212 ha, din care 70 226 ha în Câmpia Română şi 16
986 ha în Dobrogea, şi protejează o suprafaţă o suprafaţă de teren agricol de 3486947 ha, din care 2.806.989 ha
în Câmpia Română şi 679.958 ha în Dobrogea – procentul de ocupare a terenului prin perdeluire fiind de 2,5%).
Având în vedere suprafaţa foarte mare pe care urmează
să se desfăşoare lucrările de împădurire, gradul ridicat
de răspândire a lucrărilor, precum şi cantitatea foarte
mare de material de împădurire care trebuie produsă, a
rezultat că o astfel de lucrare trebuie eşalonată pe o perioadă de minimum 10 ani. Luând în considerare valorile
obţinute din studiul de fundamentare a necesităţii privind suprafaţa reţelei de perdele, numărul total de puieţi
necesar şi această perioadă minimă de producere a materialului de împădurire şi de execuţie a lucrării, a putut fi
stabilită suprafaţa totală de pepinieră pe care pot fi produşi puieţii necesari (care este de aproximativ 145 ha),
ce trebuie să fie disponibilă cu cel puţin un an înainte
de începerea lucrărilor de instalare şi trebuie distribuită
relativ uniform la nivelul celor 19 judeţe implicate, proporţional cu suprafaţa de perdele aferentă fiecărui judeţ.
În consecinţă, printr-un calcul relativ simplu a fost determinată şi suprafaţa medie de pepinieră necesară la
nivel judeţean pentru producerea materialului de împădurire implicat de crearea reţelei de perdele forestiere
de protecţie a câmpului în Câmpia Română şi Podişul
Dobrogei (care este în medie de aproximativ 7,6 ha).
Acest proiect a reprezentat în linii mari echivalentul
unui studiu de fundamentare a necesităţii la nivel regional şi valorile rezultate, chiar dacă au numai un caracter
orientativ (acoperitor), urmând a fi definitivate în fazele
de studiu de fezabilitate şi proiect tehnic, sunt utile la nivel de ansamblu (naţional), în special pentru estimarea
efortului financiar necesar, dar şi pentru dimensionarea
şi eşalonarea capacităţii de producere a materialului de
împădurire, deci pentru fundamentarea şi corelarea strategiilor agricole şi silvice pe o perioadă mai îndelungată.
În acelaşi timp, deoarece reprezintă şi o sinteză a rezultatelor cercetărilor acumulate în domeniul perdelelor forestiere de protecţie, precum şi a experienţei dobândite în ceea
ce priveşte proiectarea şi execuţia acestora, lucrarea rezultată este utilă specialiştilor din agricultură şi silvicultură
cu preocupări în acest domeniu, precum şi persoanelor
fizice şi juridice care doresc să înfiinţeze perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole, prezentând soluţii
concrete de realizare a reţelelor de perdele forestiere la nivel administrativ-teritorial, elaborate pe baza condiţiilor
actuale: de mediu, de folosinţă a terenurilor şi cadastrale.
Se impune a fi însă subliniat faptul că, pentru a exista o
estimare cât mai exactă la nivel judeţean şi local a necesarului de perdele forestiere, a cantităţii de material de
împădurire care trebuie produs şi a efortului financiar
implicat, studiile de fundamentare a necesităţii trebuie
elaborate pe judeţe, pe baza unei reţele cu caracter real
(nu teoretic), amplasată în funcţie de informaţia cadastrală şi fotogrametrică (planuri cadastrale şi ortofotoplanuri) cea mai recentă.
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5. Realizarea sistemului naţional al
perdelelor forestiere de protecţie,
premisă importantă pentru creşterea
fondului forestier din România

Realizarea sistemului naţional al perdelelor forestiere
de protecţie reprezintă, pe lângă împădurirea terenurilor degradate preluate din agricultură, o posibilitate
pentru creşterea fondului forestier din România mai
ales în regiunea de câmpie, care este cea mai deficitară
din acest punct de vedere şi din această cauză şi cea mai
expusă exceselor climatice.
Această creştere a fondului forestier prin înfiinţarea
perdelelor forestiere poate fi realizată în trei etape, care
vor fi specificate în continuare.
»» Etapa I. Crearea reţelei de perdele forestiere din specii indigene sau neindigene temporare, repede crescătoare, cu ciclu de producţie scurt, dar regenerare
bună pe cale vegetativă.
»» Etapa II. Stabilizarea reţelei de perdele forestiere,
prin introducerea speciilor indigene permanente,
mai încet crescătoare, cu ciclu de producţie lung şi
regenerare din sămânţă sau prin plantare.
»» Etapa III. Împădurirea completă a unor tarlale agricole (de câte 50-70 ha) cu teren mai slab productiv din
cadrul reţelei de perdele forestiere şi crearea unor adevărate trupuri de pădure, care vor avea o structură cât
mai apropiată de cea a pădurilor cu caracter natural
din jur şi vor funcţiona ca zone de concentrare şi menţinere a biodiversităţii, conectate între ele chiar prin
reţeaua de perdele forestiere în care sunt integrate.
Sistemul naţional de perdele forestiere de protecţie trebuie amplasat în regiunea de câmpie şi podiş care sub aspect bioclimatic se încadrează în silvostepă şi în câmpia
forestieră. În ţara noastră fondul forestier localizat în
zona de câmpie forestieră (FC) şi în zona de silvostepă
(Ss) este de 381.240 ha şi respectiv de 158.850 ha, totalizând 540.090 ha şi reprezentând 8,5% din fondul forestier naţional (FC – 6.0%, Ss – 2.5%) (Starea pădurilor 2010).
Dacă, fără a lua în considerare culoarele luncilor şi zonele cu nisipuri, necesarul de perdele forestiere estimat
acoperitor la nivelul Câmpiei Române şi Podişului Dobrogei este de 87.000 ha, se poate aprecia că la nivelul
întregii ţări acesta este de aproximativ 130.000 ha. În
aceste condiţii, prin realizarea reţelei de perdele forestiere de protecţie se va produce o creştere a fondului forestier din zonele de silvostepă şi de câmpie forestieră
cu 16,1% în cazul perdeluirii numai a Câmpiei Române
şi a Dobrogei şi cu 24,1% în cazul perdeluirii complete,
care la nivel naţional va însemna o creştere de la 8,5%
(în prezent) la 9,9% (în primul caz) sau chiar la 10,5%
(în al doilea caz), deci o creştere de 1,4% până la 2%. Ca
urmare directă şi ponderea fondului forestier naţional
va înregistra o creştere de la 27,3% (în prezent), la 27,7%
(în primul caz) sau chiar la 27,9% (în al doilea caz).
Analizând din acest punct de vedere numai Câmpia Română, în cazul căreia fondul forestier are o suprafaţă de
260000 ha, inclusiv culoarele luncilor şi zonele cu nisipuri
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(care reprezintă 67.600 ha din total), şi necesarul de perdele
forestiere estimat acoperitor este de 70.000 ha (excluzând
luncile şi zonele cu nisipuri), rezultă că în această mare unitate geomorfologică, care prin potenţialul său reprezintă şi
grânarul ţării, prin realizarea reţelei de perdele forestiere
se va produce o creştere a fondului forestier cu 26,9%.
În ceea ce priveşte stabilirea urgenţelor de abordare a diferitelor unităţi geomorfologice din ţară, în cadrul programului de realizare a sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie, aceasta trebuie făcută având în vedere în

special criteriul gradului de continentalism şi a favorabilităţii condiţiilor climatice pentru covorul vegetal, a căror
variaţie este refectată destul de sugestiv de indicele de ariditate Emm. De Martonne (Iar) (calculat utilizând valorile
medii anuale ale temperaturii (T) şi precipitaţiilor (P), cu
formula Iar = P/T+10), dar şi rolul (efectiv sau ca potenţial)
pe care unităţile analizate îl au în producţia agricolă a ţării.
Din acest punct de vedere, eşalonarea urgenţelor de realizare a reţelelor de perdele forestiere de protecţie pe
unităţi geomorfologice este prezentată în continuare.

Tab. 1. Urgenţe de realizare a reţelelor de perdele forestiere
Unitate geomorfologică

T
(ºC)

P
(mm)

Iar

Urgenţă de perdeluire
în funcţie de Iar

Urgenţă de perdeluire
în funcţie de potenţialul agricol şi Iar

Podişul Dobrogei
Câmpia Română
Câmpia Moldovei
Câmpia de Vest
Câmpia Transilvaniei

10.5
10.5
9.5
10.3
8.0

450
500
475
600
600

22.0
24.4
24.4
29.5
33.3

1
2
2
3
4

1
1
2
3
4

Pe culoarele de luncă, considerate ca fiind zone încă umede
Câmpia Caracalului, în localitatea Urzica, din judeţul
(deşi realitatea nu prea mai este aceasta), şi în zonele cu nisiOlt, acesta fiind unul dintre puţinele cazuri de aplipuri, crearea perdelelor forestiere nu constituie o urgenţă imecare a documentaţiilor întocmite deja de către ICAS);
diată, deoarece aceste areale au un potenţial agricol mai scă- »» pe terenuri agricole private situate de-a lungul căilor
zut. Pe de altă parte, suprafeţele respective necesită aplicarea
de comunicaţie (drumurilor, în special), reprezenunor măsuri de protejare diferenţiate, putând fi luată în distând o aplicare a documentaţiilor întocmite deja de
cuţie chiar împădurirea integrală a unor porţiuni din acestea.
ICAS, dar numai punctuală (parţială) şi la solicitarea administraţiei căilor de comunicaţie, pe anumite
6. Unde mai există perdele forestiere
porţiuni pe care există mari probleme cu înzăpezirea.

din perioada interbelică şi unde
s-au înfiinţat perdele forestiere de
protecţie în România după anul 1990

În mod surprinzător, în România mai există unele perdele forestiere înfiinţate în perioada interbelică, un
exemplu în acest sens fiind cele care pot fi întâlnite pe
actualele sau fostele terenuri ale staţiunii de cercetare
agricolă de la Mărculeşti, judetul Ialomiţa.
După anul 1990, dar mai ales după anul 2002, în România s-au realizat perdele forestiere, în sensul executării lor propriu-zise, numai pe suprafeţe reduse, practic
nesemnificative la nivel naţional, ca urmare a faptului
că unii proprietari şi unele comunităţi au început să
conştientizeze avantajele pe care acestea le oferă şi în
următoarele situaţii:
»» pe terenuri agricole private, în general de mare extindere, la iniţiativa proprietarilor şi cu finanţare
asigurată de către aceştia (de exemplu, în Câmpia
Bărăganului, în localitatea Scânteia, din judeţul Ialomiţa, şi în Podişul Dobrogei, în localitatea Mihail
Kogălniceanu, din judeţul Constanţa);
»» pe terenuri agricole private, de extindere mică-mijlocie până la mare, prin inţiativa unor proiecte de
cercetare şi cu finanţare asigurată din fondurile acestora (de exemplu, în Câmpia Caracalului, în localitatea Deveselu, din judeţul Olt – finanţare asigurată de
proiectul Makis);
»» pe terenuri agricole private cu extindere diversă, la
iniţiativa proprietarilor mobilizaţi de consiliul local
şi cu finanţare asigurată de către stat (de exemplu, în

7. Principalele cauze ale nerealizării
perdelelor forestiere de protecţie

Deoarece de la elaborarea legii perdelelor forestiere în
prima sa formă au trecut zece ani, fără ca realizarea
efectivă (etapa de execuţie) a reţelei naţionale de perdele forestiere de protecţie să fi demarat măcar, începe
să se pună pe bună dreptate întrebarea care sunt principalele motive pentru care acest lucru nu s-a întâmplat.
Despre importanţa deosebită a acestui obiectiv este
inutil să mai discutăm, pentru că dezbaterea publică şi
politică pe această temă, care a avut la bază argumentaţia tehnică şi ştiinţifică a specialiştilor din domeniu, s-a
încheiat, fiind finalizată prin elaborarea unui cadru legislativ, care a fost treptat îmbunătăţit. Deci, în prezent,
principalele cauze ale nerealizării perdelelor forestiere
de protecţie constau mai ales în neaplicarea legii existente şi nealocarea fondurilor necesare şi mai puţin în
neajunsurile pe care cadrul legislativ le mai are.
În consecinţă, pentru ca realizarea sistemului naţional
al perdelelor forestiere de protecţie să poată fi începută,
mai sunt necesare următoarele acţiuni:
»» conştientizarea factorilor de decizie de necesitatea
aplicării cât mai urgente a legii perdelelor forestiere
de protecţie;
»» alocare financiară fermă, pe baza unui plan de desfăşurare la nivel naţional, etapizat pe o perioadă de cel
puţin zece ani;
»» îmbunătăţirea cadrului legislativ, conform recomandărilor menţionate anterior.
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8. Necesitatea înfiinţării perdelelor
forestiere, practic unanim recunoscută
la nivel naţional

În prezent, specialiştii în agronomie, hidrologie, climatologie, mediu şi, bineînţeles, silvicultură sunt în deplin
consens privind necesitatea de a trece cât mai urgent
la înfiinţarea sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, ca o măsură de bază în prevenirea şi
combaterea fenomenelor de secetă şi de aridizare care
afectează în special sudul şi estul României, dar şi de
protejare a mediului, de creştere a producţiei agricole
şi de economisire a resurselor de apă, ceea ce reprezintă
totuşi un pas înainte foarte important.
Totodată, dezbaterile ştiinţifice legate de acest obiectiv
s-au mutat în general în planul evaluării cât mai exacte
a efectelor benefice produse de înfiinţarea perdelelor forestiere şi al stabilirii posibilităţilor tehnice de realizare.
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Abstract

The creation of the national network of forest shelterbelts, an important
prerequisite for improving environmental conditions, between necessity and
possibility of achievement

This paper presents the role forest shelterbelts have in terms of improving environmental conditions, the historical background and the legislative framework in which the forest shelterbelts issue has arisen and evolved
in Romania and the main reasons for which forest shelterbelts have not been made in our country after the
year 2000.
At the same time the necessity of establishment of forest shelterbelts at national level, legislative measures
required to facilitate the establishment of forest shelterbelts, how to approach that objective and principles
to achieve this goal, the stage at which there is the documentation for setting up forest shelterbelts and the
role that the national system of forest shelterbelts can play in increasing the forest territory of Romania are
analysed and presented.
Keywords: forest shelterbelts network, crops protection, ecological site conditions, afforestation compositions
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O carte necesară „PERDELE FORESTIERE DE
PROTECȚIE” Autori: Cornel Costăchescu, Florin Dănescu, Elena Mihailă, Seria II-a ICAS
„Lucrări de cercetare”, Editura Silvică, 2010
Hotărârile din 1960 ale forurilor conducătoare,
care au decis defrişarea perdelelor forestiere
de protecție, au scris o pagină neagră în istoria
acestui domeniu de activitate în ţara noastră. În
acest context, de la lucrarea lui I. Z. Lupe „Perdele
forestiere de protecţie şi cultura lor în Câmpiile
R.P.R „ publicată în 1952, nu au mai apărut lucrări
de sinteză în acest domeniu, în decursul timpului.
Nici până în 1962 şi cu atât mai mult după 1962,
literatura de specialitate rezumându-se la unele
aspecte particulare publicate în revistele de specialitate.
A trebuit să treacă aproape 50 de ani pentru ca,
în 1999 să apară valoroasa lucrare a lui I. Neşu,
„Perdele forestiere de protecție a câmpului” şi
apoi încă 11 ani pentru a apărea lucrarea pe care
o prezentăm.
Lucrarea reprezintă rezultatul unor cercetări efectuate in cadrul ICAS şi, conform afirmaţiilor autorilor, recomandă complexul de criterii ce trebuie
avute în vedere la stabilirea zonelor în care este
necesară instalarea de perdele forestiere de protecţie, şi prezintă principalele efecte ale instalării
acestora. O mare parte din lucrare este destinată
prezentării detaliate a cadrului natural al Câmpiei
Române şi Dobrogei, regiunile abordate cu prioritate în lucrare, condiţiilor staţionale din aceste regiuni, precum şi caracterizării speciilor de arbori şi
arbuşti recomandate să facă parte din asortimentul de specii utilizat în componenţa perdelelor.
Deosebita utilitate a lucrării este reprezentată
de recomandările pentru proiectarea perdelelor
forestiere de protecţie, recomandări extrem de
complexe, ce pornesc de la obligativitatea unei
temeinice documentări a proiectantului cu privire
la principalii factori care determină necesitatea
creării perdelelor, tipul de perdea, modul de amplasare, scheme de plantare etc.
Extrem de detaliat sunt prezentate atât în text
(tab.4-7), cât şi în anexe, Anexa 3 ce se întinde pe
68 pagini, distibuţia reţelei de perdele şi a necesarului de material de împădurire mergând până la
localități, pe categorii de folosinţă a terenului şi pe
tipuri de soluţii, cu precizarea, pe fiecare localitate
în parte, a suprafeţei ce urmează a fi ocupată de
perdele, a suprafeţei agricole protejate, a desimii
de plantare, a numărului total de puieţi necesari
şi separat, pe fiecare specie recomandată în asortiment.
Fără a afecta importanţa lucrării ca un îndrumar
extrem de util proiectanţilor, în speranța că autorii
se vor gândi la o reeditare a lucrării, ne permitem
să facem unele observaţii.
În primul rând, considerăm necesar a se consulta

Recenzie
lucrarea mai recentă (2009), privind Geografia
României, Gr. Posea), având unele modificări in
ceea ce priveşte unităţile geomorfologice ale
Câmpiei României. Credem că se impune revederea includerii în cadrul capitolului privind staţiunile aparţinând Câmpiei Olteniei sau Câmpiei
de Vest, luându-se în considerare că, aşa cum au
afirmat autorii, s-au avut în vedere Campia Română și Dobrogea (chiar dacă titlul este general). Pot
trezi obiecţii unele afirmaţii precum cea privind
creşterea umidităţii aerului datorată capacităţii
de evaporare a masei foliare a arborilor, fenomen
care este valabil pentru masivele forestiere şi
nesemnificativ ca valoare pentru perdelele forestiere, mai ales în condiţiile acţiunii vântului. Este
recomandabil a fi revizuită recomandarea privind
necesitatea asigurării unei densităţi de 60-80% a
coronamentului perdelelor, pentru reţinerea unei
cantităţi cât mai mari de zăpadă pe o anumită suprafaţă de teren, având în vedere că o asemenea
densitate caracterizează perdelele impenetrabile
ori, este cunoscut, aceste perdele acumulează
zăpada în interiorul lor şi în imediata apropiere în
partea de sub vânt şi, deci, nu asigură depunerea
acesteia pe o suprafaţă cât mai mare de teren.
În ceea priveşte obiectivele care trebuie urmărite
de către proiectarea unei perdele forestiere de
protecţie a culturilor agricole, nu poate fi acceptat ca prim obiectiv reducerea eroziunii solului
provocată de vânt, aşa cum subliniază autorii.
În primul rând, furtunile de praf, care reprezintă
rezultatul acestei eroziuni, sunt un fenomen mai
rar în ţara noastră. Obiectivul principal al instalării
perdelelor forestiere pe terenurille agricole din
zonele secetoase trebuie să îl constituie reducerea acţiunii dăunătoare a vântului. (Într-o recentă
lucrare, Doniţă & Radu le numesc chiar „perdele
antieoliene”).
Fiind de acord cu opinia autorilor privind influenţa pozitivă a perdelelor aupra eficienţei culturilor
agricole irigate, considerăm că ar fi fost extrem
de utilă prezentarea modului în care se exercită
această influenţă. De altfel, asemenea detalieri
ar fi fost necesare şi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor microclimatice, din câmpul
protejat, prin modificarea albedoului, micşorarea
amplitudinii diurne a temperaturii aerului, reducerea evaporaţiei neproductive, sporirea umidităţii aerului la suprafaţa solului etc., aspecte care
rămân mai mult la modul declarativ. De altfel, în
ceea ce priveşte albedoul, specialiştii în agrofizică
afimă că nu s-au observat diferenţe privind valoarea albedoului între câmpul deschis şi cel protejat
de perdele, explicând aceasta prin faptul că zona
ecranată de perdele în timpul zilei este de numai
3-4% din suprafața totală a câmpului protejat. Nu
în ultimul rând este necesar a se preciza ce trebuie
înţeles prin menţiunea „etc. (et caetera)” la urma
enumerării speciilor încadrate în cele trei catego-

rii: specii principale, secundare şi arbuşti. Se referă
această menţiune la specii din cele recomandate
la cap. „Caracterizarea ecologică a specilor.....” sau
trebuie alese din alte surse bibliografice (având în
vedere că nici la recomandările de specii pe grupe
de staţiuni nu sunt menţionate alte specii în afara
celor enumerate).
Obiecţii poate trezi şi tratarea problemei stimulării de către vegetaţia forestieră a schimburilor
de aer în interiorul localităţilor, având în vedere
că zonele verzi din interiorul localităţilor nu pot fi
asimilate cu perdelele forestiere de protecţie.
Nivelul ştiinţific al lucrării ar creşte foarte mult
prin eliminarea unor formulări nereuşite ca de ex.
cea privind „spulberarea zăpezii de către vânturile reci” (nu credem că temperatura vântului este
cea care provoacă spulberarea zăpezii), sau cea
privind „expunerea la eroziune a terenurilor cu
înclinare sub 3 grade.”
Ne permitem să recomandăm şi eliminarea unor
inadvertenţe ca de ex. cea privind amplasarea perdelelor de protecţie a căilor de comunicaţie la 50
m. distanţă de cale (după I. Lupe) şi mai departe....
la marginea (?) şanţului sau debleului, iar în continuare, în cazul perdelelor parţial acumulatoare.....
la distanţa de 15-35 m. de marginea (?) şanţului
sau rambleului (ce se înţelege prin „margine”, de
ce într-un caz debleu iar în altul rambleu ?), în continuare prezentându-se şi alte distanţe, acestea
prevăzute de unele reglementări oficiale. Credem
că ar trebui ţinut seama de recomandările clare
ale literaturii de specialitate care stabileşte modul
de amplasare a perdelelor de protecţie a căilor de
comunicaţie în funcţie de profilul transversal al
terenului în zona ce face obiectul proiectării.
În ceea ce priveşte tehnica instalării perdelelor
forestiere de protecție, considerăm absolut neindicată recomandarea plantării manuale a puieţilor în actualele condiţii sociale, mai ales având în
vedere marele volum necesar de lucrări (prezentat
detaliat şi în text şi în anexe).
În aceeaşi ideee a creşterii nivelului ştiinţific al
lucrării va fi necesară eliminarea unor regretabile
repetări ca de ex. cea privind recomandarea executării de şanţuri pentru evitarea eroziunii solului,
prezentată atât la pagina 120, cât şi la pagina 121,
sau cea referitoare la combaterea buruienilor cu
ajutorul ierbicidelor (deşi la pg.123 se afirmă că, în
practică, se folosesc două metode şi anume metoda provocaţiei şi cea a epuizării).
Observaţiile prezentate, poate tardiv faţă de data
apariţiei lucrării, nu afectează considerarea cărţii
ca un eveniment pozitiv în literatura silvică din
ţara noastră, de certă utilitate tuturor celor implicaţi în rezolvarea problemei reintroducerii în
practică a perdelelor forestiere de protecţie.
Ilie Mușat
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Arborii – izvor și protector al sănătății noastre
ILIE MUȘAT
Sunt extrem de numeroase datele privind rolul pădurii
în crearea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării
vieţii omului (Mihăescu 1982, Mocanu 1986, Messegue
1996, Mateescu 2000), în primul rând prin ameliorarea calităţii aerului atât ca antipoluant, prin absorbirea
unei mari cantităţi de noxe, de natură chimică (emanaţii de sulf, plumb, bioxid de carbon etc.) sau fizică
(praf, diverse suspensii ş.a.), cât şi ca dezinfectant al
aerului prin emanaţiile de substanţe volatile (fitoncide) (Neamțu 1986), care distrug diverşi agenţi patogeni.
Tot cunoscut este şi efectul ionizant al pădurii, respectiv mărirea conţinutului atmosferei în ioni uşori, cu
sarcină negativă, și reducerea celui de ioni grei, purtători de sarcini negative (în aerul din pădure ionizarea
este de peste 10 ori mai mare decât în cel de deasupra
oraşelor). Sau, ionii uşori, împrospătând aerul, influenţează în mod pozitiv starea de bună dispoziţie a omului,
măresc capacitatea lui psihică.
Ca urmare a multiplelor proprietăţi psihoterapeutice
ale pădurii (Moskowith 1978, Mocanu 1986, Mohanu
1989) au apărut noi ramuri ale medicinii moderne, precum terapia recreativă cu ajutorul pădurii şi terapia bioenergetică.
Ca orice tratament însă, şi cel cu ajutorul pădurii, trebuie să respecte anumite reguli. Astfel, bolnavul de diverse alergii nu se va simţi prea bine în pădure primăvara (uneori nici toamna) din cauza acţiunii polenului.
Literatura de specialitate nu prezintă suficiente date
privind influenţa dăunătoare a polenului arborilor şi
arbuştilor anemofili asupra organismului omenesc. Se
cunoaşte, totuşi, că manifestări de îmbolnăviri cu polinoze («boala polenului» sau «friguri de floare»), se manifestă în perioada înfloririi acerineelor (arţar american,
jugastru, paltin de câmp ) şi frasinilor (pufos, verde, comun etc.), dar şi a plopului tremurător, alunului, mai
puţin a mesteacănului. Cel mai agresiv este polenul de
frasin verde şi arţar american. Sunt însă şi specii al căror polen nu este dăunător ca, de ex., cel de pin silvestru.
În afară de aceste aspecte, trebuie menţionat că, dacă
pădurea de molid sau de brad este recomandabilă în
cazul afecţiunilor pulmonare, nu acelaşi lucru se poate
spune în cazul astmului bronşic.
Specialiştii au stabilit că o influenţă sensibilă are asupra stării psihice a omului, forma coroanei arborilor
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(Negruțiu 1980). Astfel, forma conică (răşinoasele, plopul piramidal etc.) este stimulatoare a sistemului nervos, în timp ce arborii cu coroane ovale, globulare, cu
contururi necontrastante, calmează, induc o stare de
linişte. Bazaţi pe aceste date, medicii psihologi extind
constatările lor la peisajele forestiere, împărţindu-le în
excitante (iritante, stimulatoare) şi tranchilizante (calmante, menajante).
Alte sistematizări sunt făcute de către bioenergeticieni care, pe baza unor analize şi teste amănunţite, împart arborii în donatori de energie luminoasă, uşoară
şi arbori care elimină din noi energia negativă (arbori
consumatori de energie). Printre cei donatori se numără stejarii, răşinoasele, mesteacănul, paltinul ş.a. Din
cei consumatori fac parte, între alţii, plopii și sălciile.
Trebuie precizat că acţiunea arborilor consumatori este
tot atât de necesară sistemului nostru nervos ca și cea a
arborilor donatori. Se afirmă, de ex., că după perioade
de intens efort psihic, o plimbare pe o alee de plop se
dovedeşte reconfortantă, determină dispariţia iritării,
a încordării nervoase. Nu este însă indicat contactul
prelungit cu arborii consumatori. Mai trebuie subliniat
că nici arborii donatori nu influenţează în mod uniform
sistemul nostru nervos. Astfel, dacă am menţionat răşinoasele ca donatoare, trebuie ştiut că pădurea de pin
degajă o energie greoaie care, în cazul unor plimbări
prelungite într-o asemenea pădure poate crea probleme
celor cu afecţiuni cardiace.
Chiar în cazul uneia şi aceleaşi specii donatoare, nu
toţi arborii emană energie de aceeaşi intensitate. Cea
mai puternică este cea degajată de exemplarele ce cresc
izolat, influenţa lor resimţindu-se până la o distanţă de
1,5-2,0 m. De asemenea, cantitatea de energie degajată
diferă în decursul zilei, fiind mai mare dimineaţa şi scăzând către seară, dar şi în funcţie de perioada din an.
Astfel, primăvara este anotimpul cu cea mai mare cantitate degajată, când arborii nu au consumat-o pentru
propria dezvoltare. Mai mult decât atât, s-a stabilit că
cea mai propice perioadă pentru a beneficia de energia
arborilor donatori este cea imediat înainte de înflorire.
Cum perioada de înflorire diferă de la specie la specie
(dar şi în cadrul aceleaşi specii, în funcţie de varietate şi
de condiţiile microclimatice) această perioadă poate fi
considerată ca fiind aprilie–iunie.
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Si în acest domeniu trebuie adoptate unele măsuri preventive, având în vedere că, în anumite stări ale sistemului nervos, arborii donatori puternici pot chiar
accentua starea de inconfort psihic. Rezultă, deci că,
pentru un bolnav, a intra în scop terapeutic în prima pădure
întâlnită este ca şi cum ar lua de la farmacie primele medicamente văzute în vitrină.
Desigur că nu ne propunem să enumerăm toate afecţiunile ce se pot trata cu substanţele active ce se găsesc în
coaja, ramurile tinere, mugurii, frunzele, florile şi fructele a numeroase specii forestiere (peste 21), analizate
de către diverşi autori (Bojor & Popescu 1993, 2001).
Putem arăta, totuşi, că ele sunt incluse în domenii redescoperite ale fitoterapiei, aromoterapiei, fitobalneologiei. Dacă în ceea ce priveşte fitoterapia (Pârvu 1999),
aceasta se bazează pe substanţele active ce se găsesc
în părţile componente (menţionate mai sus) ale plantelor, în cazul aromoterapiei se are în vedere acţiunea
unor substanţe chimice, de natură organică, emanate
de plantele respective (ex. ienupărul), numite «uleiuri
volatile» sau «uleiuri esenţiale» sau «uleiuri aromatice».
Aceste uleiuri pot înlocui o gamă largă de antibiotic, iar
practica aromoterapiei (veche de mii de ani faţă de câteva decenii ale antibioticelor) a demonstrat că numeroase tulpini de bacterii, rezistente la antibiotice, pot fi anihilate prin acţiunea antimicrobiană a uleiurilor volatile
In ceea ce priveşte fitobalneologia, aceasta se bazează
pe acţiunea directă (prin băi medicinale) asupra tegumentelor, a diverse substanţe active (cu acţiune sedativă, antiseptică, cicatrizantă, antiinflamatoare, de acti-

vare a circulaţiei periferice, dar şi într-o serie destul de
largă de boli interne) ce se găsesc şi în speciile forestiere.
Este de regretat faptul că literatura silvică din ţara noastră este extrem de săracă în ceea ce priveşte cercetarea
şi utilizarea rolului terapeutic al speciilor forestiere.
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Abstract

Trees – source and protection of our health

The forest species have a special therapeutic role by improving the air quality, as a result of carbon dioxide
absorption and chemical pollutant (sulphur, lead) or physical (dust) and volatile substances emissions (phytocidin) which destroy the pathogen agents.
Depending on the phsycotherapeutic properties of the forest, the following fields were developed as branches
of modern medicine: recreational and bioenergetical therapy.
By the valuation of active substances from the rind, young branches, buds, leaves, flowers and fruits of the forest species, the phytotherapy, aromatherapy or phytobalneology are practiced.
In order to ensure the efficiency of these therapies, the treatments are highlighted in relation to plant species
and their phenology.
Keywords: air quality, pollution, recreational therapy, bioenergetical therapy, phytotherapy, aromatherapy,
phytobalneology
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Principii active din plante
ION MUNTEANU

1. Introducere

Pentru ca o plantă să fie considerată medicinală ea trebuie să conțină anumite substanțe chimice elaborate de
aceasta, care să dea calitate terapeutică produsului respectiv. Acestea sunt denumite substanțe active.Și, deși
plantele medicinale au fost folosite de mii de ani pentru a
ameliora sănătatea oamenilor, abia în ultimul timp aceste elemente active, care stau la baza originii acțiunilor terapeutice ale plantelor au fost izolate și studiate.
Nu trebuie să uităm că, deș imedicina modernă a realizat în ultima vreme progrese evidente, Fitoterapia,
oferă multiple avantaje; Să reținem că în toate timpurile
cu excepția ultimilor 60-100 de ani, oamenii nu au avut
la îndemână decât plantele medicinale pentru a se ingriji, iar astăzi, tratamentul pe bază de plante a revenit
în prim plan, întrucât eficacitatea medicamentelor chimice, așa cum sunt antibioticele – considerate ca soluție
universală a tuturor infecțiilor grave – a descrescut deoarece bacteriile și virușii, puțin câte puțin, s-au adaptat acestor antibiotice și le rezistă din ce în ce mai mult.

2. Principiile active
2.1 Glucide

Glucidele sunt o clasă de produși ternari, constituite din
elementele chimice Carbon, Hidrogen si Oxigen – foarte răspândite în natură și de o deosebită importanță
biologică; ele se formează în procesul de fotosinteză și
suportă în organismul vegetal viu numeroase transformări și degradări.
Ele mai sunt cunoscute și sub numele de hidrați de
carbon și au o cuprindere în organismul vegetal de cca.
50% din substanța uscată.
Glucidele se împart în două grupe mari: oze și poliuronide. Ozele sunt substanțe solide, incolore, cristalizate,
cu gust dulce: xiloză, golitoză, glucoză etc.
Poliuronidele la rândul lor sunt compuse din:
a. Pectine – sunt substanțe care sudează celulele în
complexul tisular și au o acțiune hemostatică – măresc viteza de coagulare a sângelui și se folosesc în
hemoptizii, tratamente gastrice, ulcere, diaree.
b. Mucilagii – sunt un alt component al poliuronidelor
– care au calitatea de a se gonfla (umfla) în contact
cu apa sau lichidul celular – ceea ce face să garniseze
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mucoasele digestive sau pulmonare și să aibă acţiune
emolientă și analeptică stimulând sistemul la nivelul centrilor: cardiac, muscular și respirator, deci au
acțiune protectoare.
c. Gumele– reprezintă al treilea element al poliuronidelor, compus din amestecuri hibride ale unor polimeri în care moleculele ozelor variază în gumele respective in funcție de polimerizare. Ele sunt topice și
emoliente și mențin apa la suprafața pielii, fiind deci
folosite în tratamentul unor afecțiuni dermatologice.
În ultimele decenii s-au conturat mai clar calitățile
imunomodulatoare a mai multor plante, deci care intervin în reglarea proceselor imunitare, tocmai datorită conținutului acestora în poliuronide – polimeri cu
greutate mare – deci substanțe din grupa principiilor
active pe bază de glucide.
Dintre principalele plante medicinale, următoarele produse se bazează pe principiul activ al poliuronidelor:
»» Plantaginis folium – (frunze de pătlagină), produs medicamentos provenit din frunze ce se recoltează de la
trei specii de Plantago – și anume: Plantago lanceolata,
Plantago media și Plantago major.
»» Verbasci flos – ceea ce reprezintă florile (numai corola) a speciilor de lumânarică: Verbascum thapsus, Verbascum thapsiforme, Verbascum speciosum, Verbascum
phlomoides. Frunzele speciilor de Verbascum conțin și
principii active amare care se vor prezenta la capitolul respectiv.
Rolul primordial al glucidelor în organismul uman este
cel energetic. Ele asigură mai mult de jumătate din
energia necesară corpului omenesc in 24 de ore, și au în
același timp rol plastic, intrând în compoziția celulelor
și țesuturilor. Necesarul de glucide este de 4-5 g/kg –
corp – în 24 de ore.

2.2 Heterozide

Heterozidele sunt un grup de substanțe de natură vegetală care prin hidroloiză pun în libertate una sau mai
multe oze și o parte neglucidică numită aglicon. Agliconul reprezintă partea specifică a combinației și poate
avea o structura foarte variată.
După natura chimică a agliconului heterozidele se împart în mai multe subgrupe:alifatice, senevale, cianogenetice, glicoalcaloizi, antracenozide, heterozide
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cardiotonice, saponozide, flavonoideși hetrozide
cu structură necunoscută.
Glicozide ale derivaților de la acidul salicilic se întâlnesc
în speciile de plop – și anume în scoață, muguri, și frunze deci: Populus cortex, Populus gemma și Populus folium
– speciile de plop care au această caliatate terapeutică
sunt: Populus nigra, Populus tremula si Populus pyramidalis. Deasemeni, heterozide se mai află și în speciile de
salcie: Salix alba, Salix caprea, Salix fragilis, Salix purpurea,
precum și în alte specii de salcie mai puțin cunoscute
și mai putin utilizate – în România fiind descrise peste
20 de specii de salcie – inclusiv Salix babylonica si Salix
viminalis. Glicozidele salicilatului de metil sunt foarte
răspândite în natură – întâlnindu-se și în frunzele speciilor de stejar dintre care cel mai cunoscut este Quercus
robur.
Glicozida cea mai cunoscută este monotropitozida. În
cazul speciilor de plop se numeste populozidă, iar al
celor de salcie salicozidă.
Datorită acestor principii active, produsul vegetal este
înzestrat cu proprietati astringente iar datorită fenolilor au o actiune antiseptică, iar flavonele conferă proprietatea de diuretic la populi gemma.

2.3 Compuși lignanici

Lignanele – reprezintă compuși de condensare fenilpropanici existenți sub formă macromoleculară și intră
în structura intimă a membranei celulare, alături de
celuloză și pectine. Sub formă de molecule mai simple
pot fi constituenți ai sucului celular, și deci prețioase
principii active. Ele se formează în tesutul cambial,
pornind de la alcoolul coniferilic. De câtva timp se
discută despre utilizarea compușilor lignanici în sfera
terapeutică, fiind pusă în evidență acțiunea imunomodulatoare, ca întărire a sistemului imunitar la om.
În organismul uman lignina are capacitatea de a absorbi acizii biliari și produsele de degradare. Lignina, celulozele si hemicelulozele fac parte din fibre alimentare care au proprietatea de a absorbi apa, și în plus de a
„lega” diferite substanțe nocive care apoi sunt eliminate
prin fecale. Ca principii active, compușii lignanici se gasesc în mod deosebit în Brusture, Arctium lappa si produsul său vegetal Bardane radix (rădăcina de brusture), dar
și în celelalte specii de brusture – Arctium tomentosum,
Arctium minus si Arctium majus. În frunzele acestora și o
lignină numită arctiozidă.
Acest produs existent în speciile de brusture are proprietate: diuretică, sudoritică, hipoglicemiantă, de stimulare a funcțiilor hepato-biliare și antitumorală.

2.4 Flavonoide

Flavonoidele sunt prezente în numeroase substanțe
și au proprietăți antiinflamatoare, care asigură o bună
circulație sanguină periferică (ca vitamina P sau „factor
de permeabilitate”).
Flavonoidele reprezintă un grup de substanțe naturale, de origine vegetală, derivați ai benzopirenului, având un radical fenil și constituie o parte
din pigmenții colorați din flori și fructe. Ele sunt

substanțe foarte răspândite în natură, iar până
azi au fost identificate peste 500 flavonoide naturale, în diverse familii și specii de plante, iar numărul lor este în continuă creștere.
În funcție de gradul de oxidare, flavonoidele se subîmpart în mai multe serii de compuși: flavone și antociani. Flavonoidele măresc rezistența pereților capilarelor sanguine, împiedicând hemoragiile. Unele flavonoide posedă proprietatea antibiotică și chiar antivirală.
De asemenea, prin slăbirea acțiunii histaminei, protejează organismul uman împotriva acțiunii nocive a
radiațiilor.
Cele mai de seamă plante din zona forestieră, spontane,
care își bazează acțiunea fitoterapeutică pe flavonoide sunt:
»» Rosae petalum (Rosae flos) – petale sau flori de diverse
specii de trandafir salbatic sau măceș, care se folosesc
ca astringent sau antiseptic datorită prezenței taninurilor, dar și antocianurilor;
»» Crataegi folium, flos, fructus – frunze, flori și fructe de
păducel de la următoarele specii: Crataegus monogyna
și Crataegus laevigata (sin. C. oxycantha). Acțiunea farmacodinamică principală a preparatelor de Crataegus
o reprezintă cea de sedativ cardiac și nervos, urmată mai apoi de acțiunea vasodilatoare asupra
coronarelor și, în sfârșit, acțiunea hipotensivă.
În fond, se presupune că acțiunea farmacodinamică a
produsului vegetal de la această specie nu se rezumă
la un singur principiu activ, ci o asociere a mai multora – considerat un fitocomplex.
»» Prin Sambuci flos se înțeleg florile de soc ale arbustului Sambucus nigra. Este vorba de inflorescențele,
fără pedunculii (verzi), recoltate de la soc atunci când
75% din acestea sunt deschise, adunatul lor făcându-se în zilele însorite și după ce s-a ridicat roua.
Totodată, florile de soc mai conțin ca principiu activ și glucide cianogenetice. Aceste substanțe, în
anumite condiții, elaborează acid cianhidric, una
dintre cele mai puternice otrăvuri din care există
în regnul vegetal. Glicozidele cianogenetice din
speciile de soc se numesc sambunigrozida și,
deși aceasta nu are importanță terapeutică, prezintă mare interes toxicologic pentru că produsele care
conțin astfel de substanțe pot deveni toxice pentru
organismul uman, prin ingerarea lor. Florile de soc
conțin și principii active, imunomodulatoare, după
cum se susține în ultima perioadă.
Flavonele, ca principiu activ, mai sunt prezente și în
partea aeriană înflorită a speciei Polygonum aviculare,
numită popular troscot, iar produsul vegetal activ, în
limbaj științific, Polygoni avicularis herba. Proprietățile
farmacodinamice ale acestuia sunt astringente și hemoragice.
»» Hyperici herba – o specie erbacee Hypericum perforatum, sunătoare, pojarniță, conține de asemenea,
flavonoide, între care cea mai importantă se numește
rutozida, iar rădăcina de brusture, Arctium lappa,
cât și celelalte specii „surori” conțin flavonoide, arcteina.
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2.5. Taninuri

Taninurile sunt substanțe de natură vegetală care nu
conțin azot în molecula lor și aparțin clasei polifenonilor. Sunt produși amorfi (în general), solubili în apă și au
proprietatea de a forma compuși impermeabili și imputrescibili cu proteinele. Taninurile sunt substanțe
foarte răspândite în regnul vegetal și toate plantele
produc taninuri, într-un grad mai mare sau mai mic.
Aceștia dau un gust amar scoarței copacilor și frunzelor și le face improprii consumului de către insecte sau
animale, fiind deci, un mijloc de apărare al plantei împotriva agresiunilor externe. Terapeutic, taninurile sunt
folosite ca astringent, hemostatic, antidiareice.
Dintre acizii polifenol-carboxilici, cel mai răspândit
constituent din compoziția taninurilor este acidul
galic. Datorită proprietăților lor de a precipita cu
substanțele proteice, taninurile sunt puternic astringente, acționând în tractul gastro-intestinal ca antidiareic, dar atenție (!!!) în doze mari, taninurile au
acțiune inversă – laxativă sau vomitivă.
Produsele vegetale care conțin taninuri, ca principii
active sunt: Quercus cortex, scoarța de stejar, provenită
mai ales de la speciile Quercus robur și Quercus sessiliflora
(sin. Q. petraea), gorun, dar și alte specii de Quercus.
Totodată și ghindele, sub denumirea de Quercus semen,
conținând tanin și amidon, sunt folosite măcinate, sub
formă de făină, în diareea copiilor.
Salicis cortex sunt scoarțele care se recoltează de la diverse specii de salcie și care își fundamentează acțiunea
principiilor active și pe taninuri. Aceste specii, de regulă sunt: Salix alba, S. capreea, S. fragilis, S. purpurea și
încă alte specii de Salix, mai puțin folosite.
Salix alba, cea mai cunoscută specie de salcie, conține
până la 10% tanin, îndeosebi de natură galică. Taninurile imprimă scoarței de salcie proprietatea de tonic și
astringent, antiinflamatoare și febrifugă.
Thymi vulgaris herba, deci partea aeriană a cimbrului de grădină, Thymus vulgaris, își bazează o serie de
proprietăți fitoterapeutice și pe taninuri, datorită
conținutului său în thymol, un fenol. Acesta îi conferă
acțiuni antiseptice, calmante, diuretice, coleretice
și antihelmintice.
În unele lucrări de specialitate se menționează să
cunoaștem principiile active din plante cu proprietățile
lor, fiindcă ne putem înșela dacă le judecăm separat. Astfel, ni se dă ca exemplu cazul ceaiului chinezesc
Camellia sinensis care conține proporții identice de cofeină ca și cafeaua, Coffea arabica, dar ceaiul are mai mult
tanin în compoziția sa, care dă acestei băuturi gustul
astringent și acid; ceea ce împiedică sângele să ingereze mai puțină cofeină. Acest fapt demonstrează unul
dintre adevărurile fundamentale ale fitoterapiei și anume că valoarea unei plante medicinale nu poate fi
redusă la lista principiilor active ce le conține și
că experiența practicianului constituie ghidul cel
mai sigur pentru a cunoaște efectul terapeutic al
plantelor medicinale întregi.
Hypenici herba reprezintă partea aeriană, semințele în76

florite de sunătoare, Hypericum perforatum, conține
între 13 și 17% taninuri în produsul vegetal uscat.

2.6. Antrachinone – Antraderivați

Acest grup de principii active reprezintă glicozidele
derivaților fenolici ai antracemului. Din punctde
vedere terapeutic, sunt importanți numai derivații
oxidrilați în pozițiile 1 și 8 ale antrachinonei și ai
produșilor săi de reducere.
Acțiunea generală a acestor principii active este laxativă
și purgativă, în funcție de doză. Ele au efect iritant și
laxativ asupra intestinului gros, provocând o contracție
a pereților acestuia și îi stimulează acțiunea de evacuare
a conținutului său la 10 ore de la luarea dozei. Ele transformă astfel scaunele în unele mai lichide, facilitând
evacuarea lor, fapt ce face să fie folosite în constipație.
Atenție!!! Întrucât antraderivații au o acțiune
congestivă asupra organelor pelviene, aceștia nu
se administrează bătrânilor, copiilor mici, femeilor gravide și celor care alăptează pentru a nu
creea accidente. Antrachinonele se transmit în
laptele mamei și apoi la copilul care le mănâncă,
putând duce la diaree sau alte efecte nedorite.
În ceea ce privește toxicitatea antrachinonelor, s-au
întreprins prea puține studii pentru a se putea trage o
concluzie definitivă.
Dintre plantele ce cresc la noi, cea mai cunoscută care
are ca principiu activ antrachinonele este sunătoarea
sau pojarnița, Hypernicum perforatum și anume, partea
sa aeriană, denumită în fitoterapie Hyperici herba. Componentul principal îl constituie hypericina, de culoare
roșcat-violet, dar care nu are acțiune laxativ-purgativă.
Proprietățile recunoscute ale extractelor vegetale de sunătoare, în literatura românească și străină sunt: antidepresive, antispasmodice, stimularea secrețiilor biliare,
astringent, sedativ, înlătură durerea, cicatrizant.
În cadrul antrachinonelor mai intră și o serie de plante cunoscute care cresc la noi în țară sau în străinătate,
care conțin principii active din această grupă, și anume:
scoarța de crușin (lemn câinesc sau patachină),
fructele de verigariu, ștevie și aloe (specie africană și de zona tropicală – Madagascar).

2.7. Cumarine și derivați

Cumarinele sunt derivați naturali ai benzopiranului,
ceea ce le conferă structură lactonică și, ca urmare a acestei structuri caracteristice, se deosebesc între ele prin felul și numărul substituenților grefați pe nucleul de bază.
Au fost găsite, în urma cercetărilor întreprinse în ultimii ani, un număr tot mai mare de cumarine, începând
de la alge, ciuperci, licheni și plante superioare din familia Leguminosae, Umbelliferae, Labiatae etc. În unele
plante, cum este Daphne odorata, cumarinele ajung
până la 20% din conținutul ei.
Cumarinele sunt substanțe odorante, cu miros specific, aromat, de fân proaspăt. Toate cumarinele prezintă
spectre de absorbție a rzelor UV (ultraviolete), caracterizate printr-o bandă în zona lungimii de undă de 320
nm (nanometri).
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Acțiunile cumarinelor sunt variabile: inhibitori ai
germinației semințelor sau ai creșterii plantelor,
dar în cantități mici, pot să stimuleze creșterea plantelor. Prin cercetări asidue, cumarinele au marcat apariția
unei noi clase de medicamente de plajă, de bronzat, în
urma fenomenului de hiperpigmentare. Dar o dată
cu intensificarea cercetărilor în domeniul cumarinelor
s-a stabilit și efectul lor hepatotoxic și chiar canceros.
S-a observat că vitele mari din preeriile Canadei și
Americii de Nord, care mâncau trifoi roșu păstrat în
condiții necorespunzătoare, prezentau, după răniri sau
intervenții chirurgicale, sângerări exagerate sau
chiar mortale. Această stare era ca urmare a degradării toxice a cumarinelor din trifoiul roșu, care dezvolta o
acțiune anticoagulantă. De aici s-a ajuns la o nouă clasă de medicamente anticoagulante, deosebit de prețioase
în terapeutică actuală. Dar aceste anticoagulante cumarnice nu sunt lipsite de inconveniențe, îndeosebi la femeile gravide unde pot provoca complicații tromboembolice.
Alți compuși naturali cu structură cumarnică prezintă
o acțiune antimicrobiană de tip antibiotic, dar în
doze foarte reduse, exercită proprietatea de fotosensibilizare a pielii, uneori chiar fototoxică. Cu toate
acestea, derivații furano-cumarnici au fost folosiți
în prepararea de cosmetice, utilizate vara, în scopul
bronzării pielii. În realitate, ei nu apără pielea împotriva radiațiilor, ci stimulează formarea de pigmenți.
Majoritatea cumarinelor au însă, după o îndelungată
expunere la soare, o acțiune de cancerizare a pileii,
din care cauză, furano-cumarinele sunt interzise
prin lege în scopuri cosmetice. În schimb, ele au fost
mult folosite ca aromatizant alimentar, dar și acest
procedeu a fost interzis, în obținerea unor vinuri
aromate. Cu toate acestea, cumarinele rămân unul
dintre principalii aromatizanți a tutunurilor fine.
Cele mai cunoscute plante care conțin furano-cumarine cu proprietatea de a sensibiliza pielea umană sunt
extractele în al căror fitocomplex este conținut psoralenul și anume, Achillea millefolium (coada șoricelului),
Hypericum perforatum (sunătoare), precum și mușețelul
și păducelul, dar și alte plante spontane.

2.8. Saponine sau saponozide

Saponinele sunt un grup de substanțe naturale de origine vegetală, sub formă glicozidică, ale căror soluții
apoase, prin agitare, produc o spumă abundentă și persistentă și au proprietatea de a hemoliza eritrocitele.
Întrucât sunt cunoscute și alte substanțe care spumifică în prezența apei, pentru a fi grupate în clasa
saponozidelor,ele trebuie să fie, în primul rând, substanțe
vegetale, să aibă structură sterolică (sau triterpenică) și,
în același timp, să îndeplinească și cele trei condiții:
1. Să fie heterozide;
2. Să spumifice;
3. Să hemolizeze eritrocitele*
*Aceasta presupune că o suspensie de globule roșii tratate cu un
decoct din plante ce conține saponizide trebuie să devină transparentă, limpede și roșie, iar prin repaus, să nu depună un sediment
roșu de hematii.

Unele lucrări chiar divid saponoide în două clase:
Triterpenoide care sunt puternic expectorante, dar
pot, în același timp, să ușureze absorbția elementelor
nutritive.
Steroide care au similaritate cu hormonii steroizi naturali ai omului și care acționează ca și hormonii umani.
Acțiunea farmacodinamică depinde de tipul saponinei,
doza și calea de administrare (orală sau altfel) astfel:
În doze mici, saponidele sunt folosite în terapeutică,
drept expectorante, administrate oral sau în doze
mari însă, pot produce fenomene toxice;
Ele mai produc creșterea diurezei și a transpirației;
Administrarea intravenoasă a saponidelor provoacă
moartea, iar în doze subletale, ingerarea saponinelor
produce: salivație, vomă, strănut, sângerarea gingiilor, diaree, pierderea apetitului, paralizie.
În tehnologia farmaceutică, saponidele sunt utilizate ca
agenți de emulsionare, iar în industria textilă, ca agenți
de spălare.
În industria alimentară, saponidele sunt folosite pentru a se obține băuturi spumoase, creme de patiserie, a
halviței și halvalei, iar în cosmetică, pentruprepararea
pastelor de dinți, a cremelor și sprayurilor spumante.
Dintre plantele medicinale, în grupa saponidelor intră
Calendula flos, florile de gălbenele (Calendula officinalis) care, în tratamente, imprimă pacientului acțiunea
emenagogă, coleretică, cicatrizantă, antiinflamatorie și hipoglicemiantă – atribuită fracțiunii
saponozidice din florile de gălbenele. Un alt produs cu
saponozide triterpenoide care are atribute pozitive în
acțiunea expectorantă este produsul vegetal Verbasci
flos – florile speciilor de „lumânărică”: Verbascum thapsus, Verbascum thapsiforme, Verbascum speciosum şi Verbascum phlomoides. Dela aceste pentru utilizarea fitototerapeutică se culeg însă numai petalele florilor, dar să
nu uităm plantele care au dat numele însăși grupului de
metaboliți – Saponaria officinalis – prezentată în articolul: Metaboliți secundari.

2.9. Uleiuri volatile (esențe) – Aetherolea

Uleiurile volatile extrase din plante (esențe) prin distilare sunt socotite printre cele mai importante principii active. Acestea sunt amestecuri complexe de hidrocarburi alifatice aromate și hidroaromatice, aldehide,
alcooli, esteri și alți constituenți în care, în general,
predomină compuși din clasa terpenoidelor. Denumite
anterior esențe, iar de către literatura străină uleiuri
esențiale, sunt lichide cu miros caracteristic, aromat,
plăcut, antrenabile cu vapori de apă, în stare pură iritante și inflamabile.
Uleiurile volatile sunt cunoscute încă din antichitate
(secolul al V-lea înainte de Hristos), și ele au ocupat un
loc important în istoria civilizației umane. În general,
plantelor care conțin uleiuri volatile li se spune aromatice, dar acestea trebuie să fie prezente în concentrație
de 0,1 – 0,2%, să aibă un miros perceptibil și să se preteze unei exploatări rentabile economic.
Localizarea formării uleiurior volatile este foarte
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diferită: în celulele oleifere, în spațiul intracelular, în
perii glandulari etc. Combinațiile care se gasesc în
compoziția uleiurilor volatile sunt numai mono și
sescviterpene (ultimele având 15 atomi de carbon în
moleculă).
Uleiurile volatile sunt substanțe lichide (după extracție),
foarte volatile cu miros aromat, plăcut, substanțe inflamabile, uneori cu miros iritant, deși aromat, iar gustul arzător.
Acțiunea farmacodinamică a uleiurilor volatile este
foarte diferită de la o specie de plantă la alta, dar în general ele sunt: iritante, vezicante, antiseptice și toxice – în stare pură producând leziuni profunde la nivelul organelor interne – dacă se ingerează. Ele mai au, în
același timp, o capacitate ridicată de penetrație percutantă prin piele când sunt înglobate în șampoane
sau emulsii pentru baie. Au totodată acțiune bactericidă – fapt ce se explică prin folosirea uleiurilor grase
îmbibate cu esențe din plante pentru ungerea corpului
după baie, de unde și utilizarea deodorantelor care au
luat o mare extensie, ca și a parfumurilor.
În ultima vreme, s-a pus în evidență o acțiune antitumorală la unele uleiuri volatile, iar altele au proprietăți
insecticide. Așadar, uleiurile volatile se folosesc în
obținerea unor produse medicamentoase, ca aromatizante și corectoare de gust în cosmetică și parfumerie,
în întreținerea localurilor publice (uleiul de brad), în
industria lacurilor și vopselelor, în îngrijirea dinților și a
părului – și cu rol preventiv sau curativ în dermatologie.
Redăm în continuare exemple de câteva plante, ale căror principii active se sprijină și pe uleiuri volatile.
Din grupa produselor care conțin uleiuri volatile care
au structura monoterpenelor cităm frunzele de izmă
– Mentha piperita. Principiul activ din frunzele de izmă –
uleiul volatil – poate ajunge pană la 2%
în produsul uscat, sau 0,2 – 0,4% în frunzele proaspete unde mentolul este în procent de 35 – 55%, iar
mentona între 10 și 40%.
Principalele acțiuni ale uleiurilor volatile de mentă sunt:
acțiune antiemetică, producând ușoară anestezie a
mucoasei gastrice, stimulează funcția biliară și hepatică
și are acțiune antifermentativă, dezinfectantă.
»» Monoterpene biciclice
Rosmarini folium sau altfel zis: Folia Anthos care sunt
frunzele de Rosmarinus officinalis – plantă ornamentală
de cultură cunoscută în mai multe varietăți și forme. În
acest produs vegetal, în planta proaspătă conținutul în
ulei volatil ajunge la 0,22 – 1,20%,pe când în frunzele
uscate și condiționate, până la 2%, iar în flori – 1.44%.
Acțiunile sale sunt: stimulează circulația sanguină, stimulent general, stimuleză secreția biliară, cicatrizant,
acțiune geriatrică, combate procesele de senescență.
»» Monoterpene aciclice
Din această grupă face parte Melissa officinalis –roinița,
iarba stupului, al cărei ulei volatil se extrage din frunze –
Melissa folium, și care are acțiune sedativă, stomahică.
Plante cu uleiuri volatile care conțin substanțe
sescviterpenice
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Din această grupă face parte mușețelul – sub denumirea științifica de Chamomille flos care își bazează unele proprietăți terapeutice tocmai pe uleiul volatil ce-l
conține in flori. Un bun ulei volatil de mușețel trebuie
să conțină cel puțin 1% camazulenă. Camazulena
este o hidrocarbură sescviterpenică, ciclică, nepreformată, care ia naștere în timpul distilării. Aceasta este
dotată cu proprietățile: antiinflamatoare, antialergică
și stimulatoare în repararea țesuturilor.
Un alt produs specific acestei grupe este format din
somitățile florale ale plantei Achillea millefolium – coada
șoricelului, sub denumirea de Millefolium flos, în care uleiul volatil se află în procent de 0,1 – 0,5%. Sub supravegherea medicului, uleiul volatil de coada șoricelului se
administrează ca: digestiv, aperitiv, în flatulență, crampele și durerile gastrice ale femeilor nervoase, în hemoroizi, ca hepato-biliar, hemostatic intestinal, anal, vezical și nazal. Stimulează circulația și este un reglator sedativ al tulburărilor menstruale. Este însă contraindicat
femeilor gravide putând provoca vertije și dureri de cap.
Mai au în componența lor uleiuri volatile speciile de
lumânărică – în petale: Verbascum species, muguri de
plop negru – Populus gemma, și multe alte plante care
conțin uleiuri volatile într-o cantitate semnificativă și
ale căror proprietăți se interferează și se combină cu celelalte principii active specifice – sau de bază – cum este
în frunzele de nuc, florile de păducel, soc, tătăneasă,
troscot, urzică, usturoi și multe altele pe care le puteți
descoperi în manualele de specialitate dacă doriți să vă
îmbogățiți cunoștiințele personale.

Atenționare

Aceste elemente din articolele publicate nu reprezintă
un manual medical, ci doar un ghid de informare,
ele conținând date cu caracter general și nu specifice
unui anumit individ și circumstanțele particulare în
care vă găsiți. Prin urmare, articolele nu încearcă să înlocuiască niciun tratament care v-a fost dat de medicul
dumneavoastră.
Trebuie să cunoașteți că anumite părți din plantă, pe
care eventual le ingerați sau le utilizați medicinal ori
cosmetic, intern sau extern pot cauza manifestări alergice ori reacții neplăcute active la anumite persoane.
Publicând aceste articole, noi nu putem fi făcuți răspunzători pentru orice neajunsuri, stricăciuni sau răni rezultate din preparatele herbale făcute cu acestea.
Pentru siguranța dumneavoastră consultați personalul
medical calificat sau medicul de familie înainte de a utiliza orice plantă ca tratament.
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Active principles in plants

Abstract

The exploitation of medical plants from forest ecosystems is more important as we study their content in active
principles:
»» Polyuronides contained by the leaves of such plants like: Plantago lanceolata, P. media, P. major or in the flowers
of Verbascum thapsus, V. thapsus variants, V. speciosum, V. phlomoides;
»» Glycosides contained by the bark, buds and the leaves of: Populus nigra, P. tremula, P. pyramidalis, Salix alba, S.
caprea, S. fragilis, S. purpurea, S. babylonica, S. mineralis or by the leaves of Querqus robur;
»» Lygnans contained by the root of Arcticum lappa, A. tomentosum, A. minus, A. majus;
»» Flavonoids contained by the flowers of Rosae petalum, by the leaves, flowers and fruits of Crataegus monogyna,
C. laevigata, by the flowers of Sambucus nigra, in the bloomed aerial part of the species Polygonum aviculare
and Hypericum perforatum;
»» Tannins contained by the bark and the acorns of Querqus robur and Q. petraea, by the bark of Salix alba, S.
capraea, S. fragilis, S. purpurea;
»» Antraquinone contained by the aerial part of Hypericum perforatum, by the bark of Ligustrum vulgare, Frangula alnus;
»» Coumarins contained by Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Crataegus monogyna;
»» Saponins contained by the flowers of Calendula officinalis, Verbascum thapsus, V. thapsiforme, V. speciosa and V.
phlomoides;
»» Essential oils contained by the leaves of Mentha piperita and Juglans regia, by the flowers of Matricaria chamomilla, Achillea millefolium, Crataegus sp., Sambucus sp., Symphytytum tuberosum, Urtica dioica etc.
The plants with therapeutic usage will be protected, located and monitored in accordance with a sustainable
management of forest ecosystems.
Keywords: medicinal plants, active principles, therapeutic actions
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Parcuri dendrologice

Crearea Parcului de sud
al municipiului Baia Mare, la Șesul Băii
VALENTIN BOLEA

1. Introducere

la 194 m altitudine fac ca Baia Mare să fie un paradis
al vegetației, unde vegetează Castanea sativa, ca relict
Populația municipiului Baia Mare a conștientizat în
glaciar (Morariu I.), unde cresc multe specii exotice ca:
permanență necesitatea stringentă de extindere a zoCryptomeria japonica, Cedrus atlantica, Paulownia tomennelor verzi și de transformare a lor în păduri urbane
tosa și unde Pinus nigra atinge 40 m înălțime, iar Pinus
(Bolea 2011). Oamenii acestui oraș știau în 2007 că vastrobus atinge 48 m înălțime – cea mai mare în Europa.
lorile poluanților din frunzele arborilor depășeau pragurile de toxicitate europene (Bonneau 1988; Bergann 2.2 Calitatea aerului în curs de îmbunătățire
2992) de 15,4 ori la mangan, 7,1 ori la plumb, 4,5 ori la Ca și întreaga Depresiune a Băii Mari, Șesul Băii s-a găsit
cadmiu, 3,3 ori la zinc, de 2 ori la natriu, de 1,5 ori la sub influența nefastă a uzinelor poluante (în special fabricile de prelucrare a minereurilor neferoase) din Baia Mare.
cupru și de 1,4 ori la sulf.
Uscarea pădurilor (Savu, Bolea 1976, 1977), simptome- În 2007, analiza foliară la paltin evidenția o poluare cu
le poluării la frunzele arborilor (Bolea, Chira 2008), dar plumb de 1,5 ori mai mare în zona ROMPLUMB (19,7
și coborârea speranței medii de viață la 58 ani (Nădișan, ppm) decât în zona CUPROM (12,93 ppm) și dispersia
Cherecheș, Ieremia 2001) sau ridicarea morbidității in- ei până la Șesul Băii (3,807 ppm). După conținutul frunfantile la 19,2% (Barneau 1978) au mobilizat băimăre- zelor de stejar, poluarea cu plumb de la Șesul Băii (4,199
nii în acțiuni concrete de completare a zonelor verzi cu ppm) era la același nivel cu cea din Perdeaua Antipoluan2 ha de perdele antipoluante la Phoenix, 3 ha pe Platoul tă din imediata apropiere a CUPROM-ului (4,183 ppm).
Castanilor, 5 ha pe malurile râului Săsar, 5 ha pe Valea
Tab. 1. Poluarea în 2007 de la Șesul Băii
Săsar, 5 ha de-a lungul drumurilor, 10 ha prin extindeConținutul în
Conținutul
rea Parcului Municipal, 10 ha pe Valea Chiuzbaia, 3 ha
Analiza frunzelor de... noxe CUPROM în noxe Șesul Natura noxei
la Valea Borcutului – Prăpadea și Frumușeaua și 102 ha
ppm
Băii ppm
în jurul Lacului Firiza (Bolea 2013).
Populus tremula
9,547
Plumb
Astfel, în 1963-1965, la cererea Primăriei Baia Mare, Populus x canadensis
1,384
Plumb
Ocolul Silvic Baia Mare a împădurit 100 ha pe malul râBetula pendula
9,321
0,514
Plumb
ului Craica, la Șesul Băii (Lapoș), în vederea creării Par- Robinia pseudacacia
8,827
1,171
Plumb
cului de sud Baia Mare (Bolea, Chira 2009).
Polygonum sachalinense
11,18
7,302
Plumb
Cu mult timp în urmă, aici se întindea un stejăret de teCorylus avellana
17,843
13,202
Cupru
Salix capraea
13,157
5,094
Cupru
rasă cu productivitate inferioară, care a fost defrișat și
Populus tremula
13,840
Cupru
transformat într-o pășune de productivitate inferioară,
Populus
x
canadensis
11,479
Cupru
acoperită de Nardus stricta, Carex brizoides, Juncus effuRobinia
pseudacacia
18,093
10,146
Cupru
sus, Deschampsia caespitosa, Molinia coerulea, Polygonum
Acer
pseudoplatanus
14,266
8,520
Cupru
hydropiper și Polygonum sachalinensis.

2. Factorii staționali compensatori de
la Baia Mare
2.1 Factori climatici favorabili

Stațiunea situată în subdistrictul Depresiunii Baia
Mare, ținutul Carpaților Occidentali beneficiază de un
climat excepțional (Bereziuc, Stănescu 1962).
Astfel, temperatura medie anuală de 9,80C și
precipitațiile medii anuale de 976 mm, înregistrate
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Quercus robur
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Salix capraea
Salix capraea
Salix capraea

11,618
335,6
195,0
429,5
64,19
180,00
878,20
242,9
4,408
300,8

9,369
49,96
106,90
243,20
19,92
60,40
340,20
336,60
7,8
-

Cupru
Zinc
Fier
Mangan
Zinc
Fier
Mangan
Zinc
Cadmiu
Fier
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Analiza frunzelor de...
Populus tremula
Populus x canadensis
Populus tremula
Populus x canadensis
Corylus avellana
Polygonum sachalinense
Polygonum sachalinense
Polygonum sachalinense
Polygonum sachalinense
Polygonum sachalinense

Conținutul în
noxe CUPROM
ppm
5,121
295,2
17,843
11,18
11,184
217,90
399,0

Conținutul
în noxe Șesul
Băii ppm
1,737
217,7
13,200
8,197
7,300
107,00
195,4

2,572

<3,066

Natura noxei
Cadmiu
Cadmiu
Fier
Fier
Cupru
Plumb
Cupru
Zinc
Natriu
Cadmiu

Conținutul frunzelor în noxe depășea în 2007 pragurile de toxicitate, atingând chiar recorduri nedorite la
cadmiu.
Poluarea de la Șesul Băii nu a fost cauzată numai de uzina CUPROM aflată la 3 km distanță, ci și de acumularea gazelor emanate de ROMPLUMB și CUPROM, cum
a fost cazul poluării cu sulf, cadmiu și zinc atunci când
conținutul frunzelor de paltin, alun și Polygonum sachalinense au indicat cantități mai mari de noxe la Șesul
Băii decât în perdelele din fața uzinei CUPROM – fig 1-4

2.4 Nivelul scăzut al bogăției floristice

Din pădurea care acoperea Șesul Băii cu mult timp în
urmă a mai rămas la Mesteacăn-Baia Sprie un trup de
pădure cu un stejăret de pedunculat mijlociu productiv, pe luvisol pseudogleizat, oligomezobazic, hidric
periodic, deficitar, puternic alternant la suprafață, cu
Carex brizoides care, sub influența poluării cu SO2 și a
pășunatului, prezintă:
»» O bogăție floristică totală de 30 specii, sub nivelul inferior francez de 33 specii;
»» O bogăție floristică în stratul de arbuști de 2-7 m
înălțime, cu o singură specie, adică sub media franceză de 3 specii, iar stratul de arbuști de 0,3-2 m
înălțime lipsește, minima franceză fiind de 3 specii;
»» O bogăție specifică medie de 10,6 sub minima de 12
specii;
Diversitatea specifică medie de 2 față de media de 2,54
din Franța (Bolea, Vlonga, Săsăran, Leșan, 2002).
Defrișarea acestei păduri a cauzat un puternic dezechilibru al regimului hidrologic, dispariția speciilor caracteristice ecosistemului forestier și extinderea pipirigului.

3. Amenajarea terenului
3.1 Evitarea pășunatului

Fiind înconjurat de pășune, terenul destinat împăduririi a fost delimitat printr-un șanț minim sanitar, iar pe
pământul escavat din șanț s-a plantat un gard viu de
salcâm și glădiță cu 20 puieți pe metru liniar.

3.2 Pregătirea terenului

Pentru îndepărtarea stratului puternic înţepenit de ierburi s-a făcut mobilizarea solului pe toată suprafața cu
un plug subsolier.

4. Speciile și schemele de împădurire
4.1 Populus x canadensis Moench

În zona riverană a râului Craica din Șesul Băii, situat
la 215 m altitudine s-au plantat 33,6 ha cu plop euramerican, din care: 18, 6 ha în 1963; 9,0 ha în 1964 și 6
ha în 1965. Reușita acestor plantații a fost de 75% în
Fig.1-4.Diagnoze foliare la Șesul Băii și CUPROM
condițiile dificile ale unui luvisol albic pseudogleizat,
(Bolea & Chira, 2009)
oligomezobazic, cu textură argilo-lutoasă spre lutoasă.
Lungimea sezonului de vegetație și temperatura medie
2.3 Factori edafici dificili
În condițiile unei terase plane (1-4 grade), situată la 215 m anuală au satisfăcut cerințele mari față de căldura estialtitudine, în subzona stejarului, luvisolul albic psudoglei- vală ale acestei specii euterme. De asemenea, numărul
zilelor de inundații pe an nu a depășit 100 zile, iar după
zat prezintă condiții edafice dificile pentru vegetație:
retragerea
apelor din inundație, nivelul apei freatice nu
»» Sol fără litieră, sărac în humus(H=0,05 – 3,2%) cu
a
coborât
sub
3 m de la suprafață.
formă de humus mull-acid și fără structură,
Dat
fiind
temperamentul
pronunțat de lumină al plopu»» Sol foarte compact, greu permeabil, cu textură argilui
euramerican,
acesta
s-a
plantat la scheme mari cu 625
lo-lutoasă spre lutoasă, format pe luturi argiloase,
puieți pe hectar (4x4m), pe 15 ha, cu 1100 puieți pe hec»» Sol uscat-reavăn până la reavăn vara și umed-ud tar (3x3m), pe 5,4 ha, cu 1600 puieți pe hectar (2,5x2,5m)
până la submers primăvara,
sau cu 2500 puieți pe hectar (2x2m) – tabelul 2 constitu»» Sol acid cu pH=4,2-4,8 cauzat și de ploile acide,
ind un experiment care așteaptă să fie valorificat.
»» Grosimea orizontului fiziologic de 60 cm,
Deși la 50 ani, plopul euramerican atinge diametre și
înălțimi mai mari ca celelalte specii de la Șesul Băii – fig
»» Adâncimea apei freatice la 3 m,
5
– el nu se ridică la potențialul său productiv, din cauza
»» Sol oligomezobazic cu V=14,9-70,4%.
solului sărac, acid și luto-argilos.
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Fig.5 Populus x canadensis la Șesul Băii

Funcția primordială a plopului euramerican este
protecția malurilor râului Craica și asigurarea unei
zone verzi atrăgătoare și sănătoase în partea de sud a
orașului Baia Mare
Rezistența la poluarea industrială din Baia Mare a plopului euramerican este reflectată de conținutul ridicat
al noxelor din frunze, în anul 2007: 1,384 ppm plumb;
11,479 ppm cupru; 1,737 ppm cadmiu, 217, 7 ppm fier
(tabelul 1).

Analizele foliare efectuate în 2007,când încă la Baia
Mare funcționau și uzinele poluatoare, indică o bună
rezistență a stejarului la: cupru 9,369 ppm, zinc 19,92
ppm, fier 60,40 ppm și mangan 340,20 ppm.
Valoarea ornamentală a acestei specii se accentuează o
dată cu înaintarea vârstei, prin creșterea dimensiunilor
prin profunzimea din ce în ce mai mare a coroanei și
prin vitalitatea sa.
Acest arboret este înnobilat de prezența frasinului, ca
specie excelentă de amestec care protejează bine solul și
îl ameliorează prin frunzele sale ușor alterabile. Frasinul este și o specie rezistentă la poluare și ornamentală,
mai ales în aliniamentele de-a lungul aleilor din Parcul
de sud.
Introducerea în formula de împădurire și a aninului negru a fost recomandată de academicianul C.C. Chiriță
care cunoștea foarte bine fenomenul de uscare în masă
a stejăretelor de la Livada. Astfel, aninul negru s-a introdus în procent de 30% pentru a contribui la asanarea
solului și la îmbogățirea solului în azot, având pe rădăcinile tinere nodozități în care trăiesc simbiotic bacterii
și actinomicete nitrificatoare. Această specie vegetează
activ pe solurile umede, luto-argiloase, pseudogleizate
și cu nivelul apei freatice la 3 m adâncime de la Șesul
Băii – fig. 6.

4.2 Quercus robur L.

Stejăretul natural de terasă, care acoperea Șesul Băii
cu câteva sute de ani în urmă, a fost reconstruit prin
plantații în 1962 pe 12,2 ha cu formula 30St 10Fr 30Ca
30An. În acest amestec, stejarul beneficiază de o specie principală de amestec: frasinul, care îi stimulează
creșterea în înălțime și formarea de trunchiuri elagate
și de două specii de împingere: aninul negru și carpenul,
cu rol primordial de ameliorare a solului: sărac, oligomezobazic, luto-argilos, acid (pH=4,3-4,8), lipsit de litieră și cu un conținut redus de humus.
Sub raport climatic, stejarul mezoterm-euterm se
găsește la Șesul Băii în optimul său ecologic, cu temperaturi medii anuale între 8 si 100C. Cerințele sale față
de umiditatea solului, de specie mezofită – mezohigrofită sunt asigurate din precipitații (976 ppm anual) și
din aport freatic.
Performanțele de productivitate ale stejarului sunt diminuate pe terasa de la Șesul Băii de solul relativ compact, luto-argilos, cu fenomene de podzolire de hidroceneză, cu regim alternant de umiditate, indicat de floră:
Carex brizoides, Agrostis alba, Juncus effusus, Deschampsia
caespitosa, Lysimachia nummularia, Polygonum hydropiper.
Astfel, la 10 ani, stejarul avea diametrul mediu de 8,1
cm, înălțimea medie de 7,1 m și clasa de producție a III-a.
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Fig.6. Alnus glutinosa la Șesul Băii

Carpenul, deși vegetează slab pe solurile compacte,
având un temperament de semiumbră, s-a menținut
la adăpostul oferit de stejar și frasin și contribuie la
stimularea creșterii în înălțime și elagajul speciilor de
bază. El acoperă bine solul și îl ferește de pierderea apei
pin evaporare.
Rolul său, ca și al mălinului – fig. 7 – este îmbogățirea
solului prin litiera sa bogată, care se descompune activ,
contribuind la formarea humusului de mull.
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În pădurea de stejar, în centrul Parcului de sud se
pot amenaja fântani cu apă potabilă, întrucât solul
pădurii de stejar constituie un filtru antibacterian,
îmbunătățind calitatea apei din pânza freatică aferentă. Astfel, după Spiridovrov, citat de Giurgiu (1982), apa
infiltrată prin solul pădurii de stejar conține 9 germeni
californieni la litru, în timp ce apa provenită din terenul fără pădure conține de o sută de ori mai mulți.

4.3 Quercus rubra L.

Dintre speciile alohtone, stejarul roșu – fig. 9– constituie o soluție bună de valorificare a teraselor luto-argiloase destul de grele și de compacte, în condițiile unui
climat bogat în precipitații, ca cel de la Baia Mare. De
asemenea, în contextul schimbărilor climatice, el prezintă interes rezistând surprinzător de bine la secete
prelungite, ca urmare a promptitudinii închiderii-deschiderii stomatelor (Șofletea, Curtu 2007).
Fig.7. Prunus serotina și Carpinus betulus la Șesul Băii

Trupul de pădure de 100 ha, format de acest parc exercită funcții protective asupra pășunilor și altor terenuri
de folosință agricolă înconjurătoare, mărindu-le randamentul prin umiditatea atmosferică întreținută și prin
atenuarea pierderilor de apă prin evaporare (Șofletea,
Curtu 2007).
Mediul pădurii de stejărete este o binecuvântare pentru
populația orașului Baia Mare, afectată de mult timp de
poluarea industrială. Fiecare hectar, din cele 12 create și care azi au peste 50 ani, răspândește în atmosferă 2 kg de fitoncide, care distrug agentul dizenteriei
(Percek 1987), scad tensiunea arterială, îmbunătățesc
oxigenarea sanguină, ameliorează somnul, afecțiunile
cardiovasculare, după Tokin, citat de Percek (1987) și
Beldeanu (2008). Tot după Beldeanu, pădurile mature,
luminoase de stejar au acțiune pozitivă asupra sferei
emoționale, favorizând refacerea stării de sănătate și
regenerarea echilibrului cu mediul înconjurător, deteriorat ca urmare a oboselii, poluării și a bolilor. În amestec cu pinul silvestru și castanul bun, valoarea de agrement crește (fig. 8).

Fig.9. Quercus rubra la Șesul Băii

Astfel, la Șesul Băii s-a plantat stejar roșu în amestec cu
alte specii: 7,4 ha în 1963 și 2 ha în 1966. Reușita acestor plantații a fost de 67%. Pentru crearea unui arboret
de amestec s-a folosit următoarea formulă de împădurire: 47% Str 6% Pa 5% Fr 5% An 3% Fa 2% Ca 1% Cas și
31% Al – fig. 10 și11.

Fig.8. Castanea sativa la Șesul Băii
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Prin coronamentul mai des decât al celorlalți stejari,
apără bine solul și furnizează o litieră mai bogată, care
contribuie la ameliorarea solului. Având în vedere că
această litieră se descompune mai încet, s-a asigurat un
amestec mai variat și bogat de specii de amestec și mai
ales, un subarboret bogat de alun.
Lemnul de stejar roșu se lustruiește, se lucrează și se
despică ușor, are o rezistență excepțională la întindere, este rezistent la tracțiune, la flexiune, la șoc și
are un model ridicat de elasticitate. El este utilizat la
confecționarea de mobilă, parchet, în construcții ori
traverse. În consecință, deși are numai 50 ani și uitându-se destinația de parc a pădurii de la Șesul Băii, s-a
început exploatarea prin tăieri rase pe câteva hectare
– fig. 13– ceea ce este regretabil.

Fig.10 și 11.Păduri de amestec cu stejar roșu

Având un optim de vegetație în „Castanetum și în partea caldă a Fagetum-ului” (Haralamb, 1968), stejarul
roșu, varietatea maxima, provenită din Borlești, vegetează viguros la Baia Mare și s-a plantat în amestec nu
numai cu paltinul, frasinul și cireșul, ci și cu castanul
bun și fagul. Pentru ameliorarea solului s-a folosit, pe
lângă aninul negru și alunul.
Suportând umbrirea laterală, stejarul roșu face față
concurenței speciilor de amestec și alunului, care este o
valoroasă specie de subarboret, protejand solul și ameliorându-l prin litiera ușor alterabilă.
Pe lângă creșterea sa rapidă, stejarul roșu s-a dovedit
mai rezistent decât stejarul și gorunul la făinarea stejarului, la defolieri, la atacul cărăbușilor și chiar la poluare, ale cărei efecte s-au manifestat în 2007 la Șesul
Băii, atât prin conținutul frunzelor de paltin (8,52 ppm)
și alun (13,202 ppm) în cupru, cât și prin simptomele
foliare – fig. 12-

Fig.12. Frunze de stejar roșu fără simptome ale poluării
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Fig.13.Defrișarea stejarului roșu la Șesul Băii
(Revista de Silvicultură)

4.4 Quercus petraea Liebl.

Gorunul de terase, un ecotip edafic adaptat pe soluri
podzolite, pseudogleizate, relativ compacte, cu drenaj
deficitar (Șofletea, Curtu 2007) a fost plantat la Șesul
Băii pe 7,7 ha, dintre care 3,79 ha în 1964, 2 ha în 1965
și 2 ha în 1966.
Această specie mezotermă tipică, mai tolerantă decât
stejarul față de gradul de saturație în baze de schimb și
care suportă mai bine solurile acide, a avut o reușită de
80% și o creștere mulțumitoare, în anturajul bogat de
specii de amestec și de ajutor: 28Go 2Pam 6Fr 4Ci 6Ann
44Al – fig 14 și 15 –
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Fig.16. Nucul negru în Șesul Băii
Fig. 14 și 15. Gorunul la Șesul Băii

Deși concurează puternic specia de bază, paltinul, frasinul și cireșul au frunze care se descompun ușor, contribuind la humificare și compensând ofertele litierei
gorunului, care datorită conținutului de substanțe tanante, greu alterabile, determină o levigare puternică a
solurilor. De asemenea, aninul negru participă la asanarea solului și la îmbogățirea lui în azot pe care bacteriile
și actinomicetele nitrificatoare le fixează în nodozitățile
de pe rădăcinile tinere. La protejarea și ameliorarea solului participă și alunul, un arbust adaptat la solurile
slab acide și cu o litieră bogată, ușor alterabilă. Asigurarea unui subarboret bogat în alun, va permite dezvoltarea gorunului în spații largi, aerisite, în care să-și poată
etala coroana sa amplă, cu efecte peisagistice deosebite,
până la vârste înaintate.

4.5 Juglans nigra L.

Pretențiile ridicate față de condițiile staționale ale nucului negru sunt satisfăcute de climatul blând, ferit
de înghețuri timpurii sau târzii, cu veri lungi și călduroase de la Baia Mare. Umiditatea din sol, mai importantă pentru buna sa dezvoltare decât conținutul în
sunstanțe minerale (Șofletea, Curtu 2007) este asigurată de precipitațiile bogate (976 ppm media anuală) și de
apa freatică situată la 3 m adâncime. Solul sărac și mai
ales textura luto-argiloasă defavorizează starea lui de
vegetație, dar pentru realizarea funcției de pădure-parc
în zona poluată din sudul orașului este mai importantă
rezistența la poluarea cu sulf și alte noxe.
Pornind de la aceste premise, în 1965 s-au plantat la
Șesul Băii 7,6 ha nuc negru, cu 400 puieți pe hectar, în
amestec cu diferite specii de amestec și arbuști cu următoarea formulă de împăduriri: 10Nun 18Ci 8Cat.sp
6Ph.a. 6 Cas. 2Str 2Pa 48Al – fig. 16.

Rezultatele acestui experiment, în care pe fiecare hectar
s-au plantat expermental puieți de nuc negru, în amestec cu specii diferite și cu densități diferite: 400, 1200,
2400, 5600, 6700 puieți la hectar, sunt interesante, de
fapt, și acum, la 50 ani după plantare.
Introducerea unui subarboret bogat de alun (48%) asigură o afânare superficială a solului și împiedică înierbarea și uscarea solului, constituind protecția cea
mai bună care poate compensa exigențele ridicate ale
nucului negru față de caracteristicile fizice ale solului
(Haralamb 1967). De asemenea, având în vedere că nucul negru nu dă o litieră bogată și nici sănătoasă, nu se
curăță bine de crăci și nu umbrește suficient solul, s-a
creat un amestec bogat cu alte specii care suplinesc lipsurile lui, ca: paltinul, castanul, Catalpa speciosa, Phelodendron amurense. Împreună cu alunul din subarboret,
aceste specii vor realiza condiții de așa natură încât nucul negru să crească viguros, cu fusuri drepte și cu un
bun elagaj natural (Haralamb 1967).

4.6 Juglans regia L.

Pentru o comparație cu nucul negru în zona riverană
râului Craica de la Șesul Băii, s-au plantat și 4,7 ha cu
nuc comun, dintre care: 2,5 ha în 1964 și 2,2 ha în 1965.
Având un temperament mijlociu și dezvoltându-se mai
bine în plină lumină după faza tinereții, s-a plantat la
o schemă rară, cu 400 puieți pe hectar și i s-a asigurat
un subarboret de alun prin formula de împădurire: 80%
Nuc 20% Al.
La Șesul Băii, nucul comun vegetează într-o climă dulce, cu ierni blânde, ferite de geruri mari, cu înghețuri
puțin frecvente și adăpostit de vânturi. Solul bătătorit
prin pășunat, oligomezobazic și acid este mai puțin prielnic nucului comun, dar fertilitatea și textura lui vor fi
ameliorate prin subarboretul bogat de alun. Umiditatea
reavăn-jilavă a acestui sol asigură optimul său edafic.
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Având în vedere efectele inhibatoare ale colinelor emanate în sol, cu o mare putere de eliminare a speciilor
concurente, nucul comun nu s-a plantat în amestec cu
alte specii.
Prezența acestei esențe nobile, cu lemn excepțional de
valoros și fructe apreciate, cu mare longevitate și cu coroane globuloase uriașe, va ridica interesul populației
față de Parcul de sud al orașului Baia Mare.

4.7 Castanea sativa Mill.

Emblema orașului Baia Mare și cea mai iubită specie
a băimărenilor, nu va putea să lipsească din Parcul de
sud al orașului. Deși crește natural pe piemonturile colinare din Depresiunea Baia Mare, cu un climat blând
și umed, adăpostit de vânturi, înghețuri și geruri, Castanea sativa, varietatea microcarpa, poate fi extinsă nu
numai în zona montană inferioară, ci și pe terasa râului
Craica, la Șesul Băii – fig. 17.

24Pin 21Pis 13Mă.am. 8Ci5Pa 4Al. Temperamentul sub
heliofil și creșterile active în tinerețe ale castanului îi
asigură o mare capacitate de concurență interspecifică.
Litiera bogată și descompunerea ușoară a frunzelor de
castan și a celorlalte foioase de amestec și de subarboret
își aduc contribuția la ameliorarea solului sărac și acid.
Aceste amestecuri viabile și stabile pe care castanul bun
le realizează cu pinul silvestru care suportă bine sărăcia
și aciditatea solurilor, cu pinul negru rezistent la poluare, cu mălinul american, adaptat și pe soluri grele și
sărace și cu cireșul și paltinul, specii amelioratoare și de
mare valoare ornamentală, sunt un punct de atracție
nu numai pentru populația orașului Baia Mare, ci și al
faunei și păsărilor care caută castane, cireșe sau măline
– fig. 18.

Fig.18.Parcul Șesul Băii

4.8 Catalpa speciosa Warder

Fig.17.Castanea sativa la Șesul Băii

Suportând solurile sărace, acide, castanul are o formă
elongata, cu fructe în formă de ulcior, adaptată la solurile umezite din zona riverană. Forma racemosa, cu
fructele grupate în formă de raceme și forma policarpa cu câte 3-10 castane într-un singur involucru sunt
frecvente în microstațiunile cu apă stagnantă și soluri
luto-argiloase, întâlnite și la Șesul Băii. De asemenea,
rezistența relativ ridicată a speciei la poluarea industrială de la Baia Mare, mai ales a formei rubida, cu castane
rubinii a contat în folosirea castanului bun pentru împădurirea pe 3,54 ha, dintre care 1,54 ha în 1965 și 2 ha în
1966. Pentru a diminua efectele maladiei cancerul cojii,
cauzat de Cryphonectria parasitica (Bolea, Chira, 2004),
plantarea s-a făcut într-un amestec bogat cu cireșul,
paltinul, mălinul american, pinul silvestru, pinul negru
și alunul, cu următoarea formulă de împădurire: 25Cas
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Pe mai puțin de 1 hectar (0,8 ha) s-a experimentat și
catalpa mare, care are asigurat la Șesul Băii un climat
blând, cu sezon lung de vegetație și un sol bine aprovizionat cu apă din precipitații și din pânza freatică situată
la 3 m adâncime.
Această specie ornamentală, dar și forestieră, repede
crescătoare s-a plantat în amestec cu cireșul, mălinul
american și Salix vitalba.
Având în vedere puternicul său sistem radicelar, catalpa mare este capabilă să reziste și la eventualele secete,
aferente schimbărilor climatice care se prognozează.

4.9 Fagus sylvatica L.

Experimental, în 1971 s-au plantat pe 1 hectar, 6
proveniențe de fag reprezentând cele mai valoroase păduri naturale de fag de pe raza Ocolului silvic Baia Mare.
Cei 600 puieți, câte 1000 din fiecare proveniență au fost
produși în pepiniera(sub masiv), de la Valea Neagră, cu
semințe recoltate din rezervațiile Hidea, Blidar, Stur, V.
Petii Baia Sprie, Gutin și Șuior.
Acum, după 44 ani, ar fi interesant de verificat modul
diferit în care fiecare proveniență de fag s-a adaptat la
luvisolul albic pseudogleizat de la Șesul Băii.

4.10 Pinus sylvestris L.

Dintre rășinoase, pinul silvestru – fig. 19 – se remarcă
prin rusticitatea sa deosebită în stațiuni de bonitate inferioară, unde asigură o productivitate mai mare decât
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alte specii ca: stejarul, gorunul, fagul, molidul și bradul.
El este tolerant față de temperaturile mari sau mici,
adaptabil la regimul de umiditate al solului și cu cerințe
modeste față de troficitatea solului, suportând solurile
oligotrofice, puternic acide, relativ grele, compacte, cu
deficiențe de aerisire, ca cele de la Șesul Băii. Izolat sau
în masiv, el este un apreciat arbore ornamental.

Creșterea pinului silvestru este activă în tinerețe, realizând la 12 ani înălțimea medie de 5.5 m, diametrul
mediu de 8,42 cm, volumul mediu pe hectar de 57,21 m3,
creșterea medie în înălțime de 0,45 m/an și creșterea în
volum de 4,82 m3/an/ha.
În tinerețe a fost infectat de Lophodermium pinastrii și
a suferit de vătămarea lujerilor, cauzată de Evetria bouleana –fig.21.
Ajuns la 46 ori 53 ani, pinul silvestru vegetează activ și
secretă prin organele lui aeriene , în mediul înconjurător, fitoncide

Fig.19.Pinus silvestris la Șesul Băii

Astfel, în fâșia din față a parcului, de-a lungul drumului
Baia Mare-Satu Nou (ua 109 a1 și a2) s-au plantat 2,35
hectare, dintre care 2 ha în 1962 și 0,35 ha în 1964, cu
10.000 puieți la ha, cu pin silvestru în amestec cu alun,
în formula: 75Pis 25 Al.
În interiorul parcului (ua 109 m) s-au plantat 5,13
ha, dintre care 3,13 ha în 1967 și 2 ha în 1969, tot cu
10.000 puieți pe hectar, dar cu formula de împădurire:
64Pis 2Pin 17Pa 17Al. Reușita a fost de 55%.
Având un temperament pronunțat de lumină, cu coroane transparente, pinul silvestru realizează un amestec
viabil cu paltinul și pinul negru și asigură dezvoltarea
abundentă a alunului în subetaj.

Fig.20. Pin silvestru în amestec cu foioase

.Fig.21. Pin silvestru vătămat în tinerețe de Evetria bouleana

Aceștia sunt compuși fiziologic activi care au proprietatea de a distruge microorganismele, cum este bacilul Koch, agentul cauzal al tuberculozei (Percek 1987).
Compușii fito-organici volatili, emanați în atmosferă
provin din fracțiunea volatilă a rășinii sau balsamului
și anume, uleiul cu terebentină cât și uleiul volatil, prezent în cetină. În alcătuirea acestor compuși fito-organici volatili intră: terpene, derivați oxigenați precum și
ozonul, rezultat din oxidarea acestora.
După Ternovoi și Geihman (1978), un arboret de pin
silvestru secretă în atmosferă 3,8-4 kg/ha/zi substanțe
volatile, a căror concentrație ajunge la 1098-5076 μg/
m3 în atmosfera pădurii tinere (Beldeanu 2008).
După Spiridonov, citat de Giurgiu (1982), apa infiltrată
în solul pădurii de pin silvestru își îmbunătățește caracteristicile bacteriologice, numărul de germeni coliformi
la litru fiind de 50 de ori mai mic decât în cazul terenurilor fără vegetație forestieră.
Având în vedere că, sub influența acestor fitoncide,
starea generală a bolnavilor de plămâni se ameliorează, slăbind tusea și îmbunătățind-se respirația, cât și
influențele favorabile ale pădurilor de pin prin emisia
de oxigen și reținerea particulelor de praf, (arboretele
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de pin au o capacitate de reținere a prafului din atmosferă de două ori mai mare decât cele de molid. după
Percek 1987) se recomandă amplasarea unui sanatoriu
pentru boli pulmonare, pe suprafața defrișată de proprietar, printr-o eroare regretabilă-fig.13

4.11 Pinus nigra Arn.

Pinul negru este o specie mai puțin rustică decât pinul
silvestru, dar în ultimul secol a fost plantat în Transilvania cu rezultate bune, în numeroase islazuri degradate, ca cel de la Șesul Băii – fig.22.

Fig.22. Pinus nigra la Șesul Băii

Ca și pinul silvestru, a fost plantat cu 10.000 puieți pe
hectar (în ua 109 l), pe 5 ha în 1966 și 0,7 ha în 1971,
în următoarea formulă de împădurire: 95Pin 4Mo 1Al.
Reușita plantației a fost de 95%.
Pinul negru a format arborete mature mai bine încheiate decât pinul silvestru, fapt pentru care, participarea
alunului în compoziție este mică.
În tinerețe, realizează creșteri mai active decât pinul
silvestru, având la 10 ani: înălțimea medie de 6 m și
diametrul mediu de 8,3 cm, respectiv o creștere medie
în înălțime de 0,6 m/an. Având lujeri mai viguroși decât
pinul silvestru, a fost vătămat mai puternic de Evetria
bouleana.
Cu coroana sa deasă, ovoid-piramidală, pinul negru are
un aspect plăcut, și o mare valoare ornamentală.

4.12 Pinus ponderosa Laws.

Dispunând de o mare adaptabilitate ecologică, fiind
puțin exigent față de condițiile edafice și având cerințe
mici față de elementele minerale, pinul galben s-a plantat experimental, în 1969, pe 1 ha, în amestec cu paltinul și alunul, cu formula: 34Pi.po. 33Pa.m. 33Al.
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Cu aceste adaptări la terenuri sărace și degradate, pinul
ponderosa poate constitui un obiectiv de atracție ca și o
curiozitate dendrologică, dar și pentru valoarea sa ornamentală, conferită de portul său original și de acele
sale verzi, întunecate și foarte lungi.

4.13 Picea abies Karst.

Coborât în afara arealului său natural, la 215 m în Șesul
Băii, molidul are satisfăcut optimul său ecologic la
umiditatea atmosferică și la precipitații (976 mm media anuală). De altfel, el se întâlnește frecvent în lunca râurilor montane, având chiar un edafotip de luncă,
cu populații adaptate pe soluri aluvionare, cu regim
pedohidrologic de aport freatic. Extinderea molidului
în afara arealului natural, la altitudini mici, cu frecvente zăpezi moi, s-a făcut cu forma de molid pieptene
pe care zăpada se scurge ca pe o draperie, formată din
ramifcațiile secundare sau terțiare.
Gradul de saturație în baze (oligomezobazic) al solului înfluențează vitalitatea molidului mai puțin decât
umiditatea solului (uscat-reavăn până la reavăn, vara
și umed-ud până la submers, primăvara) și însușirile
fizice ale acestuia (textură luto-argiloasă cu drenaj întârziat).
Molidul suportă podzolurile cu humus brut, foarte
acide și contribuie la acidificarea și podzolirea acestor soluri prin litiera sa care se descompune greu, o
parte din elementele minerale rămânând blocate. Din
substanța organică parțial descompusă, molidul își asigură nutriția azotată pe cale micotrofă, prin simbioze
cu ciuperci care descompun resturile organice.
Având în vedere capacitatea sa creatoare și modificatoare de mediu, dar și calitățile sale de specie ornamentală,
molidul a fost plantat la Șesul Băii (ua 109 b) pe 2 ha în
1962 și o,75 ha în 1964. Luând în considerare temperamentul său la semiumbră, plantarea s-a făcut cu 10.000
puieți pe ha cu formula de împădurire 95Mo 5Pi.s.
Creșterile molidului au fost mici în primii 3-5 ani, după
care s-au activat rapid. La 12 ani a realizat un diametru
mediu de 8,66 cm, o înălțime medie de 6,2 m și o creștere
medie în înălțime de 0,51 m/an. Rezultate asemănătoare (dimensiuni impresionante în afara arealului natural;
valoarea maximă a creşterilor radiale la vârsta de 10-15
ani) s-au obţinut şi în alte studii (Budeanu et al. 2012;
Şofletea et al. 2012). Pentru calitățile sale ornamentale, dar și pentru rezistența mai mare față de vătămările
provocate de poluanții sedimentabili, molidul s-a plantat în fâșia de-a lungul drumului Baia Mare – Groși.
Ca și pinul silvestru, molidul contribuie la însănătoșirea
aerului din parc prin oxigenul produs, aerul purificat de
poluanți, aeroionizarea negativă, eliminarea extremelor termice și peisajul vitalizant.

4.14 Pseudotsuga menziesii Franco.

Duglasul verde, cel mai prețios rășinos introdus în țara
noastră, în condițiile de climat moderat de la Baia Mare,
cu temperaturi medii anuale de 9,60C și precipitații medii relativ ridicate de 976 mm/an, cu ierni relativ blânde
și înghețuri periculoase puțin frecvente, a fost plantat
experimental pe 1 ha, în 1963 și 0,25 ha în 1964 în zona
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parcului de sud, de-a lungul drumului Baia Mare-Groși.
Plantarea s-a efectuat cu 10.000 puieți la hectar în formula de împădurire: 68Du 32Al. Reușita a fost de 76%.
Având un temperament de semiumbră, duglasul a crescut la adăpostul lateral al alunului, care a contribuit și
la ameliorarea calitativă a solului compact, luto-argilos,
pseudogleizat.
Dezvoltarea duglasului a fost afectată nu numai de solul sărac, acid, slab aerisit, ci și de lipsa ciupercilor de
micoriză, specifice speciei și mai ales de poluarea industrială și rutieră.

4.15 Larixdecidua Mill și Abies alba Mill.

Ecotipul edafic de larice de pe terasele Sighișoarei,
adaptat solurilor luto-argiloase, pseudogleizate a fost
plantat experimental pe 1 ha, în 1963 și 0,27 ha în
1964. Formula de împădurire, 60La 24Al 10Pi.s. 5Br1Ci,
cuprinde, pe lângă alunul care ameliorează și acoperă solul și pin silvestru, care este mai bine adaptat la
condițiile dificile de sol.
Bradul a fost introdus în formula de împădurire doar
în procent de 5%, pentru valoarea sa ornamentală și
capacitatea ridicată de modificare a fitoclimatului intern, prin estomparea amplitudinilor termice. Având în
vedere sensibilitatea acestei specii mezoterme față de
înghețurile târzii, s-a plantat în amestec intim cu alunul,
care l-a protejat în perioadele critice de ger, înghețuri
târzii, insolație și secetă. Exigențele mari față de umiditatea atmosferică și precipitații suficiente sunt asigurate la Șesul Băii (976 mm/an), iar eventualele sporuri
de căldură și uscăciune pot fi compensate prin regimul
hidrologic favorabil din solurile luto-argiloase. De asemenea, aciditatea și sărăcia solului pot fi compensate de
sporul pluviometric de la Baia Mare.
Reușita acestor plantații a fost de 67% din cauza poluării
industriale care a afectat și laricele și bradul, poluare care
s-a redus substanțial în ultimul timp, deschizând noi
perspective și pentru aceste specii, sensibile la poluare.
În decursul timpului, compoziția s-a completat cu mălin american – fig. 23 – și specii pioniere, ca mesteacănul și plopul tremurător – fig. 24.

Fig.23 și 24. Mălin american, plop tremurător și mesteacăn la Șesul Băii

5. Măsuri de transformare a pădurii de
la Șesul Băii în Parcul de sud al orașului
Baia Mare

»» Trecerea parcului la Ocolul Silvic Municipal Baia
Mare pe baza unui schimb de păduri;
»» Instalarea pe suprafața defrișată abuziv a unui sanatoriu (pentru boli respiratorii, profesionale, surmenaj sau de alt gen), a unor amenajări sportive sau
sociale, sau a unor locuri de joacă pentru copii;
»» Completarea și toaletarea gardului viu ce înconjoară
parcul și curățarea șanțului minim sanitar periferic;
»» Completarea aleii principale, betonate, cu o rețea secundară de alei, mărginite de șanțuri de scurgere a
apei – fig. 25;

Fig.25. Rețeaua secundară de alei

»» Executarea unor tăieri de conservare adecvate fiecărei specii, scheme și compoziții;
»» Selectarea unor arbori „santinelă” pentru biomonitorizarea poluării din parc – fig. 26;
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»» Câmp experimental al diverselor scheme și formule
de împădurire și de cercetare a modalităților de adaptare a speciilor forestiere și a diferitelor proveniențe,
la condițiile climatice particulare de la Baia Mare și,
mai ales, la condițiile edafice dificile a solurilor brune-argilo-iluviale, pseudogleizate, sărace în humus,
luto-argiloase, de 200 cm adâncime, greu permeabile,
umed-reavăn și reavăn, vara și umede ud-submerse,
primăvara, puternic acide, oligomezobazice;
»» Poligon de instruire și perfecționare profesională în
tehnica de execuție a lucrărilor de întreținere și fertilizare și, mai ales, a lucrărilor de îngrijire ca și depresajele, degajările, curățirile și răriturile de diferite
intensități și tipuri;
»» O „carte de vizită” a silviculturii băimărene la îndemâna Facultății de Silvicultură, a liceelor și școlilor, a
organizațiilor ecologice care dispun de un domeniu
în care pot exersa și demonstra polivalența profesiei
noastre și marea lor pasiune pentru natură.

Bibliografie
Fig.26. Arbori „santinelă” pentru biomonitorizarea poluării

»» Diminuarea efectelor poluării, în baza simptomelor
(Bolea V., Chira D., 2008) și diagnozelor foliare, cu
amendamente și îngrășăminte;
»» Amplasarea unor adăposturi, locuri de odihnă și panouri indicatoare pentru fiecare specie, schemă și
compoziție de specii descrisă în articol;
»» Confecționarea unei porți de intrare și a unei rame
cu inscripția „PARCUL DE SUD ȘESUL BĂII”.

6. Concluzii

În sudul orașului Baia Mare, la cererea Primăriei s-a
plantat în 1962-1971, pe 100 hectare din islazul Șesul
Băii o pădure-parc cu 19 specii forestiere autohtone și 6
specii alohtone, care azi au între 43-53 ani și constituie
un valoros:
»» Parc de agrement, unic în partea de sud a orașului,
accesibil la drumul Baia Mare-Satu Nou și străbătut
la mijloc de un drum,înconjurat de un șant minim
sanitar, un gard viu de salcâm și glădiță, atrăgător
prin varietatea de culori, forme și flori a celor 25 de
specii ornamentale, o oază de aer curat, îmbălsămat
de aroma florilor de cireș, mălin american, de aroma
frunzelor de nuc, de rășina pinilor, molidului, duglasului și laricelui, înviorat de cântecele păsărilor și
frumusețea animalelor;
»» Parc dendrologic cu 16 specii principale de bază:
Populus x canadensis, Quercus robur, Quercus petraea, Quercus rubra, Castanea sativa, Fagus sylvatica,
Juglans regia, Juglans nigra, Catalpa speciosa, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus ponderosa, Picea abies, Pseudotsuga menziesii, Larix decidua, Abies alba, 3 specii de
amestec: Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, 5 specii de ajutor: Alnus glutinosa, Carpinus
betulus, Prunus serotina, Phelodendron amurense, Salix
alba și un arbust: Corylus avellana;
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Abstract

Establishment of the South Park of Baia Mare Municipality at Șesul Băii

In the southern part of Baia Mare, at the request of the City Council, a forest-park was planted out between
1962 and 1971 on 100 ha in Șesul Băii grassland. The forest is compiled of 19 autochthonous woody species and
6 allochthonous species, which today have between 43-53 years old. Moreover, the forest is a valuable:
»» Leisure park, unique in the southern part of the city, accessible from Baia Mare – Satu Nou road. The park is
divided by a road, bounded by a protection ditch, a hedge of black locust and honey locust, pleasant due to the
variety of colours, shapes and flowers of the 25 species of ornamental plants, an oasis of fresh air, smelling
like cherry and wild black cherry flowers, walnut leaves, pine, spruce, Douglas fir and European larch resins,
lively due to bird songs and animal beauty;
»» Dendrological park with 16 principal species: Populus x canadiensis, Querqus robur, Querqus petraea, Querqus
rubra, Castanea sativa, Fagus silvatica, Juglans regia, Juglans nigra, Catalpa speciosa, Pinus nigra, Pinus sylvestris,
Pinus ponderosa, Picea abies, Pseudotsuga menziesii, Larix decidua, Abies alba, 3 secondary mixed species: Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, 5 accessory species: Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Prunus
serotina, Phelodendron amurense, Salix alba and 1arbust: Corylus avellana;
»» Experimental area for various afforestation schemes and formulae, in addition to the research of forest species adaptation to the climate conditions peculiar for Baia Mare and especially, the difficult edaphic conditions of argilic soil, pseudo-gleyed, poor in humus, loamy-clayey, of 200 cm deep, hardly permeable, damp and
moist damped soils, in summer and moist and wet submerged soils in spring, with a high degree of acidity,
oligomezobasic;
»» Instruction and inward processing area for the execution technique of maintenance and fertilization works,
and tending operations (such as: weeding, respacing, release cutting, cleaning and thinning of various types
and intensities);
»» A ”calling card” of the silviculture from Baia Mare within the reach of the local faculty of silviculture, of schools and high-schools, of ecological organizations which have an area in which they can train and demonstrate
the versatility of our profession and their great passion for the nature.
Keywords: leisure, dendrological park, experimental area, species culture, demonstration objective.
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Mihail Dumitru, Cornelia Mariana Săvescu, 2014: Plantele lemnoase cultivate și
parcurile din județul Dâmbovița. Editura
Transversal, Târgoviște.

Lucrarea „Plantele lemnoase cultivate și parcurile din județul Dâmbovița” este o carte
model pentru toate județele din România, nu
numai pentru profesori și biologi, dar și pentru
arhitecți și ingineri silvici, legați prin serviciu
de destinele arborilor, pentru că prezentarea
parcurilor și identificarea speciilor de plante
lemnoase constituie primii pași spre realizarea
cadastrului verde din localitățile din România,
urmând în mod firesc extinderea zonelor verzi,
degradate și nefolosite, prin împădurirea terenurilor și urmărirea stării de sănătate a arborilor
din zonele verzi, luarea măsurilor de conservare
și crearea pădurilor urbane, așa cum se practică
în țările avansate din vestul Europei, Japonia,
Canada, SUA etc. (Bolea, Vasile 2007 în RSC 23).
Sub aspectul cadastruluui verde și al pădurii urbane, cartea este deosebit de actuală
și așteptată, mai ales că autorii: prof.dr.biol.
Mihai Dumitru și prof. Cornelia Mariana Săvescu evidențiază și arbori remarcabili (Cap. 7)
existenți și dispăruți, care constituie podoabele
cele mai valoroase și trebuie protejate „pentru
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Recenzie
a-și prelungi cât mai mult existența”. În mod
special, redacția Revistei de Silvicultură și Cinegetică așteaptă generalizarea în toată țara a
cadastrului verde, a pădurilor urbane și a conservării arborilor remarcabili care, începând din
2010, se înregistrează din inițiativa Societății
Progresul Silvic în registrul Național al Arborilor
Excepționali și în Albumul național al Arborilor
Excepționali (Munteanu și Bolea, RSC 32/2013).
Numai că, pentru înscrierea arborilor remarcabili
în Registrul Național este necesară și măsurarea
înălțimilor, circumferinței tulpinii și determinarea precisă a vârstei pentru ierarhizarea după
performanțe în Registrele Internaționale (Bolea,
Vasile, Ienășoiu în RSC 32/2013). Pentru a realiza
acest deziderat chemăm toți inginerii silvici din
țară, nu numai să citească această carte, dar și să
ia legătura cu autorii cărții și cu alți specialiști în
biologie sau să participe la acțiunile Societăților
de Științe Biologice, de Geografie sau de Ecologie și, împreună să realizeze identificarea, măsurarea și conservarea arborilor excepționali din
România.
Autorii cărții, Mihail Dumitru, doctor în Științe Biologice, cercetător și profesor cu peste 200 articole științifice publicate, membru al Societăților
Științifice de Geografie și Ecologie și președinte
de onoare al filialei Dâmbovița a Societății de
Științe Biologice de peste 35 ani, împreună cu
Cornelia Mariana Săvescu, profesoară gr. I de biologie, membră a Societății Române de Ecologie
și președinte al filialei Dâmbovița a Societății de
Științe Biologice, cu zeci de lucrări științifice publicate, specialiști îndrăgostiți de natură și luptători pentru cunoașterea și protecția acesteia,
au realizat o carte de suflet, cu citate care incită
la ocrotirea arborilor și, mai ales sugestii, vizând

binefacerea localităților județului Dâmbovița și
a tuturor localităților din țară. Simbolic, cartea
este un ghiocel care vestește primăvara parcurilor și arborilor excepționali din România, prin
preconizarea unor acțiuni extrem de interesante:
• Mărirea suprafeței verzi amenajată cu arbori
și arbuști pentru a ne încadra în Normele Uniunii Europene de 50 m2 suprafață verde pe un
locuitor din orașe;
• Plantări în lungul apelor curgătoare care străbat localitățile (Bolea , Chira, Sârbu 2014);
• Reabilitarea parcurilor dendrologice (Bolea,
RSC 35/2014);
• Extinderea în parcuri a speciilor rezistente la
poluare (Bolea, RSC 35/2014);
• Antrenarea locuitorilor, permanent sau cu
ocazia unor evenimente: Luna pădurii (15.0315.04), Ziua internațională a apei (22.03), Ziua
Pământului (22.04), Ziua Păsărilor și Arborilor
(10.05), Ziua Mondială a Habitatului (22.04),
Ziua internațională a Biodiversității (29.12),
Ziua Mondială a Mediului Înconjurător
(15.06), Ziua Mondială a Parcurilor (24.05) etc.
Cartea trebuie citită de tineret, către care autorii
adresează un mesaj emoționant „Rămâne o datorie importantă a noilor generații de a prelua ștafeta,
obiceiurile frumoase și sănătoase de a îmbunătății
și înfrumuseța localitățile cu spații verzi”.
În măsura în care autorii vor agrea o colaborare
cu inginerii silvici, inclusiv înscrierea în Societatea Progresul Silvic, lucrarea recenzată ar
putea fi premiată pentru actualitatea, valoarea
și mesajul ei și pentru contribuția ei deosebită
la reabilitarea parcurilor și arborilor excepționali
din România.
Valentin Bolea
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Parcuri dendrologice

Nucleul de aclimatizare a speciilor exotice de pe
Valea Usturoi – Baia Mare după o jumătate de secol
VALENTIN BOLEA

1. Introducere

Rod al unei colaborări exemplare între Stațiunea ICAS
Cluj – ing. Zeno Spârchez, Stațiunea ICAS Simeria –
dr.ing. St. Radu, dr.ing. A. Hulea și Ocolul Silvic Baia
Mare – ing. Valentin Bolea, ing. Antoneta Bolea, tehnician Pop Vasile și pădurar Crișan Ion, Parcul dendrologic Zeno Spârchez de la Poiana Mona – Valea Usturoi
prezintă, după 52 ani de la primele plantații (1962), numeroase informații biometrice, biologice, de adaptare și
aclimatizare a unor valoroase specii exotice: Thuja plicata, Chamaecyparis lawsoniana, Pinus strobus, Cryptomeria japonica, Juniperus virginiana, Tsuga canadensis, Pseudotsuga menziesii, Abies grandis, Querqus rubra, Catalpa
speciosa, Phellodrendon amurense, Juglans nigra, Magnolia
kobus, Prunus serotina și alte specii indigene: Quercus petraea, Q. dalechampii, Castanea sativa, Juglans regia, Acer
pseudoplatanus, Picea abies, Abies alba, Pinus sylvestris,
Pinus nigra, Larix decidua – fig. 1.
În acest articol ne vom referi numai la primele cinci
specii exotice, cu care s-a început întemeierea Parcului
dendrologic, în 1962.

luto-nisipos, bogat în humus (1,9-5,7%) până la 45 cm
grosime și cu o structură glomerulară, cu drenaj normal, bine aprovizionată cu apă din precipitații, pinul
strob nu a fost afectat de secetă.
Performanțele sale productologice se datorează solului
eubazic, foarte productiv, bine aprovizionat cu: azot
total (0,1-0,3%), P2O5 mobil (0,8-2,3 mg%), K 2O mobil
(2,7-7,5 mg%), bogat în baze de schimb (15,1-17,8 me/g
sol) și cu gradul de saturație în baze de 72,0-83,8%.

2. Pinus strobus L. – Pin neted

Pinul strob atinge la 53 ani, înălțimea de 30 m., confirmând renumele de cea mai repede crescătoare specie exotică. Această performanță productologică a fost realizată
în condițiile unui șleau de deal, pe o alunecare veche de
teren, prin plantarea în 1962 a unor biogrupe de 10002000 mp cu Pinus strobus, Thuja plicata, Chamaecyparis
lawsoniana și Juniperus virginiana (Spârchez, Bolea 1976).
Astfel, s-a evitat ca pinul strob, care depășește în creștere
celelalte specii să le elimine pe acestea.
Aclimatizarea bună a fost favorizată de zona climatoedafică de la Baia Mare, compatibilă speciei caracterizată de cel mai mare indice: CLIMAT-VEGETAȚIEPRODUCTIVITATE (CVP) pe țară: 313, calculat de Bereziuc și Stănescu (1962).
Astfel, pinul strob a beneficiat, la altitudinea de 280310 m de o temperatură medie de 9,80C și de precipitații
medii anuale de 976 mm și a dat dovadă de o bună
rezistență la ger și înghețuri târzii. Amplasat pe o pantă
de 150, cu expoziție sud-estică, pe un sol brun de pădure,

Fig. 1 Amplasarea speciilor în Parcul dendrologic Zeno Spârchez

Deși acest sol nu este format pe calcare, ci pe roci andezitice, are un pH de 5,7-6,3, este afânat, slab scheletic
spre suprafață și bolovănos în profunzime.
Analizând biogrupa de pin strob se remarcă o bună acoperire a solului, specia fiind de semiumbră, dar se observă și două aspecte:
În interiorul biogrupei se acumulează un strat gros de
litieră care se descompune greu și acidifică solul. Pentru evitarea acestui aspect este preferabilă crearea unor
amestecuri cu specii de foioase, cum ar fi: castanul bun,
fagul, paltinul, frasinul, teiul și cireșul.
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Pe marginea biogrupei s-a realizat un amestec viabil cu
Thuja plicata și Chamaecyparis lawsoniana care stimulează elagajul și formarea unor trunchiuri drepte. – fig. 2.

Fig.2 Amestec de pin strob cu tuia gigantică

Temperamentul său de semiumbră permite și crearea
unor arborete amestecate, multietajate, cum ar fi cu
Tsuga canadensis, specia cu care se asociază frecvent în
optimul său de vegetație (Haralamb 1967).
Zăpada bogată de la Baia Mare nu l-a păgubit datorită
flexibilității ramurilor sale, iar vânturile nu l-au doborât, având o înrădăcinare puternică.
Peridermium strobi – rugina bășicoasă a scoarței a fost
depistată ca urmare a neexecutării răriturilor de la V.
Usturoi, dar nu a provocat vătămări serioase datorită
vitalității deosebite a pinului strob care vegetează pe un
sol luto-nisipos și, mai ales, datorită amestecului bogat
cu Thuja plicata, Juniperus virginiana, Chamaecyparis lawsoniana, Abies grandis, A. alba și Pinus nigra.
În raport cu performanțele biometrice europene și
naționale, pinul strob de pe Valea Usturoi din Baia Mare
»» se ridică peste cele din arboretumul Amance – Franța,
unde atinge 20,5 m înălțime la 52 ani;
»» este depășit în Arboretumul Simeria (de unde și provine), unde la 20-22 ani atingea înălțimi de 22-27 m,
în Parcul Neudorf-Lipova, unde la 10 ani avea 5 m
înălțime, în Parcul Doftana Bacău, unde la 40-50 ani
măsura 25-30 m înălțime și în Ocolul Silvic frasin,
unde în amestec intim cu bradul, fagul și molidul avea
27 m înălțime la 40 ani;
»» egalează creșterile în înălțime realizate în Ocolul Silvic
Mălini de la Stânișoara de 23 m înălțime la 40-42 ani
și O.S. Marginea la Runc de 28 m înălțime la 50 ani;
»» depășește înălțimile realizate pe izlazul Mierțului –
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O.S. Frasin de 19 m înălțime la 45 ani, în O.S. Gura
Humorului de 19 m la 40 ani, în O.S. Fălticeni de 14
m la 45 ani, în O.S. Pătrăuți, la Fetești-Coada Iazului
de 16 m la 45 ani, la Cantonul Vechi de 19 m la 50-55
ani, în O.S. Tarcău de 27 m la 55 ani, în O.S. Borca
de 10 m la 24 ani, la sabed de 18 m la 51 ani și în O.S.
Sinaia-fruntea lui Văsii de 16-24 m înălțime la 55-60
ani (Haralamb 1967).
În condițiile bune de vegetație de la Baia Mare și a unei
desimi de 6700 puieți pe hectar (s-a plantat la schema
de 1,22 x 1,22), trunchiurile de pin strob la 52 ani sunt
foarte drepte, cilindrice și bine elagate.
Se precizează că cioturilede pe trunchiuri sunt mai
subțiri decât la pinul silvestru și pinul negru, fiind mai
repede incluse în masa lemnoasă (Haralamb 1967).
Dintre caracteristicile silviculturale ale pinului strob se
remarcă ușurința cu care elimină plantele invadante ca:
iarba neagră, afinii, ferigile (Haralamb 1967), ușurință
manifestată și la suprimarea ierburilor care formau o
țelină continuă la plantarea Poienii Mona.
Prin longevitatea sa mare (200-300 ani), buna aclimatizare și rezistența la factorii vătămători, pinul strob
conferă o bună stabilitate ecosistemului forestier, iar
prin portul său elegant oferă o deosebită atractivitate
Parcului dendrologic Zeno Spârchez.

3. Thuja plicata Donn. – Tuia gigantică

Tuia gigantică vegetează viguros în Parcul dendrologic Zeno Spârchez de pe Valea Usturoi, atingând 24 m
înălțime la 53 ani – fig. 3.

Fig. 3 Tuia gigantică din Parcul Spârchez

Ea depășește tuia gigantică din Arboretumul Simeria de
unde provine și, la 55 ani atingea numai 19 m înălțime
(Radu, Hulea 1964), găsind la Baia Mare un climat mai
dulce, precipitații mai bogate, umiditate atmosferică
ridicată, un sol mai eutrofic, bine aprovizionat în apă
și bogat în humus. Având în vedere că în prezent, pinul strob din Simeria atinge 27,8 mînălțime, situânduse pe locul 7 mondial se poate spera că prin creșterile
susținute până la vârste mari, tuia gigantică de la Baia
Mare să se situeze pe viitor, printre primele 10 din lume.
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4. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.)
Parl. – Chiparosul de California

Fig.4 Tuia gigantică

Comparativ cu culturile din Franța, tuia gigantică de la
Baia Mare egalează performanțele din Arboretumul Barres, care la 33 ani atingea 13 m înălțime și le depășește
pe cele din Arboretumul Amance, care la 31 ani avea 133
m înălțime, dar este depășită de cultura de la Tervueren
– Belgia, unde la 32 ani atingea 19-21 m înălțime.
Plantată în amestec grupat cu Pinus strobus, Chamaecyparis lawsoniana și Juniperus virginiana, Thuja plicata e depășită de pinul strob, dar depășește celelalte două
specii, ca și în cultura experimentală Vidacut – Odorhei,
unde la 40-50 ani atingea numai 18-22 m înălțime, deci
mai puțin decât la Baia Mare.
Această specie constituie în Parcul Zeno Spârchez, un
punct de atracție pentru turiști și biologi, având în
vedere renumele de specie gigantică, care poate atinge 60 m înălțime (Șofletea, Curtu 2007), figurând cu
performanța de 18,8 m circumferință în Olympic National Park, 53,0 m înălțime în Lake Quinault Resort din
Statele Unite ale Americii și 215 ani la Kasteel Schaloen
din Olanda (monumentaltrees.com).
De asemenea atrăgător este portul său, cu coroană îngust piramidală, cu lujeri turtiți și cu miros plăcut aromat, reconfortant și energizant, mai ales primăvara și
în timpul verii. Din frunzele și ramurile acestei specii se
extrage un ulei medicinal renumit pentru proprietățile
sale medicinale, anti-bacteriene și hrănitoare pentru
piele. Uleiul extras din frunzele de tuie gigantică conțin:
cetone cu însușiri antiseptice, sedative și calmante, apinen, borneol, acetat de bornil, d-Tuionă, fenchone și
fenone. El dă rezultate bune în tratamentul psoriazisului, acneei, infecțiilor severe, infecțiilor pulmonare și
ale tractului urinar, căderea părului, reumatism, negi și
alte excrescențe ale pielii și tumori.

Chiparosul californian s-a adaptat bine la climatul moderat termic și ploios de la Baia Mare, beneficiind de o
umiditate atmosferică ridicată, într-o stațiune piemontană ferită de vânturi reci și uscate și cu un sol fertil,
cu umiditate suficientă. Mai dificilă a fost adaptarea la
poluarea din Baia Mare, dar și în această privință a dovedit o rezistență relativ bună.
a. Conținutul de sulf din frunzele de chiparos (18752991 ppm) a depășit pragul de toxicitate de 1500
ppm de 1,25-1,99 ori, iar capacitatea de metabolizare
a sulfului a fost mai mare decât la pinul negru (8901708 ppm) sau la pinul silvestru (1285-2200 ppm);
b. Conținutul de zinc din frunzele de chiparos (66,5179,3 ppm) a depășit pragul de toxicitate de 50 ppm
de 1,3-3,6 ori, capacitatea de metabolizare a zincului fiind mai mare decât a pinului negru (72,2-130,7
ppm) și decât a pinului silvestru (69,8-101,7 ppm);
c. Conținutul de cupru din frunzele de chiparos (77,83167,58 ppm) a depășit pragul de toxicitate de 12 ppm
de 6,5-14 ori, evidențiind o capacitate de metabolizare mai mare decât la pinul negru (30,1-53,1 ppm) și la
pinul silvestru (18,58-44,68 ppm);
d. Conținutul de fier din frunzele de chiparos (333,0596,0 ppm) a fost mai mare de 3,7-6,6 ori decât pragul de toxicitate (90 ppm), iar capacitatea de metabolizare a fierului mai mare decât la pinul negru (99,03196,75 ppm) și la pinul silvestru (69,78-144,80 ppm);
e. Conținutul de mangan din frunzele de chiparos (28160 ppm) a fost mai mare decât pragul de toxicitate
de 100 ppm într-un singur caz din 5 arbori, iar capacitatea de metabolizare a manganului a fost mult
mai mică decât la pinul silvestru (131-219 ppm) și la
pinul negru (490-981 ppm);
f. Raportul N/S a coborât sub pragul de 8 (3,9-5,8) indicând că deficitul de azot (10.799-12.741 ppm) și
plusul de sulf (1875-2911 ppm) afectează mai mult
chiparosul și mai puțin pinul silvetsru (N/S=7,1-10,4)
și pinul negru (6,5-15,0).
Pădurile de pe Valea Usturoi au o valoare ridicată de agrement (locul doi,în cuprinsul ocoalelor silvice Firiza,Baia
Mare și Baia Sprie,după zona Lacului Firiza), dar nu
sunt foarte ferite de poluarea industrială din Baia Mare.
Astfel, analizele foliare la fagul din UP-I-ua 61 (situată
vizavi de Parcul Spârchez) indicau în 2000 un conținut
de sulf (1800 ppm) de 1,2 ori mai mare decât pragul de
toxicitate, un conținut de zinc (55,88 ppm) de 1,1 ori
peste pragul de toxicitate, un conținut de mangan (570
ppm) de 5,7 ori mai ridicat decât pragul de toxicitate, un
conținut de 0,514 ppm cadmiu, ușor peste nivelul critic
al pragului de toxicitate, 90 ppm fier – la nivelul pragului de toxicitate și 17,62 ppm crom (Bolea, Chira 2009).
În aceste condiții, rezistența relativ bună la poluarea cu
sulf a speciei Chamaecyparis lawsoniana (Șofletea, Curtu 2007)este foarte importantă și după analizele foliare din 2000, efectuate în zona foarte poluată dintre
95

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
V. Amadea și V. Videana (UP-11-ua 110E) se poate caracteriza după cum urmează: conținutul de plumb din
frunzele de chiparos de california a fost de 12-22 ori
mai mare decât pragul de toxicitate de 10 ppm, iar capacitatea de metabolizare a plumbului a fost mai mic la
chiparos (120,35-219,95) decât la pinul negru (118,20395,00 ppm), dar mai mare decât la pinul silvestru
(26,05-49,08 ppm).
Coborât la 280-310 m altitudine, în zona șleaurilor de
deal, chiparosul de California atinge în Poiana Mona de
pe Valea Usturoi 20 m înălțime, la 53 ani – fig. 4 – situandu-se sub performanța celui din Insulele Britanice,
unde atinge la 20-25 ani, înălțimea de 12-15 m. El se
apropie de performanța chiparosului de California din
Italia de nord, Lacul Maggiore, unde la 50-60 ani a măsurat 20-22 m înălțime. De asemenea, a fost întrecut de
chiparosul de pe valea fluviului Ron, din apropiere de
Lausanne, unde la 45 ani avea 21,5 m înălțime, dar l-a
depășit pe cel de la Beringen – Elveția, unde la 27 ani
avea numai 8,4 m înălțime.

Fig.5 Chiparosul de California

Comparativ cu culturile din țara noastră, chiparosul
de California de la Baia Mare l-a depășit în înălțime pe
cel de la Simeria (de unde provine), care la 80 ani atinge abia 18 m, evidențiind condițiile de vegetație mai
bune de la Valea Usturoi – Baia Mare; a egalat creșterile
chiparosului de California de la Sabed, unde la 32 ani
atingea 8-12 m înălțime; a realizat aceleași creșteri în
înălțime ca și la pădurea Mondoș din Vidacut – Odorhei,
unde la 40 ani avea înălțimi de 12-14 m, dar atingea și
16-20 m înălțime (Haralamb 1967).
După profesorul Atanasie Haralamb (1967), Chamaecyparis lawsoniana în amestec cu Thuja plicata, Tsuga
mertensiana, Pseudotsuga taxifolia, Picea sitchensis și alte
specii constituie în America de Nord „cele mai frumoase păduri de conifere de pe glob”.
Într-adevăr, frumusețea multicoloră a coronamentului
de la verde-gălbui la verde închis, complementaritatea
formelor de coroană: ovoidă la pinul strob, conică la tuia
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gigantică, cu vârfurile ascuțite la tuia plicata sau nutante la chiparosul de California și, mai ales atmosfera ionizantă, cu arome tămăduitoare și energizante, conferă
Parcului Spârchez o valoare de agrement din ce în ce
mai ridicată, o dată cu creșterea și dezvoltarea arborilor.
Tulpinile drepte, bine conformante, brun-roșcate, solzoase la chiparos se armonizează cu cele verzui-cenușii
și cu pungi de rășină ale pinului neted, formând o
ambianță plăcută.
Prin aceste calități, chiparosul de California este nu numai un element original și decorativ al parcului Spârchez, cieste și un component care contribuie la stabilitatea ecosistemelor forestiere poluate de la Baia Mare.

5. Juniperus virginiana L. – Ienupărul
de Viginia

Deși optimul său de vegetație este un climat dulce și
ploios, „caracterizat de unii drept favorabil castanului”
(Haralamb 1867), Juniperus virginiana s-a adaptat greu
la Baia Mare, din cauza rupturilor de zăpadă. Pentru
salvarea speciei a fost necesară o atentă supraveghere și
scuturarea promptă a zăpezii de pe coroane.
Terenul de la Poiana Mona nu este calcaros, dar are Phul între 5,75 și 6,3, un grad de saturație în baze între
72 și 83,8% și este relativ reavăn, astfel că a asigurat o
creștere bună.
Solul brun de pădure, luto-nisipos, slab scheletic spre
suprafață și bolovănos în profunzime, bogat în humus
până la 45 cm adâncime, a corespuns exigențelor sale
ecologice.
Creșterile în înălțime ale ienupărului de Virginia aclimatizat la Baia Mare sunt asemănătoare cu cele din Europa.
»» În Italia, pădurea Panovizzo a realizat la 9 ani, 1,6-1,7
m înălțime medie și 4,5 m înălțime maximă în timp ce,
la Poiana Mona avea la 10 ani 3,2 m înălțime medie;
»» În Germania, la Stein lângă Nurenberg atingea la 3237 ani înălțimea medie de 8 m, (Haralamb 1967),iar
în Parcul Spârchez la 30 ani avea 8,9 m înălțime medie
Comparativ cu încercările de cultură din România semnalate de Haralamb (1967), rezultatele de pe Valea Usturoi – Baia Mare sunt egale sau mai bune.

Fig.6 Ienuperul de Virginia de la Poiana Mona
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»» În grădina dendrologică de la Tâncăbești: 6-6,8 m
înălțime la 18 ani, iar la Baia Mare 6 m la 20 ani;
»» În Parcul Buziaș: 8-9 m la 80-90 ani, în Parcul Spârchez, 9 m la 30 ani;
»» La Dofteana: 5-7 m înălțime la 25 ani, la Baia Mare,
6 m la 20 ani;
»» În parcul școlii silvice de la Gurghiu: 16 m înălțime la
70 ani, iar la Baia Mare 16 m la 53 ani;
»» În pădurea Mondoș – Viacut lângă Odorhei: 10-12 m
înălțime la 35-40 ani și la Baia Mare 12 m la 40 ani;
»» În Arboretumul Simeria, de unde și provine, atinge
18 m înălțime la 60 ani (Radu, Hulea 1964), dimensiune care probabil va fi atinsă sau depășită la Baia
Mare, unde la 53 ani are deja 16 m înălțime.
»» În registrul celor mai înalte și groase exemplare din
Europa (Eastern red cedars worldwide), Juniperus virginiana figurează cu:
»» 2,79 m diametru și 25 m înălțime în Parcul Château
de Villebrumier – Franța;
»» 2,37 m diametru și 11 m înălțime la Ottrott, domeniul Windeck – Franța;
»» 2,13 m diametru și 19,20 m înălțime în parcul Sfânta
Maria din Franța;
»» 1,75 m diametru și 13,5 m înălțime în grădina botanică din Varșovia – Polonia;
»» 1,62 m diametru și 23 m înălțime în parcul Noua
Grădină din Potsdam – Germania.
Juniperus virginiana, numit și cedru roșu este considerat
cel mai important dintre cele 12 specii ale genului Juniperus, pentru lemnul său foarte valoros, cel mai bun
pentru creioane, dotat cu un miros parfumat caracteristic, din care se extrage un ulei aromatic. De asemenea,
frunzele și fructele sale posedă proprietăți medicinale.
Plantat în Poiana Mare la 1,2 x 1,2 m distanță, biogrupa
de ienuperiare stare de masiv bine încheiat, nu are litieră,
deci nu ameliorează solul, dar nu permite nici instalarea
vegetației ierbacee – fig. 5. Acest pâlc de Juniperus virginiana asigură adăpost și hrană pentru potârnichi și fazani.
Desimea mare a arborilor duce la formarea de trunchiuri cilindrice, elagate, dar dezechilibrul dintre grosimea și înălțimea tulpinilor expune ienupărul de Virginia la îndoiri. În consecință, în cadrul biogrupelor de
Juniperus virginiana, acesta se plantează în amestec cu
foioase de mărimea a III a și cu arbuști.
La asigurarea valorii de agrement a Parcului dendrologic Spârchez, ienupărul de Virginia contribuie prin longevitatea sa mare, rezistența la fum și praf și, mai ales
prin coloritul plăcut al frunzelor (Haralamb 1967).

sitchensis de 16,9 m. Această specie este cea mai înaltă
(50-70 m) și cea mai masivă specie din Japonia și una
dintre cele mai repede crescătoare specii din Franța.
După Dumitru–Tătăranu (1960), cele mai frumoase
exemplare din România se aflau în arboretumul Simeria, unde, după Radu și Hulea, în 1964, realizau la 70
ani înălțimea de 18 m.
În prezent, exemplarele de Cryptomeria japonica din parcul Spârchez care au la 51 ani, 28 m – fig. 6 – și constituie simbolul valențelor staționale generoase de la Baia
Mare, fiind un semn durabil (cele mai longevive exemplare din lume ating 3015±600 ani la Ohtoyo, Nagaokagun în Japonia, situându-se pe locul 5 în ierarhia mondială, după Picea abies de 9015 ani, Pinus longaeva de
4014±1000 ani, Sequoia giganteum de 3015±500 ani și
Olea europaea de 3015±500 ani) al activității deosebite
a personalului din Ocolul Silvic Baia Mare. De altfel, perenitatea acestei specii este asigurată și prin frumoasa
regenerare naturală instalată în ochiurile mai luminate.
Climatul dulce de la Baia Mare, cu umiditate ridicată tot
timpul anului au favorizat o bună adaptare a Cryptomeriei, care la 12 ani realiza creșteri anuale în înălțime de
61 cm. Din cauza schemei dese de plantare (1,22 x 1,22
m) au apărut chiar dezechilibre între creșterea mare în
înălțime și prea mică în diametru, aspect care a făcut
necesară rărirea și chiar ancorarea unor exemplare.
În amestec cu Chamaecyparis lawsoniana, Thuja plicata și
Pinus strobus și la adăpost față de ger și înghețuri târzii,
Cryptomeria japonica este nu numai o specie repede crescă – toare, ci și o specie ornamentală remarcabilă prin
portul frumos, cu frunzișul des, de un verde întunecat,
cu acele subulate, care formează un manșon în jurul lujerilor, specie care dă parcului Spârchez o notă plăcută
de exotism. Fig.7 și 8.

6. Cryptomeria japonica D. Don.

În arealul său natural din Japonia, Mt. Takatsuka, Yakushima (wikipedia), Cryptomeria japonica atinge 16,20
m circumferință, situându-se pe locul 9 după Sequoia
sempervirens de peste 30 m, Sequoia giganteum de 27,8 m,
Adansonia digitata de 26,18 m, Thuja plicata de 18,8 m,
Aghatis australis de 18 m, Dracaena draco de 17 m și Picea

Fig.7 Cryptomeria japonica
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Un panou la intrarea în parc cu AMPLASAREA SPECIILOR DIN PARCUL
DENDROLOGIC ZENO SPÂRCHEZ, preluată din prezentul articol - fig.1;

»» Aleea de vizitare cu trepte la intrare și la ieșire, cu
borduri de lemn și cu poduri de lemn peste ravene;
»» Panouri, de-a lungul aleii, cu denumirea științifică și
populară a speciei, anul plantării și proveniența;
»» Locuri de odihnă, izvoare amenajate de-a lungul aleii
de vizitare;
»» Album de fotografii;
»» Cartea cu impresiile vizitatorilor.
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Abstract

Acclimatization core of the exotic species from Usturoi Valley – Baia Mare after
half a century

The unique nature of the climate from Baia Mare, in the highest CVP (Climate-Vegetation-Productivity) index
from our country is also confirmed by the exotic species acclimatized in Usturoi Valley – Mona Glade in the last
half of century: Pinus strobus has 30 m height at 53 years old, Thuja plicata 24 m (53 yr), Chamaecyparis lawsoniana 23 m (53 yr), Juniperus virginiana 16 m (53 yr), and Cryptomeria japonica 28 m (51 yr).
These species hadn’t just adapted to the local climate, but they also resisted to the high industrial pollution
from Baia Mare, where the leaf analysis in 2000 indicated for the Lawson cypress: 120-220 ppm lead, 18752991 ppm sulphur dioxide, 66-179 ppm zinc; 78-167 ppm copper, 330-596 ppm iron and 28-160 ppm manganese, each pollutant exceeding the toxicity limits.
All exotic species from Mona Glade fructify and naturally regenerate, thus ensuring a source of seeds and juveniles for setting the urban forest from Baia Mare.
Keywords: exotic species, Climate-Vegetation-Productivity index, pollution, biological performance
98

Anul XIX | Nr. 35 | 2014

Protecţia pădurilor

Depuneri de gheață
în pădurea Bârnova, județul Iași
IONEL LUPU, SORIN UNTU, ALEXANDRU CRISTEA

1. Introducere

Pădurea Bârnova este situată în partea de sud a municipiului Iași, la o distanță de 30 km, pe un teren înclinat,
cu altitudini cuprinse între 191 m, la „Dealul Olar” și
471 m la „Dealul Movile”. În raza comunei Bârnova pădurea menționată ocupă o suprafață de 1573 ha, respectiv 36,16% din aria totală.
Substratul geologic aparține sarmațianului mediu și
cuprinde o succesiune de argile, marne și nisipuri („nisipurile de Bârnova-Dobrovăț”), cu calcare oolitice și
gresiile cu Mactra podolica.
Rețeaua hidrografică este formată din cursul superior
al râului Nicolina și pârâul Vămeșoaia.
Solurile dominante sunt cele cenușii (faeoziom greic) și
brune de pădure (preluvosol molic, eutricambosol).
Clima este corespunzătoare zonei temperat-continentale, cu o temperatură medie anuală cuprinsă între 8.5 și
9.0°C, precipitații medii anuale, 530 mm, vânturi frecvente din nord-vest și nord. Platourile sunt mai expuse
circulației atmosferice, precum și contrastelor termice.
Pădurile de aici aparțin etajului fitoclimatic al stejarului și
gorunului, iar părțile cele mai înalte, limitei inferioare a fagului (fig.1), specii care se asociază frecvent cu arțarul, jugastrul, carpenul, frasinul, arțarul, ulmul de câmp, cireșul,
mărul pădureț și teiul argintiu. Dintre arbuști se întâlnesc
alunul, dârmoxul, cornul, sângerul, crușinul, măceșul.
Aici se află rezervația paleontologică Repedea, zona Repedea – Bârnova de importanță avifaunistică și parcul
dendrologic „Inculeț”.
Fauna include veverița, căprioara, mistrețul, iepurele, la care
se adaugă lupul, vulpea și numeroase păsări, precum sturzul,
mierla, ciocănitoarea pestriță, turturica, etc. Câteva reptile
(șarpele de pădure, gușterul), numeroase insecte și alte specii de nevertebrate întregesc varietatea acestui biotop.

2. Particularități ale microclimatului
de pădure
Regimul radiativ al pădurii

Pentru procesele radiative, ecosistemele de pădure creează o suprafaţă subiacentă activă deosebită esenţial,

ca funcţiuni, extindere şi configuraţie de cea a terenului
descoperit și a altor suprafețe naturale.
Din momentul în care a încheiat starea de masiv şi a
preluat funcţiile suprafeţei active ecosistemul forestier
îndeplineşte acest rol prin intermediul suprafeţei foliare a arborilor, arbuştilor şi ierburilor, prin suprafaţa exterioară, supraterană, de impact a celorlalte organe ale
plantelor şi, în mai mică măsură, prin suprafaţa solului.
Cu cât creşte consistenţa pădurii şi suprafaţa foliară, cu
atât se reduce rolul solului în procesele radiativ-calorice.
Prin suprafaţa foliară mult mai mare pe care o expune
fluxului incident de energie solară, arborii îşi exercită
toate funcţiile radiative (absorbţie, reflexie, transmisie,
emisie), fixând mai eficient decât oricare alte specii de
plante energia primită de la Soare.
Din punct de vedere radiativ plantele lemnoase se caracterizează printr-o reflectanţă (albedo) redusă (în
medie 20%), respectiv printr-o mare putere de absorbţie a radiaţiei incidente (70%) și o penetrabilitate relativ mică (10%). În ansamblu, din punct de vedere optic,
prin profilul său neregulat, pădurea apare, în raport cu
radiaţia luminoasă, ca un peisaj întunecos, ca o regiune
poroasă, intens absorbantă, capabilă să susţină o intensă activitate energetică.
În această diversitate naturală, evident că procesele radiative, precum şi cel de conversie a energiei solare, se
vor caracteriza printr-o mare complexitate.
Ca rezultat al proceselor selective de absorbţie, reflexie
şi transmisie desfăşurate la nivelul “suprafeţei” active,
regimul radiativ şi al luminozităţii în interiorul pădurii prezintă o serie întreagă de particularităţi distincte
faţa de alte tipuri de asociaţii vegetale, şi caracteristici
dintre cele mai variate de la o pădure la alta, modificări
profunde – cantitative şi calitative – comparativ cu situaţia din terenurile descoperite.
Intensitatea radiaţiei globale şi luminozitatea scad de la
vârful coroanelor spre solul pădurii. Descreşterea este
mai accentuată în jumătatea superioară a coronamentului şi devine mai lentă în spaţiul trunchiurilor.
În arboretele mature şi încheiate de fag, de exemplu, radiaţia globală poate reprezenta în lunile de vară numai
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2 – 5%, iar în lunile de iarnă, cu mult peste 50% din cea
a terenului descoperit.
Într-o pădure cu mai multe etaje de vegetaţie (straturi),
lumina ajunsă la sol este reglată de etajul cel mai dens.

tudinea maximă din coronamentul pădurilor încheiate
şi chiar pe cea din terenul descoperit. Aici, într-adevăr,
nu se mai poate susţine ideea despre un regim termic
moderat al pădurii.

Influența pădurii asupra temperaturii aerului

Preluând integral sau parţial rolul de suprafaţă activă,
covorul vegetal, inclusiv pădurea modifică în mare parte condiţiile radiative şi de schimb caloric, imprimând,
în consecinţă, unele particularităţi distincte regimului termic al aerului din interiorul pădurii. Atât timp
cât covorul vegetal are o înălţime mică şi o densitate
a plantelor de asemenea mică, razele soarelui pătrund
uşor până la suprafaţa solului, astfel încât aceasta îşi
poate păstra rolul de „suprafaţă activă”.
Pe măsura creşterii înălţimii şi desimii covorului vegetal, suprafaţa exterioară activă se îndepărtează de suprafaţa solului şi odată cu aceasta se modifică repartiţia
verticală a temperaturii aerului.
Astfel, în timpul verii, pe timp senin, pădurile monoetajate, cu consistenţă plină, se caracterizează, în diferitele perioade ale zilei, printr-un anumit tip de repartiţie
verticală a temperaturii. De pildă, noaptea şi dimineaţa,
înainte de răsăritul soarelui, cea mai scăzută temperatură se înregistrează în coronament (fig.1 – stânga). De
la acest nivel atât în jos, cât şi în sus, temperatura creşte,
maxima producându-se pe suprafaţa solului. În timpul
după amiezii când se produce maxima diurnă de temperatură, profilul termic vertical al pădurii se caracterizează printr-un maxim la nivelul coronamentului de la care,
atât în sus, cât şi în jos, temperatura scade, şi printr-un
minimum pe suprafaţa solului. După răsăritul soarelui,
când începe încălzirea părţii superioare a coronamentului şi când zona minimelor de temperatură din coronament este lichidată, precum şi seara, în perioada de
răcire, pe profilul vertical al pădurii se produce o relativă
egalizare a temperaturilor (izotermii – fig.1 – mijloc).
În figura 1 se observă că amplitudinile termice diurne
cele mai mari se realizează la nivelul coronamentului,
în partea sa superioară, iar cele mai mici, la suprafaţa
solului. De-a lungul sezonului de vegetaţie, diferenţele
de temperatură pe verticală se modifică. Cele mai mari
diferenţe între nivelul coronamentului şi suprafaţa solului se înregistrează în perioada încheierii procesului
de înfrunzire, deci în perioada acoperirii maxime. Până
în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie, după arşiţele intense din iulie – august, care încep să reducă
densitatea frunzişului, contrastele termice verticale
din spaţiul de influenţă al pădurii se reduc. În general,
creşterea consistenţei pădurii măreşte amplitudinea
termică a coroanei şi micşorează amplitudinea la suprafaţa solului.
Spre deosebire de aceste tipuri obişnuite de repartiţie
verticală a temperaturii, caracteristice pădurilor încheiate, monoetajate, în pădurile rărite profilul termic vertical poate prezenta, aşa cum s-a mai arătat, două maxime (M1 şi M2) şi două minime (m1 şi m2) (fig.2). În aceste
păduri, amplitudinea diurnă maximă, se înregistrează
pe suprafaţa solului şi depăşeşte cu câteva grade ampli100

Fig.1 Variația temperaturii aerului cu înălțimea într-o pădure încheiată (schemă Marcu 1983)

Fig.2 Repartiţia verticală a temperaturii aerului în interiorul pădurii
rărite (schemă Marcu 1983)

În pădurile cu consistenţa redusă, 0.5 – 0.6, excesivitatea regimului termic se extinde pe întreg profilul vertical al arboretului. Iată deci că atribuirea caracterului
moderat al climei pădurii pe baza regimului termic al
aerului la înălţimea standard de 2m, nu este justă, deoarece în interiorul pădurii există mari diferenţieri spaţiale ale regimului termic. Şi aceasta cu atât mai mult,
cu cât diferenţierile cunoscute privesc, pentru orice pădure, partea cea mai importantă din punct de vedere
biologic – coroana arborelui, iar pentru pădurile cu consistenţă scăzută, în curs de regenerare, acestea se referă la suprafaţa solului şi la stratul de aer din imediata
apropiere în care trebuie să se dezvolte tinerele plante.
Să nu se confunde, deci, regimul termic al pădurii cu
cel din spaţiul inferior al trunchiurilor (2 m), deoarece
la toate arboretele există importante deosebiri climatice tipice între spaţiul rădăcinilor, al trunchiurilor şi al
coroanelor.
Cercetările comparative clasice care urmăreau să pună
în evidenţă deosebirile dintre temperatura aerului din
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pădure şi cele din terenul descoperit s-au efectuat, în
general, prin sistemul staţiilor duble, la înălţimea standard de 2 m (Bălănică 1955). De aceea şi aprecierile cu
caracter general care s-au făcut asupra regimului termic
al pădurii se refereau de cele mai multe ori tot la acest
nivel al spaţiului trunchiurilor.
Temperatura organelor aeriene ale arborilor prezintă valori diferite în funcție de mai mulți factori:
intensitatea radiației solare incidente, starea vremii,
poziția în arboret etc.
La frunzele subțiri, variațiile de temperatură sunt mai
rapide decât la cele groase. În zilele senine, ramurile
și frunzele arborilor situate la umbră, au temperatura
apropiată de cea a aerului înconjurător. Temperatura
trunchiului arborelui depinde și de culoarea și grosimea
scoarței, poziția în arboret etc. Propagarea căldurii în
interiorul trunchiului are un caracter periodic, asemenea periodicității proceselor de încălzire-răcire a aerului însă este decalat în timp.
Astfel, la un diametru de 20-24 cm, întârzierea poate
atinge 10-12 ore ceea ce poate însemna că în interiorul
trunchiului temperatura maximă se înregistrează în
cursul nopții, iar minima, la amiază.
În ceea ce privește regimul termic de ansamblu al unui
arbore, Molceanov A.A. (citat de Marcu 1983) a constatat că temperatura cea mai ridicată s-a înregistrat în
partea superioară a coroanei, de unde a scăzut în toate
direcțiile și până la suprafața solului.

Umiditatea aerului din pădure

În interiorul pădurii, umiditatea aerului este mai mare
decât în terenul descoperit. Această diferență este maximă în timpul verii și minimă iarna. Umiditatea relativă în zilele senine poate depăși cu 20-30% umiditatea
relativă din terenul descoperit.
În pădurile de foioase, profilul vertical al umezelii relative prezintă, în general, în timpul zilelor senine de
vară, două valori minime: una în treimea superioară a
coronamentului, valori mai mici de 50%, corespunzătoare minimului principal al temperaturii și a doua, în
partea inferioară a coronamentului unde, umezeala relativă este mai mare de 70%.
În timpul nopții se atinge saturația, practic, la toate nivelurile, corespunzător stării de izotermie.
Depuneri de gheață – factori de risc în pădurile
din județul Iași
Atmosfera conţine în permanenţă o anumită cantitate
de apă. Aerul atmosferic nu este niciodată și nicăieri absolut uscat.
Apa este singurul constituent natural al atmosferei care
se găseşte sub toate cele trei stări de agregare: gazoasă,
lichidă şi solidă.
Din întreaga cantitate de apă existentă în atmosferă,
aproximativ 95 % se află în stare de vapori şi numai 5 %
sub formă de picături de apă şi cristale de gheaţă.
Conţinutul de apă al atmosferei este determinat de cele
trei procese naturale fundamentale – evaporarea, condensarea şi căderea precipitaţiilor – prin care atmosfera

primeşte apa de pe suprafaţa Pământului sub formă de
vapori şi o retransmite acesteia sub forma precipitaţiilor. Acest schimb este aşa de intens, încât cantitatea de
apă căzută anual prin precipitaţii este de 40 de ori mai
mare decât cantitatea totală de apă existentă la un moment dat în atmosferă. Aşadar, în marele circuit al apei
în natură, condensarea reprezintă o verigă de cea mai
mare importanţă.
Produsele condensării (sublimării) vaporilor de apă în
atmosfera liberă – norii și ceața rămân în atmosferă,
în stare de plutire (suspensie) până când elementele
constituente, picăturile de apă și cristale de gheață, își
măresc dimensiunile astfel încât prin greutatea proprie
înving forța curenților ascendenți (convectivi) și ajung
la suprafața Pământului, prin cădere, sub forma diverselor precipitații.
Celelalte produse ale condensării (sublimării) vaporilor de apă care se formează la suprafața terestră, pe
suprafața solului sau a diferitelor obiecte de pe sol (bruma, chiciura, poleiul, ploaia care îngheață constituie
așa-numitele depuneri, care împreună cu grindina,
din categoria precipitațiilor, prezintă interes deosebit
în silvicultură, ca factori de risc numiți și „dăunători
abiotici”:
»» Bruma. Este alcătuită din cristale foarte fine de
gheaţă sub forma unui strat albicios, cu aspect catifelat, care se depune pe suprafaţa solului şi a diferitelor
obiecte când acestea se răcesc sub 00C. Cristalele de
gheaţă iau naştere prin sublimarea vaporilor în următoarele condiţii: umiditate suficientă, cer senin,
calm atmosferic.
»» Chiciura. Este o depunere solidă care se poate prezenta sub două forme, în funcţie de condiţiile de geneză: chiciura cristalină şi granulară. Chiciura cristalină este formată din cristale de gheaţă cu o structură
foarte fină, depunându-se pe ramurile arborilor, pe
conductorii aerieni şi proeminenţele diferitelor obiecte, sub forma unui manşon care se scutură uşor, prăfuindu-se. Chiciura cristalină se formează pe vreme
calmă, temperaturi negative şi prezenţa unor mase
de aer umede, ceţoase. În aceste condiţii, cristalele de
chiciură se formează prin sublimarea directă a vaporilor de apă şi apoi, se depun pe diversele obiecte. Chiciura granulară este o depunere afânată, cu o structură
amorfă care se formează prin îngheţarea picăturilor
de ceaţă suprarăcite, purtate de vânt şi lovite de părţile expuse ale diferitelor obiecte. Este mai frecventă în munţi, formând, pe obiectele expuse pe partea
dinspre vânt, un strat care atinge uneori grosimea de
1 m (pe obiecte voluminoase). În aceste condiţii, chiciura produce vătămări însemnate vegetaţiei forestiere: ruperea ramurilor, vârfului coroanei arborilor etc.
Densitatea chiciurii ei este de circa 0,1 – 0,6 g/cm3
(Bălescu 1962). În literatură se citează cazul unui pin
de 7,57 m înălțime de pe care a fost colectată cantitatea de 106 kg de chiciură și cazul unui stejar de 20
de ani de pe care au fost colectate 155 kg de gheață,
stejar ce cântarea fără chiciură doar 60 kg (Bălănică
1955).
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»» Poleiul. Este tot o depunere solidă sub forma unui
strat de gheaţă omogen şi transparent, foarte lunecos care se formează în urma îngheţării picăturilor
de burniţă sau ploaie pe suprafaţa rece a solului sau
a diferitelor obiecte. El are deci o geneză mai complexă decât celelalte forme de depuneri şi nu trebuie
confundat cu gheţuşul care este destul de lunecos, dar
se formează prin bătătorirea şi lustruirea suprafeţei
stratului învechit de zăpadă. De asemenea nici “ploaia care îngheaţă” care se formează pe toate obiectele de la suprafaţa terestră nu poate fi confundată
cu gheţuşul și nici cu poleiul propriu-zis. Ploaia care
îngheață este o depunere de gheață care apare prin
înghețarea picăturilor suprarăcite de ploaie abundentă, aflată în stare de „suprafuziune”. O situație
tipică pentru un asemenea fenomen este atunci când
la trecerea unui front cald în apropierea solului se
găsește o masă de aer foarte rece sau când suprafața
solului este deja înghețată. Picăturile de ploaie (de regulă burniță sau ploaie măruntă) îngheață imediat la
contactul cu solul, străzile transformându-se într-un
interval foarte scurt de timp in adevărate patinoare.
Adesea ploaia care îngheață este confundată cu gheața
care apare atunci când temperatura de la suprafața
solului trece la valori negative, iar picăturile fine de
apă deja existente pe străzi sau drumuri îngheață.
Imaginile din foto nr. 1-8 ilustrează elocvent fenomenul numit în terminologia meteo occidentală „freezing
rain” = ploaia care îngheață. Este un fenomen meteorologic mai rar întâlnit pe la noi, dar care a dovedit că
este deosebit de periculos, capabil să producă pagube
enorme în păduri.

3. Rezultate și discuții

Fig.2. Muguri de stejar înglobați în gheață

Fig.3. Muguri de salcie căprească înglobați în gheață

În 10 decembrie 2014, în masivul forestier Bârnova au
fost consemnate ceață densă urmată de burniță, iar
temperatura aerului a oscilat între – 1 si – 2°C. Vântul a
suflat cu o viteză de 3-4 m/s în tot cursul zilei. În aceste condiții, pe ramurile arborilor și arbuștilor s-a depus
gheață compactă (fig. 2-4), transparentă, peste care s-a
suprapus un strat subțire de zăpadă (posibil și puțină
chiciură – fig.1).
În urma fenomenului meteorologic au fost observate
următoarele aspecte:
Fig.4. Frunză de fag cuprinsă de gheaţă și zăpadă
»» lujerii și mugurii erau înglobați în blocuri de gheață
de diferite forme, cu volume și greutăți mai mari de- »» arbuștii cu lemn elastic și ușor (alun, dârmox, crușin)
cât cel al ramurilor cu muguri (fig. 1, 2, 3);
aveau coroanele încovoiate până la pământ, dar fără
a fi rupte (fig. 5);
»» arborii cu lemn elastic (carpen, jugastru, ulm de
câmp, tei argintiu), aflați în luminișuri, aveau adeseori coroanele încovoiate cu 180°, fără a fi rupte (fig. 6);
»» coroanele arborilor din porțiunile cu consistență plină, sub greutatea gheții (și zăpezii depuse pe aceasta)
s-au încovoiat în medie cu 135°, fără rupturi;
»» încărcarea arborilor marginali cu gheaţă a condus la
ruperi și dezbârnări masive de ramuri și tulpini, pagubele medii fiind apreciate la aproximativ 10-15%
din arbori.
Fig.1. Muguri de alun înglobați în gheață

102

Anul XIX | Nr. 35 | 2014

Fig.5. Coroană de arbust îndoită la 180° de greutatea gheții (+zăpadă)

Fig.6. Coroană de arbore îndoită la 180° de greutatea gheții (+zăpadă)

Depunerile de gheață în pădurea Bârnova, la începutul
iernii 2014 / 2015 reprezintă un risc, conform H.G.R.
642/2005. Riscul exprimă nivelul de pierderi preconizat
în sens probabilistic, estimat pentru impactul asupra
mediului, datorită manifestării unui hazard în zona respectivă, cu referire la o anumită perioadă de timp; hazardul îl reprezintă concomitența dintre ceață / burniţă /
ploaie uşoară / lapoviță și temperaturile uşor negative, în
condițiile de vânt slab (Boian 1973, Grecu 1997, Voiculescu 2002, Bogdan 2005, Marinică 2006, Vrânceanu 2011).
Condițiile realizate concomitent în pădurea Bârnova au
condus la depunerea pe arbori și arbuști de gheață (apoi
puțină zăpadă). Această formațiune de gheață este mai
păgubitoare, comparativ cu chiciura cristalină (chiar
chiciura granulată), care au densitatea mai mică. Din
acest motiv au apărut rupturile suferite de arborii din
Pădurea Bârnova.
Depunerea majoritară a gheţii (cumulată cu o mică cantitate de zăpadă) pe ramificațiile cele mai subțiri ale coroanei arborilor a condus la afectarea mai puternică a
coroanei, în comparație cu tulpina.
Acumularea de gheaţă și încovoierea ramurilor este
unidirecționată de către vânt: după încheierea depunerilor de gheață s-a putut afla cu certitudine care a fost
direcția vântului (nord-sud).
Greutatea apreciabilă a gheţii și încovoierea coroanei
schimbă proiecția centrului de greutate la sol (echilibrul arborelui) și favorizează ruperile și doborâturile
(fig. 7 și 8). Un fenomen similar a avut loc în pădurile
D.S. Iaşi în decembrie 2000 (Simionescu et al. 2012).
Cei mai expuși au fost arborii de la marginea drumurilor, liniilor parcelare, răriturilor, golurilor, poienilor.
Concluzia practică este că pădurile trebuie să fie parcurse de operaţiuni culturale executate la timp şi corespunzător d.p.d.v. calitativ, astfel încât arborii să-şi dezvolte
trunchiuri drepte, nebifurcate şi cu un elagaj bun, fără
răni și putregai, respectiv cu coroane uniforme, astfel
încât arborii încărcați cu gheață (şi zăpadă) să fie cât
mai rezistenţi la rupturi.
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Abstract

Depositions of ice in Bârnova forest, Iași County

A massive deposition of ice on trees was recorded in 10th of December 2014, in Bârnova Forest (1573 ha), Iași
County. Ice has encapsulated the buds and covers the branches, has bent the bush and tree crowns and has broken and dislocated branches (frequency 10-15% of trees). The depositions of ice were determined by the intense
fog, drizzle (then sleet), the air temperature of – 1 to – 2°C and low to moderate but long standing wind.
Ice and frost have a major impact on forest ecosystem, facilitating the further evolution of wood decay or other
disease and pests, which also diminish de wood value.
Keywords: freezing ice, fog, rain, forest
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Protecţia pădurilor

Ciuperca Hymenosyphus fraxineus, noul agent
al uscării frasinilor, în Podişul Sucevei
OVIDIU GH. POPOVICI, DĂNUŢ CHIRA, THOMAS KIRISITS

1.Introducere

Uscarea frasinilor este un termen clasic, care era folosit
pentru definirea fenomenului general de „declin” („forest decline”) sau „moarte / uscare” („tree dieback”)
a pădurilor, cauzat de un complex de factori abiotici
(extreme climatice), biotici (patogeni sau dăunători) şi
antropici (practici silviculturale, alte intervenţii în habitatul forestier).
În ultimii 25 ani asistăm la un nou fenomen de uscare a
frasinilor apărut, la început (deceniul ultim al secolului
XX) în Polonia și țările Baltice, fiind iniţial încadrat în
vechile tipare ale declinului pădurii (schimbări climatice, silvicultură excesivă, atacuri concertate ale mai multor dăunători şi boli).
În primul deceniu al secolului XXI, uscarea s-a extis relativ rapid, în toată jumătatea nordică a Europei până la limită cu Rusia, atât pe frasinul comun (Fraxinus excelsior)
cât şi pe cel cu frunza îngustă (Fraxinus angustifolia).
În 2006 a fost identificată faza conidială (imperfectă) a
ciupercii (Chalara fraxinea Kowalski), care produce boala cea nouă, numită uscarea / moartea frasinului („ash
dieback”), ca expresie a gravităţii bolii, respectiv a virulenţeinoii ciuperci. A urmat o avalanşă de studii de
taxonomie (finalizate cu câteva schimbări ale numelui
ciupercii), biologie (asupraciclului infectios), fiziologie
(privind toxinele ciupercii care provoacă boala, reacţia
de apărare a frasinilor europeni şi asiatici), ecologie (urmărindu-se condiţiile care favorizează boala – sporularea, infectarea), genetică (elaborarea de markeri genetici ai ciupercii şi frasinilor, definitorii pentru înţelegerea relaţiei gazdă – patogen), protecţie (incluzând identificareaprin analize moleculare / ADN, monitorizarea
apariţiei şi răspândirii, prevenire – reguli de carantină
şi căutarea de genotipuri rezistente ale frasinilor, combatere a ciupercii prin metode chimice şi termice).

2. Biologia ciupercii

Agentul patogen. Prima identificare a ciupercii a fost
realizată de polonezul Kowalski (2006), specia cea nouă
fiind încadratăîn ciupercile imperfecte, genul Chalara
(comun mai multor specii patogene care provoacă boli
vasculare), specia C. fraxinea. De regulă, aceste ciuperci

au o fază sexuată (din cadrul Ascomicetelor), fapt pentru care fitopatologii s-au lansat în căutarea acesteia.
Prima dată faza sexuată a fost atribuită ascomicetei
Hymenoscyphus albidus (Gillet) W. Phillips (Kowalski &
Holdenreider, 2009), specie cunoscută de mult timp în
Europa drept saptofită pe rahisul de frasin, fapt care a
creat nedumeriri în rândul fitopatologilor forestieri. Nu
se înţelegea cum o specie veche, nepericuloasă, a devenit dintr-o dată extrem de agresivă, bănuindu-se că era
vorba de o mutaţie petrecută n genomul ciupercii sau o
schimbare de agresivitate cauzată de schimbările climatice. La puţin timp s-a clarificat căîncadrarea era gresită,
iar specia era una nouă pentru Europa, chiar dacă semăna foarte mult din punct de vedere morfologic cu H.
albidus, fapt pentru care i s-a pus numele Hymenoscyphus
pseudoalbidus Queloz, Grünig, Berndt, T. Kowalski, T.N.
Sieber & Holdenr. (Queloz et al. 2011). Noua încadrare s-a făcut pe baza diferenţelor puse în evidenţă prin
analize moleculare (ADN) şi pe patogenitatea foarte diferită a celor două specii foarte asemănătoare ca aspect
(pseudoalbidus adică „similară cu albidus”). O diferenţă
importantă între cele două ciuperci este faptul că H.
pseudoalbidus are drept imperfectă Chalara fraxinea în
timp ce H. albidus nu are vreo forma asexuată.
De curând (2014), a fost propus şi adoptat numele
Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz,
Hosoya (Baral et al. 2014).
Ideea apariţiei unei specii noi virulente în Europa era
mai greu de acceptat, cazuri similare nefiind consemnate până în prezent (deşi o parte din ciupercile virulente
din Europa nu au origine cunoscută, asta nu înseamnă
că sunt native pe acest continent). De regulă, speciile
vechi de patogeni sunt în contact de foarte multă vreme
cu gazdele lor, care între timp au căpătat şi-au dezvoltat
mecanisme de rezistenţă genetică la agresiunea ciupercii. În schimb, în contact cu speciile noi, venite de pe
alte gazde, din zone îndepărtate geografic, şi care deţin
un bagaj propriu capabil să paraziteze gazdele lemnoase, speciile forestiere se găsesc uneori în imposibilitatea
de a reacţiona suficient de bine pentru a-şi păstra starea
de sănătate. Astfel, apar boli letale sau foarte puternice, care debilitează sau omoară (uneori în masă) noua
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gazdă. Aşa au apărut uscarea sau grafiozaulmilor (cauzată întâi de Ophiostoma ulmi, apoi de altă patogenă şi mai
virulentă – O. novo-ulmi– Borlea 1996, Solla et al. 2005),
uscarea castanului comestibil american (Castanea
dentata) şi european (Castanea sativa) (provocată de
ciuperca invazivă Cryphonectria parasitica – Chira et al.
2003), oomicete patogene (Phytophthora cinnamomi plecată din Europa de SV şi ajunsă în Australia a cauzat
dezastre ecologice nemaiîntâlnite, specia P. ramorum a
ajuns din SUA în Marea Britanie unde a produs uscări
în masă laricelui japonez etc. – Santini et al 2012).
De aceea, au fost continuate cercetările în descoperirea
potenţialelor surse ale infectiilor (ciuperci similare de
pe frasinii de pe alte continente). La putin timp, cercetătorii japonezi şi chinezi au ajuns la concluzia că ciuperca nu este nouă, ci era cunoscută în Japonia şi Corea drept Lambertella albida (Gillet) Korf (Hosoya et al.
1993), fiind saprofită pe litiera de frasin de Manciuria
(Fraxinus mandschurica).
Studiile filo-genetice au stabilit că numele dat în Europa,
respectiv încadrarea ciupercii în genul Hymenoscyphus
este mai corectă (Zhao et al. 2012), astfel că s-a acceptat că ciuperca face parte din familia Helotiaceae (ord.
Helotiales, clasa Leotiomycetes, divizia Ascomycota,
încrengătura: Fungi – ciuperci).
Morfologie. H. fraxineus este o ascomicetă cu fructificaţii sub formă de cupă (fructificaţie de tip apotecie – de
până la 3 mm în diametru, excepţional 8 mm) cu picior,
albe, care apare doar pe rahisul frunzelor de frasin (în
perioadaiunie-septembrie) căzute pe sol în toamna anterioară (fig. 1).
Himeniul are parafize cilindrice (1,8-2,4 μm, maxim 3
μm grosime la apex) şi asce cilindric-clavate (80-107×810 μm), conţinând (asco)spori incolori unicelulari (1321×3,5-5,0 μm)(Queloz et al. 2011).
Stadiul conidial Chalara fraxinea are fialide brune (1624×4-5 μm), pe care se dezvoltă conidii monocelulare,
cilindrice (3,2-4,0×2,0-2,5 μm, cu prima conidie mai
mare, clavată, de 6-7 μm lungime), hialine, uneori în
lanţuri, cu aspect morfologic de picături vâscoase
(Kowalski 2006).
Rahisul şi alte zone infectate de H. fraxineus devin negricioase (apare un strat pseudosclerotic, necrotic).

Fig. 1. Fructificaţii de H. fraxineus pe rahisul frunzelor (OS Adâncata,
Zamostea Lunca–DS Suceava)

3. Ecologia ciupercii

Gazde – Răspândire. În arhipelagul Japonez, Peninsula Coreea şi Peninsula Kamceatca (Rusia) H.
fraxineus este saprofită pe rahisul frasinului de Manciuria
(Fraxinus mandschurica) (Hosoya et al. 1993).
Ajunsă în Europa, ciuperca s-a dovedit foarte virulentă
pe frasinul comun (Fraxinus excelsior) şi pe frasinul cu
frunza îngustă (Fraxinus angustifolia).
Surpriza placută este că mojdreanul (Fraxinus ornus)
este rezistent – încondiţii de laborator s-a dovedit că
poate fi infectat artificial, dar boala nu se dezvoltă.
În Europa, ciuperca a infectat şi frasinii nord-americani, care au avut reacţii foarte diferite – foarte sensibil
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Fraxinus nigra, moderat sensibil Fraxinus pennsylvanica
(acest amănunt este interesant şi pentru silvicultura
romanească, pentru că specia este robustă şi chiar invazivă în Lunca şi Delta Dunării precum şi în alte lunci),
rezistent Fraxinus americana (utilizat uneori la noi, în
aliniamentele stradale, de unde accidental a fost culeasă sămânţă şi a fost utilizat în pepinierele şi plantaţiile
silvice) (Drenkhan & Hanso 2012).
Boala s-a stabilit în Europa mai întâi în bazinul sud-estic
al Mării Baltice (Polonia, Lituania etc.), răspândindu-se
treptat spre sud, în prezent ocupând aproape întreg arealul european al frasinilor comun şi cu frunza îngustă
cu excepţia zonei de la răsărit de Nistru (din arhipelagul
britanic până la est de Carpaţi, respectiv din nordul Marii Baltice la Marea Adriatică)(Gross et al. 2014).

Fig. 2. Uscarea coroanei şi a arborilor (sus – OS Vaslui şi Brodoc –
DS Vaslui; jos OS Adâncata şi Pătrăuţi –DS Suceava)

În România, boala cea nouă a frasinilor a apărut în
2005-2006 în Moldova (lunca Prutului şi Bârladului
– DS Vaslui din 2006; lunca Siretului – DS Suceava şi
Neamţ din 2010) şi la Snagov (din 2005) (Chira 2007,
Simionescu et al. 2012, fig. 2). Ulterior boala a fost semnalată în DS Botoșani și Iași.
Specia nativă în Europa, saprofita H. albidus a fost exclusă treptat din ecosistemele de frasin infectate de H.
fraxineus.
Ciclul infecţios. Fructificaţiile fazei sexuate H.
fraxineus apar în general în perioada (mai) iunie – iulie,
putând fi întâlnite până în septembrie(octombrie), în
funcţie de umiditatea la nivelul solului–Timmermann

et al. 2011, Chandelier et al. 2014). De exemplu, fructificaţii numeroase au fost găsite la Zamostea Lunca la începutul lunii iulie 2013, mult mai puţine fiind întâlnite
în a doua parte a lunii septembrie 2013.
Conidiile fazei asexuate Chalara fraxinea nu participă
la degradarea stării de sănătate a frasinilor, deşi a fost
izolată din necrozele lujerilor şi tulpinii.
Ascosporii, pe măsură ce sunt eliberaţi, sunt preluaţi
de vânt şi infectează frunzişul – foliolele şi rahisul – de
unde infecţiile ajung în lujeri (Gross & Holdenrieder
2013). Aici infecţiile formează necroze, care se dezvoltă în cancere, acestea cresc până ce lujerii sunt inelaţi,
când frunzele se ofilesc şi lujerii se uscă. Infecţiile pot
ajunge, astfel, până în tulpina principală, producând
necrozarea scoarţei şi brunificarea lemnului (xilemului,
înaintând mai ales pe direcţia razelor axiale şi paratraheale) (Gross et al. 2012).
Ciuperca a fost identificată (prin analize moleculare
– ADN) şi din zonele necrozate (brune închis la negre)
sau putrezite (Husson et al. 2011) ale lemnului de la
baza trunchiului (Langer and Werres, 2013), dar rolul
ciupercii în această fază este necunoscut. Se bănuieşte
că, ascosporii eliberaţi de fructificaţiile situate pe sol,
ajung în număr mare pe scoarţa bazei tulpinii şi sub o
formă sau alta (prin crăpături, răni ş.a.), infectează ţesuturile respective.
Putrezirea coletului a fost observată în unele suprafeţe.
În Franţa, Husson et al. (2011), încercând identificarea
speciilor de Phytophthora, care produc infecţii similare,
a găsit întotdeauna H. fraxineus! Infecțiile cu Armillaria
au apărut în masă în unele arborete afectate de boală
(Bakys et al. 2011).
În arboretele cu cea mai mare densitate de fructificaţii
(OS Adâncata – Zamostea Lunca) frecvenţa infecţiilor de
rădăcină şi colet este de 100%, acest simptom fiind cunoscut de personalul de teren şi utilizat pentru prognoza
uscării – arborii afectaţi se uscă într-o perioadă cuprinsă
de la câteva luni până la un an, în funcţie de localizarea şi
intensitatea infecţiilor (infecţiile cuprind treptat rădăcinile, până ce avansează pe colet, iar în momentul în care
cuprind întreg coletul, arborele moare relativ rapid).
Observaţiile de teren şi laborator (brunificarea lemnului, prezenţa miceliilor subcorticale, apoi a rizomorfelor şi fructificaţiilor) au permis identificarea agentului
secundar care finalizează uscarea frasinilor în aceste
condiţii – Armillaria gallica(fig. 3c) (Chira & Chira 2012).
Aceste ciupercisunt cunoscute drept agenţi oportunişti,
care pot infecta rapid arborii de răşinoase (brad, molid
ş.a.) slăbiţi de secetă, inundaţii sau gândaci de scoarţă. La
foioase, ciupercile genului Armillaria produc atacuri mai
lente (uscarea complexă a stejarilor ş.a. – Simionescu &
Mihalache 2000), dar la uscarea frasinului cauzată de H.
fraxineus virulenţa atacului în unele staţiuni (luncă rar
inundabilă, cu sol aluvial, cu umiditatea aer / sol foarte
ridicată în tot timpul anului). În alte staţiuni, putrezirea
coletului este cauzată de alte ciuperci xilofage (OS Vaslui
– fig. 4), care au acţiune doar asupra duramenului (calităţii lemnului). Ca în toate fenomenele de uscare, gândacii
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de scoarţă intervin ca agenţi secundari, agravând starea
de sănătate a speciilor forestiere (OS Marginea – fig. 5).
H. fraxineus produce toxine (viridiol) care au capacitatea de a produce dezechilibre fiziologice arborilor gazde
(Andersson et al. 2009, Cleary et al. 2014), dar se pare că
aceasta nu este singura explicaţie a virulenţei ciupercii
(Junker et al. 2014), chimismul interacţiunii gazdă – patogen fiind mai complex, ciuperca producând chiar un antibiotic care ar putea fi util şi omului (Halecker et al. 2014).

Simptome

H. fraxineusproduce treptat uscarea arborilor de frasin,
în următoarea succesiune:
»» fructificaţiile ciupercii H. fraxineus (fig. 1);
»» infecţii foliare – leziuni necrotice la foliole şi rahis,
apoi ofilirea frunzelor;
»» necroza şi apoi uscarea lujerilor (când miceliul înconjoară axa);
»» rărirea şi apoi uscarea coroanei (fig. 2);
»» necroza scoarţei şi lemnului la baza tulpinii (fig. 4);
»» agenţi oportunişti, secundari:
»» infecţii cu ciuperci (brunificarea lemnului rădăcinilor şi coletului de către specii de Armillaria, putrezirea coletului de către ciuperci xilofage etc.) (fig. 3);
»» infestări cu insecte de scoarţă (fig. 5);
»» moartea arborilor (fig. 2).

a

Fig. 4. Colorarea şi putrezirea secundară a lemnului
(OS Brodoc şi Vaslui –DS Vaslui)

b

c

Fig. 3. Infecţii cu Armillaria – iniţial pe rădăcini (a – putregai), de unde inaintează la colet şi baza trunchiului (b – teci miceliene subcorticale) şi formează fructificaţii (a – OS Adâncata si b,c – OS Marginea –DS Suceava)
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Fig. 5. Infestări secundare cu insecte de scoarţă şi, apoi, de lemn
(OS Maginea–DS Suceava)

4. Impactul ciupercii

Evoluţia uscării frasinilor / Pagube în Europa. Primele uscări ale frasinului comun puse pe seama ascomicetei H. fraxineus au fost consemnate la începutul anilor
1990 (în 1992 în Polonia şi Lituania). Iniţial, din cauza
necunoaşterii noului agent patogen, o serie de uscări au
fost puse pe seama unor factorilor climatici (secetă, îngheţ) sau biotici (gândaci de scoarţă – Leperisinus varius,
Hylesinus sp. sau defoliatori – Stereonychus fraxini).
Ciuperca a cucerit treptat toată zona nordică şi centrală a continentului. Modelul distribuţiei răspândirii
patogenului (după o funcţie exponenţială – Gross et al.
2014) corespunde unei specii invazive foarte agresive.
În ţările baltice și Danemarca situaţia este dramatică,
pădurile de frasin uscându-se treptat (Pliura et al. 2014).
Din cauza uscărilor, în multe ţări puternic afectate de
boală nu se mai recomandă plantarea celor două specii
importante de frasin! Îngrijorător este că un alt dăunător (gândac de scoarţă) care produce uscarea frasinilor
în America de Nord (Agrilus planipennis – “Emerald Ash
Borer”), de origine siberiană, a ajuns la Moscova şi se
estimează că în cca. două decenii va intra în UE (Baranchikov et al. 2008).
În ţările baltice, foarte puternic afectate de uscare, boala a produs semnificative schimbări la nivelul compoziţiei arboretelor, prin reducerea treptată a ponderii
frasinului comun prin uscarea arborilor, diminuarea
fructificației si, în consecință, a regenerărilor naturale,
respectiv pierirea puieților din regenerări (Lygis et al.
2014). Răspândirea infecţiilor poate dura câţiva ani: de
la 13% în 2007 la 94% în 2012 (într-o cultură comparativă cu 8 provenienţe situată în valea superioară a Rinului – Enderle et al.2013), de aceea, concluziile privind
rezistenţa exemplarelor la boală se fac după cercetări
îndelungate.
În România. Uscarea recentă a frasinilor datează din
2005-2006, când au fost semnalate uscări importante
în (Chira 2008, Simionescu et al. 2012):
»» plantaţii pure sau amestecate, de 5-8 ani:
»» Lunca Prutului – OS Epureni, IV, 1, 7C (înlocuirea cu

frasinul de baltă a fost benefică);
»» Câmpia Bucureştilor – OS Snagov – frasinul s-a uscat total dintr-o plantaţie mixtă (cu starea de masiv
încheiată) cu stejar, care nu a fost afectat de uscare;
»» arborete de 30-80 ani:
»» Lunca Bârladului – OS Brodoc IV, 50-53 şi Vaslui I, 37-40;
»» Câmpia Bucureştilor – OS Snagov, V/VI).
În toate aceste zone, uscarea s-a cronicizat, arboretele
cunoscând o degradare treptată a stării de vegetaţie. În
unele cazuri, uscarea a fost atât de puternică încât arboretele au fost parcurse de tăieri de refacere sau substituire şi au fost regenerate prin plantaţii!
După inundaţiile din (2008) 2010, au fost consemnate uscări relativ rapide şi în Lunca Siretului (Zamostea
Lunca,OS Adâncata, UP VIII) după care, treptat, au cuprins Podişul Sucevei (OS Marginea, UP I; Solca UP I și
III; Adâncata, Pătrăuţi IV – DS Suceava), în acelaşi bazin
fiind inclus şi arboretul de frasin comun de la Gâdinţi
(OS Horia V, 96 – DS Neamţ).
Primele uscări au apărut în 2010 în arborete de luncă
(Zamostea Lunca – OS Adâncata), în condiţii de umiditate relativ constantă (spre deosebire de celelalte zone
ale Podişului Moldovei, marcate de climatul continental), afectând arborete cu frasin (de la relativ pure la
amestecate) de vârstă mijlocie.
Au urmat, apoi, uscări pe în arborete bătrâne (OS Marginea, UP I Codrii Voivodinei, 2011), plantaţii relativ tinere (OS Adâncata, semnalate în 2013) sau arborete de
vârstă mijlocie (OS Pătrăuţi, UP IV, 2014).
În Podișul Moldovenesc Central uscarea frasinilor este
favorizată și de defolierile consecutive produse de insecta Stereonychus fraxini, precum și de extremele climatice (Blaga 2013, Simionescu et al. 2012).

5. Metode de protecţie

În toate ţările dezvoltate europene, afectate de boală,
se pune accentul pe intensificarea cercetărilor (cât încă
nu e prea târziu), privind biologia ciupercii, variabilitatea genetică a ciupercii şi gazdelor sale, ciclul de viaţă
şi modul de reproducere, simptomele bolii, gazdele patogenului, interacţiunea gazdă-patogen, epidemiologia,
ecologia interacţiunii gazdă-patogen, tehnicile de identificare a ciupercii, implicaţiile noii ciuperci asupra ecosistemelor. Deşi boala este foarte nouă, se propun, deja,
câteva direcţii de acţiune pentru managementul uscării
frasinului:
a. Identificarea exemplarelor / populaţiilor rezistente.
În Lituania, Danemarca, Suedia, Austria ş.a., ţări
afectate foarte puternic de boală, au fost raportate
primele semne ale rezistenţei sporite a unor populaţii / exemplare la infecţii în experimentele efectuate în livezi semincere (plantaje) (Pliūra et al. 2011,
Stener 2012, Kjaeret al. 2012, McKinney et al. 2014).
În Lituania au fost selectaţi 50 arbori rezistenţi
pentru ameliorarea populaţiilor de frasin (Lygis ş.a.
2014). Aceeaşi reacţie foarte diferită a exemplarelor
de frasin la boală este întâlnită de-a lungul Europei.
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Identificarea întregului genom al speciei Fraxinus
excelsior (Sollars et al. 2014) oferă noi posibilităţi de
studii genetice privind rezistenţa genetică a speciei.
b. Căutarea de soluţii de inducere a rezistenţei, prin
hibridare cu speciile rezisente sau prin intermediul
substanţelor chimice naturale, care conferă rezistenţa speciilor rezistente (mojdrean, frasin de Manciuria) (Heuertz et al. 2006,Fernandez-Manjarres et al.
2010).
c. Hymenoscyphus fraxineus a fost trecută pe listele de
carantină ale ţărilor libere de boală, căutându-se
limitarea extinderii ciupercii, respectiv înţelegerea mijloacelor de răspândire a ciupercii (seminţele,
frunzele, scoarţa şi lemnul sunt susceptibile la infecţii, toate produsele care se bazează pe acestea fiind
interzise pentru comercializare). Controlul pepinierelor pentru supravegherea bolii este o cale de reducere a răspândirii bolii de către om.
d. Preventiv, frasinul comun şi cel cu frunza îngustă nu
mai sunt recomandate a fi plantate în ţările foarte
puternic afectate de boală!
e. Boala fiind mai virulentă în staţiunile umede (Hauptman et al. 2012), cum este cea din Zamostea Lunca,
se recomandă evitarea culturilor de frasin (cel puţin
a schemelor dominate de frasin) în aceste staţiuni.
f. În cazul regenerării arboretelor afectate puternic de
uscare, dacă există vreun arbore rezistent acesta NU
trebuie tăiat, ci păstrat pentru încercarea de a transmite generaţiei viitoare rezisteţa la boală (Thomsen
& Skovsgaard 2012)! Monitorizarea regenerărilor naturale în arboretele puternic afectate de boală, tăiate
şi regenerate natural, poate oferi informaţii privind
eventuala rezistenţă naturală a frasinilor la boală şi
tipurile de amestecuri care pot fi promovate natural
în diferite condiţii staţionale (Lygis et al. 2014). Urmărirea comportamentului arboretelor de frasin din
diferite zone ecologice poate oferi soluţii pentru un
management adecvat al frasinului în condiţiile presiunii bolii invazive. Menţinerea şi promovarea unei
diversităţi genetice ridicate (evitarea plantaţiilor cu
diversitate redusă) este una din căile sugerate pentru creşterea rezistenţei plantei forestiere (Hinsley &
Pocock 2014).
g. Este utilă a fi cunoscută legătura dintre H. fraxineus
şi alte organisme vătămătoare, însoţitoare, concurente sau antagoniste (Lygis et al. 2005, Skovsgaard
et al. 2010, Bakys et al. 2011, Orlikowski et al. 2011,
Kunca et al 2011).
h. Monitorizarea continuă a bolii, pentru cunoaşterea
biologiei ciupercii (perioada de sporulare / contaminare, căi de penetrare etc.), a interacţiunii gazdă-patogen, respectiv pentru identificarea factorilor implicaţi în extinderea bolii, managementul pădurilor,
rezistenţa individuală la boală etc. (Pautasso et al.
2013). Detectarea timpurie a infecţiilor prin metode
moleculare poate contribui la găsirea soluţiilor optime de prevenire / protecţie/ gospodărire a culturilor
(Ioos et al. 2009, Johansson et al. 2010).
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i. Căutarea de mijloace termice şi chimice de tratare a
plantelor bolnave, pentru a limita prezenţa bolii în
pepiniere (centrele principale de răspândire internă
a bolii, în ţările UE)şi alte culturi (Hauptman et al.
2013, Cooke et al. 2013, Dal Masoa 2014). Înţelegerea
mai bună a chimismului virulenţei ciupercii (secreţia
de viridiol ş.a.) / rezistenţei plantei (pe baza diferitelor substanţe antimicrobiene secretate de gazdele
rezistente) poate oferi soluţii pentru identificarea
exemplarelor rezistente sau pentru tratarea plantelor (Grad et al. 2009, Junker et al. 2013, Cleary et al.
2014, Halecker et al. 2014).

6. Concluzii

Uscarea frasinilor cauzată de ciuperca invazivă, de origine asiatică, Hymenoscyphus fraxineus este o boală foarte agresivă, care afectează semnificativ ecosistemele forestiere din nordul Europei, de unde ciuperca a migrat
treptat în aproape toate zonele principale de cultură (cu
excepţia celor situate la extreme). Ascomiceta are o rată
de răspândire ridicată şi o virulenţă mare, fiind inclusă
pe listele de carantină fitosanitară internaţională.
În extremul orient, H. fraxineus este saprofită pe litiera de Fraxinus mandschurica. Dintre speciile europene,
ciuperca este foarte virulentă pe frasinul comun (F.
excelsior) şi frasinul cu frunza îngustă (F. angustifolia),
în timp ce mojdreanul (F. ornus) este rezistent (dar nu
imun).
Fructificaţiile fazei sexuate H. fraxineus apar, în general,
în perioada iunie – septembrie, cu un maxim în iulie, în
funcţie de umiditatea la nivelul solului.
Boala are o evoluţie cronică, cu unele faze acute, în final
arboretele de frasin din multe regiuni europene au fost
afectate de uscare în masă.
În Europa, cele mai mari speranţe sunt legate de identificarea de exemplare de frasin care au rezistenţa naturală la noul patogen. În acest sens, în ţările în care uscarea a afectat deja suprafeţe importante, au fost lansate
programe de cercetare pentru ameliorarea frasinilor
(testarea sau manipularea rezistenţei) la această boală.
Ca prim pas se propune organizarea unui program de
monitorizare a stării de sănătate a frasinului, în care
se pune accent pe înţelegerea biologiei bolii şi a reacţiei
plantelor gazdă.
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Abstract

Ash dieback new agent – Hymenosyphus fraxineus – in Suceava Plateau

Ash dieback is a new threatening disease produced by Hymenoscyphus fraxineus Baral et al. 2014 (H. pseudoalbidus
Queloz et al. 2011, anamorph Chalara fraxinea Kowalski 2006), an Asian fungus, living saprophite on dead leaves
of Fraxinus mandshurica.
H. fraxineus produces severe ash dieback, both on Fraxinus excelsior and F. angustifolia (F. ornus is resistant), in
the last two decades, first in Lithuania and Poland, now spreading throughout almost all European ash range
(fungus is missing only in the extreme east and south-west).
In Romania, new ash decline has been recorded starting with 2005 in Snagov Forest District (F.D.) (Ialomiţa
meadow – Bucharest Field) and 2006 (Prut and Bârlad meadows – Moldavian Central Plateau). Ash dieback has
continuous recent history in different forests of Suceava Plateau:
i. 2010 – Zamostea Lunca (Adâncata F.D.), in meadow conditions with relative constant humid climate (both
high air and soil humidity), first observed after repeated flooding of (2006, 2008, 2010), affecting middle
aged ash forests (both pure and mixed stands);
ii. 2011 –Codrii Voivodinei (Marginea F.D.), on flat plateau with low water drainage (poor luvisoil with compact clayey B horizon), on old tress (90-100 years);
iii. 2013-2014 –more and more sites (Adâncata and Pătrăuţi F.D.), on flat plateau with soil fluctuant water regime from young plantations to middle aged stands.
Fruit bodies of H. fraxineus have been first recorded in Zamostea Lunca – abundant on infected ash rachis felt in
the previous year in first part of July, 2013, but still present in low number in middle September 2013. In 2014
the fungus has been found in every stand affected by ash decline in the whole Moldavian Plateaux.
In Zamostea Lunca all future dying trees are more easy recognised after root and collar rot (produced by
Armillaria gallica). This symptom first occurs on roots, below the ground level on apparently healthy trees (green
crown, with 15-30% transparency). Then, the rot is gradually reaching the collar, and the crown shows step by
step the degradation symptoms (leaf lost, shoot or branch dead), the parasitic fungus fruit bodies being observed only on the rachis of the dead felled leaves.
Keywords: ash dieback, root rot, Romania
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Arii protejate

Păduri cu valoare ridicată de conservare
identificate în Direcția Silvică Arad
DIANA VASILE, VIRGIL SCĂRLĂTESCU

1. Introducere

Imposibilitatea de a semna o convenție globală în silvicultură, la Summit-ul Pământului de la Rio de Janeiro
în 1992, a determinat organizațiile de mediu non-guvernamentale (ONG-uri) să dezvolte un sistem privat,
non-obligatoriu de reglementare pentru gestionarea
durabilă a pădurilor. Astfel, în 1993, o coaliție de grupuri de mediu condusă de World Wide Fund for Nature
(WWF), silvicultori şi companii forestiere, au format
Forest Stewardship Council (FSC) pentru a dezvolta
standarde şi pentru certificarea companiilor care practică silvicultura durabilă în conformitate cu normele
sale (Cashore et al. 2004, van Kooten et al. 2004;).
Sistemul de certificare al pădurilor FSC are 10 principii
şi 56 de criterii. Conceptul de Păduri cu valoare ridicată
de conservare (PVRC) se regăseşte în cadrul principiului nr. 9 (Viana1996, Vogt 2000, van Kuijk 2009).
Acest concept se referă la pădurile care îndeplinesc funcţii importante cum ar fi cele referitoare la biodiversitate,
ecologice, sociale și culturale (Muthoo 2001, Jennings
et al 2003, Steward 2010).
Un element cheie al conceptului PVRC este aplicarea principiului precauţiei în gestionarea pădurilor (Steindlegger
et a 2007, Newsom 2009, Peña-Claros et al. 2009).
Adoptarea acestui principiu asigură că valorile ridicate
de conservare sunt menţinute sau îmbunătăţite, în special atunci când efectele activităţilor sau statutul valorilor nu sunt pe deplin cunoscute (Cashhore et al. 2006,
Ghazoul et al. 2009).
Cele șase valori ridicate de conservare sunt: Biodiversitatea (PVRC 1), Peisajele (PVRC 2), Ecosistemele (PVRC
3), Serviciile ecosistemice (PVRC 4), Nevoile umane de
bază (PVRC 5) și Identitatea culturală (PVRC 6).
Obiectivul cercetării a fost acela de a identifica pădurile care prezintă una din cele șase valori de conservare enumerate mai sus din cadrul Direcției Silvice (DS)
Arad, în contextul certificării forestiere care s-a realizat
la nivelul întregului fond forestier național gospodărit
de RNP Romsilva. Activitatea de identificare a PVRC realizată de ICAS, a fost susținută de RNP Romsilva.

2. Locul și metoda de cercetare

Identificarea PVRC s-a desfășurat pe raza DS Arad –
unitate administrativ teritorială din cadrul Regiei
Naționale a Pădurilor – Romsilva, situată în vestul țării,
cu păduri de amestec (foioase și rășinoase) ce se află de
o parte și de alta a albiilor celor două râuri care străbat
județul și anume Mureșul și Crișul Alb.
Cercetările au avut loc în cele 10 ocoale silvice (O.S.) respectiv: O.S. Bârzava, Beliu, Criș, Gurahonț, Iuliu Moldovan,
Lipova, Radna, Săvârșin, Sebiș Moneasa și Valea Mare.
Pentru identificarea acestor păduri s-au folosit: Amenajamentele ocoalelor silvice, hărţi amenajistice, studii
biolgice; Ghidul PVRC (Jennings et al 2003) şi de asemenea întâlniri cu factorii interesaţi: administratori,
instituţii de învăţământ şi cercetare, ONG-uri, Agenţia
pentru Protecţia Mediului, etc.
Metoda de cercetare a cuprins trei etape și anume: Planificarea procesului – s-a format o echipă cu cercetători de la ICAS;
Evaluarea preliminară – a fost etapa de birou, care s-a
desfășurat la fiecare ocol sivic, unde s-au consultat amenajamentele şi hărţile amenajistice şi s-au identificat tipurile de pădure care sunt prezente în cadrul unităților
de producţie (UP). În această etapă s-au verificat toate
hărțile existente cu tipurile de pădure (Rayden 2008)
din UP care ar putea îndeplini funcţii importante din
punct de vedere al biodiversităţii, ecologic, social şi
cultural. Au rezultat trei categorii de păduri și anume:
păduri care nu aveau valori de mediu, sociale și culturale critice și care au fost excluse, păduri la care aceste valori erau critice sau de importanță majoră pentru
comunitățile din imediata lor apropiere și care au fost
identificate ca fiind păduri cu valoare ridicată de conservare și păduri care era posibil să conțină valori de
mediu, sociale și culturale critice.
Evaluareacompletă – s-a desfăşurat pe teren şi s-a
aplicat pădurilor identificate în etapa a doua ca fiind
posibile purtătoare de valori critice.

3. Rezultate și discuții

În cadrul DS Arad s-au identificat 7 tipuri de Păduri cu
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Valoare Ridicată de Conservare cu o suprafaţă totală de
7.028 ha. Suprafața PVRC din DS Arad este apropiată
de cea constituită în cadrul DS Alba și DS Argeș, reprezentând 3% din suprafața totală cu PVRC identificată la
nivel național.
Suprafaţa cea mai mare a fost cea cu valori ridicate de conservare pentru serviciile ecosistemice, PVRC 4.2 – Păduri
critice pentru combaterea procesului de eroziune (Fig. 1).
Din suprafața totală cu PVRC a DS Arad, PVRC 4.2 reprezintă un procent de 74%, urmat de PVRC 1.1. – suprafețe
forestiere din arii protejate, ce reprezintă doar 12%.

Fig.3. Tipuri de PVRC în O.S. Beliu
HCVF in FD Beliu

O.S. Criş (Fig.7) are 5 tipuri de PVRC, suprafaţa cea
mai mare (3% din totalul PVRC Arad) fiind cu PVRC
4.2.d – plantaţii forestiere instalate pe terenuri degradate, urmată de suprafeţele mici ale PVRC 6 – edificiul
istorico – religios Capela Adea (UP II) (Fig. 4); PVRC
3 – ecosisteme cu înmlăştinare oligotrofă – Pădurea
Sălişteanca (UP I) şi PVRC 4.1.a – Izvorul de apă minerală Mocrea(UP IV) (Fig.5),cu suprafeţe egale şi cea
mai mică suprafaţă cu PVRC 1.1. formată din: Colonia
de stârci de la Socodor (UP I), colonia de stârci Lunca
Fig. 1. Tipuri de PVRC constituite în cadrul DS Arad
(UPII) şi Poiana cu narcise Rovina (UP IV).
HCVF in FAC Arad
Patru tipuri de PVRC s-au identificat în O.S. Gurahonţ
Tipurile de PVRC identificate la nivelul fiecărui O.S., se (Fig.8). Suprafaţa cea mai mare raportată la toate ocoaprezintă în continuare.
lele silvice din DS Arad este cea cu PVRC 4.2.a– Păduri
În raza O.S. Bârzava(Fig.2) s-au identificat 4 tipuri de situate pe stâncării, grohotişuri şi pante mari reprezenPVRC, suprafaţa cea mai mare (4% din suprafața totală tând 36% din suprafața totală cu PVRC a DS Arad.
cu PVRC din DS Arad) fiind cea cu PVRC 1.1. – Suprafețe Celelalte suprafeţe sunt foarte mici, respectiv PVRC 1.1.
forestiere din arii protejate, reprezentată de Rezervaţia de 32 ha cu Rezervaţia Dosul laurului-Zâmbru (UP II)
ştiinţifică Runcu-Groşi (UP IV). Pondere mai mică au în- (Fig. 6); PVRC6 de 25,2 ha cu Mănăstirea Izbuc (UP VI)
registrat PVRC 1.3. – Păduri cu utilizare sezonală critică şi PVRC 3 de 2,4 ha cu Habitate de anin alb şi frasin în
– Colonia de lilieci, în UP I cu o suprafaţă de 1 ha, şi PVRC UP II, UP V şi UP VI.
4.2.a – suprafeţe forestiere cu pantă mare,iar suprafața
cea mai mică este cea cu PVRC 6 – un obiectiv istoricoreligios de importanţă locală: Troiţa eroilor din UP I.
În O.S. Beliu (Fig.3) sunt 3 tipuri de PVRC, cea mai
mare suprafaţă (7% din suprafața totală cu PVRC Arad)
este ocupată de PVRC 4.2 – suprafeţe forestiere cu pantă mare. Aceasta este urmată de PVRC 1.1. – păduri situate în arii protejate cu Rezervaţia de stârci cenuşii de
la Sâc, de 15 ha, situată în UP I şi Rezervaţia de fag de la
Pădurea Archişelde 137,5 ha, în UP V. O suprafață mai
mică este cea cu PVRC 4.1. – Pădurea care protejează
captareade apă Groşeni-Bârzeşti-Nermiş.
Fig. 4.Capela de la Adea – PVRC 6 (Foto Filac V.) (O.S. Criş)
Chapel of Adea

Fig. 2. Tipuri de PVRC în O.S. Bârzava
HCVF in FD Bârzava
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Fig.5. PVRC 4.1.a Izvorul cu apă min. Mocrea (Foto Filac V.) (O.S. Criş)
Source of mineral water Mocrea
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Secusigiu 1,2 şi 3 (Fig.10).Pe suprafaţa UP I, UP II, UPIII,
UP V şi UP VI s-au identificat şi PVRC 3 – ecosisteme
de mlaştini oligotrofe, în timp ce PVRC 4.1.c – păduri
ripariene se află în UP I, UP II, UP V şi UP VI.

Fig. 9. PVRC 1.1. – PNLunca Mureşului (O.S. Iuliu Moldovan)
Lunca Mureșului National Park (O.S. Iuliu Moldovan)
Fig. 6. PVRC 1.1. Rezervaţia Dosul laurului (Foto Pârv O.) (O.S. Gurahonţ)
Dosul laurului Natural Reserve

Fig.10. PVRC 4.2.d Plantaţii pe ternuri degradate
Plantations on degraded lands

Fig. 7. Tipuri de PVRC în OS Criș

Fig. 11. Tipuri de PVRC în O.S. Iuliu Moldovan
HCVF in FD Iuliu Moldovan

Fig. 8. Tipuri de PVRC în OS Gurahonț

Pe suprafaţa O.S. Iuliu Moldovan (Fig.11) s-au identificat 4 tipuri de PVRC, cea mai mare suprafaţă fiind cea cu
PVRC 1.1. – Parcul Natural Lunca Mureşului care se întinde pe suprafaţa a patru UP-uri: UP I, UP II, UPIII şi UP V și
reprezintă 6% din suprafața totală cu PVRC Arad (Fig. 9).
PVRC 4.2. d. – cuprinde plantaţii forestiere pe terenuri
degradate în UP I şi UP III – Perimetrul de ameliorare

Fig. 12. Tipuri de PVRC în O.S. Lipova
HCVF in FD Lipova
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O.S. Lipova (Fig. 12) are două suprafeţe cu PVRC apropiate ca mărime și anume: PVRC 1.2 – Pădurea Măgura
cu Ghimpi cu specia Ruscus aculeatus în UP III şi PVRC
4.2.a – păduri situate pe terenuri cu roca la suprafaţă şi
pante mari în UP II.
În ocoalele silvice Radna şi Săvârşin s-a identificat un
singur tip de PVRC, 4.2.a – păduri situate pe terenuri cu
roca la suprafaţă şi pante mari (Fig. 15). Aceste suprafețe
forestiere sunt de 133,5 ha (O.S. Radna) reprezentând
2% din suprafața totală cu PVRC a DS Arad și 520,6 ha
(O.S. Săvârșin), reprezentând 7% din suprafața totală
cu PVRC Arad.

La fel ca şi O.S. Criş şi O.S. Sebiş Moneasa (Fig. 14) are
cinci tipuri de PVRC, suprafaţa cea mai mare fiind cea
cu PVRC 4.2.a (10% din totalul PVRC Arad) restul fiind
suprafeţe foarte mici astfel: PVRC 1.2. – Rezervaţia botanică Dealul Pleşa-Sebiş în UP I; PVRC 1.3. – Peştera
liliecilor cu o colonie de lilieci în UP II (Fig. 16); PVRC
3 – ecosisteme de anin cu frasin în UP I şi UP V şi PVRC
4.1.a – Lacul de acumulare Tăuţ în UP V şi UP VI.

Fig. 16. PVRC 1.3. Peştera liliecilor (O.S. Moneasa) (Foto Vesa D.)
Bats Cave
Fig. 13. PVRC 4.2.a Păduri pe terenuri cu eroziune mare (O.S. Radna)
(Foto Popa V.)
Forest lands with high erosion

Fig. 14. Tipuri de PVRC în O.S. Sebiş Moneasa
HCVF in FD Sebiș Moneasa

Fig.15. Tipuri de PVRC în O.S. Valea Mare
HCVF in FD Valea Mare
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O.S. Valea Mare (Fig. 13) are suprafaţa cea mai mare
(5% din totalul PVRC Arad) cu PVRC 1.2. – Ruscus aculeatus din Pădurea cu Ghimpi de la Groşi şi Peştiş în UP
I şi UP IIşi tot în UP I şi UP II se află şi suprafeţele cu
PVRC 4.2.a – păduri situate pe terenuri cu roca la suprafaţă şi pante mari.
Importanța rețelelor de PVRC și a certificării forestiere
în general este dată de faptul că se va interzice transformarea pădurilor sau a oricăror altor habitate naturale,
se vor respecta drepturile internaționale ale lucrătorilor, se va interzice utilizarea de substanțe chimice periculoase, etc. (Menne 2010).
Un aspect semnificativ este că lista cu PVRC rămâne
deschisă, astfel că atunci când, în suprafețele forestiere din cadrul unui UP, valorile de mediu, sociale sau
culturale devin critice, acele suprafețe vor fi desemnate
PVRC și vor fi gospodărite și monitorizate pentru păstrarea și îmbunătățirea acestor valori.

4. Concluzii

După identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare din DS Arad, se poate observa că în toate cele 10
ocoale silvice există cel puțin un tip de PVRC,ocoalele
silvice Criș și Sebiș Moneasa având chiar cinci tipuri
de PVRC. Suprafața cea mai mare cu PVRC se află în
OS Gurahonț – 2604 ha (37% din suprafața totală a
PVRCdin DS Arad) iar cea mai micăîn O.S. Radna – 134
ha (2%din suprafața totală a PVRC din DS Arad).
Toate aceste tipuri de păduri vor avea măsuri de management adecvate și vor fi atent monitorizate pentru
ca valorile critice pentru care au fost desemnate să fie
menținute și chiar îmbunătățite. Aceasta deoarece
acest concept a fost dezvoltat în cadrul unei abordări
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durabile a managementului forestier şi nu s-a intenţionat împiedicarea cu orice preţ a exploatărilor forestiere în anumite zone. El este conceput ca un instrument
pentru a permiteadministratorilor de păduri să-şi dezvolte planuri de management (de gestionare) bazate pe
conservare. Important este, ca toate deciziile de gestionare să se bazeze pe conservarea sau îmbunătăţirea valorilor ridicate identificate şi să se folosească principiul
precauţiei în caz de dubiu.
Misiunea reţelei de PVRC este de a menține și de a
îmbunătăți valorile critice sociale și de mediu ale pădurilor și a altor ecosisteme, ca parte a gestionării responsabile a terenurilor forestiere.
Mulțumiri. La identificarea PVRC au avut o contribuție
importantă, directorul DS Arad, ing. Teodor Țigan, responsabilul cu certificarea forestieră din cadrul DS, ing. Vasile
Suciu și responsabilii cu certificarea din cadrul celor 10 ocoale silvice, cărora le mulțumim pe această cale pentru ajutorul dat echipei de la ICAS.
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Abstract

High Conservation Value Forests identified in Forest Administration County
Arad

High Conservation Value Forests (HCVFs) are natural habitats, which are of outstanding significance or critical
importance due to their high environmental, socioeconomic, biodiversity or landscape values. These areas need
to be appropriately managed in order to maintain or enhance those identified values. The HCV concept was originally developed by the Forest Stewardship Council (FSC) in 1999 for use in forest management certification.
The six High Conservation Values are: Biodiversity (HCVF 1), Landscapes (HCVF 2), Ecosystems (HCVF 3),
Ecosystem services (HCVF 4), Basic human needs (HCVF 5) and Cultural identity (HCVF 6).
The aim of this article is to identify forest areas that contain one of the six High Conservation Value from Forest
Administration County Arad (west of Romania), in the context of the forest certification. The researches took
place in 10 Forest Districts from FAC Arad, by using Forest Districts maps, Forest management plans, HCVF
Toolkit and with public consultations with stakeholders.
The method involved three stages: I – Set up a team, II –Preliminary assessment and III Full assessment.
In FAC Arad, there was identified an area of 7,028 ha with 7 types of HCVF, representing 3% of the total area
with HCVF at the national level. The largest area with HCVF is in FD Gurahonț, representing 37% of the total
area with HCVF from FAC Arad and the smaller area with HCVF is in FD Radna representing 2% of the total
area with HCVF from FAC Arad.
HCV management may range from complete protection to extractive uses such as selective logging or harvesting of natural products, where these are precautionary, managed to an agreed standard, and monitored for any
negative effects on HCVs. Natural HCVs may not be converted to other land uses. An important aspect is that
the HCVF list remains open, and other areas with critical values from Forest Management Unit (FMU) would
become HCVF.
Keywords: High conservation values, forest areas, biodiversity, ecosystems.
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Corectarea torenților

Inventarul și starea lucrărilor hidrotehnice
administrate de RPLP Kronstadt și RPLP Săcele din
siturile Natura 2000 (Postăvaru, Piatra Mare și Ciucaș)
NICU CONSTANTIN TUDOSE, ȘERBAN DAVIDESCU, CEZAR UNGUREAN, ANDREI ADORJANI,
AGAFIA DAVIDESCU

1. Introducere

Ariile naturale protejate sunt instrumente special dedicate protejării și menținerii diversității biologice (IUCN,
1994, 2010; Maiorano et al., 2007; Chape et al., 2008;
Wurzel., 2008). Suprafețele protejate sunt utilizate pe
scară largă ca indicator reprezentativ, înlocuitor pentru
estimarea tendințelor în protecția biodiversității (United
Nations Enviroment Programme., 2010, 2006; (United
Nations Development Programme., 2010; European Environment Agency., 2005; Millenium Ecosistem Assessment., 2005; Chape et al., 2005; Arnald et al., 2010).
În cadrul Uniunii Europene, rețeaua Natura 2000 înglobează 26000 de situri care acoperă o suprafață de
1000000 Km2 în toate cele 27 de state membre formând
punctul central de politică al UE cu privire la natură ți
biodiverditate (EEA., 2010; Opermanis et al., 2012)
La nivel național rețeaua de arii protejate acoperă în
prezent 19,29% din teritoriul național o creștere semnificativă a avut loc în ultimii 20 de ani, cu crearea a 27
de Parcuri Naționale și Naturale și recent s-au identificat 382 de arii protejate din rețeaua pan-Europeana
Natura 2000 (Cristina Ioana Iojă et. al., 2010).
Managementul zonelor cu risc torențial situate în arii
naturale protejate implică abordări speciale prin specificul ariei protejate. Pe de o parte, procesele torențiale
reprezintă fenomene naturale de modelare a reliefului,
iar, pe de altă parte, acestea aduc prejudicii nu numai
unor obiective social – economice (drumuri, căi ferate
etc.) interceptate, ci și peisajului protejat, periclitând,
uneori, chiar speciile și habitatele protejate. Refacerea
echilibrului hidrologic trebuie realizat utilizând metode, tehnologii și materiale cât mai naturale.
Încadrarea unor zone în categoria ariilor naturale protejate este o acțiune de dată recentă pentru o bună
parte din suprafețele care au acest statut actualmente,
așa cum se întâmplă și pentru cele trei situri Natura
2000 care fac obiectul proiectului de față. În decursul
timpului, în perimetrul actual al acestor arii protejate
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au fost executate lucrări hidrotehnice de amenajare a
albiilor torențiale, care necesită intervenții de punere în siguranță. Având în vedere că la punerea lor în
siguranță nu pot fi utilizate materiale convenționale
(beton, zidărie de piatră cu mortar de ciment) care ar
rezolva imediat neajunsurile apărute în exploatare, monitorizarea lor reprezintă o acțiune imperios necesară.
Cele trei arii naturale protejate, situate în centrul României, într-o zonă de interes turistic deosebit, dispun
de o bogată rețea hidrografică, o bună parte cu frecvente manifestări torențiale, având în imediata lor vecinătate obiective economice de importanță strategică (calea ferată Predeal – Brașov, drumurile naționale 1 și 1A)
care necesită protecție împotriva viiturilor.

2. Locul cercetărilor și metodologia de
cercetare

Zona de cercetare a vizat lucrările hidrotehnice de amenajare a albilor torențiale aflate în administrarea RPLP
Kronstadt și RPLP Săcele și situate în ROSCI0207 Postăvaru, ROSCI0195 Piatra Mare și ROSCI0038 Ciucaș (fig. 1)

Fig. 1. Localizarea cercetărilor

Pentru implementarea unui sistem de monitorizare
a lucrărilor hidrotehnice din interiorul ariilor naturale protejate este nevoie de un inventar complet al
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tuturor structurilor cu rol de combatere a fenomenelor
torențiale din teritoriul analizat. În acest scop au fost
efectuate lucrări de teren specifice care au constat în:
»» identificarea și poziționarea lucrării;
»» măsurarea elementelor caracteristice construcțiilor;
»» evaluarea evenimentelor comportamentale (avarii și
disfuncționalități) survenite în exploatare;
»» înregistrarea datelor și stabilirea amplasamentului
lucrărilor hidrotehnice de corectare a torenților (latitudine, longitudine).
Datele mai sus menționate au fost înregistrate în cadrul unor
fișe tip (www.icasbv.ro/wp-content/uploads/2014/11/instructiuni-fise.pdf; Davidescu et al., 2012) pe categorii de
lucrări (transversale și longitudinale) și au fost centralizate
într-o bază de date folosind aplicații Microsoft Office.
Pe baza datelor din fișele tip s-a putut evalua starea lucrărilor hidrotehnice pe baza unui indice cumulativ al
efectului diferitelor avarii survenite în exploatare indice ce reprezintă un instrument necesar în urmărirea
în exploatare a lucrărilor hidrotehnice, acțiune care ar
trebui să dețină un caracter permanent și sistematic, în
special în ariile naturale protejate unde există amena-

jări de combatere a torențialității.
Avariile, survenite în perioada de exploatare, au fost
evaluate din punctul de vedere al intensității. Pentru
desprinderi a fost apreciat procentul desprins din partea de lucrare afectată (zonă deversată, aripă, radier,
dinți disipatori, contrabaraj, zid de conducere, pinten).
Intensitatea fisurării corpului, radierului, zidurilor de
conducere și pintenului terminal a fost exprimată prin
raportul între lungimea totală a fisurilor și înălțimea
părții de lucrare afectată (în cazul fisurilor verticale)
sau lungimea acesteia (pentru fisurile orizontale). În cazul celorlalte evenimente comportamentale (decastrări,
afuieri, eroziuni și fisuri ale radierului), cuantificarea
s-a făcut prin doi parametri și a fost calculat un indice
numit „intensitatea evenimentului comportamental”, în
funcție de produsul celor două elemente măsurate și
elementele dimensionale ale părții de lucrare afectată.
Elementele dimensionale menționate în tabelul 1 sunt:
înălțimea elevației (Ye), sarcina în deversor (H), lungimea coronamentului (B), numărul dinților disipatori
(ND), lungimea radierului (Lr), înălțimea zidurilor de
conducere (Hz), lungimea pintenului (Bp).

Tabelul 1. Exprimarea intensității avariilor
Avarie
Parte de
lucrare
afectată

Tip

Parametri
măsurați ai avarilor

Intensitatea
avariei

Valoare
maximă
înregistrată

Intensitate
limită
relevantă

1,50

1,00

4,00

2,00

Lucrări transversale cu radier

Lucrare
propriu
zisă

Decastrare

Adâncime decastrare stânga (Ast)-m
Adâncime decastrare dreapta (Adr)-m

Afuiere

Eroziune

Adâncime (A)-m
Proporție afectată (P%)
Lungimea fisurilor orizontale (Lo)-m
Lungimea fisurilor verticale (Lv)-m
Număr fisuri (N)
Proporție desprinsă (P%)
Proporție desprinsă (P%)
Adâncime eroziune (A)-cm
Proporție afectată (P%)
Număr fisuri (N)
Proporție radier afectată (P%)
Proporție desprinsă (P%)
Adâncime (A)
Proporție afectată (P%)
Adâncime eroziune (A)
Proporție afectată (P%)

Desprindere dinți

Număr de dinți rupți (Ndr)

Desprindere contrabaraj

Eroziune

Proporție desprinsă (P%)
Lungimea fisurilor orizontale (Lo)
Lungimea fisurilor verticale (Lv)
Număr fisuri (N)
Proporție desprinsă (P%)
Adâncime eroziune (A)
Proporție afectată (P%)

Decastrare

Adâncime decastrare stânga (Ast)
Adâncime decastrare dreapta (Adr)

Fisurare
Desprindere zonă deversată
Desprindere aripi
Eroziune
Fisurare

Radier

Sistem
disipator

Desprindere
Afuiere

Fisurare
Ziduri de
conducere

Pinten
terminal

Desprindere

Fisurare
Desprindere
Eroziune

Lungimea fisurilor orizontale (Lo)
Lungimea fisurilor verticale (Lv)
Număr fisuri (N)
Proporție desprinsă (P%)
Adâncime eroziune (A)
Proporție afectată (P%)

9,80
P%
P%

1,00
1,00

1,00
1,00

90,00

50,00

5,00
P%

P%

1,00

1,00

4,00

1,50

40,00

50,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,97
P%

1,00

1,00

60,00

50,00

8,00

1,00

3,96
P%

1,00

1,00

50,00

50,00
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Avarie
Tip

Parametri
măsurați ai avarilor

Decastrare

Adâncime decastrare stânga (Ast)
Adâncime decastrare dreapta (Adr)

Afuiere

Desprindere zonă deversată
Desprindere aripi

Adâncime (A)
Proporție afectată (P%)
Lungimea fisurilor orizontale (Lo)
Lungimea fisurilor verticale (Lv)
Număr fisuri (N)
Proporție desprinsă (P%)
Proporție desprinsă (P%)

Eroziune

Adâncime eroziune (A)
Proporție afectată (P%)

Parte de
lucrare
afectată

Intensitatea
avariei

Valoare
maximă
înregistrată

Intensitate
limită
relevantă

3,64

1,00

3,00

2,00

Lucrări transversale fără radier

Lucrare
propriu
zisă

Fisurare

8,00
P%
P%

1,00
1,00

1,00
1,00

40,00

50,00

Gradul de avariere al lucrărilor a fost exprimat prin in- (Ys≤20), lucrări având o stare rea (20 ˂ Y2≤40), lucrări cu
termediul indicelui de avariere calculat pe baza relației stare satisfăcătoare (40˂Y ≤60), lucrări având stare bună
2
(Davidescu et al., 2012):
(60˂Y2≤80), respectiv stare foarte bună (Ys˂80).
Îmbunătățirea modelului matematic s-a făcut luând în
în care γi reprezintă ponderea avariei; Ii intensitatea considerare toate lucrările hidrotehnice inventariate în
avariei (în situația în care intensitatea avariei rezultată perioada 2009-2011 în cadrul proiectului „Comportarea
din calcul depășește valoarea limită, în ecuație se tre- în exploatare a lucrărilor hidrotehnice utilizate în amenace valoarea intensității limită relevantă pentru avaria jarea albiilor torențiale din România”, finanțat de Minisrespectivă; iar Fc reprezintă factorul de conversie la o terul Educației Naționale (Davidescu et al., 2009 a, b,
2010, 2011 a, b, c). Modelul matematic inițial lua în
scală unică a intensității avariilor.
Spre deosebire de metoda anterioară (Davidescu et al., considerare doar avariile apărute cu o frecvență sem2012), unde s-a luat ca referință lucrarea cu indicele de nificativă, fiind excluse decastrările și fisurile, pentru
avariere cel mai ridicat, pentru cercetarea de față s-a care, frecvența de apariție fiind redusă, s-a admis ipocalculat valoarea maximă teoretică a indicelui de avari- teza că ele ar constitui evenimente „rare” (Davidescu et.
ere pe categorii de lucrări (YAREF= 31,321 pentru lucrări- al, 2012). Pentru lucrarea de față în analiza indicelui de
le transversale cu radier, respectiv, 46,391 pentru cele stare s-au introdus și decastrările și fisurile.
fără radier), iar expresia indicelui de stare devine:

3. Rezultate și discuții

Astfel, pentru fiecare lucrare se poate stabili o valoare cuprinsă între 0-100, ce-i ilustrează starea generală, fiind realizabilă o clasificare a lucrărilor pe cinci clase în funcție
de valoarea indicelui de stare: lucrări cu stare foarte rea

S-au inventariat 117 lucrări hidrotehnice (109 transversale și 8 canale de evacuare), toate situate în bazinul hidrografic Olt (cod cadastral VIII.1, tabelul 2). Întreaga bază de
date referitoare la lucrările hidrotehnice inventariate este
disponibilă la adresa http://www.icasbv.ro/?page_id=1277

Tabelul 2. Situația lucrărilor hidrotehnice inventariate pe arii naturale protejate și administratori
Arie naturală
protejată

Specificații

transversale
canale
Total
transversale
Postăvaru
canale
Total
transversale
Piatra Mare
canale
Total
Total lucrări transversale
Total canale
Total general
Ciucaș

Administrator
RPLP Săcele
21
1
22
19
1
20
40
2
42

RPLP Kronstadt
30
5
35
39
1
40
69
6
75

Lucrările hidrotehnice transversale inventariate se clasifi- »» praguri (Ym ≤ 1,5 m)
că, în funcție de înălțime după cum urmează:
25 (23%)
»» traverse (Ym ≤ 0 m)
»» baraje (Ym≥ 2,0 m)
22 (20%)
61 (56%).
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TOTAL
21
1
22
30
5
35
58
2
60
109
8
117

Din punctul de vedere al tipului constructiv, cele mai
multe lucrări (57) sunt de greutate cu secțiune trapezoidală sau gabioane, 41 sunt de greutate cu fundație
evazată, iar 11 sunt baraje filtrante. Materialele de
construcție utilizate cel mai frecvent sunt zidăria de
piatră cu mortar de ciment (48 de lucrări) și betonul (44
de lucrări). Au mai fost utilizate gabioane (12 lucrări),
lemnul (2 lucrări), șine de cale ferată (2 lucrări) și blocuri și casete prefabricate (o lucrare). În cazul lucrărilor
din lemn și din șine de cale ferată, aripile au fost executate din zidărie de piatră cu mortar de ciment.
Din totalul lucrărilor inventariate, 58 au radier, iar 9 au
și confuzor. Pentru reducerea energiei cinetice a viiturilor
24 de lucrări au sistem de disipare a energiei din dinți disipatori (23 de lucrări) sau cu bazin disipator (o situație).
O proporție însemnată din lucrările transversale (18
piese, reprezentând 17% din numărul total de lucrări
inventariate) nu prezintă nici o avarie.
Lucrările hidrotehnice longitudinale identificate au constat 8 canale de evacuare a debitelor de viitură care se
racordează la podețe care subtraversează drumuri sau
căi ferate. Canalele au lungimi cuprinse între 17,9 m
(Ravena b268) și 113,0 m (pârâul Lipiașul de Sus). Din
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canalele inventariate 4 sunt din beton și 4 sunt din zidărie de piatră cu mortar de ciment. Unul dintre canalele de beton (10KB113,0 de pe pârâul Lipiașul de Sus) are
un sector de 50 m lungime din zidărie de piatră uscată.
Avariile survenite în exploatarea canalelor constau, preponderent, din eroziuni ale radierului (54,4% din lungimea sectoarelor) și desprinderi ale zidurilor de conducere (45,7%). Părți însemnate ale canalelor (85,7%) sunt
parțial colmatate , fără ca obturarea secțiunii udate să
depășească 20% în nici o situație.
Operatorii au constatat că în 54% din cazuri avariile
sunt datorate uzurii în timp și în 29% sunt datorate
lipsei lucrărilor de întreținere (cauză care a generat și
toate disfuncționalitățile).
Din punctul de vedere al stării, lucrările hidrotehnice
analizate au un indice de stare mediu de 70,3, iar pe
categorii situația este următoarea (detaliată pe administratori și arii naturale protejate în tabelul 3):
»» stare foarte bună
35 piese;
»» stare bună
38 piese;
»» stare mediocră
33 piese;
»» stare rea
3 piese.

Tabel 3. Starea lucrărilor hidrotehnice transversale
Arie naturală
protejată

Categorie
de stare
Foarte rea
Rea
Mediocră
Bună
Foarte bună
Foarte rea
Rea
Mediocră
Bună
Foarte bună
Foarte rea
Rea
Mediocră
Bună
Foarte bună

Ciucaș

Postavaru

Piatra Mare

Foarte rea
Rea
Mediocră
Bună
Foarte bună

Administrator
RPLP Săcele
1
12
5
3
6
9
4
1
18
14
7

RPLP Kronstadt
11
15
4
2
4
9
24
2
15
24
28

TOTAL
1
12
5
3
11
15
4
2
10
18
28
3
33
38
35

4. Concluzii

Mulțumiri.
Datele
utilizate în această lucrare sunt parte din proiecSistemele hidrotehnice existente și inventariate în catul
„Soluții
ecologice pentru amenajarea albiilor torențiale
drul lucrării de față sunt, la ora actuală, în stare bună,
din
ariile
naturale protejate ROSCI0207 Postăvaru,
unele lucrări necesitând reparații pentru punerea lor în
ROSCI0195
Piatra Mare și ROSCI0038 Cicaș” finanțat
siguranță.
de la bugetul de stat prin Unitatea Executivă pentru
Aprecierea stării lucrărilor hidrotehnice pe baza unui
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezindice cumulativ al efectului diferitelor avarii survenite
voltării și Inovări. Contract Nr. 96/2014.
în exploatare reprezintă un instrument necesar în urmărirea în exploatare a lucrărilor hidrotehnice, acțiune
care ar trebui să dețină un caracter permanent și sistematic, în special în ariile naturale protejate unde există
amenajări de combatere a torențialității.
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Abstract

The inventory of torrent control structures and their condition within Natura
2000 sites (Postavaru, Piatra Mare, Ciucas) managed by RPLP Kronstadt and
RPLP Sacele

The establishment of protected natural areas is a recent action and constitutes a legal instrument for maintaining and protecting biological diversity. This is also the case of the three protected areas covered by the present
research.
In time, within these protected areas hydraulic works have been executed in order to strengthen the torrential
river beds. Some of these works require repairs due to the damages occurred during their exploitation.
The monitoring of hydraulic works, in behavioral terms, is a necessary and appropriate action because it provides useful information on the response of these constructions to torrential flash floods. Also it is a very valuable tool in order to determine the right moment for intervention with repairs and the scheduling of resources
required for this purpose.
The first stage of the monitoring process is the registration of hydrotechnical works from studied protected
areas. For this purpose were carried out specific field work, consisting in: identification of works, measurement
of characteristic elements of constructions, the assessment of behavioral events (damages and failures) which
occurred during operation, photography, recording data and location (latitude, longitude). 117 hydraulic works
were inventoried, of which 109 dams and 8 drainage channels, located in the river basins of Timis and Tarlung.
Based on the data collected in the field regarding the damages suffered by works, it was determined (using
specific methods) the condition rate of works, both individually and at river basin level. Although the average
condition rate of hydrotechnical works is 70.9 (which indicates a good condition), 33% of them are in bad or
very bad condition and require rehabilitation interventions.
Keywords: torrent-control structures, Nature 2000, condition rate, damage index
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Arii protejate

Refacerea ecologică a mlaștinii Hărman
ADRIAN MIRIA, GEORGETA IONESCU, ANCUȚA COTOVELEA, ALEXANDRU GRIDAN

1.Introducere

ile: specii de mușchi si licheni, specii endemice protejate la
nivel regional si de interes național, specii de arbori foresSitul Natura 2000 “Dealul Cetății Lempeș – Mlaștina
tieri. În general, se poate spune că, în cadrul componenței
Hărman”, din care face parte mlaștina Hărman se află în
grupărilor vegetale instalate în sit, se întâlnesc în timpul
județul Brașov, în imediata apropiere a localităților Sânpeprimăverii mai mult specii higrofite, înlocuite apoi de de
tru și Hărman. Mlaștina Hărman este situată în partea
specii mezofite, iar spre toamnă de cele xerofite.
centrală îngustată a Depresiunii Brașovului la limita estică a Țării Bârsei, pe terasa de luncă a Oltului. La nord este
dominată de prelungirile sudice ale dealului Lempeș.
Terenul pe care se află mlaștina are o altitudine de 525
metri, este neted și are o geodeclivitate redusă (1%),
specifică luncilor și teraselor de luncă. Tot datorită acestei situații, aici predomină formațiunile de pietrișuri
rulate și nisipuri grosiere printre care se află porțiuni
de mâluri argiloase și argile.
Clima este continentală, cu o temperatura medie anuală în sit de 7ºC cu luna cea mai caldă iulie și cea mai
rece, ianuarie. Datele se confirmă și de stația meteo
Fig. 1. Izvor din mlaștina Hărman (Foto A. Miria)
care se află în imediata apropiere a mlaștinii și anume
la baza Dealului Lempeș, in incinta Fazaneriei didactice
2.Metode şi lucrări efectuate
a UNITBV.
Rețeaua hidrografică este foarte dezvoltată și bogată în 2.1. Cartarea hidrologică a suprafețelor
ape curgătoare, cu frecvente apariții de izvoare datorate ocupate de habitate prioritare de mlaștină
nivelului freatic permanent ridicat (fig.1). Densitatea iz- Pentru acesta au fost realizate 12 foraje în mlaștina Hărvoarelor se explică printr-un fenomen hidrografic specific man pentru determinarea nivelului freatic si de asemedepresiunii Bârsei, și anume infiltrațiile apelor rezultate nea, au fost prelevate probe de sol pentru cartarea pedodin topirea zăpezilor de pe munții și dealurile din veci- logică a terenurilor. Pe baza datelor obținute au fost renătate. Din punct de vedere hidrologic este de menționat alizate hărțile cu hidroizohipse și hidroizobate (fig. 2) și
faptul că pânza freatică se află aproape de suprafață și că a fost finalizat studiul hidropedologic, fiind evidențiate
traseele de scurgere a apelor de suprafață și de adâncime.
există zone de stagnare a apei, sau de înmlăştinare.
Apele curgătoare sunt bine reprezentate, cu frecvente
apariţii de izvoare datorate nivelului freatic permanent
ridicat. Zona Mlaștinii Hărman este traversată de pârâul Husbor, pârâul de sub Coasta, Valea Morilor. Apele de
adâncime sunt situate la 30-56 m, cu un nivel piezometric situat la 2,7 m adâncime.
Datele biotice nu sunt deloc de neglijat, zona umedă
din Mlaștina Hărman consemnată în Directiva Habitate în suprafață de 3,46 ha. este deosebit de interesantă
din punct de vedere al populării cu specii de plante și
vertebrate de interes comunitar (Triturus cristatus, Collias myrmidone, Ligularia sibirica, Liparis loeselii).
De asemenea, flora este bogat reprezentată, fiind identifi- Fig.2.a. Nivelul apei subterane în mlaștina Hărman (reprezentarea hicate până în prezent peste 150 de specii din toate categoridroizohipselor) (Davidescu et al. 2013, Tudose et al. 2014)
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Fig. 2.b. Nivelul apei subterane fată de suprafața solului, în mlaștina
Hărman (reprezentarea hidroizobatelor)
(Davidescu et al. 2013, Tudose et al. 2014)

2.2. Cartarea pedologică a suprafețelor
ocupate de habitate prioritare de mlaștină

A fost prelevată o proba de sol în mlaștina Hărman care
a fost analizată, iar rezultatele analizelor au fost interpretate, pe baza lor fiind efectuată cartarea pedologică a
terenurilor. Alegerea locației probei s-a făcut în funcție
de unitățile hidrologice delimitate de canale artificiale
și în funcție de diferitele categorii de folosință/vegetație.

Fig. 3. Borna topo, Plantare gard viu, Gard de protecție (Foto R. Jurj)

2.3. Delimitarea cu ajutorul gardului viu a
sitului

Una din prioritățile legate de mlaștina Hărman a fost
materializarea limitelor. În urma bornării limitelor
sitului și stabilirii exacte a acestora a fost instalat și
un gard de lăturoaie temporar, în spatele căruia a fost
plantat un gard viu pe 3 rânduri (fig.3), care o dată ce va
avea o densitate şi înălțime optimă, va proteja mlaștina
de o parte din acțiunile externe.
Mlaștina Hărman a fost delimitată în totalitate prin
operațiunea de bornare (fig.3), bornele fiind amplasate la
fiecare schimbare de direcție a limitei. În total, pentru cei
1200 de metri liniari ai limitei au fost folosite 15 borne topo.
Gardul viu a fost realizat pe trei rânduri de puieți
formați din următoarele specii: lemn câinesc (LC),
măceș (MA), porumbar (PO) și sânger (SG). Plantarea
puieților a fost făcută după următoarea schemă: 3 LC +
3 MA + 3 PO + 1SG = 1 metru liniar; distanta între rânduri = 30 cm; Numărul total de puieți plantați pentru
gardul viu din mlaștina Hărman este de 12.000 buc.

Fig. 4. Canal colmatat (Foto A. Miria)

2.4. Colmatarea unor porțiuni din drenurile
de desecare cca. 1 km în Hărman

În mlaștina Hărman au fost identificate și marcate 2
canale cu lungimea totală de 1,1 km lungime. Cele două
canale sunt pe limita sitului și înconjoară mlaștina Hărman pe două laturi (fig.4). Pentru realizarea colmatării
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pe cale naturală, pe un canal s-a realizat un baraj din
pământ și piatră, acest baraj are rolul de a ridica nivelul
apei freatice în sol și de a colmata albia canalului. Aceasta este o colmatare pe cale naturală, care se realizează
în timp (perioadă 1-5 ani, în funcție de condițiile meteorologice). Al doilea canal s-a colmatat tot pe cale naturală, după realizarea a două baraje din pământ. Acest
lucru s-a realizat după înflorirea tuturor plantelor, astfel încât s-a evitat distrugerea unor plante de interes
comunitar de pe albia canalelor.

de și a precipitațiilor abundente din primăvara anului
2014 și faptul că plantele invazive au capacitate mare de
lăstărire, această lucrare a fost repetată în primăvara și
vara anului 2014. Prin această activitate se urmărește
eliminarea speciilor invazive și reducerea presiunii asupra speciilor de interes.
Eliminarea speciilor invazive din zonele protejate din
mlaștina Hărman s-a realizat cu personalului proiectului LIFE 11NATRO/828 cu 2 motocoase, cu ajutorul
cărora au cosit selectiv zonele afectate de plantele invazive, având grijă să nu distrugă celelalte plante spe2.5. Tăierea speciilor forestiere invazive și
cifice mediului de mlaștină. Vegetația rezultată a fost
scoaterea parțială a cioatelor din vechile
apoi strânsă cu ajutorul furcilor și depozitată pentru a
drenuri
Au fost executate lucrări de curățire a speciilor fores- rezulta un compost benefic solului.
tiere atât în drenuri, cât și în mlaștină efectiv. Lucră- 2.7. Refacerea compoziției floristice a
rile au fost efectuate cu ajutorul motoferăstrăului și a habitatelor de mlaștină prin înmulțirea
uneltelor specifice acestei activități. Astfel, au fost în- artificială și plantarea speciilor de plante
depărtate speciile pioniere, sălcii, răchită și plop din periclitate.
drenuri (Salix capraea, S. fragilis, S. cinerea, S. viminalis, S. În urma identificării locurilor de creștere a speciilor Lipurpurea, S. triandra, Populus tremula), dar și exemplare gularia sibirica, Liparis loeselii, exemplarele găsite au fost
de crușin. Lucrarea trebuie repetată deoarece speciile protejate și monitorizate (fig.6). Protecția lor a fost reaforestiere pioniere au capacitate mare de lăstărire, iar lizată prin descopleșiri, dar și prin acoperirea acestora
prin stresul provocat prin tăiere această capacitate este cu resturi lemnoase (crengi), pentru a evita eventualele
puternic stimulată.
vătămări provocate de animale. Exemplarele găsite au
fost atent monitorizate, astfel încât s-au putut recolta
2.6. Eliminarea plantelor invazive
Prin smulgerea plantelor din rădăcină sau cosirea înain- semințele în momentul propice. Semințele au fost depote de coacerea semințelor, pe o suprafață de 3,5 ha, s-au zitate și păstrate în condiții specifice până la înmulțirea
eliminat plantele invazive (Solidago canadiensis, Rumex lor în primăvara anului 2015. Între timp, a fost demaalpinus, Tusilago farfara, Cirsium arvense, Urtica dioica, rată acțiunea de înmulțire pe cale artificială a speciilor
Arctium lappa, Plantago major, Phragmites communis, Co- periclitate Ligularia sibirica, Liparis loeselii.
lamagrostis epigeios).

Fig. 6. Ligularia sibirica (Foto A. Gridan)

Fig. 5. Eliminarea plantelor invazive (Foto A. Miria)

Dat fiind faptul că sezonul de vegetație a fost mult mai
lung în anul 2013 decât normal, datorită iernii blân-

Fig. 7. Liparis loeselii (Foto A. Gridan)
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2.8. Interzicerea pășunatului

Pășunatul în zonele învecinate și pătrunderea animalelor în zona ariei au produs deteriorarea florei, târlirea
solului și contaminarea apei. Astfel, a fost necesară eliminarea pășunatului în aria sitului, și o serie de măsuri
pentru a îmbunătăți calitatea apei și a solurilor și de a
stopa dezvoltarea plantelor invazive, care rezistă mult
mai bine decât cele protejate și cărora chiar le priesc zonele acestea afectate de pășunat. Prin patrulări, informări, educație și aplicarea unor amenzi s-a reușit reducerea și chiar interzicerea pășunatului in zona mlaștinii
Hărman.

3. Discuţii

În urma finalizării studiului hidrologic am putut să
stabilim direcția de scurgere a apei dinspre SV spre NE,
puternic influențată de rețeaua hidrografică din cuprinsul mlaștinii și nivelul apei subterane, care este la 80110 cm, după datele prelucrate la cele 12 foraje.
Rezultatele cartării pedologice obținute în urma analizei probelor arată că:
»» solul prezintă la suprafață un orizont organic cu o
grosime de 1 cm;
»» succesiunea orizonturilor este: Amka-Grka;
»» orizontul Am are o grosime de 40 de cm, are culoare
neagră închisă (cu valori și crome mai mici de 2 în
stare umedă), structură glomerulară;
»» orizontul Gr apare în primii 50 cm (40 cm), este lipsit de structură și prezintă culori de reducere în mai
mult de 95% din matricea solului.
O dată cu trecerea timpului efectele pășunatului încep să dispară şi, combinat cu efectul benefic al creșterii
nivelului de apă freatică, în timp mlaștina revine la
condițiile optime inițiale.
Înmulțirea numărului de plante de interes comunitar, ca de exemplu în 2014 am avut o înflorire abundentă în cazul speciei Ligularia sibirica, fiind inventariate peste 100 de exemplare într-o zonă în care la începutul proiectului vegetația era deteriorată din cauza
pășunatului (fig. 8).

Fig. 8. Refacerea zonelor afectate (Foto: A. Miria)

Putem menționa că după împrejmuirea mlaștinilor și
eliminarea pășunatului, în interior s-au refăcut zonele care erau afectate de târlire, iar după inundare, au
apărut rațe și stârci în zona mlaștinii Hărman. Nu
a existat patrulare să nu fie observați iepuri, căpriori,
mistreț. Acestea au fost primele beneficii ale reducerii
pășunatului în aceste zone.
Continuarea acțiunilor de refacere ecologică în fiecare an va conduce la o refacere totală a habitatelor de
mlaștină și la instalarea acestora și în porțiunile deficitare. De asemenea, ne așteptăm la o îmbunătățire a
compoziției floristice prin apariția speciilor care au dispărut din mlaștină, cu o valoare deosebit de importantă
care vor abunda datorita condițiilor optime de viață.
Scopul tuturor acestor acțiuni este de a asigura aplicarea măsurilor de conservare rezultate în timpul proiectului și de a extinde dinamica pozitivă la speciile și
habitatele vizate.
Aceste măsuri propuse se referă la:
»» Îmbunătățirea calității apelor;
»» Înmulțirea speciilor;
»» Îmbunătățirea și extinderea habitatelor de mlaștină,
mai ales mlaștinile calcaroase cu Cladium mariscus și
specii de Caricion davallianae;
»» Monitorizarea speciilor țintă și a habitatelor lor.
Acknowledgement: This paper is supported by the
LIFE+Nature project – LIFE 11 NAT /RO/828
– “Restaurarea și ajutorarea proceselor natural în pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și Hărman”.
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Abstract

Ecological restoration of the Hărman marsh

The aim of this paper consists in the initiation of supporting actions in order to improve the conservation status and to sustain the natural processes in the Hărman area.
The Hărman marsh is part of the NATURA 2000 site „ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş – Mlaştina Hărman”
and is located in the narrowed centre of the Brașov Depression at the eastern limit of „Țara Bârsei” on the Olt’s
flood plain terrace. It was confirmed as a Site of Community Importance (SCI) in the year 2008 for the plant
species listed in Annex II to Council Directive 92/43 / EEC.
The flora is richly represented, over 150 species being identified in the site.
Hydrological and pedological mapping was done for the marsh habitats, the drainage system was improved, the
invasive plants were partially removed and it was also mandatory to eliminate grazing in the site area, while a
series of measures for improving water/soil quality and for stopping invasive plants regrowth were taken. All
of these works have been applied in order to ensure the restoration of the marsh habitats floristic composition,
mainly with endangered plant species.
In time the negative effects of grazing will decrease or even disappear and combined with the positive effect
of increasing the level of groundwater, the marsh will be improved and lead to the initial natural conditions.
By implementing the above mentioned measures we will be able to obtain an improvement of marsh habitats
and we will promote the reinstallation in depreciated sections of the marsh. We also expect an improvement in
floristic composition by the appearance of new species especially because of optimal conditions for marshlife.
The purpose of all these actions is to improve the conservation status by implementing concrete active measures and by expanding the positive dynamics of species and habitats.
Keywords: marsh, Natura 2000, natural processes, habitats, conservation status, restoration
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Faună

Avifauna ariilor protejate
din zona Socol-Moldova Nouă, Porţile de Fier
DAN STĂNESCU, DĂNUŢ CHIRA, IOAN ADAM, ILIE CÂNTAR, ANGELA CHIRA

1. Introducere

Păsările sunt, prin excelenţă, foarte vagile. Deplasându-se frecvent dintr-un loc în altul, ele sunt greu de monitorizat, mai cu seamă dacă acceptăm realitatea că (inclusiv la cele sedentare) nu putem fi siguri că indivizii
populaţiei (chiar populaţia întreagă) surprinşi într-un
moment dat şi într-un loc anume sunt aceiaşi, respectiv
că nu au fost înlocuiţi de similarele eratice de la nord
sau de la sud. Informaţii mai sigure pot fi culese doar
în perioadele de reproducere, prin identificarea vetrelor
perechilor cuibăritoare, dar şi atunci destul de păgubos,
identificarea numeric exactă a aceloraşi indivizi, întrun spaţiu dat şi întins, fiind iluzorie.
Până în prezent, nici una din metodele uzitate de ornitologi nu este perfectă, toate având mai multe minusuri
care se răsfrâng asupra acurateţei rezultatelor, estimările putând fi destul de diferite de realitatea din teren,
când pot fi catalogate drept dezinformări.

2. Metoda de cercetare
2.1. Alegerea metodei

Pornind de la constatările de mai sus, am aplicat în
investigaţiile noastre la două metode: a) a traseelor
(„transectelor” în limbajul mai nou) – care îşi exprimă
finalităţile în aproximări procentuale reflectate în diferitele grade de dominanţă a speciilor într-o populaţie şi
b) a pătratelor – în care valorile cifrice identificate dacă
sunt extrapolate la suprafeţele (întinse) ale zonei de
studiat pot ajunge la erori pernicioase, de câteva sute
de procente mai mari decât realitatea din natură; este
din păcate, la noi, singura metoda aplicată astăzi în
evaluarea numerică a perechilor de păsări cuibăritoare, desigur la nivel de specie, rezultatele cel mai adesea
comunicate (eronat) interpretându-se ca autentice; o
chestiune de nuanţă cu coborâre din etica profesională.
Metoda traseelor. Metoda de investigaţie aplicată dominant a fost metoda traseelor, căreia însă i-am adus
unele modificări care au vizat, în special, limitele de
apreciere ale dominanţelor, experienţa anterioară învăţându-ne că pragul de departajare aplicat cu preluare din
metoda fitosociologică Braun-Blanche este nerelevant,
arbitrar şi provocator de erori majore în studiul zooceno128

zelor, mai ales la speciile vagile şi permanent fluctuante.
Gradele de dominanţă individuală sunt apreciate ca participare procentuală a indivizilor reprezentanţi ai speciei din totalul indivizilor tuturor taxonilor (Schubert
1991), speciile fiind evaluate drept eudominante (36100% participare din total), dominante (16-35,9%), subdominante 4-15,9%), recedente (1-3,9%) şi subrecedente
(<1% din total). Observăm imediat parcimoniozitatea
aprecierii izvorâtă din însăşi unilateralitatea sa, motiv
pentru care mai lucrativă ni s-a părut metoda traseelor
elaborată de Ferry şi Frochot (1958), care pune accent
pe distribuţia numerică în spaţiu – indicele kilometric
de abundenţă (IKA) al speciei coroborată cu participarea
procentuală a sa, conform modelului releveelor botanice.
Aducerea unui nou factor de separaţie în discuţie se
arată aşadar imperios necesar, factor introdus de către
Korody (1958) cu numele de consumpţie. Mai târziu am
reconsiderat conceptul redefinindu-l drept indice metabolic, deoarece este evaluată suprafaţa corpului păsării,
care reprezintă suprafaţa de pierdere a energiei acestuia, ţinând cont de calitatea speciei de utilizator / consumator în ecosistem (Stănescu et al. 1998). Suprafaţa
de pierdere a energiei a fost calculată mai înainte de către Turcek (1951), pe baza indicilor greutăţii specifice;
însăşi greutatea specifică multiplicată cu numărul de
indivizi din habitat constituie un factor de departajare
sub aspectul biomasei totale pe specie.
Astfel, au fost create premizele unei mai bune aprecieri
a dominanței speciilor de păsări, metoda funcţionând
în rândul ornitologilor sub această formă mai multe decenii la rând (Korody Gal 1958, 1960, Kohl 1967, Ion &
Valenciuc 1967, Blondel et al. 1970, König et al. 1972,
Blondel & Isenmann 1973, Stănescu et al. 1971, 1984,
1985, 1998, Paspaleva & Tălpeanu, 1975, Simon 1976,
Kovats 1976). Dar chiar şi în această variantă, aprecierea gradelor de dominanţă s-a menţinut la marginea
relativului, acordarea calificativului făcându-se nu în
funcţie de o limită de diferenţiere calculată, ci ca urmare a constatării sau nu de către cercetător a cât mai multor valori ridicate din totalul celor patru (IKA, frecvenţă, biomasă, indice metabolic) la o singură specie. Restul
gradelor de detaşare au rămas să fie apreciate tot de pe
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poziţia participării procentuale a indivizilor componenţi ai populaţiei unispecifice raportată la suma totalului indivizilor tuturor speciilor alcătuitoare ale populaţiei de păsări, din acel moment, în ecosistemul studiat.
Evaluările aproximative (frecvent, foarte frecvent etc.) au
fost eliminate, păstrându-se însă în metodă un anumit
grad de subiectivism rezultat din liberul arbitru al cercetătorului în funcţie de gradul său de exigenţă.
Acesta este motivul pentru care, în studiile de acurateţe, se cerea ca imperios necesară o perfectare a metodei,
însăşi abordarea unei problematici, ca cea a lucrării de
faţă, necesitând o nouă orientare lucrativă. În pornirea
unui studiu ecologic, etologic sau de etologie ecologică,
definirea locului unei specii în ecosistem, pentru a înţelege relaţiile sale intra – şi interspecifice, trebuie să plece
de la cunoaşterea întregului, sub incidenţa tuturor factorilor biogeni sau abiogeni. Primul pas în descifrarea
unei zoocenoze este cunoaşterea componenţei sale de
ansamblu, dar şi a locului ocupat, respectiv rolului jucat
de constituenţii săi în acest întreg. De exemplu, pentru
a cunoaşte aşezarea şi importanţa unei specii (de monitorizat) într-o populaţie de păsări, trebuie mai întâi
să estimăm spectrul faunistic căreia i se integrează. Înţelegerea legităţilor care guvernează stolurile de păsări
nu poate avea altă raţiune de plecare. Contribuţia adusă
metodei traseelor în găsirea unei modalităţi de departajare mai eficiente şi totodată stabile (în sens de permanenţă), am înţeles-o a fi, pentru început, însăşi găsirea
acelor limite nesubiective care să permită evaluarea.
După aprecierea noastră, calea rezolvării nu a putut fi
decât cea statistică, baza de date fiind oferită de aceeaşi: indice kilometric de abundenţă a speciei, frecvenţa,
biomasa şi suprafaţa pierderii energiei ei. Neavând date
calculate în acest sens, ne-am orientat în aprecierea biomasei speciilor după Heinroth & Heinroth (1911), iar
în cea a determinării suprafeţei de pierdere a energiei
după Turcek (1956) (date compulsate şi calculate de noi
pentru toate speciile ţării noastre, respectiv europene).
Ştiind, din experienţă, că valorile prelucrate pot avea o
gamă de cuprindere uriaşă, fapt care ar duce la imposibilitatea unei reprezentări grafice finale, am recurs, în
primul rând, la logaritmarea valorilor.
Din suma valorilor logaritmate pentru fiecare specie
în parte (∑IKA,%,bio,i.met) este calculată suma sumei
acestor valori, cifra obţinută fiind punctul de plecare în
atribuirea celor cinci trepte de reprezentare a speciei în
habitat. Astfel pragul dominanţei absolute: este dat
de toate valorile plasate peste media valorilor plus abaterea standard, al dominanţei: de toate valorile aflate peste media valorilor, al subdominanţei: de toate
valorile peste media valorilor minus abaterea standard,
al auxiliarităţii: de toate valorile sub media valorilor
minus abaterea standard, iar calitatea de întâmplător
(accidental): de toate valorile aflate sub 20% din cea
mai mare valoare a auxiliarităţii (Stănescu et al. 1998)
cu o marja de eroare de 0,05%.
Convertirea pe calculator a algoritmului mai sus prezentat, operaţiune efectuată în cadrul laboratorului de informatică al Facultăţii de Chimie, Biologie și Geografie

a Universităţii de Vest Timişoara, de către conferenţiar
Stefan Raduly, scuteşte observatorul de travaliul unor
lungi calcule, sarcina sa rezumându-se doar la introducerea datelor în program. Rezultatul afişat imediat prezintă speciile în funcţie de locul lor ocupat în ecosistem.
Dacă în calculele statistice depăşirea mediei de către cele
două abateri face inutilă prelucrarea datelor, în cadrul
metodei noastre dispersia necontrolată în jurul valorii
medii vorbeşte despre entropia ridicată a zoocenozei
(ornitocenozei) – situaţia inversă este proprie unei entropii scăzute – asigurând cu aceasta integrarea raţionamentului în cele două principii biocenotice fundamentale după Thienemann (Stugren 1982) conform cărora:
1. cu cât sunt mai variabile condiţiile de existenţă ale
unei specii, cu atât este mai mare numărul de specii
în biocenoza respectivă;
2. cu cât se abat condiţiile de existenţă ale biotopului mai
mult de la normal iar pentru cele mai multe vieţuitoare de la optimal, cu atât mai săracă va deveni biocenoza în specii, cu atât mai bogată în indivizi ai speciei singulare şi în final cu atât mai caracteristică biocenoza.
Metoda testată peste un deceniu în prima ei formă de
concepere, folosită de unii autori cu rezultate publicate
(Kiss 1999) este desigur o metodă ecologică, ce ar putea
provoca unele obiecţii din partea fauniştilor, cu trimitere la componenţa speciilor într-un habitat de exemplu,
când din lista alcătuită ar putea lipsi un passeriform,
apărut accidental sau aparţinând unei rarităţi. Nu mai
este cazul să amintim că puţinătatea unui asemenea element îl face neimportant într-un studiu ca cel de faţă,
influenţa sa asupra asocierii păsărilor în stol sau a comportamentului indivizilor care compun stolul fiind de-a
dreptul inexistentă; o zoocenoză nu este caracterizată
prin atribute ca întâmplător ci dimpotrivă prin antonimul său cu extensie spre permanenţă, afirmaţia noastră
neconstituindu-se nici ea într-o opinie întâmplătoare ci
fiind cutuma viului pe care se bazează orice concluzie
sănătoasă săvârşită din observaţie. Desigur, metoda nu
exclude completări cu valoare de adiacenţă (capturări
etc.) care reverberează de regulă în spectrul calitativ
(listă de specii) al investigaţiei dar care nu modifică, aşa
cum am mai spus, interferenţele ecologice ale întregului
deci concluziile finale obţinute în plan ecosistemic. Ca
orice metodă şi aceasta suferă desigur îmbunătăţiri şi nu
pretinde rezolvarea prin sine, sau doar prin sine, a unui
studiu fără implicarea tuturor celorlalte metode ecologice, etologice, favorabile unor încheieri viabile, autentice.
Pentru a obţine valoarea cifrică relativă a unei specii într-o zonă cercetată (urmare a aplicării pe teren a
metodei traseelor – considerată de altfel ”... the hardest
method to use in the field but generates the best data for
estimation of densities” – Bibby et al. 1993), se multiplică
valoarea de departajare a dominanţei speciei cu un coeficient de siguranţă (k = 7,9).
Sub aspect practic păsările sunt observate cu binoclul
cu notarea imediată a speciei şi numărului de indivizi
prin care este reprezentată în momentul respectiv în
habitat. În unele cazuri, acolo unde contactul optic cu
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subiectul este voalat sau imposibil de făcut din cauza
condiţiilor ambientale notarea speciei se realizează
pe seama semnalelor acustice emise de aceasta. Nu se
notează indivizii rămaşi în urma observatorului cu excepţia apariţiei vreunei specii rare sau mai rare. Identificările se consideră a fi corecte pe laturi de 150 (250)
m stânga şi dreapta direcţiei de înaintarea a traseului,
adâncimi determinate de densitatea de împădurire a
unui horst sau permisivitatea vizuală într-un teren,
slab sau mediu acoperit de vegetaţie.
Metoda pătratelor. Tehnica metodei pătratelor presupune alegerea unei suprafeţe date într-un habitat, forestier de ex., cu latura de 100/100 m în centrul căreia
se postează observatorul; el notează păsările văzute
sau cele cântătoare pentru ca într-un final, dublând cifra reală, să interpreteze rezultatul ca număr de perechi
existente pe suprafaţa dată. Observaţiile se repetă pe
alte suprafeţe asemănătoare, apoi se calculează o medie a perechilor pentru toate suprafeţele investigate
pentru ca în final, prin
extrapolare la o anume
suprafaţă (să zicem un
sit Natura 2000), să se
pronunţe cifra (ne)sigură (!!!) a populaţiilor
astfel numeric identificate.
Metoda după cum se
poate observa este pernicioasă din următoarele motive: a) nu poate fi aplicată tuturor
speciilor de păsări, ies
din calcul survolanţii,
b) perechile pot fi stabilite doar în aspectul
prevernal şi vernal, c)
masculii care sunt de
regulă emitenţii sonorităţilor specifice nu trebuie să fi
format axiomatic o pereche, ei pot rămâne foarte bine
şi ”neîmperechiaţi” iar acolo unde perechea este deja
formată cântecul masculului are conotaţie teritorială
ceea ce ridică întrebarea cum poate face observatorul
departajarea calităţii sociale a emitentului de triluri, d)
observaţiile din ecoton se deosebesc calitativ de cele din
mijlocul unei păduri ştiindu-se din experienţă că numărul speciilor scade concentric din spre marginea horstului spre mijlocul său; cum metoda presupune executarea
identificărilor în pătrate asemănătoare generalizările
calitative şi cantitative au soarta desuetudinii referindu-se la întreg şi nu la parte, e) metoda este practicabilă condiţionat în funcţie de anotimpul favorabil şi nu
în afara acestuia, f) metoda necesită simultaneitate în
mai multe puncte de observaţie, deci presupune (pentru corectitudine) cercetarea simultană a 15 specialişti
de aceeaşi valoare (o situaţie improbabilă pentru ţara
noastră) și nu doar a unui singur observator „alergător”
între pătratele stabilite examinării pentru un pătrat fiind dedicată o anumită unitate de timp.
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Noi am aplicat totuşi metoda observaţiei staţionare,
acolo unde terenul nu a permis aplicarea altor tehnici.

2.2. Metoda de lucru

Observaţiile s-au desfăşurat de-a lungul Dunării, între
Nera Moartă (Balta Nera – Dunăre) şi Ostrovul Moldova Veche, cuprinzând ariile avifaunistice protejate care
fac parte din ROSCI 0206 Parcul Natural Porţile de Fier
(Balta Nerei, Divici-Pojejena, Râpa cu lăstuni, Ostrovul
Calinovăţ, Ostrovul Moldova Veche, toate incluse şi în
ROSPA 0026 Culoarul Dunării Baziaş-Porţile de Fier),
respectiv din extremitatea sudică a ROSPA 0080 Munţii Almăjului – Locvei (fig. 1).
Scopul cercetărilor a fost de a inventaria speciile existente (inclusiv distribuţia şi evaluări numerice îndeosebi în zonele strict protejate – bălţi, ostroave), pentru a
înţelege raportul dintre acestea, importanţa fiecăreia în
ecosistemele din zonă, respectiv modul în care soluţiile
de dezvoltare locală le poate influenţa.

Fig. 1. Puncte importante de observaţie a păsărilor

Au fost efectuate inventarieri şi observaţii în toate
momentelor ecologice dintr-un ciclu anual – prevernal,
vernal, estival, serotinal, autumnal, hiemal. Observaţiile au început la sfârşitul lui februarie 2010, continuându-se periodic până în octombrie 2011.
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Fig. 2-3. Observaţii în puncte fixe, cu vedere spre arii de protecţie
avifaunistice sau pe itinerar

Pentru a atinge scopul propus, au fost aplicate pe teren
două metode folosite în ornitologie: a) observaţia de la
punct fix (mai rar – fig. 1-3) şi b) metoda traseelor.

3. Rezultate
3.1. Caracteristicile avifaunei locale

Populaţiile de păsări de-a lungul malului românesc al Dunării (situaţia este desigur aceeaşi şi la vecinii sârbi) sunt
extrem de diversificate funcţie de habitatele existente.
Făcând profilul teoretic al zonei parcurse au fost decelate şase categorii principale de habitate (fig. 4), fiecare cu
avifauna (ornitocenoza) sa specifică (mai multe specii
de păsări manifestându-se, însă, ubicvist):
»» habitat forestier: partea de deal, împădurită parţial
(păşune împădurită) sau total (pădure);
»» habitat parietal: râpele luto-nisipoase – loc de cuibărit pentru lăstuni;
»» habitat agricol: gospodăriile oamenilor, secvenţele
de pământ arate, păşuni;
»» luncă: zone de baltă sau ape litorale puţin adânci;
»» sistemul (habitatul) lotic: Dunărea (împărţit în
subzona de mal şi cea în larg);
»» lentic: apele puțin adânci dintr-un ostrov cu sau fără
deschidere la Dunăre;
»» habitate puternic antropizate:
»» drum (road): terenurile agricole din imediata apropiere a drumului Socol – Moldova Nouă (DN 57A);
»» grădini, case.

Fig. 4. Transect prin zona de observaţie cu punerea în evidenţă a categoriilor de habitate (fără habitatul lentic)

Au fost inventariate 137 specii de păsări, faţă de un
număr total de 208 specii prezentate în PN Porţile de
Fier şi 218 în fişa Ramsar Wetlands Iron Gates (tab. 1),
respectiv 170 în PN Ðerdap. Dintre acestea, mai întâi,
considerăm că sunt utile câteva constatări privind speciile enumerate în Cartea roşie a vertebratelor din România (Botnariuc & Tatole 2005) şi lista speciilor cuprinse în anexa I a directivei 147/2009/CE.
Ord. Gaviiformes, fam. Gaviidae
 Gavia artica (cufundar polar) – nu a fost identificată
în inventarierile noastre întreprinse în 2010-2011 (în
continuare pentru astfel de situaţii vom utiliza doar
termenul neidentificată*). În fişa SPA0026, apar >27 indivizi, ca oaspeţi de iarnă.
 Gavia stellata (cufundar mic) – neidentificată*. Prezenţa sa în zonă este neclară, fiind semnalate, în formularul standard Natura 2000 al ROSPA0026, doar accidental >2 indivizi, ca oaspeţi de iarnă (este consemnată,
alături de G. arctica, în PN Ðerdap).
Ord. Pelecaniformes, fam. Phalacrocoracidae
 Phalacrocorax carbo (cormoran mare) – absolut dominantă (172 exemplare identificate) la Ostrovul Moldova
Veche, Pojejena, Şuşca, Divici, Baziaş şi Balta Nera-Dunăre (în fişa SPA0026 sunt înregistrate >120 perechi
clocitoare, >104 indivizi la iernat, 800-900 în pasaj).
 Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic) – 207 ex. (absolut dominantă în toată zona: balta Nera-Dunăre, Baziaş,
bălţile Divici-Pojejena, Ostrovul Md. Veche) (în fişa SPA
sunt înregistrate 684-890 exemplare clocitoare şi 500700 în pasaj).

Tab. 1. Lista speciilor identificate în zona Socol – Moldova Veche, în 2010-2011
a. Ord. Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes și Anserifromes
Nr.
crt.

Cod

Specie

1

A004

Tachybaptus ruficollis

2

A005

Podiceps cristatus

3

A008

Podiceps nigricollis*

Perioadă

Habitat

Loc

ID
2011

Nr.
2011

Dom
2010

Dom
2011

OV

3-10,C5-6

Lom,Lol,Leo(C)

O,P,Ș,D,NG

24.27

192

AD

AD

OV,RI

3-10,C5-6

Lom,Lol,Leo

P

4.49

35

D

SD

MP

3-10,C5-6

Lom

O,P,Ș,D,B,NG

17.7

140

D

D

Prezenţă

4

A017

Phalacrocorax carbo

OV,RI

3-10(1-2,11-12)

Lom,Lol,Leo

O,P,Ș,D,B,NG

21.74

172

AD

AD

5

A393

Phalacrocorax pygmaeus

OV,RI

3-10(1-2,11-12)

Lom,Lol,Leo

O,P,Ș,D,B,NG

26.23

207

AD

AD

6

A023

Nycticorax nycticorax

OV

4-9

Leo

O(Mv07),Ș

2

16

-

SD

7

A024

Ardeola ralloides

OV

3-9

Lom,Leo

NG

4.03

32

SD

SD

8

A026

Egretta garzetta

OV

3-10

Lom,Leo

O,Ș,B,NG

17.98

142

AD

AD

9

A027

Casmerodius albus

OV,RI

3-10(1-2,11-12)

A,Lom,Leo

O,Ș,B,NG

16.07

127

D

D
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Nr.
crt.

Cod

Prezenţă

Perioadă

Habitat

Loc

ID
2011

Nr.
2011

Dom
2010

Dom
2011

10

A028

11

A029

Ardea cinerea

S

1-12

A,Lom,Leo

P,Ș,D,B,NG

19.01

150

AD

AD

Ardea purpurea

OV

3-9

Leo

Ș,D

9.39

74

SD

SD

12

A031

Ciconia ciconia

OV

13

A038

Cygnus olor

MP

3-9,C4-7

L,An(C)

Ș,NG,gc

2.81

22

D

SD

3-10(1-2,11-12)

Lol,Leo

O,Ș

2.2

17

AD

SD

Specie

14

A051

Anas (Mareca) strepera

OV,OI,P

1-12

Lol,Leo

O,P,Ș,NG

12.71

100

D

D

15

A052

Anas crecca

OV,OI,P

1-12

Lom,Lol,Leo

?

16.9

134

-

D

16

A053

Anas platyrhynchos

MP,OI

1-12,C5-7

Lom,Lol,Leo(C)

O,P,Ș,D,B,NG

28.13

222

AD

AD

17

A055

Anas querquedula

OV,OI,P

1-12

Lom,Lol,Leo

Ş,NG

15.2

120

D

D

18

A056

Anas (Spatula) clypeata

OI

1-2,12

Lol

Ș

9.6

76

SD

SD

19

A059

Aythya ferina

OI

1-2(12)

Lol

O,P,Ș,D,NG

23.41

185

AD

AD

20

A060

Aythya nyroca

OI

1-2(12)

Lol

O,NG

14.21

112

D

D

21

A061

Aythya fuligula

OI

1-2(12)

Lol

P,Ș

13.93

110

D

D

22

A062

Aythya marila

OI

1-2(12)

Lol

P

5.19

41

SD

SD

23

A068

Mergellus albellus

OI

1-2

Lol

P

11.59

92

D

D

24

A070

Mergus merganser

OI

1-2

Lol

Ș

3

24

-

SD

Grupe de habitate: F-forestier; P-parietal; A-agricol; L: luncă, Lo: lotic, din care Lm: de mal înstufit, Lol: în larg; Lo: lentic (o) – Ostrov; D-drum: road;
An: antropic – grădini şi case; S – sedentară; OV – oaspete de vară; OI – oaspete de iarnă; P – specie de pasaj; MP – parţial migratoare (după Munteanu
1999); C – cuibăritoare; ? – posibil cuibăritoare dar fără confirmare; A000 – cod specii; îngroșat: specie strict protejată, *: specie nouă în PNPF (cf. anexelor planului de management); Loc: O-Ostrovul Moldova Veche, P-Pojejena, Ş-Şuşca, R-Radimna, D-Divici, B-Baziaş, NG-Gurile Nerei, gc-grădini-case;
Dom.: dominanţă în 2010, respective în 2011, AD – absolut dominantă, D – dominantă, SD – subdominantă, AUX – auxiliară, ACC – accidentală; 1-12:
lunile anului; în paranteză sunt puse datele nesigure ale prezenței / cuibăritului speciei în intervalul de timp marcat, iar * este marcată prezenţa atunci
când condițiile climatice sunt favorabile (D/N: da/nu); limitele sunt aproximative (intervalul dedicat reproducerii poate începe / sfârşi la mijloc de lună).

Ord. Ciconiiformes, fam. Ardeidae
 Ardea purpurea (stârcul roşu) – subdominantă (74 ex.
în 2011) în secvenţele inventariate la Şuşca şi Divici. Nu
există alte date cantitative în formularele Natura 2000
ale rezervaţiilor din zonă despre această specie.

Fig. 5. Stârc galben (Ardeola ralloides)

 Ardeola ralloides (stârcul galben, fig. 5) – subdominantă (32 ex. în 2011 în Balta Nera-Dunăre). Nu sunt prezentate alte date privind nivelul populaţiei în formularele celor două ROSPA, iar din PN Ðerdap lipseşte.
 Casmerodius albus (Egretta alba – egretă mare) – dominantă (127 ex. estimate în zonele Balta Nera-Dunăre,
Baziaş, Şuşca, Ostrovul Md. Veche). În fişa SPA0026
sunt înregistrate 120-160 ex. ca păsări de pasaj; ţinând
cont de zona limitată a studiului din Cursul Dunării
Baziaş-Porţile de Fier, datele inventarierilor prezentului proiect conduc la probabilitatea existenţei unei
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populaţii locale mai mari faţă de cele estimate până în
prezent, respectiv o prezenţă importantă şi în sezonul
estival.
 Egretta garzetta (egretă mică) – absolut dominantă (142
ex. estimate în secvenţele din zonele Balta Nera-Dunăre, Baziaş, Şuşca, Ostrovul Md. Veche). În SPA0026 sunt
consemnaţi >40 indivizi ca oaspeţi de vară şi >30 indivizi în pasaj, în zona Ðerdap sunt date 40-50 perechi
clocitoare. Datele inventarierilor noastre indică o prezenţă mult mai semnificativă a acestei specii în sit (mai
ales dacă ţinem cont că cercetările prezente au cuprins
numai o mică parte din lacul Porţile de Fier).
 Nycticorax nycticorax (stârc de noapte) – subdominantă
(16 ex.) în secvenţele de la Şuşca, în timp ce în regiunea
Ðernap au fost consemnate 30-50 perechi clocitoare.
Ord. Ciconiiformes, fam. Ciconiidae
»» Ciconia ciconia (barza albă) – dominantă (22 ex. identificate în Şuşca, Balta Nera-Dunăre şi grădini). În
SPA0026 nu este amintită, iar în SPA0080 sunt consemnate 40-50 perechi.
»» Ciconia nigra (barza neagră) – neindentificată*. Prezenţa sa în zonă este probabil pasageră, în formularul SPA0026 apar, accidental, un minim de 2 indivizi
la cuibărit.
Ord. Ciconiiformes, fam. Threskiornithidae
»» Platalea leucorodia (lopătar) – neindentificată* (prezenţa sa în SPA este neclară - în fişa ROSPA0026 nu apar
date referitoare la apariţia sa, iar în partea sârbă nici
măcar nu este identificată până în prezent, fiind presupusă a fi rară ca oaspete de vară);
»» Plegadis falcinellus (ţigănuş) – neindentificată* (apariţia sa în SPA este nesigură - în formularul SPA nu
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apar date despre identificările din trecut, fiind presuEste înregistrată în SPA0206 cu 904-1560 indivizi la
pusă a fi rară ca oaspete de vară).
iernat, iar în Ðerdap + Mala Vrbica chiar 15000 (!)
exemplare, deşi în publicaţiile române
Ord. Anseriformes, fam. Anatidae
»» Aythya nyroca (raţa roşie) – dominantă (112 ex. în »» Cygnus cygnus (lebădă de iarnă) – neindentificată* (în
formularul ariei de protecţie avifaunistică sunt înre2011 în Ostrovul Moldova Veche şi Balta Nera-Dunăgistrate
180-200 ex. ca oaspeţi de iarnă).
re). Nu au fost prezentate alte date cantitative în fişele siturilor române, doar în cel sârb fiind consemnate »» Mergellus albellus (ferestraş mic) - 92 exemplare iden10-15 perechi cuibăritoare.
tificate (dominantă în secvenţele inventariate în
zona Pojejena) (în fişa SPA Porţile de Fier sunt înre»» Bucephala clangula (raţa sunătoare) – neindentificată*.
gistrate 1200-1500 indivizi ca oaspeţi de iarnă).
Tab. 1. Lista speciilor identificate în zona Socol – Moldova Veche, în 2010-2011
b. Ord. Accipitriformes, Falconiformes, Gruiformes și Charadriiformes
Nr.
crt.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
37
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55

Cod

Specie

Prezenţă

Perioadă

Habitat

Loc

ID
2011

Nr.
2011

Dom
2010

Dom
2011

A072

Pernis apivorus

OV

4-9

F(?),A,L

D

0.29

2

SD

Acc

A080

Circaetus gallicus

OV

4-9

F,P,A,L

D,NG

0.87

7

SD

Acc

A081

Circus aeruginosus

OV,RI

1-12(C4-6)

F,Lom,Leo(?)

Ș,D

2.99

24

SD

D

A082

Circus cyaneus

OI

1-2

L

NG

0.6

5

-

Acc

A086

Accipiter nisus

S, OI

1-12

F,A,L,Lom,Leo,D,An

D

0.9

7

-

Aux

A087

Buteo buteo

S

1-12,C3-4

F(C),P,A,L,Lom,Lol,Leo,D

P,Ș,D,NG

1.8

14

D

D

A404

Aquila heliaca

MP

(3-9?)

F,L

D

0.14

1

-

Aux

A094

Pandion haliaetus

P

?

Lol

Ș

0.14

1

SD

Acc

A096

Falco tinnunculus

S

1-12

F,A,L,An

O,D,B,NG,gc

2.64

21

SD

SD

A103

Falco peregrinus

S,OI

4-9(1-3,10-12)

F,A,L

NG

1.79

14

SD

Aux

A113

Coturnix coturnix ?

OV

4-9,C5-6

A(?),L(?)

D

0.27

2

Acc

Acc

A115

Phasianus colchicus

S

1-12,C5-6

F(C),A,L(C),Lom

D,NG

9.07

72

D

D

A119

Porzana porzana*

OV

4-9

Leo

Ș

0.31

2

Aux

Acc

A122

Crex crex

OV

4-9

A

Ș

0.8

6

SD

Acc

A125

Fulica atra

MP

1-12

Lom,Leo

O,P,Ș,D,B,NG

31.46

249

AD

AD

A131

Himantopus himantopus

OV

5-9,C5-7

Leo(C)

O

0.5

4

-

Acc

A136

Charadrius dubius

OV

4-9

Leo

NG

0.91

7

Acc

Acc

A142

Vanellus vanellus

OV

3-10

Lom,D

O

9.44

75

-

D

A123

Gallinula chloropus

OV

4-10,C5-7

Lom,Leo(C)

O,Ș

15.71

124

D

D

A151

Philomacus pugnax

P

3-4,9-10

Leo

O

0.5

4

-

Acc

A162

Tringa totanus

P,OV

4-9

Lom,D

O,NG

4.7

37

SD

SD

A166

Tringa glareola

P

4-9

Lom,D

O

1.2

9

-

Aux

A186

Actitis hypoleucos*

OV

3-10

Lom,Leo

O

1

8

-

Acc

A177

Hydrocoloeus (Larus) minutus*

P,OV

4-9

Lom,Lol,Leo

P,Ș,NG

19.81

156

AD

AD

A179

Chroicocephalus (Larus) ridibundus

MP

4-9(1-3,10-12)

Lom,Lol,Leo

O,P,Ș,D,B,NG

25.59

202

AD

AD

A184

Larus cachinnans

S

1-12

Lol

O,P,Ș,B,NG

20.98

166

-

AD
AD

A193

Sterna hirundo

OV

4-9,C5-7

Lom,Lol,Leo(C)

O,Ș,NG

18.39

145

AD

A196

Chlidonias hybrida*

OV

4-9,C5-7

Lom,Lol,Leo(C)

O,Ș,D

12.34

97

D

D

A197

Chlidonias niger

OV

4-9,C5-7

Lom,Lol,Leo(?)

O,Ș,D,NG

14.06

111

D

D

A198

Chlidonias leucopterus

OV

4-9,C5-7

Lom,Lol,Leo(C)

O

14.29

113

-

D

Ord. Accipitriformes, fam. Accipitridae
 Aquila chrysaetos (acvila-de-munte) – neidentificată*).
Prezenţa sa în ROSPA0026 Porţile de Fier este probabil
asociată cu habitatele forestiere învecinate lacului; în
fişa sitului nu apar date referitoare la apariţia sa, dar în
ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, au fost notate
3-5 perechi rezidente în habitate păduroase, similar fiind amintită şi la Ðerdap.
 Aquila clanga (acvila-ţipătoare-mare) – neindentificată*.
Prezenţa sa nu este susţinută de date cantitative în formularele SPA0026/0080/RIS Iron Gates (în Ðerdap nu
este menţionată).
 Aquila heliaca (acvila-de-câmp) – auxiliară (1 ex. la Di-

vici în 2011). Apare în siturile din zonă, dar fără date
numerice. Prezenţa acvilei de câmp depinde în mare
măsură de existenţa popândăului, care se regăseşte
în zona de studiu (colonii mai mari identificate la Socol-Câmpia, unde există chiar Dealul Popândăilor, dar
habitate favorabile acestuia sunt pajiştile xerice pe substraturi luto-nisipoase, loessoide, inventariate în zona
Socol-Baziaş-Divici-Pojejena).
 Aquila pomarina (acvila ţipătoare mică) – neindentificată*. Prezenţa sa în zonă este legată probabil de habitatele forestiere din vecinătate (habitatele umede nefiindui caracteristice), în fişa ROSPA0080 fiind menţionate
6-10 perechi cuibăritoare în habitate de pădure înconjurate de terenuri libere, agricole.
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 Buteo rufinus (şorecar mare) – neindentificată* (în fişa
SPA0026 apariţia este considerată accidentală: 2-4 indivizi ca oaspeţi de iarnă). Nu este, însă, exclusă prezența
sa viitoare atâta vreme cât specia se află în expansiune.

Fig. 7-8. Șerpar (Circaetus gallicus – stânga) și erete de stuf (Circus
aeguginosus – dreapta)

 Circaetus gallicus (şerpar) – subdominantă în 2010
(fig. 7) şi accidentală în 2011 (7 ex. inventariate la Divici şi Balta Nera-Dunăre), aceste cifre fiind superioare înregistrărilor anterioare (1-3 perechi clocitoare în
ROSPA0080 M-ţii Almăjului – Locvei).
 Circus cyaneus (erete vânăt) – 5 exemplare identificate
în 2011 (accidentală în zona bălţii Nera-Dunăre). Datele obtinute sunt superioare faţă de înregistrările anterioare – în fişa SPA0026 prezenţa eretelui vânăt e notată
drept accidentală: >2 indivizi ca oaspeţi de iarnă.
 Circus macrourus (erete alb) – neindentificată*, apare
menţionată (fără date) în aria umedă (RIS) română, dar
nu și în partea sârbă.
 Haliaaetus albicilla (cod alb) – neindentificată*. Prezenţa sa în zonă este accidentală, fiind semnalate, în documentele parcurilor de pe ambele maluri ale lacului apar
>2 indivizi (partea română) la 5-10 i. (partea sârbă) ca
oaspeţi de iarnă, respectiv o pereche rezidentă (iar, în
amonte de Balta Nera-Dunăre, în rezervaţia Deliblatska Pescara au fost menţionaţi, câţiva indivizi).
 Hieraaetus pennatus (acvila mică) – neindentificată*.
Prezenţa speciei în zonă este sporadică (în fişa SPA0080
sunt semnalate 3-5 perechi clocitoare), habitatele preferate - pădurile de foioase, cu luminişuri şi poieni, din
regiuni montane joase până la câmpie - fiind situate la
oarecare depărtare de Dunăre.
 Milvus migrans (gaie neagră) – neindentificată* în zona
proiectului (Socol – Moldova Veche), în perioada 20102011; prezenţa sa în zona lacului este notată a fi rară
(cuibăritoare), în SPA0026 (lipşeste în RIS Ðernap).
 Milvus milvus (gaie roşie) – neindentificată* (prezenţa
sa în SPA este neclară – în fişa RPSPA0026 nu apar date
referitoare la apariţia sa, fiind presupusă a fi rară ca oaspete de vară);
 Neophron percnopterus (vultur hoitar alb) – neindentificată* (apariţia sa în zonă este nesigură – este trecută în
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lista parcului natural doar pe malul românesc, fără alte
menţiuni privind momentul identificării (în trecut?).
Specia deşertică este în declin accentuat pe continent; ca
specie cuibăritoare este considerată ca dispărută din fauna ţării (Dobrogea a fost până la mijlocul secolului trecut
zona nidificării dovedite: Canaraua Fetei). Un exemplar
imatur a fost totuși recunoscut recent în sud – estul țării.
 Pernis apivorus (vispar) – subdominantă (2010) la accidentală (2ex. în 2011) la Divici; a fost menţionată anterior în SPA0080 cu 30-40 perechi clocitoare.
Ord. Accipitriformes, fam. Pandionidae
 Pandion haliaetus (uligan pescar) – neindentificată*;
prezenţa sa în SPA este notată în pasaj, fără date cantitative.
Ord. Falconiformes, fam. Falconidae
 Falco cherrug (şoim dunărean) – neindentificată*. Nu
este semnalată nici în fişele ROSPA0026/0080.
 Falco naumanni (vânturel mic) – neindentificată*. Nu
este semnalată în fişele ROSPA0026/0080.
 Falco peregrinus (şoim călător) – subdominantă în
2010 şi doar auxiliară în 2011 (14 ex. în Balta NeraDunăre). În fişa SPA0026 nu este menţionată, dar sunt
amintite 3-4 perechi rezidente în SPA0080. Datele noi
aduse în proiect pot indica o prezenţă mai semnificativă
a acestei specii în zona de studiu, cel puţin în sezoanele
favorabile.
 Falco vespertinus (vânturel de seară) – neindentificată*.
În formularele ROSPA locale nu sunt prezentate date
cantitative.

Fig. 9. Piciorong – Himantopus himantopus

Fig. 10. Pescăruș râzător (Chroicocephalus (Larus) ridibundus)
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Ord. Gruiformes, fam. Rallidae
 Crex crex (cârstel de câmp) – subdominantă în 2010 şi
doar accidentală în 2011 (6 ex. apărute la Şuşca). Este
consemnată, fără date cantitative în SPA0026, respectiv cu 50-80 perechi cuibăritoare în RIS Ðernap.
Ord. Charadriiformes, fam. Burhinidae
 Burhinus oedicnemus (pasărea ogorului) – neindentificată*. Prezența sa nu este cuantificată în fişele siturilor române (în cel sârb nu apare). Pasărea ogorului cuibăreşte
(rar în culturi agricole, sărături, locuri cu vegetaţie puţină) în Dobrogea şi sporadic în estul şi centrul Câmpiei
Române, dar se pare că a dispărut din Banat (Munteanu
ş.a. 2005).
Ord. Charadriiformes, fam. Recurvirostridae
 Recurvirostra avosetta (ciocîntors) – neindentificată*
(prezenţa sa în zonă este probabil rară ca oaspete de
vară); este totuşi posibil ca în viitor, urmare a reviriFig. 11. Pui de nagâţ
mentului populaţiei, să fie găsită ca specie cuibăritoare
(Vanellus vanellus – Ostrovul Moldova Veche – Foto G. Lazăr)
în perimetrul Ostrov.
 Himantopus himantopus (piciorong, fig. 9) –menţiOrd. Gruiformes, fam. Gruidae
 Grus grus (cocor) – neindentificată*. Specia este con- onată dar necuantificată în habitatele umede din SPA/
semnată pe ambele maluri ale lacului, dar nu sunt refe- RIS; în observaţiile noastre apare accidental (4 ex.) în
Ostrovul Moldova Veche.
rinţe în documentele SPA.
Tab. 1. Lista speciilor identificate în zona Socol – Moldova Veche
c. Ord. Ord. Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Galliformes, Gruiformes, Charadriiformes, Coraciiformes, Bucerotiformes, Piciformes
Nr.

Cod

Specie

Prezenţă

Perioadă

Habitat

Loc

ID
2011

Nr.
2011

Dom
2010

Dom
2011

56

A207

Columba oenas

V

4-9,C4-6

F(C),A,L

NG

4

32

SD

SD

57

A208

Columba palumbus

OV,RI

3-10,C4-6

F(C),P,A,L

O

6

47

-

SD

58

A209

Streptopelia decaocto

S

1-12,C4-7

A,L,An

O,Ș,D,gc

12.14

96

D

D

59

A210

Streptopelia turtur

OV

4-9

A,L

Ș,D

3.03

24

SD

SD

60

A212

Cuculus canorus

OV

4-9,C4-6

F(C),P,A,L,Lom,Leo,An

O,Ș,D,NG,gc

4.06

32

SD

SD

61

A218

Athene noctua

S

1-12

An(?)

R,gc

1

8

-

D

62

A219

Strix aluco

S

1-12(C3-5)

F

NG

0.6

5

-

Acc

63

A221

Asio otus

S

1-12(C3-4)

F(?)

R

2

16

-

D

64

A229

Alcedo atthis

S

1-12,C5-6

Lom,Leo

Ş,NG

1.29

10

SD

SD

65

A230

Merops apiaster

OV

4-9,C5-7

P(C)

D,NG

12.73

101

D

D

66

A231

Coracias garrulus

S

1-12

L

O

0.5

4

-

Acc

67

A232

Upupa epops

OV

4-9,C4-6

L,An

O,NG

0.9

7

-

Aux

68

A233

Jynx torquilla

OV

4-9(C4-6)

F(?)

NG

0.3

2

-

Acc

69

A234

Picus canus

S

1-12

F,L,An

NG,gc

4.11

32

SD

SD

70

A235

Picus viridis

S

1-12

F,L,An

NG,gc

1.43

11

Aux

Aux

71

A237

Dendrocopos major

S

1-12,C4-6

F(C),L(C),Leo(C),An

NG,gc

4.29

34

SD

SD

72

A429

Dendrocopos syriacus

S

1-12

L,An

NG,gc

0.45

4

Acc

Acc

Ord. Columbiformes, fam. Columbidae
SPA0206 nu a fost consemnată, dar sunt amintite în
Munţii
Almăjului-Locvei cca. 5-10 perechi rezidente.
 Streptopelia turtur (turturică) – subdominantă (24 ex.)
Cuibul
îl
face în arbori bătrâni, pe maluri stâncoase sau
la Şuşca şi Divici;
în scorburi în interiorul pădurii, habitate neîntâlnite în
Ord. Strigiformes, fam. Strigidae
apropierea Dunării din zona de studiu.
 Asio flammeus (ciuf-de-câmp) – neindentificată*. Nu
 Tyto alba guttata (striga) – neindentificată* (apariția sa
este înregistrată în fişele SPA0026/0080, dar apare în
este nesigură - în documentele române ale ariilor proteRIS Iron Gates (dar nu şi în partea sârbă).
jate nefiind indicate date referitoare la apariţia sa, fiind
 Bubo bubo (bufniţa, buha mare) – neindentificată*. În presupusă a fi rară; în partea sârbă nu a fost identificată).
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Ord. Coraciiformes, fam. Coraciidae
 Coracias garrulus (dumbrăvencă) – accidentală pe Ostrovul Md. Veche, a mai fost doar menţionată în ariile
protejate de pe ambele maluri ale lacului.
Ord. Coraciiformes, fam. Upupidae
 Upupa epops (pupăza) – accidentală la Ostrovul Moldo-

va Veche, Balta Nera-Dunăre şi Socol.
Ord. Piciformes, fam. Picidae
 Jynx torquila (capîntortură) – nemenţionată în fişa
celor două SPA, dar a apărut accidental (2 ex.) în inventarierile din Balta Nera – Dunăre.

Tab. 1. Lista speciilor identificate în zona Socol – Moldova Veche
d. Ord. Passeriformes
Nr.

Cod

Specie

73
74
75
76
78
77
79
80
81
82

A237
A238
A244
A246
A247
A249
A253
A259
A256
A260
A260
A262
A269
A270
A271
A275
A276
A277
A284
A285
A288
A290
A292
A295
A296
A297
A298
A308
A309
A310
A311
A314
A315
A317
A320
A321
A324
A325
A354
A326
A329
A330
A332
A336
A337
A338
A339
A340
A342
A343

Phoenicurus ochruros
Turdus merula
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Anthus trivialis
Motacilla flava feldegg
Motacilla flava flava
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia*
Luscinia megarhynchos
Saxicola rubetra
Saxicola torquata (S. rubicola)
Oenanthe oenanthe
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Cettia cetti
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Ficedula parva*
Ficedula albicollis
Aegithalos caudatus
Poecile (Parus) palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Remiz pendulinus*
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Pica pica

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

136

Prezenţă
OV
S
S
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
S,OV
OV
OV
OV
OV
OV
MP,OI
OS
S
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
OV
MO,OI
OV
OV
S
S
S
S
S
S
S
OV,MP
OV
OV
OV
OI
S
S

Perioadă

Habitat

4-9
1-12,C4-6
3-10(1-2,11-12)
4-9(C5-6)
3-9,C5-7
4-9,C5-7
5-10
4-9,C5-7
4-9,C4-6
4-9
4-9
4-9
1-12,C4-6
4-9
4-9
4-9,C5-6
4-9,C5-6
4-9
1-12(4-9)
4-9

An
F,L,An
A,L,D,An
F(?)
A(C),L
P(C)
A,L,Lom,An
An(C)
F(C)
L
L
L(C),Leo,An(C)
F(C),L
F,L,Lom,Leo
F,L
A,L(C)
A,L(C)
P,L
F,L,An
F,L,An
Lom,Leo
Lom,Leo
Lom,Leo
Lom(C),Leo(C)
Lom,Leo
Lom,Leo
Lom(C),Leo(C)
F,L,An
F,L,An
F,L,An
F,L,An
F,L
F(C),L,An
F,L
F(C),L
F(C)
F(C),Leo
F(C),L,An
F,L,An(C)
F,L,D,An(C)
F(C),L,An
F(C),L,An
F(C),L
Lom(C)
F(C),L,An
F,L(C),An
L,An
F,L
F(C),L,An
F,P,A,L,Lom,Leo,D,An

4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
3-9,C5-6
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9,C5-6
1-3,10-12(4-9)
5-9,C5-6
5-9,C5-6
1-12,C4-6
1-12,C5-6
1-12,C5-6
1-12,C5-6
1-12,C5-6
1-12,C5-6
1-12,C4-6
4-9,C4-6
4-9,C5-6
4-9,C5-7
5-9
1-2,11-12
1-12,C4-6
1-12

ID
2011
gc
0.44
D,NG
12.72
O,B,NG,gc
12.48
?
0.6
R,NG
5.01
O,P,Ș,D,NG
17.05
NG,gc
12.2
O,P,Ș,NG,gc
14.47
D
1.59
Ș
0.68
NG
0.13
O,NG
5.72
Ș,D,NG
9.48
O,NG
4.99
O,Ș,D,NG
13.57
gc
3.2
R,D
4.03
O,NG
2.13
NG
15.9
D,NG
5.13
O
0.21
O,Ș,NG
1
O,Ș,NG
1
Ş,D
0.8
O,Ş,D
0.36
Ş,D
0.5
O,Ş,D,NG
8.4
NG
0.7
O,Ș,D,NG
6.08
O,NG
1.1
D,NG
4
NG
0.44
Ș,D,NG,gc
5.53
?
1.3
NG
1.3
NG
1.2
Ş,NG
6.34
NG,gc
7.72
D,gc
8.23
Ș,R,D,NG,gc
15.53
O,D,NG,gc
1.26
Ș,D,B,NG,gc
14.16
Ș,NG
5
Ș,D,NG
1
D,NG,gc
6.16
Ng,gc
5.12
O,gc
0.5
NG
1
Ș,D.NG,gc
12.76
O,P,Ș,R,D,NG,gc 5.95
Loc

Nr.
2011
3
100
99
5
40
135
96
114
13
5
1
45
75
39
107
25
32
17
126
41
2
8
8
6
3
4
66
6
48
9
32
3
44
10
10
9
50
61
65
123
10
112
40
8
49
40
4
8
101
47

Dom
2010
D
D
SD
D
D
Acc
Acc
D
SD
SD
D
SD
SD
SD
D
Acc
Acc
D
Acc
SD
SD
Acc
SD
SD
SD
SD
D
Aux
D
Aux
SD
SD
D
D

Dom
2011
Acc
D
D
Acc
SD
D
D
D
Acc
Acc
Acc
D
SD
SD
D
SD
SD
SD
D
SD
Acc
Aux
Aux
D
Acc
Acc
D
Acc
SD
Aux
SD
Acc
SD
Aux
SD
SD
SD
D
D
D
Aux
D
SD
Aux
D
SD
Acc
Aux
D
D
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Nr.

Cod

Specie

122
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

A347
A348
A349
A350
A351
A359
A360
A361
A363
A364
A365
A367
A376
A378
A378
A383

Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis (Acanthis) flavirostris*
Emberiza citrinella
Emberiza cia ?
Emberiza schoeniclus
Miliaria (Emberiza) calandra

Prezenţă
S
S
S
S
OV,MP
OV,MP
OI
OV
S
OV,P
MP,OI
OI
S
S
MP
OV

Perioadă

Habitat

Loc

1-12
1-12
1-12
1-12
3-10,C5-7
4-10
1-2,12
4-9,C5-6
1-12,C4-5
1-12,C4-5
1-2,12
1-2,11-12
3-9(1-2,10-12)
3-9(1-2,10-12)
3-9(1-2,10-12)
4-9

F,P,A,L,Lom,Lol,Leo,D,An
F,P,A,L,Lom,Lol,Leo,D,An
F,P,A,L(C),Lom,Lol,Leo,D
F(C),P,A,L,Lom,Lol,Leo,D
F,P,A,L,An
F,L,An
F,A,L,An
An
F(C)
F(C),A,L©,Lom,Leo,D
F,L
Lc,L(m),D
F,A,L,Lom,Leo
An(?)
Lom,Leo
L

O,gc
O,Ș,gc
O,P,Ș,R,B,NG
Ș,R,D,B
O,Ș,R,D,NG
D,B,NG,gc
Ș,gc
gc
D
D
Ș,NG,gc
O,Ş
Ș,D,NG
O,Ș,gc
Ș
Ș,NG

Ord. Passeriformes, fam. Corvidae
 Corvus corax (corb) – dominantă în 2010 şi subdominantă în 2011 (16 ex. la Baziaş, Divici, Şuşca şi Radimna) are populatii stabile.
Ord. Passeriformes, fam. Sturnidae
 Sturnus roseus (lăcustar) – neindentificată* (în fişa
SPA0026 nu apar date referitoare la apariţia sa, fiind
presupusă a fi rară ca oaspete de vară).
Ord. Passeriformes, fam. Turdidae
 Oenanthe pleschanka (pietrar negru) – neindentificată*
(prezenţa sa în zonă este neclară - în fişa SPA0026 şi în
parcul Ðernap nu apar informaţii referitoare la apariţia
sa, fiind presupusă a fi rară ca oaspete de vară).

Fig. 12-13. Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus – stânga),
presură sură (Miliaria calandra – dreapta)

Fig. 14. Pietrar sur (Oenanthe oenanthe)

ID
2011
4.28
12.09
18.31
2.02
23.94
12.74
5.5
1.2
6
11.57
1.27
6
5.36
0.15
3.85
2

Nr.
2011
34
96
145
16
189
101
43
9
47
91
10
47
42
1
30
16

Dom
2010
SD
D
AD
D
AD
D
SD
D
Aux
?
SD
SD
-

Dom
2011
SD
D
AD
SD
AD
D
SD
Aux
SD
D
Aux
SD
SD
Acc
SD
SD

În cadrul inventarierilor prezentate au fost identificate câteva specii noi sau mai rar consemnate pentru Parcul Natural Porţile de Fier, după cum urmează (*strict protejate):
a. Specii legate de habitate umede, neconsemnate
până în prezent în zonă:
»» Podiceps nigricollis (semidominantă în secvenţele de
la Pojejena), corcodelul cu gât negru este oaspete de
vară, rar în majoritatea regiunilor europene, dar frecvent în partea răsăriteană; cuibăreşte în prejma coloniilor de Chroicocephalus (Larus) ridibundus. Întâlnit
îndeosebi în deltă, dar apare şi pe Dunăre, de la complexul de ostroave Belene din Bulgaria (Hristov et al.
2014) până în Serbia la Belgrad (Barjaktarov 2005).
»» Hydrocoloeus (Larus) minutus* (absolut dominantă –
Pojejena, Şuşca, Balta Nera-Dunăre), pescăruşul mic
este întâlnit, la noi, ca oaspete de vară în Dobrogea
(unde uneori cuibăreşte) şi de-a lungul Dunării inferioare (Ciochia 2002), în rest fiind întâlnită ocazional
mai ales în timpul migraţiei (Erard 1961, Petrovici &
Nagy 2014).
»» Porzana porzana* (accidentală la Şuşca), cresteţul pestriţ cuibăreşte în habitate umede din Europa, în zonă
fiind observată ca oaspete de vară (în afara deltei
unde populaţia clocitoare este mare, în inventarierile de pe Dunăre este rar menţionată).
»» Remiz pendulinus (auxiliară la Şuşca, Divici, Balta
Nera-Dunre) piţigoiul pungar sau boicuşul este legat
de zăvoaiele de salcie şi plop, din zonele umede, în
care îşi face cuibul, fiind întâlnit în trecut şi în zona
dunăreană de la graniţa româno-bulgară din vestul
Olteniei, situată la o distanță relativ mică în aval de
barajul Porțile de Fier (Matacă & Diaconu 2008).
b. Păsări specifice altor habitate, neconsemnate
până în prezent în zonă:
»» Carduelis (Acanthis) flavirostris (subdominantă în Ostrovul Moldova Veche şi Şuşca), câneparul (inărița) cu
cioc galben preferă habitate de stepă + cu tufărișuri;
are populaţii europene care cuibăresc în nordul Europei, la noi fiind semnalat sporadic (eratic), ca oaspete
de iarnă și în pasaj (Fazekas 2005, Stan 2008).
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»» Luscinia luscinia (subdominantă în Ostrovul Md. Veche şi Balta Nera – Dunăre), privighetoarea de zăvoi
trăiește în habitate forestiere ca oaspete de vară,
frecvent clocitoare în jumătatea de răsărit a țării,
răspândită și în Delta Dunării și alte zone cu zăvoaie,
dar rară spre vest (Ciochia 2002, BirdLifeInternational 2014).
»» Ficedula parva* (subdominantă în Balta Nera – Dunăre) muscarul mic este legat de habitate forestiere
(făgete şi amestecuri) care se găsesc şi pe versanţii
mai umbroşi care coboară spre valea Dunării, fiind
menţionată în apropierea (amonte) zonei cercetate
doar în Parcul Nera – Cheile Beuşnitei (Goriup 2008).
c. Specii consemnate înaintea acestor inventarieri doar pe malul sârb al rezervației:
»» Actitis hypoleucos (accidentală în Ostrovul Md. Veche) fluierarul de munte este un oaspete de vară care
a cunoscut o reducere numerică la sud de Dunăre
(fosta Iugoslavie) cauzată de distrugerea habitatului
nisipos / pietros, situat de-a lungul apelor, în care
cuibăreşte, prin construcția de baraje hidroenergetice (Tockner et al. 2009). Este totuşi consemnată în
partea sârbă protejată P.N. Đerdap a Porţilor de Fier
(Ribara et al. 2013).
»» Chlidonias hybrida* (dominantă în Ostrovul Md. Veche, Şuşca, Divici), chirighiţa cu obraz alb este o
specie migratoare, care cuibăreşte în colonii în Delta Dunării precum şi pe câteva ostroave ale Dunării
(în Bulgaria specia este considerată drept vulnerabilă – Hristov et al. 2014) până la lacul Porţile de Fier
(cca 250-300 perechi clocitoare în partea sârbă, P.N.
Đerdap – Ribara et al. 2013), apărând sporadic şi pe
câteva lacuri şi bălţi de-a lungul râurilor interioare
ale României (Ridiche 2012, Petrovici & Nagy 2014).
d. Două specii nu erau trecute, în momentul efectuării studiilor în fişele ROSPA0026 Porţile de
Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, dar
au apărut în fişa Ramsar Wetlands Iron Gates:
»» Tringa glareola* (auxiliară în Ostrovul Md. Veche) lipseşte din situl sârbesc Ramsar Wetlands Đerdap, dar a
fost trecută în cel românesc (Jiplea & Bălăşoiu 2009).
»» Aythya marila (subdominantă la Pojejena), rața cu cap
negru are un vast areal septentrional (cloceşte în zonele arctice şi subartice apoi migrează în zone umede
continentale şi mediteraneene), a fost observată în
Delta Dunării, şi, din când în când, în număr mic, pe
Dunăre cu afluenţii săi şi lacurile din zonă (România, Serbia, Bulgaria, Ungaria etc.). A apărut în listele
Ramsar atât pentru partea română – Porţile de Fier
(Jiplea & Bălăşoiu 2009) cât şi în cea sârbă – Đerdap
(dar prezenţa a 10-15 perechi clocitoare cum este notat în fişă – Ribara et al. 2013 – este greșită, ceea ce
ridică semne de întrebare asupra informației).
La Motacilla flava au fost determinate două subspecii:
feldegg şi flava.

poate modifica în funcţie de fluctuaţia factorilor abiotici, aşa cum o demonstrează şi investigaţia de faţă în
comparaţie cu cele consemnate de literatură până acum.
Mai gravă este intruzia activităţilor umane care, ieşite
de sub control, pot afecta evoluţia normală a uneia sau
a mai multor specii habituante în perimetrul vizat de
interesele imediate ale unei comunităţi. Nu este vorba
în acest caz de vizarea directă a speciei, ci de modificarea ori distrugerea habitatului preajmei cu tot arsenalul de recuzite (în sens ecologic) favorabil vieţuirii ei.
De exemplu, exploatarea materialului luto-nisipos din
rezervaţia Râpa cu lăstuni a făcut ca perimetrul de la
intrarea în Divici să fie nepopulat în unele perioade de
lăstunii de mal (Riparia riparia), situaţia putând afecta şi celelalte specii cuibăritoare în maluri ca albinăreii
(prigorii – Merops apiaster) ori pescăreii albaştri (Alcedo
atthis) (fig. 15-18).
Rezervaţia conţine puţine cuiburi în partea sa vestică şi
mai multe în cea estică (imediat după ieşirea din Divici
spre Baziaş).
Părăsirea cuiburilor nu poate fi pusă întotdeauna pe
seama impactului antropic, ea poate fi şi ca urmare a reacţiei de autoprotejare a păsărilor împotriva paraziților
(deparazitarea cuiburilor părăsite).

Fig. 15-16. Impactul antropic – crearea de noi habitate parietale
(cu lăstuni de mal)

3.2. Observații privind habitatele parietale

În timp, de-a lungul anilor, spectrul avifaunistic se
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Fig. 17. Depopularea temporară a habitatelor
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Fig. 18. Prigorie (Merops apiaster)

În același timp, prin activitatea sa (legală sau ilegală)
de exploatare a solului pentru construcții omul a creat
uneori noi habitate.
Astfel, au fost întâlnite alte habitate parietale naturale
în afara Rezervaţiei Râpa cu lăstuni (rupturi în maluri
sau versanţi cu textură uşoară fig. 17):
»» km 24,6 al DN 57A, pe partea stângă a drumului ce
tocmai iese din Socol spre Baziaş, o râpă mică (3-4 m
înălţime) cu găuri de lăstun;
»» km 23,3 al DN 57A, pe partea stângă a drumului dinspre Socol spre Baziaş, rupturi în mal (posibil cauzate de om) de cca 15 m lungime, la cca 7 m de drum;
»» km 23,7 al DN 57A, pe partea stângă a drumului se
merge spre Socol, în primul cot al Dunării (relativ
aproape de vegetaţia de baltă ce vine de la confluenţa
Nerei), rupturi cauzate de om pe cca 15 m lăţime sau
alăturat rupturi aparent naturale găzduiesc numeroase cuiburi;

Fig. 19-21. Noi habitate parietale –
Movila din Ostrovul Moldova Veche (foto G. Lazăr)

»» km 7,3 al DN 57A, după ieşirea din Divici, pe partea
deluroasă a drumului, la 0,7 km de Belobreşca, ruptura în mal conţine numeroase cuiburi de lăstuni;
»» în partea sud-sus-estică a Movilei din Ostrovul Moldova Veche (fig. 19-21).

4. Concluzii

Au fost inventariate 138 specii de păsări. Datele calitative şi cantitative obţinute sunt utile pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor de păsări (cu rare
excepţii acestea sunt protejate prin diferite directive,
legi sau acorduri la nivel naţional sau internaţional).
Comparând datele, obţinute cu cele înregistrate în fişele siturilor din zonă, se observă următoarele:
 în observaţiile periodice efectuate pe parcursul a
aproape doi ani calendaristici au putut fi confirmate
numai 129 specii de păsări din cele cca 205 amintite în
documentaţia ROSCI 0206 Porţile de Fier;
 în cadrul inventarierilor prezentate au fost identificate 9 specii noi pentru malul românesc al lacului Porţile
de Fier (*strict protejate):
»» 4 noi, specifice habitatelor umede: Hydrocoloeus (Larus) minutus*, Porzana porzana*, Podiceps nigricollis și
Remiz pendulinus;
»» 3 noi, specifice altor habitate: Ficedula parva*, Carduelis (Acanthis) flavirostris și Luscinia luscinia;
»» 2 consemnate până în prezent doar pe malul sârb al
rezervației (PN Đerdap): Chlidonias hybrida* și Actitis
hypoleucos;
 unele specii periclitate au înregistrat populaţii mai
mari decât cele observate până acum şi înscrise în fişele
ROSPA 0026 şi ROSPA 0080: Casmerodius albus, Egretta garzetta, Circus cyaneus, Falco peregrinus, respectiv au
populaţii mari pentru zona luată în studiu raportat la
suprafaţa siturilor: Ciconia ciconia;
 despre unele specii incluse în anexa I a directivei
147/2009/CEE (Aquila heliaca, Ardea purpurea, Ardeola
ralloides, Aythya nyroca, Crex crex, Himantopus himantopus, Jynx torquila) observaţiile de faţă pot completa lipsa datelor cantitative din documentaţia PNPF;
 multe specii periclitate nu au fost întâlnite în zona de
studiu: Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Hieraaetus
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pennatus, Haliaaetus albicilla (consemnate accidental
doar în M-ţii Almăjului-Locvei) şi Bubo bubo (doar în
habitatele paduroase muntoase din ROSPA0080), Aquila clanga, Asio flammeus, Circus macrourus, Falco cherrug,
Falco naumanni, Falco vespertinus, Grus grus, Milvus migrans, Milvus milvus, Oenanthe pleschanka, Pandion haliaetus, Recurvirostra avosetta, Sturnus roseus, Tyto alba
guttata (fără date cantitative în fişele siturilor), Buteo
rufinus, Ciconia nigra, Gavia arctica, Gavia stellata (accidentale în trecut), respectiv Bucephala clangula, Cygnus
cygnus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus (cu populaţii semnificative în consemnările anterioare);
 o parte din speciile protejate nu se (mai) găsesc în
zonă: Burhinus oedicnemus, Neophron percnopterus;
 în afară de Rezervaţia “Râpa cu lăstuni” au fost consemnate câteva habitate parietale noi în pereţii abrupţi loessoizi (Socol – Belobreşca) sau în malurile nisipoase (Movila
Moldova Veche / Decebal de pe ostrovul cu acelaşi nume,
Golful Dunării chiar la intrarea fluviului în ţară).
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Abstract

Avifauna of conservation areas in Socol – Moldova Nouă, Danube Iron Gates

During a two years inventory we identified 138 bird species belonging to the protected avifauna of (i) the Iron
Gates Natural Park (ROSCI 0206, specifically Nera-Danube Swamp, Divici-Pojejena Marches, Islands of Calinovăţ and Moldova Veche, Sand martin steep slope; all these areas are also included in the ROSPA 0026 Danube
Watercourse Baziaş - Iron Gates), and (ii) the southern extremity of the Almăjului Mountains (ROSPA 0080).
The qualitative and quantitative data reported here can be used for assessing the conservation status of the
bird species sampled, as the vast majority of them are protected by various national and international laws,
directives, and/or agreements.
Comparing our results with data from the studied sites’ conservation reports, the following were noticed:
i. only 129 bird species out of the ca. 208/218 mentioned in the Iron Gates’ reports / information sheets
(ROSCI 0206 and Ramsar, respectively) were encountered during this study’s regular observations, spanning over approximately two years;
ii. nine new bird species (*of high conservation interest) were recorded in the Iron Gates Natural Park: Hydrocoloeus (Larus) minutus*, Porzana porzana*, Podiceps nigricollis, Remiz pendulinus, Ficedula parva*, Carduelis
(Acanthis) flavirostris, Luscinia luscinia, Chlidonias hybrida and Actitis hypoleucos (the last two had previously
been seen on the Serbian side);
iii. some endangered species were found in larger populations than previously recorded in the ROSPA 0026 and
ROSPA 0080 reports (Casmerodius albus, Egretta garzetta, Circus cyaneus, Falco peregrinus); also white stork
populations (Ciconia ciconia) were larger than expected for the sampled areas relative to the sites’ entire
surface;
iv. for some of the species found in Appendix II of the 147/2009/CEE directive (Aquila heliaca, Ardea purpurea,
Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Crex crex, Himantopus himantopus, Jynx torquila) the observations reported
here can fill the gaps in the quantitative data from the Iron Gates National Park conservation reports;
v. many endangered species were not encountered in the study area: Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus, Haliaaetus albicilla (sampled as accidental only in the Almăjului Mountains), Bubo bubo (only
in Almăjului Mountains), Aquila clanga, Asio flammeus, Circus macrourus, Falco cherrug, Falco naumanni, Falco
vespertinus, Grus grus, Milvus migrans, Milvus milvus, Oenanthe pleschanka, Pandion haliaetus, Recurvirostra
avosetta, Sturnus roseus, Tyto alba guttata (with no quantitative data in the sites’ reports), Buteo rufinus,
Ciconia nigra, Gavia arctica, Gavia stellata (previously sampled as accidental), and Bucephala clangula, Cygnus
cygnus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus (previously recorded in great numbers at the sampled sites);
vi. we believe some protected species (i.e. Burhinus oedicnemus, Neophron percnopterus) were erroneously assigned to the study areas in previous reports / information sheets;
vii. a few new parietal habitats apart from “Sand martin steep slope” were recorded in abrupt loess walls (Socol
- Belobreşca) and in sandy shores (Moldova Veche Mound, Danube Bay).
Keywords: bird inventory, dominance, Danube Iron Gate, wetland / humid habitats, protected areas.
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Arii protejate

Condiţiile de vegetaţie
în rezervaţia „Zamostea–Luncă”
OVIDIU GH. POPOVICI, RADU LEONTIE CENUŞĂ, ALEXEI SAVIN

1. Introducere

în aria protejată.
Întrucât rezervaţia se suprapune peste parcelele silvice
53, 56 şi 59 din UP.VIII Zamostea din cantonul nr. 16
Buda, de activitatea de pază în rezervaţie răspunde titularul cantonului.
Localizare
Rezervaţia Zamostea Luncă se află în judeţul Suceava fiind situată pe malul drept al râului Siret, la 12 km nord
de drumul naţional Suceava – Dorohoi (ce trece prin
comuna Zvoriştea), între 47°52’54.77’’ – 47°52’0.36’’
latitudine nordică şi 26°14’ 35.77’’ – 26°15’56.41’’ longitudine estică.

Scopul şi categoria ariei protejate
Prin Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Suceava nr. 492 din 29.10.1973 s-a constituit Rezervaţia Zamostea Luncă cu suprafaţa de 116,0 ha.
Legea nr. 5 din 2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a –
zone protejate, menţionează în anexa 1, poziţia 2727,
Rezervaţia Zamostea Luncă.
Constituirea rezervaţiei a avut ca scop principal menţinerea şi păstrarea biodiversităţii floristice şi faunistice
din această zonă. Elementele botanice caracteristice
care constituie obiectul conservării optime în cadrul 2. Descrierea condiţiilor de vegetaţie
rezervaţiei aparţin asociaţiei vegetale de luncă dominată de stejar (Quercus robur), cu frasin (Fraxinus excel- 2.1. Distribuţia vegetaţiei forestiere
sior), carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia cordata), cireş Rezervaţia „Zamostea – Luncă” este situată în Podişul
sălbatic (Prunus avium), paltin de câmp (Acer platanoi- Sucevei, parte integrantă a Podişului Moldovenesc (fig. 1).
des), plop tremurător (Populus tremula), precum şi a numeroaselor specii de arbuşti şi plante vernale (ghiocei
– Galanthus nivalis şi Leucojum vernum, viorele – Scilla
bifolia, lăcrămioara – Convalaria majalis etc.). O specie
deosebită în cadrul rezervaţiei este laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris) monument al naturii care necesită o
protecţie specială.
Aria protejată Rezervaţia Zamostea Luncă este o Rezervaţie ştiinţifică (cf. OUG 57 / 20.06.2007), de categoria
I (desemnare conform Instrucţiunilor IUCN privind
categoriile de management al ariilor protejate), cu o
suprafață de 1160,0 ha.
Baza legală de administrare a Rezervaţiei Zamostea – Luncă şi modul de funcţionare
Rezervaţia Zamostea – Luncă a fost preluată spre administrare ca urmare a încheierii convenţiei de custodie
între Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin
Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava (nr. 100730
din 15.09.2004) şi Direcţia Silvică Suceava (nr. 25676
din 26.11.2004) în baza HG.230/2003, Legii 462/2001,
Ordinului MAPAM 850/2003 – acte normative în vigoare la acea dată. DS Suceava prin responsabilul cu
ariile protejate preluate în custodie, a delegat la nivelul
Ocolului Silvic Adâncata un responsabil cu activitatea
Fig. 1. Vegetaţia Podişului Sucevei (după Atlasul României, 1985)
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Din suprafaţa totală a Podişului Sucevei doar 18% este
ocupată cu păduri, mai mult de jumătate fiind teren arabil.
După Geografia Fizică a României (Roşu 1980) vegetaţia forestieră a Podişului Sucevei corespunde etajului
fagului, cu unele pătrunderi în zonele cu altitudini mai
ridicate ale pădurilor de amestec (conifere-fag).
După Geografia României (Mândruţ 1993) vegetaţia
naturală a Podişului Sucevei cuprinde areale care aparţin zonei de pădure. Zona de pădure cuprinde etajul
stejarului (în sens larg). În zonele înalte ale Podişului
Sucevei (Dl. Ciungi, Dl. Mare-Hârlău, Dl. Bour), există
păduri de amestec de stejar şi fag şi chiar păduri de fag.
Podişul Sucevei este descris de către (Mihăilescu, 1966)
în Dealurile şi Câmpiile României ca un podiş ce prezintă o notă comună: este format din masive deluroase înalte (peste 400-500 m), împădurite, fagul fiind dominant.
Cercetările efectuate de Ichim (1988), privind distribuţia actuală a vegetaţiei în Podişul Sucevei, au relevat că,
la altitudini de până la 400 m, pădurea de foioase, prin
cele două etaje ale sale (pădurea de fag şi pădurea de
stejar în amestec), se întâlneşte sub formă de petice. La
altitudini cuprinse între 450-630 m bradul este dominant faţă de fag, care este înlocuit de carpen, frasin şi
anin. Uscarea succesivă a bradului (Barbu 1991, Simionescu et al. 2012) a condus la reducerea treptată a ponderii acestei specii.
Din punct de vedere al raionării fizico-geografice, vegetaţia forestieră din Podişul Sucevei se încadrează după
Monografia Geografică a R.P.R., astfel: – provincia esteuropeană;
»» subprovincia Podişului Moldovei;
»» ţinutul de pădure al podişurilor Sucevei şi Bârladului;
»» districtul podişului Sucevei.

2.2. Descrierea condiţiilor abiotice
caracteristice rezervaţiei

Geologie
Din punct de vedere geologic, rezervaţia se află situată
în platforma moldovenească, având la suprafaţă depozite sarmaţiene cvasi-orizontale. Fondul litologic este
alcătuit din nisipuri şi aluviuni nisipoase depuse pe viiturile râului Siret.
Situată în Podişul Sucevei, din sectorul nordic al culoarului Moldova – Siret, la contactul tectonic dintre orogenul carpatic şi platforma moldo – podolică, rezervaţia
„Zamostea – Luncă” se prelungeşte de la terasa inunda-

bilă a Siretului spre piemontul subcolinar şi este parte
integrantă a Podişului Moldovenesc, care, la rândul său,
reprezintă continuarea spre sud-vest a marii Platforme
Ruse, fiind caracterizat prin prezenţa în fundament,
la o adâncime relativ redusă (cca 1000 m), a unor roci
cutate cristaline de vârstă precambriană. Acest fundament este acoperit de depozite siluriene a căror dispunere este aproape orizontală. Substratul litologic este
alcătuit din nisipuri şi aluviuni nisipoase. Depozitele
cuaternare sunt alcătuite mai ales din aluviuni de terase, pietrişuri şi lehmuri ce formează baza reliefului
acumulativ din culoarul Siretului.
Geomorfologie
Unitatea geomorfologică este lunca, iar altitudinea medie este de 285 m (toată suprafața se încadrează în categoria 201-400 m). Terenul este plan, înglobând forme
uşor depresionare, cu exces de umiditate în anumite
perioade ale anului sau chiar ochiuri de apă, uneori de
forma unor meandre, pe vechiul curs al râului Siret.
Hidrologie
Întreaga suprafaţă a rezervaţiei „Zamostea Luncă”
aparţine bazinului mijlociu al Râului Siret, fiind situată
pe partea stângă tehnică a acestuia. Cele două pâraie
din zonă (Verehia şi Baranca) nu influenţează în nici un
fel microrelieful zonei conservate.
Climatologie
Datele au fost preluate din amenajamentul OS Adâncata, care cuprind înregistrările de la staţiile meteorologice Suceava şi Siret.
Regimul termic
Temperatura medie anuală este în jurul valorii de 8ºC,
indicând un bilanţ termic favorabil dezvoltării vegetaţiei forestiere caracteristice rezervaţiei, vegetaţie constituită predominant din cvercinee şi amestecuri ale
acestora. În timpul sezonului de vegetaţie se înregistrează o temperatură medie în jur de 14°C. Data medie
a primului îngheţ se situează între 1-11 octombrie, iar a
ultimului între 21-30 aprilie, îngheţurile timpurii fiind
semnalate, însă, la mijlocul lunii septembrie, iar cele
târzii la sfârşitul lunii mai. Temperatura minimă absolută înregistrată a fost de – 32,5°C, maxima absolută
fiind de 38°C. Durata medie a intervalului fără îngheţ
este de 165 zile, în corelaţie cu aceasta, perioada de vegetaţie ţinând între 160-170 zile. Începutul perioadei
de vegetaţie se înregistrează în jurul datei de 21 aprilie,
iar sfârşitul între 5 octombrie (tab. 1).

Tab. 1. Regimul termic și pluviometric (amenajament OS Adâncata, UP VIII Zamostea)
Luna
Temperatura medie (°C)
Precipitaţii medii (mm)

I
-5
30

II
-3
30

III
2
40

IV
8
50

V
12
80

Regimul pluviometric
Precipitaţiile medii anuale sunt relativ moderate ca volum (specific zonei biogeografice şi treptei altitudinale),
media situându-se între 600-700 mm.
Maximul precipitaţiilor are loc în sezonul cald (maxim
absolut în iunie), iar minimul în sezonul rece (februarie).

VI
17
100

VII
19
80

VIII
18
80

IX
14
55

X
9
45

XI
3
30

XII
-1
30

Anual
8
650

În perioada de vegetaţie cad peste 60% din cuantumul
precipitaţiilor anuale, aspect favorabil pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este în jur de 30. Stratul de zăpadă, care
protejează solul de îngheţ în profunzime, are o grosime
medie de 10 cm şi se menţine cca 80 de zile pe an (tab. 1).
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Regimul eolian
Cel mai frecvent vântul bate din nord-vest, urmate de
cele din sud-est. Intensitatea este de obicei moderată (2
m/s), dar, periodic, se înregistrează şi amplificări de vânt
cu intensitate mai puternică, de 35-40 km/h şi chiar mai
mult. Datorită orografiei terenului şi caracteristicilor
speciilor din zonă, vânturile (furtuni) puternice nu produc pagube însemnate arboretelor din cuprinsul rezervaţiei, fenomenele de dezrădăcinări şi rupturi de vânt şi/
sau zăpadă fiind rare, izolate (nu au caracter de masă).
Indicatorii sintetici ai datelor climatice
După clasificarea Köppen, rezervaţia Zamostea Luncă se
află în tipul de climat Dfbx – climat ploios, boreal, cu
ierni reci, cu precipitaţii în tot cursul anului, cu temperaturi sub 22ºC în luna cea mai caldă a anului, cu maximum de precipitaţii la sfârşitul primăverii şi minimum
de ploaie şi zăpadă la sfârşitul iernii. Indicele de ariditate de Martonne are valoarea în jur de 36.
Condiţiile climatice prezentate oferă condiţii bune pentru
dezvoltarea speciilor forestiere indigene (fag, gorun, stejar,
frasin, paltin, cireş, carpen, tei etc.), care pot realiza arborete frumoase, cu mare valoare economică şi ecologică.
Soluri
În cuprinsul rezervaţiei se întâlnesc soluri aluviale care,
în corelaţie cu condiţiile climatice favorabile, oferă condiţii bune pentru dezvoltarea vegetaţiei forestiere, fapt
reflectat în creşterile arboretelor, care, în procent de
peste 95%, realizează clase de producţie superioare şi
mijlocii. Subtipurile identificate sunt cele gleizate (majoritar) sau vertic-gleizate (Târziu et al. 2002).
Tipuri de stațiuni
Cele mai frecvent întâlnite staţiuni sunt următoarele:
Deluros de cvercete cu stejar Ps, eutricambosol freatic umed, edafic mare, cu floră de mull (FD1 Ps, TIV-V
HIII Ue2(1))
Acest tip se întâlneşte în porţiunile mai înalte ale luncilor, unde nivelul apei freatice (deși se află la adâncimi
obișnuit de 2-3 m), în perioadele secetoase ale anului
aprovizionează cu apă în mod constant partea inferioară a profilului de sol, asigurând condiții optime pentru
dezvoltarea stejăreto-șleaurilor de luncă. Depozitele de
tip nisip aluvial nasc soluri profunde, intens humifere,
de regulă nisipo-lutoase până la lutoase și cu pietriş
doar în profunzime, de tip eutricambosol aluvic sau aluviosol psamic freatic umed. Condiţiile ecologice, în ansamblul lor, asigură productivitate ridicată pentru stejar şi alte specii componente șleaurilor de luncă, cum ar
fi frasinul sau speciile genului Acer. De menţionat că în
arealul staţional respectiv mai pot pătrunde şi alte specii forestiere importante: teiul, plopul alb, aninul negru
ş.a. Acest tip de stațiune reprezintă situația optimă (ca
și conlucrare a factorilor staționali) pentru dezvoltarea
celor mai valoroase arborete de luncă, fapt identificat și
în zona Zamostea luncă a râului Siret.
Deluros de cvercete cu stejar, Pi-m, aluviosol, edafic
mic-mijlociu (FD1 Pi-m, TI-III HII-III Ue3-2)
Staţiunile din cadrul acestui tip se află frecvent în sec144

toarele de luncă mai joasă, unde depozitele aluviale
sunt mai scurte, mai frecvent inundabile şi nivelul apei
freatice mai ridicat. În zona luncii Siretului (sectorul
Zamostea) această situație stațională se identifică în
imediata apropiere a albiei majore a râului Siret și în
zona insulelor formate de brațele actuale sau moarte
ale cursului de apă. Solul se prezintă neomogen, identificându-se sectoare de luncă unde fie are o stratigrafie
a depozitelor aluviale neuniformă (straturi de nisip alternează cu cele de pietriș și prundiș), fie de multe ori
este scurt, slab format (aluviosol entic), slab humifer, cu
textură în general grosieră de tip nisipoasă sau nisipolutoasă. Ca rezultat, solurile sunt mai puţin favorabile
pentru stejar. În general, staţiunile respective sunt mai
potrivite altor specii de luncă precum aninul negru și
plopii indigeni (alb și cenușiu).
Tipuri de pădure
Cel mai frecvent întâlnit este:
Șleau de luncă din regiunea deluroasă (Pașcovschi și
Leandru, 1958)
Un tip de pădure mai rar întâlnit în sectoarele de luncă
a râurilor din Moldova (Siret, Prut) și din Ardeal. În prezent, mare parte din aceste valoroase păduri de luncă au
fost defrișate, iar locul lor a fost luat fie de plantații de
plopi hibrizi fie de terenuri agricole.
Luncile în care se găsesc sunt foarte rar inundabile
cu ape freatice la mici adâncimi. Solurile sunt aluviale la brune de luncă (eutricambosoluri aluviale), profunde, cu texturi variate, bine aprovizionate cu apă și
substanțe nutritive.
Ca specii, alături de stejarul pedunculat întâlnim ulm,
velniș, carpenul, anin negru, jugastru, frasin, tei și
cireș. Amestecul este foarte variat și au fost deosebite
faciesuri cu stejar și cu: carpen, frasin, ulm și jugastru;
carpen, tei, frasin și jugastru; anin negru, ulm și jugastru; frasin (ulm diseminat); frasin și ulm.
Speciile de amestec diseminate sunt foarte numeroase:
plopul alb și cenușiu, salcia albă și plesnitoare, paltinul de
câmp, arțarul tătărăsc, teiul pucios și cel cu frunza mare,
mărul pădureț și alte specii. Foarte caracteristică este
prezența constantă a mălinului ce atinge dimensiuni apreciabile (până la 40 cm în diametru și 12-15 m înălțime).
Subarboretul este de obicei bogat, compus din păducel,
măceș, mălin sub formă arbustivă, porumbar, salbă
moale, salbă râioasă, sânger, corn, dârmox, soc, lemn
câinesc și alte specii.
Pătura vie este bine dezvoltată și alcătuită mai ales din
specii de mull: Brachypodium silvaticum, Melica uniflora,
Festuca gigantea, Convalaria majalis, Polygonatum latifolium, Asarum europaeum, Stellaria holosteia, Geranium robertianum, Sanicula europaea, Pulmonaria officinalis, Glechoma hederacea, Lamium galeobdolon, Asperula odorata,
Salvia glutinosa, Mycelis muralis etc.
Pe suprafețe restrânse apare tipul: Aninişuri pe soluri
gleizate de productivitate mijlocie (m).
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Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului
de pădure
Corespondent cu tipurile de pădure, formaţiile forestiere cu participarea cvercineelor (șleauri de luncă) sunt
caracteristice pentru rezervaţia „Zamostea Luncă”.
Aninișurile sunt rare. Arboretele natural fundamentale
sunt preponderente.
Habitate
Habitatul caracteristic este cel al pădurilor cu stejar
(Quercus robur) în asociaţie cu carpen şi tei, pe sol cu nivel freatic la mică adâncime (lunca Siretului). Substratul este aluvionar.
Alt habitat identificat este cel al pajiştilor cu asociaţii de
lizieră cu ierburi înalte în care apare Fritillaria meleagris.
Aceste tipuri de habitat sunt menţionate în Directiva
Habitate nr. 92/43/1992 a Consiliului European.

2.3. Descrierea condiţiilor biotice
caracteristice rezervaţiei

Structura orizontală şi verticală a arboretelor
Din punct de vedere a structurii orizontale, principalele
elemente de caracterizare a arboretului sunt: compoziţia, consistenţa, desimea, densitatea, gradul de umbrire, la care se adaugă diametrul mediu al arboretului şi
suprafaţa de bază. Caracteristicele arboretului în structura verticală sunt: etajarea, profilul, închiderea arboretului şi înălţimea medie a acestuia (Nicolescu 2009).
Din analiza indicatorilor cantitativi ai fondului forestier reiese starea bună a arboretelor din cuprinsul rezervaţiei Zamostea – Luncă, alcătuite preponderent din
specii de mare valoare economică şi ecologică (stejar şi
frasin). Se remarcă, însă, şi prezenţa unor specii mai puţin dorite (carpen, jugastru, diverse moi), într-o proporţie destul de ridicată.

Tab. 2. Elemente de structură a fondului forestier (amenajament OS Adâncata, VIII Zamostea 2005)
SUP

Sp

S

Vr
CP
Vrm
Cons
Cc
I
II
III
IV
V
>VI
I
II
III
IV
V
m
E
Răş
Fa
Cv
51,2
1,0
0,1
2,4
11,3
4,2
32,2
1,7
49,5
3,0
119
0,73
3,1
DT
41,3
0,4
3,9
8,1
0,5
5,2
23,2
0,6
12,1
28,6
2,7
92
0,75
2,5
DM
18,9
3,6
11,4
0,3
1,0
2,6
1,8
17,1
2,9
46
0,73
6,4
T
111,4
5,0
15,4
10,8
11,8
10,4
58,0
0,6
15,6
95,2
2,8
96
0,74
3,4
SUP: subunitatea de gospodărire; Sp – specia sau grup de specii – Răș-rășinoase, Fa-fag, Cv-cvercinee, DT-diverse tari, DM-diverse moi, T-total;
S-suprafaţa(ha); Vr – Clase de vârstă (ha), CP – Clase de producţie (ha), m-media; Vrm – vârsta medie (ani); Cons-consistența medie, Cc-creșterea
curentă (m3/an/ha)

Tab. 3. Indicatorii cantitativi (amenajament OS Adâncata, VIII Zamostea 2005)
Indicator
A 2.1A 2.2
Prop
CP
Cons
Vârsta
Volum
Fond

Gr
I
II
T

UM
ha
ha
ha
%

T
111,4
111,4
100
2,8
0,74
96
348
38840

ST
51,2
51,2
46
3,0
0,73
119
434
22254

FR
22,6
22,6
20
2,7
0,75
90
363
8210

JU
15,1
15,1
14
2,6
0,73
95
236
3576

SA
6,5
6,5
6
3,0
0,69
21
107
699

TE
5,3
5,3
5
2,8
0,78
86
314
1665

PLA
4,1
4,1
4
3,0
0,72
39
252
1034

CA
3,6
3,6
3
3,0
0,78
91
222
801

AN
2,8
2,8
2
3,0
0,77
37
197
553

ANN
0,2
0,2
2,0
0,80
-

ani
m³/ ha
m³
m³/an/
Icc
3,4
3,1
3,8
0,5
9,3
5,6
5,6
2,7
2,8
ha
CP – Clasa de producţie medie, Prop – proporţia speciei, Cons – Consistenţa medie, Vârsta – vârsta medie, Volum – Volum mediu la ha,
Fond – Fond lemnos total, Icc – Indici de creştere curentă

najamentul propune ca măsurile silvotehnice necesare
pentru viitor să fie elaborate pe ansamblul rezervaţiei,
Clasa de vârstă Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
care să conducă spre structura unui ecosistem forestier natural. Clasa de producţie medie este de 2.8, vârsta
Suprafaţa (ha) 111,4 5,0 15,4 10,8 11,8 10,4
0
58,0
medie a arboretelor fiind de 96 de ani, iar consistenţa
%
100
4
14
10
11
9
0
52
medie a arboretelor este de 0.74 (tab. 2). Compoziţia arboretelor din rezervaţie este de 5ST2FR2DT1DM. Se reVolum (m³)
38840 55 3197 3208 3321 4077
0
24982
marcă ponderea stejarului pedunculat (46%), apropiată
de optimul amestecurilor (șleaurilor) naturale, în care
%
100
8
8
9
11
0
64
specia cea mai prețioasă se bucură, din postura dominantă,
de asocierea cu alte specii forestiere.
În zonă există un excedent al claselor de vârstă (bătrâne, VI şi VII), acesta fiind unul din motivele declanşării Există şi cazuri în care, pe fondul ridicării apei freatice,
acţiunii de conservare prin instituirea rezervaţiei. Ame- stejarul cedează locul speciilor higrofite (anin, plop, salcie).
Tab. 4. Structura suprafeţelor şi volumelor pe clase de vârstă
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Dacă stejarul are proporţii de participare mijlocii, frasinul apare ca element de amestec cu o pondere mai redusă.
Atât stejarul pedunculat cât și frasinul au coronament
deschis, ce lasă să pătrundă lumina către sol (de care beneficiază celelalte specii din subetaj, subarboret, stratul
ierbos). Ambele specii se amestecă bine cu specii de umbră (carpen, acerinee), care rămân de regulă în etajul II și
închid bine structura verticală. Stejarul apare ca o specie
de etaj dominant care poate apare alături de frasin doar
în condiţiile în care sunt pe picior de egalitate.
Creşterea medie a volumului este de 3,4 m3 / an / ha,
din care salcia înregistrează cea mai mare valoare (9,3
m3), fiind urmat de plop alb şi tei (5,6 m3), frasin (3,8
m3), sub medie situându-se stejarul (3,1 m3), aninul şi
carpenul (2,8-2,7 m3) (tab. 3).
Marea majoritate a arboretelor din rezervaţia Zamostea –
Luncă au structură echienă sau relativ echienă. Nu există
arborete pluriene, dar arboretele relativ pluriene (u.a. 53B,
56A, 59A), însumează 68,4 ha (59% din suprafaţa pădurii).
Floră şi comunităţi de plante
Dintre speciile lemnoase, se remarcă dominaţia stejarului (Quercus robur). Dintre speciile de amestec şi ajutor,
frasinul (Fraxinus excesior) a fost în parte redus prin extracţie, carpenul (Carpinus betulus) este destul de bine
reprezentat, iar teiul (Tilia cordata), cireşul sălbatic (Prunus avium), paltinul de câmp (Acer platanoides) şi plopul
tremurător (Populus tremula) sunt destul de frecvente.
Arbuştii sunt divers reprezentaţi prin: jugastru (Acer
campestre), alun (Corylus avellana), sânger (Cornus sanguinea), ulm de câmp (Ulmus laevis), păducel (Crataegus
monogyna), salba moale (Evonymus europaea), iedera
(Hedera helix). Sporadic apare arbustul monument al
naturii – salba pitică (Evonymus nana).
Flora este bogat reprezentată, amintim aici dintre
speciile mai spectaculoase, în ordinea sezonieră a
înfloririi: ghiocei (Galanthus nivalis şi Leucojum vernum), viorele (Scilla bifolia), lăcrămioare (Convallaria
majalis), hepatica (Hepatica nobilis), mierea ursului (Pumonaria officinalis), dalacul (Paris quadrifolia), tătăneasa
(Symphytum cordatum), sor cu frate (Melampyrum bihariense), creţuşca (Filipendula ulmaria), slăbănogul (Impatiens noli-tangere), rodul pământului (Arum maculatum),
coada cocoşului (Polygonatum latifolium), cerenţel (Geum
urbanum), urzici (Unica dioica, U. kioviensis) ş.m.a.
Ca monumente ale naturii, semnalăm prezenţa lalelei pestriţe (Fritillaria meleagris) şi a papucului doamnei
(Cypripedium calceolus).
Compoziţia floristică este foarte asemănare celei descrise
de Al. Borza (1937) în Basarabia sub denumirea de Querceto – carpinetum bessarabicum. În urma studiilor fitosociologice, N. Boşcaiu şi T. Seghedin (1976) propun denumirea acestei asociații Euonymo nanae – Carpinetum.
Fauna
Fauna este destul de bine reprezentată prin numeroase specii de mamifere (căprior, mistreţ, pisică sălbatică, vulpe, iepure, jder ş.a.). În trecut în lunca Siretului
trăia (s-au găsit coarne semifosile) cerbul comun sau
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„lidvanul“ (Cervus elaphus hippelaphus), habitatele bogate de luncă fiind preferate de această specie.
Caracterul de pădure de luncă, dominată de stejari în
asociaţie cu frasini ș.a., a determinat prezenţa unui
mare număr de păsări. Vechile meandre ale Siret ului
care străbat rezervaţia alcătuiesc, în perioada inunda
ţiilor sau a ploilor, numeroase bălţi, japşe şi formaţiuni stuficole înmlăştinate, care atrag speciile de baltă.
Prezenţa stejarilor seculari asigură o bună populare
cu specii care clocesc sau se adăpostesc în scorburi (lilieci, păsări). Ca element alohton este fazanul (Phasianus
colchicum torquatus), naturalizat prin colonizări repetate, care a găsit aici un mediu foarte prielnic.
Rezervaţia fiind înconjurată de păşuni, fâneţe şi terenuri agricole pot asigura condiţii bune de hrană şi de
adăpost pentru vânat, care găseşte suficientă hrană în
timpul sezonului de vegetaţie, atât în pădure cât şi în
zonele deschise învecinate.
În amenajament sunt prevăzute măsuri de asigurare suplimentară a sării şi fânului + frunzare (iarna), precum
şi a liniştii în pădure (prin limitarea prezenţei localnicilor strict la câteva trasee autorizate).
Peisaj caracteristic şi ecosisteme
Peisajul nu prezintă variaţii ale formelor de relief, fiind
localizat în Lunca Siretului. Elementul care dă unicitate
peisajului este pădurea de luncă, cu arbori seculari de
stejar. Stratul arbustiv şi ierbos sunt bogate.
Relaţii şi procese ecologice
Rezervaţia fiind situată în Lunca Siretului, 36,4 ha sunt
afectate de inundaţii de scurtă durată sau sezoniere.
Un factor biotic destabilizant, apărut recent în zonă –
ciuperca invazivă Hymenoscyphus fraxineus (Simionescu
et al. 2012) – poate compromite existenţa frasinilor autohtoni în rezervaţie.
Habitatele de luncă sunt constant supuse agresiunii
unui complex de factori de stres – fenomene meteorologice extreme, agenți biotici noi agresivi, recoltarea de
pietriș și nisip din lunci etc. Aninii suferă de uscări în
Europa cauzate de Phytophthora alni s.l., dar noi și noi
specii de oomicete agresează carpenul, acerineele, stejarii etc. (Britton & Liebhold 2013).

3. Concluzii

Rezervaţia Zamostea – Luncă este constituită pentru
conservarea biodiversităţii floristice (în secundar şi
faunistice) din această zonă particulară. Elementele
botanice conţinute de asociaţiile forestiere şi ierboase
constituie obiectivele principale de conservare.
Habitatele de luncă sunt de interes comunitar şi naţional, ca urmare a (i) distrugerii lor sistematice la scară
europeană prin canalizarea principalelor cursuri de apă,
(ii) tăierea preponderentă de-a lungul istoriei a stejarului şi (iii) substituirea modernă a zăvoaielor cu plantaţii
intensive de specii repede crescătoare (plopi hibrizi, sălcii selecţionate, culturi de biomasă etc.).
Dintre habitatele de luncă, şleaurile cu stejar ocupă un loc
particular (datorită agresiunii permanente a omului asupra
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acestei specii, iar mai nou a complexului de factori de stres
– schimbări climatice și agenți biotici noi agresivi).
Aninișurile sunt supuse permanent stresului cauzat de
intervențiile antropice (recoltarea pietrișului și nisipului din albii), de fluctuațiile vremii (succesiuni de secete
și inundații) şi de oomicetele patogene din complexul
Phytophthora alni s.l. (care produc uscări ale aninilor în
toată Europa).
Noile specii de oomicete agresează și carpenul, acerineele, stejarii etc.
Din 2010, frasinii din rezervaţie sunt în plin proces de uscare în masă cauzată de ciuperca asiatică Hymenoscyphus
fraxineus. Pierderea frasinilor din rezervaţie este un fenomen îngrijorător, cu implicaţii încă dificil de estimat.
Alte plante de interes deosebit (protejate, monumente
ale naturii) sunt laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris),
orhideea papucul doamnei (Cypripedium calceolus) şi salba pitică (Evonymus nana).
Stejarii multiseculari constituie elemente forestiere
de interes științific, prin care se conservă atât ecotipul particular al stejarului de luncă, cât și un întreg
univers al plantelor și animalelor simbionte sau care
depind de aceste exemplare fabuloase, precum și (în
creşterile sale anuale) întreaga istoria a climatului
local din ultimele secole.
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Abstract

Vegetation conditions of “Zamostea – Luncă’’ Reserve

Zamostea – Luncă Reserve is established in order to conserve plant biodiversity of forest and grass associations.
Meadow habitats are subjects of Community and national interest, as a result of the following factors: (i) water channel construction on large European scale, (ii) selective oak cutting, (iii) substitution of the natural mixed meadow
forests by intensive plantations of fast growing species (hybrid poplars, selected willows, biomass cultures, etc.).
Among woody wetlands, mixed forests dominated by common oak have particular status (due to permanent human aggression on this species, and recently caused by new stress complex – climate change and new damaging biotic factors).
Alder forests are permanently stress caused by anthropic works (sand and gravel harvest), weather fluctuation
(drought and flooding succession) and pathogen oomycete of Phytophthora alni s.l. complex (which produce alder decline whole over the Europe).
New species of oomycete are virulent on other forest trees – European hornbeam, maples, oaks, etc.
In reserve area, starting 2010 ash trees have been continuously mass dieback process caused by Asian invasive
fungus Hymenoscyphus fraxineus. Ash loss from the reserve is a threat phenomenon with unknown consequence.
Other plants of high interest (protected, “monument of nature”) are snake’s head (Fritillaria meleagris), lady’sslipper orchid (Cypripedium calceolus) and Turkestan burning bush (Evonymus nana).
Secular oaks represent a forest scientific treasure – as local meadow ecotype conservation, supporting an entire
universe of symbiotic or tree dependent plants and animals, and keeping a centuries-old local climate history.
Keywords: protected areas, botanic reserve, Zamostea Luncă, Romania
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Faună

Dropia în fauna judeţului Călăraşi
SORIN GEACU

1. Introducere

dintre care amintim: Dor Mărunt (1881), Plevna (1891),
Radu Negru (1896), Independenţa (1903), Dragoş Vodă
Judeţul Călăraşi a fost creat în 1981 în partea de sud(1908), Cuza Vodă (1908) ş.a. Astfel, terenurile agricole
est a României, o mare parte a hotarului său fiind res-au extins, iar vegetaţia de stepă a dispărut.
prezentat de fluviul Dunărea. Are suprafaţa de 5088
kmp şi o populaţie de circa 300000 locuitori, grupaţi în Presiunea antropică exercitată timp de aproape 150 de
ani asupra ecosistemelor de câmpie, a determinat dete5 oraşe, 49 comune şi 160 sate.
riorarea treptată a condiţiilor de viaţă pentru cea mai
Treimea sudică a Bărăganului – extinsă în acest judeţ –
mare pasăre a Europei, care apoi a dispărut.
a fost unul din teritoriile reprezentative pentru această
specie din ţara noastră. Relieful de câmpie caracteristic 2. Scopul şi metoda de cercetare
aproape întregului judeţ şi – în trecut, vegetaţia de stepă şi satele puţine – au favorizat menţinerea dropiilor Un astfel de subiect nu a fost abordat până acum pentru
acest teritoriu.
până în anul 1976.
Părţile centrală şi de est ale judeţului se încadrează Scopul lucrării este acela de a documenta prezenţa acesCâmpiei Bărăganului de Sud (cu subunităţile Câmpia tei păsări după anul 1930 în diferite locuri din judeţ,
Mărculeştiului şi Câmpia Lehliului) cu caracter tabular, dar şi evoluţia populaţională.
iar cea vestică – Câmpia Mostiştei – este fragmentată Având în vedere faptul că, în prezent, specia este extinctă, pentru evidenţierea aspectelor propuse am realizat
de valea omonimă cu afluenţii ei.
Ecartul altitudinal în cadrul judeţului variază puţin – cercetări la Arhivele Naţionale, dar şi investigaţii de tede la 8 m în lunca Dunării la 74 m la marginea sa de ren în 16 localităţi din judeţ şi nu numai, care au inclus
anchete în rândul vânătorilor (foşti şi actuali membri
nord-vest (com. Belciugatele).
ai A.G.V.P.S.), silvicultorilor şi foştilor membri ai C.A.P.
Temperatura medie anuală a aerului variază între 10,1°C sau I.A.S. Localităţile unde am realizat investigaţii au
în nord-vest, la Fundulea (cu un minimum de – 3,9°C fost din judeţele: Călăraşi (Alexandru Odobescu, Borîn luna ianuarie şi un maximum de 22,2°C în iulie) şi cea, Călăraşi, Dragalina, Iezeru, Jegălia, Nana, Perişoru,
11,3°C în sud, la Călăraşi (minimum – 2,0°C în ianuarie Radu Vodă, Satnoeni, Vărăşti şi Vlad Ţepeş), Ialomiţa
şi maximum 23,1°C în luna iulie).
(Slobozia, Ţăndărei, Urziceni) şi municipiul Bucureşti.
Precipitaţiile atmosferice medii însumează 492,5 mm/
an la Călăraşi şi 547,6 mm la Fundulea, cantităţile ma- 3. Aspecte din perioada 1930-1944
xime înregistrându-se în luna iunie (63,1 mm la Călă- În această perioadă dropiile erau răspândite pe aproxiraşi şi 90,8 mm la Fundulea), iar cele minime în februa- mativ întreg teritoriul judeţului conform hărţii publirie (27,7 mm la Călăraşi şi 27,6 mm la Fundulea).
cate de Manu în anul 1933, populaţiile speciei având
În prima parte a secolului al XIX-lea, Bărăganul era stră- mărime variabilă (de la foarte mici în unele locuri, la
bătut numai “de poştă, de negustori şi de vânătorii dro- cârduri mari în altele).
piilor” menţiona Mihăilescu (1921, pag. 264). Habitatul De exemplu, numai câteva perechi de dropii existau pe
dropiilor era atunci nederanjat. Menţionăm şi faptul că câmpul numit Vânăta-Sulimanu aflat la nord de Săruîn anul 1831 în fosta plasă Borcea judeţul Ialomiţa, ex- leşti.
tinsă pe actualul teritoriu al judeţului Călăraşi, existau Populaţii mari erau pe câmpul dintre satele Vlad Ţepeş
numai 18 localităţi. Ulterior, prin stabilizarea ciobani- şi Floroaica. Acolo, în anii `30 era o o importantă zonă
lor care traversau zona, dar şi prin imigrările ce au avut de cuibărit, multe ouă fiind adunate de localnici! Unele
loc, favorizate de intensificarea agriculturii (stimulată cuiburi de dropii erau chiar pe valea Furcituri.
de tratatul de la Adrianopol din 1829), între anii 1859
şi 1899 pe teritoriul plasei Borcea populaţia sporeşte cu Multe dropii existau atunci în jurul izolatului sătuc
173%, de la 22.976 la 62.629 locuitori (Filipescu, 1995). Zimbru (cu aproape 200 locuitori, aparţinător comunei
Prin împroprietăriri şi colonizări apar multe sate noi, Ulmu). Populaţia viguroasă a speciei este evidenţiată
de următorul aspect pe care l-am identificat în revista
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cinegetică clujeană “Carpaţii”. Astfel, pe teritoriul satului Zimbru, în ziua de 10 februarie 1935, paznicul Societăţii de Vânătoare “Zimbru-Colnicul” din Bucureşti
(care arenda atunci terenul de vânătoare al satului) a
observat un cârd de 60 dropii imobilizat de poleiul din
ziua aceea. Pentru a le salva a mânat cârdul în curtea
lui din sat, a închis dropiile la un loc cald, unde s-au
dezgheţat şi apoi le-a pus din nou în libertate. Deşi din
timpul deplasării cu aripile îngheţate, două dropii şi-au
rupt aripile şi alta a murit, paznicul a salvat astfel 57 de
dropii. În raportul său, paznicul a notat atunci faptul că
unele dropii aveau în zona guşei şi a pieptului sloiuri de
gheaţă grele de 5-6 kg!
Şi la nord de Zimbru, în zona satului Radu Vodă (com.
Lupşanu), în anii 1937-1938 numărul dropiilor era
mare. Multe dropii erau în anii `30 şi la sud de Zimbru,
între satul Ulmu şi pădurea Vărăşti.
Cuiburile dropiilor erau, cu precădere, lângă haturile cu
arbuşti pe teritoriul dintre satele Dragalina şi Ciulniţa
(jud. Ialomiţa) în intervalul 1937-1940.
Dropiile “în Bărăgan sunt încă destul de comune şi se
pot vedea în mirişti, la marginea porumbiştilor şi mai
ales după tăiatul porumbului, în care se ascund în cârduri de 7-8 şi chiar 30 capete” menţiona Călinescu în
1938 (pag. 53).
Patru dropioi s-au împuşcat în anul 1942 pe terenurile
aflate la nord de satele Gâldău şi Jegălia din marginea
estică a judeţului (Geacu, 2000).
În luna august 1944 puţine exemplare se întâlneau pe
teritoriul comunei Ciocăneşti.*
În perioadele cu polei, braconajul era extins. De exemplu, locuitorii din Dor Mărunt alergau dropiile cu biciul
pentru a le prinde.
Menţionăm şi faptul că la Expoziţia Internaţională de
Vânătoare de la Berlin din 1937 s-a expus şi un dropioi
împăiat, vânat în anul 1936 lângă Jegălia de dr. G. Alexianu din Bucureşti.
De asemenea, notăm că în comuna Ulmu timp de două
decenii, din anul 1926 şi până în 1946, a existat o Societate de Vânătoare care s-a numit chiar “Dropia”!
Aceasta, la 22 septembrie 1946, avea un număr de 108
membri şi arenda o suprafaţă de 19746 ha teren de vânătoare la Ulmu şi în satele vecine (Geacu, 2001).

4. Date din intervalul 1945-1960

Arealul speciei se fragmentează în acel interval, cauzele fiind colectivizarea agriculturii, dar şi începerea
mecanizării acesteia. Extinderea folosirii tractoarelor
la cultivarea terenurilor, dar şi intensificarea circulaţiei trenurilor pe linia ferată Bucureşti-Constanţa (care
traversează judeţul de la vest la est) au “degradat” o
condiţie esenţială pentru menţinerea dropiilor şi anume liniştea. Atunci au predominat populaţiile mici şi
foarte mici, dar s-au menţinut şi câteva populaţii mari
pe unele câmpuri întinse lipsite de sate.
*

Arhivele Naţionale Slobozia, Fond Inspectoratul de Vânătoare
al judeţului Ialomiţa, Dos. 14/1944, f. 19.

De exemplu, între 1946 şi 1948 cârdurile de dropii
aveau maximum 6-7 exemplare pe teritoriul dintre comuna Spanţov şi pădurea Ciornuleasa.
La sud de Radu Vodă abia s-a mai observat o femelă în
cursul lunii mai 1947 (la 4 km sud de sat).
Un dropioi vânat în luna aprilie 1948 la 4 km nord de
Satnoeni a cântărit 8 kg. Menţionăm şi faptul că, între
Satnoeni şi pădurea Putineiu (aflată la 7 km sud de gara
Mărculeşti), în perioada 1948-1950, cârdurile de dropii erau alcătuite din 3-5 exemplare. Aceeaşi mărime o
aveau atunci şi cârdurile de pe teritoriile satelor apropiate Mihai Viteazu şi Vlad Ţepeş, unde, în anii 1949 şi
1950 s-au şi vânat câţiva masculi.
La începutul anilor `50, pe teritoriile comunelor Săruleşti şi Răzvani, s-au văzut dropii numai în zbor, către
nord (în direcţia Urziceni).
Pe câmpul din jurul pădurii Vărăşti, în anii `50 cuiburile dropiilor erau în vecinătatea răzoarelor.
Cea mai mare populaţie a speciei din judeţ s-a menţinut
între 1950 şi 1960, în zona micului sat Pelinu (circa 150
locuitori încadrat comunei Dor Mărunt), îndeosebi pe
câmpul aflat la nord de acesta, extins pe 12 km până
la valea Ialomiţei şi lipsit de localităţi. Altă populaţie
numeroasă era în 1953-1954 pe câmpul de la nord de
satul Dichiseni.
O zonă de cuibărit a existat în perioada analizată pe
câmpul dintre satele Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, unde
localnicii încă mai aveau “obişnuinţa” de a colecta ouă!
Dropii mai multe s-au menţinut în anii `50 şi în zona
comunei Ştefan Vodă, pentru că în perioadele cu polei
localnicii “le adunau de pe câmp ca pe oi” după cum îşi
amintea unul dintre ei.
Iarna grea din 1954 a determinat dispariţia speciei pe
unele areale, de exemplu Vâlcelele în centrul judeţului
şi Mitreni-Valea Roşie, aproape de Olteniţa.
Numai câteva exemplare mai erau în 1957 între Plevna şi Dâlga, ceva mai multe existând între 1957 şi 1959
pe câmpul având forma unui triunghi cu latura de 15
km aflat între comunele Perişoru, Jegălia şi pădurea
Putineiu. Pentru acest din urmă areal, Popescu şi colab.
(1961) aproximaseră că densitatea speciei era mai mică
de 0,5 exemplare la 100 ha.
În anii 1957-1958 în apropierea fântânilor numite “Puţul lui Zărescu” (4 km de satul Iezeru) şi “Puţu lui Cană”
(6 km de Iezeru), ambele aflate pe drumul către Perişoru, existau 3-4 cârduri de dropii, fiecare având 7-8
exemplare.
Un cârd format din 20 de indivizi a fost văzut în primăvara anului 1958 la 1,5 km de gara Ciulniţa.
În lunile aprilie-mai 1959, în culturile de grâu aflate la
sud de pădurea Bazarghideanu (lângă Perişoru) erau 3
perechi de dropii care şi cuibăreau acolo.
Pe câmpul din apropierea satului Zimbru, în anii 19581960 s-au menţinut doar câteva exemplare, iar în 1960
specia devine extinctă pe teritoriul comunei Ştefan
Vodă.
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5. Informaţii din intervalul 1961-1976

În acest interval, arealul speciei devine punctiform, iar
exemplarele semnalate sunt din ce în ce mai puţine.
De exemplu, la 2 km nord de satul Vişinii, în 1962 s-au
constatat numai 3 dropii (un mascul şi două femele)
într-un lan unde grâul era până la jumătatea înălţimii
păsărilor. Tot atunci, Călinescu (1962) indica “dropii în
trecere” pentru teritoriul aflat la sud-est de Fundulea.
În 1962 pe câmpul de la nord de localitatea Dor Mărunt
erau câteva cârduri a 4-5 exemplare fiecare, care au dispărut după iarna grea 1962/1963.
Chiar la începutul anilor `60 mai existau câteva dropii
pe câmpurile din partea nordică a oraşului Călăraşi
(Iana, 1974). Totodată, Vespremeanu nota faptul că
după îndiguirea şi desecarea a 80% din suprafaţa iezerului Călăraşi în 1963, în anul următor – 1964 – porţiunea desecată a fost arată şi tot în acel an au cuibărit
acolo două perechi de dropii, într-un lan întins de grâu,
în apropierea zonei de contact dintre luncă şi câmpul
Bărăganului (1965, pag. 213-214).
În 1965 are loc extincţia dropiilor şi pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare.
La sfârşitul lunii august 1968 s-a constatat o pereche
la 2 km nord de satul Nana. La sud de gara Mărculeşti
ultimele dropii (o pereche) s-au observat în 1973 şi, în
apropiere, pe câmpul de la est de pădurea Putineiu (în
centrul Câmpiei Mărculeşti) câteva dropii s-au văzut în
anii 1974 şi 1975.
La sud-vest de Nana, între sat şi pădurea Negoiasca, în
1976 s-au observat 15 indivizi.

6. Exemplare semnalate după anul 1980

În luna decembrie 1981, la 2 km sud-est de pădurea Bazarghideanu s-a văzut o pereche în zbor. Tot în zbor, o
dropie s-a observat din dreptul fostului sat Radu Negru
în primăvara anului 1985.
O dropie la sol s-a văzut în 1983 nu departe de pădurea
Putineiu. Alte două au apărut în 1986 între localităţile
Gălăţui şi Potcoava.
În luna aprilie 1987 s-au văzut două perechi la sud-vest
de Gurbăneşti, iar în luna mai 1988 altă pereche s-a
constatat între Aprozi şi Budeşti.
Pe o mirişte de grâu între pădurile Măcelaru şi Belciug
(la nord de satul Nana), pe un areal îndepărtat de localităţi, în toamna anului 1988 s-au menţinut 7 dropii.
Şi în Balta Ialomiţei la 3 km sud de Roseţi, în luna martie 1989 au apărut două dropii într-un lan de lucernă.
Tot în acel an, dar în luna aprilie, s-a văzut o pereche în
mijlocul câmpului aflat între satele Sohatu, Progresu şi
pădurea Zelinca.
Altă dropie s-a constatat în 1990 în zona numită “Puţul
lui Culea” de lângă localitatea Gălăţui.
Un cârd alcătuit din 8 indivizi (2 masculi şi 4 femele) s-a
observat în 1992 în apropierea pădurii Putineiu. La 2,5
km est de acea pădure, s-a văzut alt exemplar (femelă) la
sfârşitul lunii noiembrie 1997 pe un teren cultivat cu grâu.
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Ultimele dropii (pereche) au fost semnalate în toamna
anului 2000 la 8 km de satul Iezeru pe drumul către
Perişoru, în zona numită “regulator 1 de irigaţie”.

7. Alte aspecte

La sediul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi (A.J.V.P.S.) din Călăraşi a existat un trofeu de
dropioi. Acesta a fost împuşcat în noiembrie 1953, la o
vânătoare desfăşurată la 2 km sud-vest de pădurea Putineiu. Erau atunci 7 dropii în zbor şi s-a împuşcat din
greşeală una crezând că este gâscă sălbatică (timpul fiind ceţos). Trofeul s-a realizat la Bucureşti. Iniţial a fost
expus la sediul raional şi apoi la cel judeţean al A.J.V.P.S.
din Călăraşi. Între anii 1969 şi 1981, a fost expus la sediul A.J.V.P.S. Ialomiţa din Slobozia de care aparţinea
şi oraşul Călăraşi. Fiind foarte degradat, în anul 2000
a fost casat.
Menţionăm şi faptul că numele acestei frumoase păsări,
l-a purtat şi un efemer sat de deportaţi, care a existat
în anii `50-`60 la 2,5 km sud-est de satul Drajna Nouă
(com. Dragalina). Azi, pe locul acestuia mai există doar
un punct geodezic numit încă “Dropia” (37,1 m altitudine).

8. Concluzii

Dropia a fost un element cu valoare de simbol pentru fauna judeţului Călăraşi. Populaţiile sale erau numeroase
şi mari în cursul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX. De exemplu, în 1908 lângă gara Mărculeşti
erau “dropii multe şi încă nesperiate de vânătorii ce vin
obişnuit primăvara de la Bucureşti” menţiona Gheorghiu (1926, pag. 208).
Apoi, până la cel de-al Doilea Război Mondial, această
pasăre, deşi era răspândită pe tot teritoriul actual al judeţului, populaţiile sale aveau mărime variabilă (de la
foarte mici în unele locuri până la cârduri mari în altele).
Arealul speciei se fragmentează în perioada 1945-1960,
când au predominat populaţiile mici şi foarte mici, însă
s-au menţinut şi câteva populaţii mari pe unele câmpuri întinse lipsite de sate. Până în anul 1976 arealul
acesteia devine punctiform, iar exemplarele semnalate
sunt din ce în ce mai puţine, astfel că 1976 încheie perioada de prezenţă continuă a speciei în fauna judeţului.
Ulterior, apariţiile au fost accidentale, ultimele dropii
semnalându-se în anul 2000. Exemplarele observate
în intervalul 1980-2000 au migrat fie dinspre nord-est
(din Ucraina), fie dinspre sud (din Bulgaria) şi chiar dinspre vest pentru că, între 1980 şi 1990, mai existau dropii în judeţele Teleorman şi Olt.
Cauzele extincţiei speciei sunt braconajul şi intensa antropizare a regiunii de câmpie în ultimul secol.
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Abstract

The great bustard in the fauna of the Călăraşi county

The Great Bustard is a significant element in this county`s fauna.
Throughout the 19th and the early 20th centuries, numerous and large Great Bustard populations lived in Călăraşi County.
As late as the Second World War this bird had been spread out everywhere in the county, but populations
differed in size (from very small flocks in some parts to very large ones in others). The 1945-1960 period was
dominated by small and very small flocks, however, a few large ones could be seen in certain wide, village-free,
fields, the bird`s area having shrunk considerably by 1976, specimens becoming ever fewer.
After 1980, occurrences were incidental, the last Great Bustrad being signaled in 2000. The extinction of the
species is the result of poaching and anthropisation of the lowland region in the 20th century.
Keywords: Great Bustard, Călăraşi County, Romania.
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Faună

Determinarea habitatului favorabil
pentru cocoșul de munte în România
MIHAI FEDORCA, GEORGETA IONESCU, OVIDIU IONESCU, ANCUŢA COTOVELEA,
NECULAE ŞOFLETEA, PETRU TUDOR STĂNCIOIU

1. Introducere

Cocoşul de munte (Tetrao urogallus), cea mai mare specie
de tetraonide, fiind cantonat în arealul montan superior, deseori la limita altitudinală a pădurii. Habitatul
speciei constă, în general, în arborete de vârste diferite,
care să îi satisfacă necesitățile de hrană pe toată perioada anului, dar în general preferă zonele în care domină arboretele de vârstă înaintată și o densitate cât mai
mare a afinului. Cu cât aceste nevoi îi sunt satisfăcute
mai bine, cu atât teritoriul utilizat de către indivizi scade, dar o dată cu teritoriul scade și riscul de prădare al
indivizilor (Storch 1995, 2000). Întrucât are nevoi extinse în ceea ce priveşte cerinţele spaţiale, cocoșul de
munte poate fi desemnat ca şi o specie umbrelă. Astfel,
planurile de conservare aplicate la această specie vor
favoriza cu siguranţă şi menţinerea unei biodiversităţi
locale ridicate (Suter et al. 2002).
Managementul resurselor și conservarea biodiversității
trebuie să aibă la bază strategii rezultate din modelarea
factorilor naturali și antropici. Determinarea influenței
factorului antropic asupra mișcării indivizilor și cuantificarea efectelor negative exercitate de către acesta trebuie
să se regăsească în managementul fiecărei specii, dar cu
precădere în cel al speciilor umbrelă. Mai departe, conservarea speciilor trebuie să fie abordată în funcție de componenta ecologică, etologică, antropică (i.e. de rezultatul
cuantificării influenței factorului antropic) și genetică
(i.e. se recomandă identificarea diferențelor genetice dintre indivizi și populații) (Suter et al. 2002). De asemenea,
preferințele pentru anumite tipuri de habitat pot avea în
timp efecte legate atât de izolarea genetică, cât și implicit
de management, astfel fiind absolut necesar să se adopte
măsuri speciale de conservare pentru populațiile izolate,
inclusiv pentru asigurarea fluxului genetic prin refacerea
conectivității habitatelor (Storch 2000).

Fig. 1. Harta distribuției cocoșului de munte pe fonduri cinegetice
având la bază datele din fișele fondurilor cinegetice
(Evaluări ale efectivelor între anii 2001-2011)

3. Metoda de lucru

În ceea ce priveşte habitatul preferat de cocoşul de munte, zilele cu zăpadă pe sol constituie un factor major
(Braunisch & Suchant 2007). Alte influențe în ceea ce
privește alegerea habitatului sunt: caracteristicile solului, panta terenului, expoziția și nu în ultimul rând, caracteristicile arboretului (compoziție, consistență, vârstă) (Graf et al. 2007). Cocoşul de munte este distribuit
mai ales în zonele cu păduri întinse, evitând astfel zonele antropizate (zonele locuite, drumurile indiferent
de intensitatea traficului şi zonele păşunate) (Braunisch & Suchant 2007). De asemenea, specia are preferințe
pentru pădurile mature evitând în special locurile unde
tăierile se realizează pe suprafeţe mari (Storch 2002).
Pentru îndeplinirea obiectivelor acestui studiu au fost folosite o serie de elemente: software-ul ArcGIS 10.1, care
a permis prelucrările necesare, hărțile fondurilor cinegetice de la nivelul întregii țări, datele furnizate de către
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în ceea
2. Locul cercetărilor
ce privește fișele fondurilor cinegetice, dar și harta haCercetarea de față este localizată pe întreg teritoriul bitatelor forestiere din cuprinsul țării furnizată de către
țării, în bioregiunea alpină și vizează exclusiv fondurile Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS 2008).
cinegetice în a căror fișă este menționată prezența aces- O primă etapă de lucru a vizat selectarea fonduritei specii (Fig. 1).
lor cinegetice care au această specie, utilizând fișele
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fondurilor cinegetice puse la dispoziție pe site-ul Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. În continuare,
peste harta fondurilor cinegetice selectate s-a suprapus
harta habitatelor forestiere (ICAS 2008). Pasul următor
a constat în aplicarea a 2 filtre: o altitudine minimă de
800m (Storch comunicare personală 2014) și eliminarea habitatelor forestiere nefavorabile specie (păduri
pure de foioase).

4. Rezultate și concluzii

Prin aplicarea metodologiei descrise mai sus a fost identificată o suprafață de aproximativ 491.354 ha, propice existenței speciei, uniform distribuită de-a lungul
lanțului Carpatic al României, cu o singură discontinuitate mai accentuată, între Munții Apuseni și Carpații
Meridionali, pe culoarul Mureșului (Fig. 2). Analiza
datelor din harta habitatelor (ICAS 2008) indică faptul că în arealul speciei, determinat cu metoda actuală, pădurile de molid sau de amestec cu această specie,
sunt pe primul loc reprezentând 59% din suprafața de
habitat în zona de răspândire a speciei. La nivel de tip
de habitat, cel mai bine reprezentat cod de habitat din
suprafața determinată este cel de molideto-făgeto-brădete slab acidofile, care ocupă 16% din totalul habitatelor identificate (Fig. 3).

restiere, s-au identificat zone în care poate apare o
potențială reducere/fragmentare a fluxului de gene dintre indivizi, acestea necesitând a fi verificate prin aplicarea analizelor genetice (Fedorca et al. 2014). O primă
zonă de întrerupere a fluxului de gene dintre indivizi,
este cea a Carpaților Occidentali (Fig 4.a), o a doua zonă
de fragmentare este cea produsă de către Râul Mare și
Jiu (Fig 4.b). O a treia zonă susceptibilă fragmentării
este Valea Oltului (Fig 4.c), în vreme ce de-a patra zonă
de fragmentare este determinată de Râul Oituz (Fig 4.d).

Fig. 4. Harta posibilelor întreruperi de flux genetic
dintre populațiile de cocoș de munte

Fig. 2. Arealul favorabil existenței cocoșului de munte la nivel național

Toate aceste zone, identificate ca având un risc potențial
de fragmentare, pentru a fi validate, trebuie să fie analizate în cadrul unor studii genetice pe populațiile de
cocoș de munte din toate zonele țării. Toate aceste
analize ale fragmentării habitatelor, combinate cu cele
de “landscape genetics” vor conduce la formularea unor
concluzii clare și concludente privind conservarea pe
termen lung a speciei (Cotovelea 2014; Cotovelea et al.
2014 in pres).
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Abstract

Assessing the suitable forest habitats for the capercaillie in Romania

The capercaillie (Tetrao urogallus) population is declining in the Central and Western Europe, therefore determining forest habitats used by the species has become essential, especially for adopting long-term conservation
measures. The aim of this study consists in mapping for the first time in Romania the favourable habitats of the
species and determining the distribution area along Romanian Carpathians. As a result the study should be an
important step towards ensuring the long-term preservation of a viable capercaillie population.
In order to identify habitat classes used by capercaillie, an altitudinal filter (minimum 800 m) on GIS forest
habitats raster map was applied, considering the species requirements, as was previously documented in the
literature. Additionally, we integrated the dataset collected from the field and the information provided by the
game managers, regarding the species presence.
An area of 491354 ha suitable for the species existence, evenly distributed along Romanian Carpathians – with
only one discontinuity in the region of Apuseni Mountains on Mureș valley – was determined. Within this area,
pure Norway spruce forests are prevalent, covering 59% of the total suitable habitats for capercaillie. In terms
of habitat type, best-represented habitat code used by the species is: Low acidophilus mixed Norway spruce –
silver fir – beech forests, which cover 16% from the total of the 28 identified habitat types.
The combined analysis of altitude and forest habitats showed four potential zones for reduction/fragmentation
of gene flow between individuals/populations, which certainly needs to be tested by genetic analysis.
These results from habitat analysis, combined with genetic analyses regarding the Romanian capercaillie population, will lead to a better identification of the favourable/vulnerable areas for the species existence and
therefore will help planning the most appropriate long-term conservation measures.
Keywords: habitat, suitability, population, fragmentation, distribution
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Faună

Particularități în imobilizarea pe cale chimică a
castorului (Castor fiber) în România
ALEXANDRU GRIDAN, DIETER SIMON, GEORGE SÎRBU, CLAUDIU PAȘCA, GEORGETA IONESCU

1. Introducere

Efectuarea de măsurători bimetrice precum și montarea
emițătoarelor radio în vederea monitorizării castorului euroasiatic (Castor fiber) din zona studiată, necesită imobilizarea
pe cale chimică a acestuia. Acest lucru se impune deoarece fixarea emițătorului radio și măsurarea animalului presupune
o manipulare îndelungată și complexă, operațiuni periculoase, atât pentru animal, cât și pentru operator în alte condiții.
Literatura de specialitate recomandă pentru sedarea castorului euroasiatic următoarele combinații de
substanțe posibile: ketamină 5 mg/kg + medetomidină
0,05mg/kg , ketamină 10 mg/kg + xylazină 1mg/kg, 11
mg/kg ketamină + 0,22 mg/kg acepromazină, 11 mg/
kg ketamină + 5mg/kg telazol (Allen 1965; Beck 1972;
1976; Hoilien & Oates 1982; Jessup 1982; Wright 1983;
Seal & Kreeger 1987; Kreeger 2007).
În cadrul acestui studiu, pentru antagonizarea efectelor
sedativelor a fost folosit atipamezol în funcție de cantitatea de sedativ administrată.

2. Material și metodă

Au fost utilizate următoarele combinații de substanțe:
ketamină 5 mg/kg + medetomidină 0,05mg/kg, ketamină 10 mg/kg + xylazină 1mg/kg. Ketamina face parte din grupa anestezicelor generale, disociative, fiind
cea mai utilizată pentru imobilizarea faunei sălbatice.
Produce o stare cataleptică, ochii animalului rămân
deschiși, iar reflexele corneale nu sunt afectate. Xilazina și medetomidina fac parte din grupa sedativelor,
fiind alfa-adrenergic agoniste, respectiv acționează
asupra sistemului nervos central și periferic, inhibând
eliberarea noradrenalinei (Kreeger 2007; Lancia et al.
1978; Jesupp et al. 1980).
Utilizarea separată a fiecăreia dintre aceste substanțe nu
produce efecte mulțumitoare privind imobilizarea totală
a animalului și, ca urmare, au fost utilizate combinațiile
sus amintite (Seal & Erickson 1969; Seal et al. 1970). În
consecință, combinațiile realizate au avut ca avantaj următoarele: reducerea dozei de medicament, reducerea pericolului de apariție a unor efecte secundare, scăderea timpului de inducție al sedării și, de asemenea, îmbunătățirea
timpilor în procesul de revenire a animalului. În cadrul

acestui studiu s-a capturat un număr de 30 de exemplare
mature de castor. Pentru capturarea acestora s-au utilizat
capcane de tip ladă, cu sistem de declanşare la pedală.
Capcanele au fost de două tipuri:
1. CH 624 live animal trap 102 de dimensiuni mai mici –
cu o greutate de 3,5 kg, lungime 60 cm, lățime 25 cm și
înălțime 25 cm, cu o singură intrare, cu pedala amplasată în capătul opus uşii, pe care se amplasează momeala.
2. CH 623 live animal trap 301, cu o greutatea de 12
kg şi următoarele dimensiuni: lungime 120 cm, lăţime
37,5 cm şi înălţime de 37,5 cm. Aceste capcane sunt de
dimensiuni mai mari, au două uși de intrare (la ambele
capete), iar sistemul de declanşare cu pedală pe care se
amplasează momeala se află la mijlocul acesteia. Capcanele au fost amplasate în imediata apropiere a apei, a
locurilor de hrănire, sau în canalele pe care castorii le
folosesc pentru deplasare conform Ionescu et al. 2010).
Animalele au fost cântărite în prealabil, după care intramuscular, utilizând sarbacana și arma de tranchilizare, substața
a fost administrată cu ajutorul unei seringi presurizate. Ulterior acestei operațiuni în procesul de sedare și revenire
s-au înregistrat anumiți timpi, și anume: t1= timpul până la
instalarea anesteziei complete, t2= timpul scurs până la primele semne de revenire din anestezie ca urmare a folosirii
substanței antagonice, t3 = timpul revenirii complete.

3. Rezultate

Situația zonelor din care au fost capturate exemplarele
și numărul acestora, este prezentată în tabelul 1.
Tab. 1. Locul exemplarelor de castor capturate
Locația

Olt

Pănicel

Bârsa

Număr exemplare

14

6

10

Din cele 30 de exemplare capturate, 15 au fost anesteziate utilizând combinația de substanțe ketamină 5
mg/kg + medetomidină 0,05 mg/kg (combinația 1), iar
celelalte 15 utilizând combinația ketamină 10 mg/kg +
xylazină 1mg/kg (combinația 2).
În tabelele 2 și 3 sunt redate date biometrice privind greutatea, combinațiile de substanțe utilizate, timpii de retenție
specifici sedării și revenirii, cât și observații suplimentare.
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Tab. 2. Date biometrice, timpi realizați și substanțele utilizate (combinația 1)
Nr.

Greutate (kg)

Comb. utilizată Med*Ket (mg/kg)

t1 min.

t2 min.

t3 min.

Substanța antagonizantă (mg/kg atipamezol)

Observații

1

17,0

85,9

1,30

11,00

85

4,25

Olt

2

19,3

97,5

1,35

12,35

100

4,80

Olt

3

23,0

116,2

1,00

8,20

120

5,75

Olt

4

21,0

106,1

1,50

12,20

90

5,25

Olt

5

19,1

96,5

1,55

13,00

105

4,75

Olt

6

17,2

86,9

1,30

14,00

85

4,30

Olt

7

22,0

111,1

1,40

8,00

80

5,50

Olt

8

23,0

116,2

2,00

16,45

140

5,75

Bârsa

9

21,5

108,6

2,30

14,20

135

5,35

Bârsa

10

21,5

108,6

1,55

10,25

110

5,35

Bârsa

11

23,3

117,7

3,10

12,10

115

5,80

Bârsa

12

23,0

116,2

2,50

17,00

85

5,75

Bârsa

13

24,0

121,2

1,35

9,30

100

6,00

Bârsa

14

17,2

86,9

3,00

11,15

90

4,30

Bârsa

15

17,9

90,4

1,10

8,40

105

4,45

Bârsa

Nr.

Greutate (kg)

Comb. utilizată Med*Ket (mg/kg)

t1 min.

t2 min.

t3 min.

Substanța antagonizantă (mg/kg atipamezol)

Observații

1

17,0

85,9

1,30

11,00

85

4,25

Olt

2

19,3

97,5

1,35

12,35

100

4,80

Olt

3

23,0

116,2

1,00

8,20

120

5,75

Olt

4

21,0

106,1

1,50

12,20

90

5,25

Olt

5

19,1

96,5

1,55

13,00

105

4,75

Olt

6

17,2

86,9

1,30

14,00

85

4,30

Olt

7

22,0

111,1

1,40

8,00

80

5,50

Olt

8

23,0

116,2

2,00

16,45

140

5,75

Bârsa

9

21,5

108,6

2,30

14,20

135

5,35

Bârsa

10

21,5

108,6

1,55

10,25

110

5,35

Bârsa

11

23,3

117,7

3,10

12,10

115

5,80

Bârsa

12

23,0

116,2

2,50

17,00

85

5,75

Bârsa

13

24,0

121,2

1,35

9,30

100

6,00

Bârsa

14

17,2

86,9

3,00

11,15

90

4,30

Bârsa

15

17,9

90,4

1,10

8,40

105

4,45

Bârsa

Tab. 3. Date biometrice, timpi realizați și substanțele utilizate (combinația 2)
Nr.

Greutate (kg)

Comb. utilizată Xyl*Ket (mg/kg)

t1
min.

t2
min.

t3
min.

Substanța antagonizantă (mg/kg atipamezol)

Observații

1

18,0

198

7,00

22,35

115,00

2,25

Olt

2

26,0

286

8,50

31,00

145,30

3,25

Olt

3

20,1

221,1

11,30

27,30

121,30

2,50

Olt

4

20,7

227,7

4,00

25,20

163,40

2,60

Olt

5

20,3

223,3

8,35

36,40

137,15

2,50

Olt

6

25,0

275

6,45

35,00

126,30

3,10

Olt

7

18,7

205,7

4,00

28,25

124,15

2,35

Olt

8

19,5

214,5

13,10

34,15

140,10

2,45

Râul Negru

9

24,0

264

11,15

33,50

142,35

3,00

Râul Negru

10

20,3

223,3

3,00

25,45

118,00

2,50

Râul Negru

11

18,6

204,6

7,30

29,00

146,35

2,25

Râul Negru

12

18,4

202,4

6,20

31,55

135,50

2,25

Râul Negru

13

17,9

196,9

5,35

23,00

127,00

2,25

Râul Negru

14

21,0

231

11,45

29,40

176,10

2,60

Bârsa

15

18,5

203,5

6,35

40,15

123,30

2,25

Bârsa

O caracterizare statistică a diferențelor privind utilizarea celor două combinații de substanțe folosite s-a realizat prin calcularea
indicilor acestora. Astfel, referitor la distribuție, variabilitate și coeficient de variație, datele sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tab. 4. Analiza statistică a distribuției, variabilității și a coeficientului de variație (combinația 1)
Ketamină+Medetomidină

Greutate (kg)

Comb. utilizată Med+Ket (mg/kg)

t1 min.

t2 min.

t3 min.

Media

20,67

104,4

1,75

11,84

103,00

Substanța antagonizantă (mg/kg atipamezol)
5,16

Abaterea standard

2,49

12,59

0,67

2,80

18,40

0,62

Coeficientul de variație

8,28

8,29

2,62

4,23

5,60

8,25

Tab. 5. Analiza statistică a distribuției, variabilității și a coeficientului de variație (combinația 2)
Ketamină+Xylazină

Greutate (kg)

Comb. utilizată Xyl+Ket (mg/kg)

t1 min.

t2 min.

t3 min.

Substanța antagonizantă (mg/kg atipamezol)

Media

20,47

225,13

7,57

30,11

136,09

2,54

Abaterea standard

2,57

28,28

3,05

5,10

17,05

0,33

Coeficientul de variație

7,96

7,96

2,48

5,90

7,98

7,74
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Analiza celor două combinații de substanțe utilizate generat cele mai bune rezultate. De asmenea, se impune
sub aspectul efectelor produse, exprimate prin timpi un studiu mai detaliat pe mai multe exemplare de casde retenție, a fost realizată prin compararea mediilor tor, în vederea calculării mai multor parametri statistici.
acestora, folosind testul t. Coeficienții de variație ai parametrilor testați, obținuți în urma calculelor, relevă o Bibliografie
omogenitate ridicată a experimentului. Astfel, pentru Allen K. E., 1965: Immobilizing beaver with succinylcholine chloride.
Game Res. Ohio. 3: 215-220.
t1 valoarea teoretică a statisticii t pentru probabilitatea
de transgresiune α = 5% este 2,120; α = 1% este 2,92; Beck C. C., 1972: Chemical restraint of exotic species, J. Zoo An. Med. 3: 3-66.
α = 0,1% este 4,01. Valoarea calculată a statisticii t în Beck C. C., 1976: Vetalar (ketamine hidrochloride) a unique cataleptoid
anesthetic agent for multi species usage. J. Zoo An. Med. 7: 11-38.
acest caz este de 7,22 și, ca urmare diferențele dintre
cele două combinații de substanțe utilizate realizează o Giurgiu V., 1972: Metode ale statisticii matematice aplicate în silvicultură.
Ed. Ceres, București.
diferență semnificativă. Pentru t2 valoarea teoretică a
Hoilien
J., Oates D., 1982: Tranquilizer use in wildlife damage control.
statisticii t pentru probabilitatea de transgresiune α =
Proc.
Great
Plaines Wildl. Damage Control Workshop, 5: 71-77.
5% este 2,120; α = 1% este 2,92; α = 0,1% este 4,01.
Ionescu G., Ionescu O., Pașca C., Sîrbu G., Jurj R., Popa M., Vișan D.,
Valoarea calculată a statisticii t în acest caz este de 14,41
Scurtu M., Popescu I., 2010: Castorul în România. Ed. Silvică.
și ca urmare diferențele dintre cele două combinații de Jesupp D. A., Hunter B., Clark W., 1980: Wildlife restraint handbook,
substanțe utilizate realizează o diferență semnificativă.
California Dept. Fish and Game, Rancho Cordova, Cal. 160 p.
Pentru t3 valoarea teoretică a statisticii t pentru proba- Jesupp D. A., 1982: Restraint and chemical immobilization of carnivores
and furbearers. In Nielsen. Wisconsin Humane Society, Inc., Milwaukee,
bilitatea de transgresiune α = 5% este 2,145; α = 1% este
Wisconsin. 227-244.
2,977; α = 0,1% este 4,140. Valoarea calculată a statisticii t în acest caz este de 5,10 și ca urmare diferențele Kreeger T. J., 2007: Handbook of wildlife chemical immobilization, third
edition. Sunquest.
dintre cele două combinații de substanțe utilizate realiLancia R. A., Brooks R. P., Flemming M. W., 1978: Ketamine hydrozează o diferență semnificativă.
chloride as an immobilant and anesthetic for beaver. J. Wild. Manage.

4. Concluzii

Diferențele dintre cele două combinații de substanțe
utilizate realizează o diferență semnificativă. Se pot
astfel face afirmații referitoare la utilizarea combinației
ketamină + medetomidină care, conform testelor statistice efectuate, este net superioară celei xylazină + ketamină, referitor la parametrii estimați prin timpul de
inducție, respectiv timpul de recuperare parțială și totală. Pentru tranchilizarea exemplarelor de castor se recomandă astfel utilizarea combinației de substanțe care a
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Abstract

Peculiarities of beaver (Castor fiber) chemical immobilization in Romania

The aim of this paper consists in finding the best combination of substances for the chemical immobilization
of beaver. The monitoring actions for beaver population (Castor fiber) regarding the establishment of a precise
image of the specific ethological aspects and the dispersal movement of juveniles are made using radio-telemetry. Attaching transmitters requires capturing the animal, its sedation, vital signs monitoring during the
sedation, treating possible wounds, administration of antagonistic substances and the safe release of the animal. The study was conducted on a number of 30 beavers, originated from three different locations with high
beaver densities: Covasna-Târgu Secuiesc, Covasna-Ghidfalău, Brașov-Ghimbav. The capture was performed
using CH 623 live animal 301 traps. After the capture the animals were weighed in order to establish the required dosage of sedative. The following combination of substances was used for the anesthesia: ketamine 5 mg/kg
+ medetomidine 0,05mg/kg; ketamine 10 mg/kg + xylazine 1mg/kg which were injected with a blow pipe or a
pole syringe. Depending on the animal’s reaction, additional doses were administered. Atipamezole 0,25mg/kg
was used as antagonistic substance for recovery from immobilization. After immobilization, the animals were
measured, they were parasitological examined, the transmitter was attached using the cauterization method,
the induction of anesthesia and the recovery time were also recorded.
After testing revealed that the combination ketamine 5 mg/kg + medetomidine 0,05mg/kg is more accurate
and less stressful for the animal, it has a higher analgesic effect than ketamine 10 mg/kg + xylazine 1mg/kg,
the recovery time of the combination ketamine 5 mg/kg + medetomidine 0,05mg/kg is shorter and a pre-anaesthetic is not required.
Keywords: chemical immobilization, beaver

157

Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Faună

Impactul și efectele infrastructurii asupra ursului
brun. Modalități de determinare a permeabilității
habitatelor în cazul prezenței infrastructurii majore
AURELIAN CANDREA-GRIGORAȘ

1. Introducere

Dezvoltarea continuă și presiunea vieții moderne implică
realizarea unor noi construcții în zonele naturale neafectate anterior. În acest sens, prevederile legale impun
realizarea unor studii de impact care vizează evaluarea
riscurilor asupra mediului natural, dar și monitorizarea
efectului rezultat în urma intervențiilor realizate. Modificările comportamentale ale animalelor (modificarea homerange – ului, înlocuirea culoarelor de migrație și modificarea fluxului de gene) reprezintă doar câteva moduri în
care drumurile afectează ecosistemele terestre și acvatice
(Kusak et al. 2009). Peisajul natural devine din ce în ce
mai urbanizat, drumurile, căile ferate sau canalizările de
apă devenind bariere artificiale, impermeabile uneori, cu
risc și efort ridicat la traversare (Hidalgo 2007).
Dezvoltarea infrastructurii are multe efecte pozitive asupra economiei și progresului unei țări, dar trebuie analizate mai ales efectele negative mari exercitate asupra habitatelor, speciilor, mediului și calității vieții în general.
România înregistrează una dintre cele mai ridicate valori pentru biodiversitate la nivelul Europei având o rețea
ecologică de arii protejate în dezvoltare, cu populații de
carnivore mari bine reprezentate la nivelul întregului
lanț carpatic. Acest fapt implică o responsabilitate mare
din partea statului și a comunității științifice‚ privind
menținerea și conservarea acestei bogații naturale.
Din punct de vedere istoric, abundența și distribuția
carnivorelor mari s-a redus în timp și spațiu, conservarea lor în prezent fiind interconectată cu probleme de
ordin emoțional, politic și socio-economic. Distribuția
carnivorelor mari nu se suprapune peste zonele cu
densități umane ridicate ale Europei mai ales datorită faptului că necesită prezența unor habitate de mari
dimensiuni. În cazul în care prezența lor este tolerată,
este demonstrată abilitatea acestora de a recoloniza zonele unde se înregistrează densitate umană moderată,
în proximitatea zonelor urbane (Chapron et al. 2014).
Ursul (Ursus arctos) se află în vârful piramidei trofice, fiind
o specie care necesită suprafețe întinse de habitat pentru
supraviețuire. În ceea ce privește amenințarea speciei, cel
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mai mare risc pentru acesta îl reprezintă fragmentarea
habitatelor din lanțul carpatic, cu influențe puternice asupra conservării populației de urs de pe teritoriul României.
Reducerea habitatelor manifestată mai ales prin extinderea localităților, dar și prin dezvoltarea continuă a
căilor de comunicație, a determinat prezența urșilor în
vecinătatea acestora. În asemenea condiții se impune
adoptarea unor măsuri directe și eficiente de protecție
a speciei și, de asemenea, de diminuare a distrugerii
habitatului atunci când se construiește infrastructura.
Prezența urșilor în apropierea zonelor urbanizate ar
trebui să ridice un semn de întrebare privind efectele negative exercitate de către om, iar pentru evitarea
unor astfel de situații se impune adoptarea unor măsuri
prin care să se reducă frecvența apariției exemplarelor
în aceste zone (Mertzanis et al. 2011) .

2. Efectele infrastructurii asupra faunei

Un impact major asupra populațiilor de animale sălbatice îl au atât drumurile, cât și traficul rutier. Impactul
negativ al acestora se manifestă în diferite moduri:
Pierderea habitatului ca principală consecință a dezvoltării căilor de comunicație. Dezvoltarea continuă a
infrastructurii poate genera efecte negative asupra habitatului mamiferelor, constituind un factor destabilizator
important (Olsson 2007). De asemenea, alterarea sistemului hidrologic și apariția emisiilor toxice in aer, au un
efect degradant asupra habitatul, chiar și la câteva sute
de metri de calea ferată sau autostradă (Jackson 2000).
Barierele antropice fragmentează habitatele, limitează accesibilitatea, mișcarea indivizilor și fluxul de gene
(Jackson S.D. 2000). Efectul de barieră asupra animalelor
sălbatice rezultă dintr-o combinație de factori destabilizatori, obstacolele fizice apărute și mortalitatea înregistrată
în trafic, toate reducând mișcările indivizilor de pe tronsonul infrastructurii rutiere (Seiler & Folkeson 2006). Mamiferele mari nu sunt total deranjate de prezența infrastructurii, atât timp cât traficul nu este intens și drumul
nu este împrejmuit cu gard (Olsson 2007). Efectele drumurilor asupra speciilor sunt raportate la caracteristicele
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specifice speciei, cum ar fi rata reproducerii, dieta, mărimea home range-ului sau cerințele specifice de habitat. În
condițiile dezvoltării rețelei de drumuri, efectele asupra
mamiferelor pot fi studiate si descrise la nivele diferite, de
la nivelul unui singur individ pana la dimensiunea unei
întregi populații (Olsson 2007).
Efectele drumurilor asupra izolării genetice. Reducerea fluxului de gene într-o populație, divizată de o
parte si de alta a drumului, caracterizată prin indivizi
care nu au posibilitatea de a interacționa, poate apărea
atunci când această barieră antropică persistă timp de
mai multe generații (Olsson 2007).
Modificarea comportamentului animalelor se datorează prezenței noilor factori antropici perturbatori.
Nivelul crescut al poluării fonice și activitatea antropică intensă pot deveni factori dăunători pentru speciile
sensibile (Olsson 2007).
Mortalitatea datorată coliziunilor cu autovehicule.
Efectul de mortalitate înregistrat în trafic poate varia
foarte mult între diferite specii și între populații diferite din cadrul aceleiași specii (Olsson 2007).
Creșterea ratei de exploatare de către om. Dezvoltarea rețelei de drumuri și autostrăzi, a mijloacelor de
teren de tip dirt track si ATV, facilitează accesul omului
pentru vânătoare si braconaj, contribuind sistematic la
diminuarea populațiilor de faună (Jackson 2000).

3. Metode de determinare a
permeabilității habitatelor pentru
carnivorele mari

Conservarea naturii în Europa s-a dezvoltat trecânduse de la declararea unor arii protejate de dimensiuni relativ mici, în faza inițiala, la planificarea unor sisteme
complexe de conservarea a naturii la scară continentală,
în prezent (Ardealeanu & Mirea 2009).
Astfel, se instituie conceptul de rețea ecologică – sistem
complex de arii protejate interconectate cu ajutorul coridoarelor ecologice. Acestea sunt porțiuni de habitat sub forme diferite (fâșii continue, petice succesive stepping stones,
mozaic de habitate) care fac legătura între zonele centrale
ale rețelei ecologice, permițând deplasarea organismelor
vii pentru dispersie, reproducere și supraviețuire. Permeabilitatea habitatelor determină tocmai aceste străpungeri
care permit animalelor să se deplaseze între habitatele favorabile existenţei speciei. Prin accepțiune, dacă speciile
aflate în vârful piramidei, considerate cele mai vulnerabile
la dezvoltarea societății și infrastructurii au aceasta mobilitate, se consideră că sunt îndeplinite cerințele necesare
supraviețuirii mai multor specii pe termen lung.
Determinarea permeabilității reprezintă cuantificarea efortului de deplasare a carnivorelor mari la trecerea peste căile
de comunicație (Georgeta Ionescu, comunicare personală).

Metode folosite:

a. Modelare spațială a habitatelor pentru determinarea conectivității (analiza GIS)
,,Analiza conectivității habitatelor se realizează prin studierea terenului cu ajutorul modelarii GIS (Geographic Infor-

mation System). Analiza GIS presupune suprapunerea mai
multor straturi de informații (numite layere) pe care sunt
reprezentate diverse caracteristici ale teritoriului (altitudine, categorii de utilizare a terenului, distribuția unor specii
sau habitate, rețele hidrografice, de drumuri și alte utilități,
așezări umane sau obiective industriale, delimitarea ariilor
protejate și multe altele) și, respectiv, realizarea de operații
matematice asupra acestor straturi de date suprapuse. Modelarea GIS este o reprezentare la scară redusă a unor fenomene și procese din natură, respectiv realizarea de scenarii pentru a anticipa evoluția în timp a unor situații din prezent în condițiile variației factorilor care le determină. Unul
dintre domeniile cele mai interesante în care modelarea GIS
are nenumărate aplicații de mare actualitate este ecologia
peisajului’’ (Ardealeanu & Mirea 2009).
Pentru determinarea distribuției faunei și stabilirea
culoarelor de deplasare în coridoarele ecologice, se realizează o analiza combinată dintre distribuția vătămărilor produse la traversare drumului si modelul spațial
generat în GIS. (Singleton & Lehmkuhl 1999).
b. Analiza mortalității efectivelor pe șosele
Locațiile unde mortalitatea efectivelor de faună la traversarea căilor de comunicație este mare, reprezintă
zone de conectivitate între habitate, apariția infrastructurii rutiere întrerupând fluxul normal de migrație
dintre habitate.
c. Monitorizarea utilizând camere foto-video cu
declanșare automată
Un protocol adițional de monitorizare a fost dezvoltat
folosind camere foto-video pre-programate sensibile,
IR și convenționale. Camerele inteligente, sunt metode
facile de determinare și estimare a prezenței și mărimii efectivelor de carnivore la traversarea căilor de
comunicație. Costul aplicării acestei metode variază în
funcție de durata studiului, calitatea înregistrărilor și
frecvența de amplasare a acestora în teren. Rezultatele
obținute pot fi folosite la o estimare precisă a efectivelor
si a „rutelor de migrare” (Hardy et al. 2007).
d. Monitorizarea urmelor pe traseul drumului
Urmele pot fi folosite pentru confirmarea prezenței,
confirmarea rutelor de deplasare și stabilirea numărului de indivizi. Pentru identificarea corectă a acestora și
colectarea corectă a datelor, este necesar personal calificat cu experiența în identificarea urmelor. Această
activitate se desfășoară iarna, atunci când zăpada permite identificarea precisă a speciei și estimarea corectă
a numărului de indivizi (Hardy et al. 2007). Se poate
realiza și o inventariere a urmelor în zonele de trecere
nisipoase, umede (noroi), unde terenul permite studierea amprentei.
e. Radiotelemetria și Telemetria satelitară
Studiile de radiotelemetrie pot genera date privind
mișcarea animalelor sălbatice în raport cu infrastructura (Hardy et al. 2007). De asemenea, în funcție de
specie și durata de viață a bateriei echipamentului, indivizii pot fi urmăriți ani de zile înainte și după materializarea construcțiilor rutiere (Hardy et al. 2007). Există numeroase probleme de luat în calcul atunci când se
159

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
folosesc metode de radiotelemetrie, inclusiv avizele și velopment (SOP HRD), ID134378 financed from the Euaprobările necesare, riscurile de securitate implicate în ropean Social Fund and by the Romanian Government.
capturarea și imobilizarea animalelor. Colarele cu sistem GPS (Global Positioning System) pot furniza date Bibliografie
privind locațiile animalului, la intervale pre-programa- Ardeleanu A. D., Mirea I., 2009: Modelarea GIS a unei rețele ecologice,
instrument pentru dezvoltare durabilă – ghid practic. Ed. Silvică
te, cu frecvente variabile, oferind un nivel de detaliu
Cotovelea
A., 2014: Modele predictive ale fluxului de gene în populațiile de
foarte precis al locațiilor. Aceste date de localizare GPS
carnivore mari din România. Revista de Silvicultură și Cinegetică. 34, 139-140.
pot fi descărcate de pe o platformă de date sau pot fi
Chapron, G., Kaczensky, P., Linnell, J. D. C., von Arx, M., Huber, D.,
stocate pe colar în sine (Hardy et al. 2007).
Andren, H., Boitani, L., 2014: Recovery of large carnivores in Europe’s
f. Analiza bazată pe modelarea genetică
modern human-dominated landscapes. Science, 1517.
Acest tip de analiză presupune selectarea factorilor na- Hardy, A. R., Hardy, A. R., Fuller, J., Fuller, J., Huijser, M. P., Huijser,
M. P., Evans, M., 2007: Evaluation of wildlife crossing structures and
turali/antropici care pot influența/împiedica mișcarea
fencing on us highway 93 Evaro to Polson. Transportation, 213.
indivizilor; recoltarea, localizarea și genotiparea probelor genetice; construirea unor suprafețe de rezistență la Jackson SD., 2000: Overview of transportation impacts on wildlife movement and populations. Wildlife and Highways: Seeking Solutions to an
mișcare a exemplarelor în funcție de caracteristicile ecoEcological and Socio-Economic Dilemma. The Wildlife Society, 7–20.
logice și etologice ale speciei (Manel et al. 2007, Cotovelea Jaume Hidalgo (2007) Estudi de permeabilitat del corredor d’infraes2014). În cazul infrastructurii, se propun ca măsuri de
tructures. Revista de Girona 241: 78-80;
atenuare a impactului: amenajarea de poduri verzi, tunele, Josip Kusak, Djuro Huber, Tomislav Gomerčić, Gabriel Schwaderer, Goviaducte etc. Adoptarea acestora o dată cu înființarea inran Gužvica, 2008: The permeability of highway in Gorski kotar (Croafrastructurii de transport asigură menținerea viabilității
tia) for large mammals. European Journal of Wildlife Research (2009) 55: 7–21;
populațiilor și conduce către evitarea efectelor negative Manel, S., Berthoud, F., Bellemain, E., Gaudeul, M., Luikart, G.,
Swenson, J.E., Waits, L.P., Taberlet, P. & Consortium, I., 2007: A
care apar în timp (reducerea diversității genetice datoranew individual-based spatial approach for identifying genetic discontită fragmentării populației) (Cotovelea 2014).

4. Concluzii
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Necesitatea implementării măsurilor de protecție în contextul dezvoltării infrastructurii, prezintă o importanță
majoră atât din punct de vedere economic, cât și din perspectiva conservării biodiversității la nivel național.
În vederea reducerii efectelor negative exercitate de infrastructură asupra populației de urs brun din România, se impune adoptarea unor metode de determinare
a permeabilității habitatului, având în vedere atât dimensiunea populației, cât și caracteristicile zonei unde
urmează ca acestea să fie amplasate.
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Abstract

The impact and effects of infrastructure on the brown bear (Ursus arctos).
Methods for determining the habitat permeability when major infrastructure
is present

The infrastructure development can bring important benefits to the economy and the general progress of a
developing country like Romania, but an analysis of the downsides it entails on the quality of habitats and
mammals populations is imperative. The requirement to use wildlife protection measures, in the context of
transport infrastructure development is of upmost importance, both from the economic and biodiversity conservation perspective. The brown bear is situated on the top of the trophic pyramid, being the most suitable
for studying. The highest risk is represented by the Brown bear habitat and population fragmentation from the
ecological corridors, with powerful influence on the entire population of brown bear from Romania. The establishment of suitable and feasible solutions for the construction of ecoducts is based on studying the effects of
the infrastructure on wildlife and by choosing the best methods for determining habitat permeability for large
carnivores.
Keywords: permeability, bear, infrastructure, ecological corridors, habitat fragmentationa
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Drumuri forestiere

Transfăgărăşanul – cronica unor evenimente şi
coincidenţe trăite
AUREL UNGUR
Transfăgărăşanul este şi rămâne drumul cu cele mai impresionante imagini, pline de farmec şi mister al sălbăticiei pădurii şi naturii, pe care l-am cunoscut în cursul vieţii.
Cronica construirii acestui drum am trăit-o participând
personal la evenimente și coincidenţe imprevizibile,
dar fericite.
Prima „coincidenţă” s-a petrecut în zilele de 23-26 august 1953, când, în loc să rămân la tribună pentru manifestaţia oficială de 23 August la care eram invitat, ca
ministru adjunct la Ministerul Gospodăriei silvice, am
pornit spre păduri şi munţi şi am parcurs masivul Făgăraşului, plecând de la Curtea de Argeş cu trenul forestier până la Cumpăna, de aici călare, însoţit de pădurar,
până în golul alpin, de unde, singur, cu arma de vânătoare, am urcat până la stână, unde am rămas peste noapte
ca oaspete al ciobanilor, iar în ziua următoare am trecut
creasta muntelui, am ajuns la cabana Bâlea, de unde am
coborât la Glăjăria-Cîrţa, punctul final al programului.
Cu ocazia unei analize a activităţii conducerilor direcţiilor silvice, la care a participat ca invitat de onoare şi cunoscutul om de ştiinţă, silvicultorul Marin Drăcea, i-am
povestit parcursul trecerilor mele peste munţi dintr-un
bazin forestier în bazinul de pe celălalt versant, subliniind că trecerea peste munte face parte din stilul activităţii de control în teren, insistând asupra frumuseţii
Munţilor Făgăraş. M-a aprobat şi m-a sfătuit ca la fiecare trecere să iau o pietricică şi să-mi fac o colecţie personală a acestor deplasări. Am neglijat acest sfat şi, în locul unei asemenea colecţii, pot prezenta şi vorbi despre
sutele de drumuri forestiere în execuţie sau proiectate
pe care le-am marcat pe cele 30 de planşe ale Ghidului
Automobilistului, editat de Ministerul Transporturilor.
A urmat a doua „coincidenţă”, după 10 ani. În 1962,
am condus o delegaţie de ingineri forestieri pentru o
vizită de documentare în Austria, pe problema silviculturii, a dotării cu drumuri a pădurilor şi pe probleme
comerciale. Vizita delegaţiei a fost organizată de dr. Alfons Gherbach, ministrul de Interne, care răspundea de
păduri şi de dr. Neuerbergher, consilierul guvernului
pentru păduri, iar ca translator, a fost însărcinat un
inginer silvic care a fost şef la un ocol silvic din Bucovina. Acesta mi-a tradus toate intervenţiile, după care

comenta „le spun mereu colegilor ce păduri avem noi în
România, dar ei nu mă cred. La anul, împlinesc 70 de
ani, ies la pensie şi o să mă întorc în Bucovina”. Documentarea a durat 10 zile, timp în care am vizitat instituţii silvice, dar şi societăţi comerciale, încheind şi un
contract pentru o fabrică de plăci aglomerate, cu plata
în lemn, firma austriacă angajându-se să livreze o fabrică similară cu a sa, ceea ce s-a şi realizat. Delegaţia
noastră era constituită astfel încât să poată răspunde
angajamentelor asumate şi era formată din N.H. Ionescu, directorul Institutului de proiectări pentru drumuri
şi obiective industriale, directori C. Cristescu pentru
industrie, Caisan – exploatarea şi livrarea lemnului şi
directorul Planificării Şt. Pârvulescu. Pentru drumuri
am convenit şi am primit asistenţa tehnică a specialiştilor în proiectarea şi tehnologia de execuţie.

Fig. 1. Delegaţia Ministerului Economiei Forestiere la târgul din Klangerfurt, Austria, 9-19 august 1962 – vizită de documentare.
În imagine: A. Ungur, şeful delegaţiei române, între dr. Alfons Gerbach,
ministru cancelar, consilierul pentru păduri, dr. Neuerberger.
În continuare: N. Ionescu, C. Cristescu, V. Caisan, Şt. Pârvulescu

Vizita delegaţiei s-a încheiat cu deplasarea pe drumul
alpin care deschide Alpii austrieci şi face legătura între
regiunea Carintia şi Salzburg. În raportul întocmit precizăm: „prezintă un interes deosebit cu privire la felul
cum a fost rezolvată problema transporturilor, atât din
punct de vedere turistic, cât şi agricol şi forestier […]
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porneşte din localitatea Wrukler […] atinge cota maximă la punctul Hoctor – 2.567 m şi coboară la Bouck
[…] conducerea traseului [...] exemplu pentru drumurile
de interes turistic”. Traseul acestui drum m-a impresionant, atât prin peisaje alpine, gheţarul activ GrossKlokner, dar şi prin miile de maşini cu turişti ce treceau
zilnic, în ambele sensuri. Am notat şi date tehnice şi
de risc, durata execuţiei, numărul de morţi etc. Această
vizită ne-a determinat să propunem construcţia unui
drum peste munţi, iar când am făcut această propunere
aveam în vedere traseul peste Munţii Făgăraş, pe care
l-am parcurs în urmă cu zece ani şi pe care se desfăşurau construcţii de drumuri forestiere de amploare, atât
pe versantul sudic, cât şi pe vesantul nordic.
Raportul a fost trimis la Guvern, la Comitetul de Stat al
Planificării, fiind susţinut de către membrii delegaţiei.
Aceştia, în cunoştinţă de cauză şi prin funcţiile pe care
le deţineau, au avut un cuvânt hotărâtor în respectarea
traseului stabilit pentru Transfăgărăşan pe toată durata proiectării şi execuţiei.
A treia „coincidenţă” a avut loc în anul 1966, când
drumurile forestiere de contur ale lacului de acumulare
Vidraru erau date în funcţiune şi se lucra intens la accesibilizarea pădurilor de pe versanţii Munţilor Făgăraş.
Posibilitatea realizării Transfăgărăşanului era evidentă.
Am plecat cu ing. Mihai Ionescu, proiectantul drumurilor de contur ale lacului de acumulare, şi împreună am
trecut peste munţii Făgăraş, pe traseul parcurs în urmă
cu 14 ani. Am insistat să fie respectat acest traseu, iar
pe versantul sudic să nu fie alterată dantelăria pe care o
forma căderea apelor din cele 5-6 cascade, iar în nord să
fie evitată zona pârtiilor de schi.
Apoi, cu ing. H. Ionescu, remarcabilul şi autoritarul director al Institutului, am stabilit să întocmească de urgenţă studiul şi fazele următoare de proiectare, în care
să se respecte traseul stabilit, iar pentru modificări
majore să facem deplasări în teren. Au fost dispute pe
diferitele variante „mai uşor de realizat şi mai eficiente”,
dar acestea nu au fost acceptate.
În octombrie 1966 se aprobă studiul Dezvoltarea reţelei de transporturi în bazinul Capra, cu trecerea
peste Munţii Făgăraş în bazinul Bâlea. Se trece la întocmirea proiectelor de execuţie pentru întreg traseul.
Pe versanul de sud, curând, se ajunge până la păşunile
din golul alpin, iar în nord, în apropierea lor.
În anul 1968, la Bâlea Lac se face o nouă avizare a studiului şi proiectelor de execuţie deja întocmite, cu participarea delegaţilor Sfaturilor Populare ale regiunilor
Argeş şi Braşov, care s-au angajat să asigure fondurile
pentru construcţia drumurilor în golul alpin. Dar timp
de 2 ani s-au purtat discuţii cu cele două regiuni, fără să
se obţină vreun rezultat.
A patra „coincidenţă”. În anul 1969, la reorganizarea
Ministerului Industriei Lemnului, ia fiinţă Grupul de
Întreprinderi pentru Construcţii Forestiere Braşov.
Această formă de organizare (cu denumirile ulterioare)
grupează Întreprinderile pentru Construcţii Forestiere
sub comanda unică a unui Trust, cu o conducere fermă,
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având în subordine Antreprizele Buzău, Bucureşti, Caransebeş, Cluj, Deva, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, cu
şantierele lor, conduse de profesionişti capabili să construiască în continuare drumurile forestiere, ca principal
obiectiv al activităţii lor, dar să realizeze şi construcţia
unei lucrări de importanţa şi măreţia Transfăgărăşanului.
„Coincidenţa” decisivă este hotărârea participării
regimentelelor de geniu la construcţia Transfăgărăşanului. În anul 1969, C.C. al P.C.R. hotărăşte ca lucrările pentru Transfăgărăşan să fie realizate cu concursul
regimentelor de geniu ale armatei. A fost o hotărâre
politică pe considerentul că regimentele de elită ale trupelor de geniu trebuie instruite prin construcţii tehnice,
nu trimise la cules porumb, ca cele de infanterie.
Alegerea Transfăgărăşanului pentru instruirea trupelor
de geniu a fost determinată de faptul că exista o documentaţie tehnică completă şi că în pădurile de pe traseu erau
lucrări în curs, ce aşteptau să fie continuate. A mai fost
şi şansa că drumul forestier de legătură Cerna-Herculane
– Câmpul lui Neag, mult mai uşor de realizat, avea documentaţii incomplete şi se impuneau şi restricţii cu privire
la trecerea prin rezervaţia Retezat, aşa că nu a fost agreat.
A fost o hotărâre imprevizibilă, luată când legătura între drumurile construite pe versantul sudic cu cele de pe
versantul nordic era blocată din lipsă de fonduri şi nu se
întrevedea o rezolvare imediată. Realizarea Transfăgărăşanului ca drum turistic internaţional de nivel mondial n-ar fi fost posibilă fără contribuţia trupelor de geniu,
care au participat, fără plată, la realizarea terasamentelor, derocărilor, suprastructurii, a producerii agregatelor minerale, a transporturilor ş.a. De asemenea, s-a
furnizat mână de lucru pentru executarea tunelului şi a
unor lucrări de apărare-consolidare. Trupele de geniu, în
afară de o disciplină model, erau conduse la toate nivelurile de cadre militare, ingineri constructori, chimişti ş.a.
bine pregătiţi profesional, iar soldaţii, prin comandanţii
lor, au demonstrat o organizare a muncii ireproşabilă.
Pe parcursul acestei colaborări, au conlucrat circa 600
de militari şi 300 de specialişti – ingineri, tehnicieni,
maiştri – cu înaltă calificare, ai Trustului de Construcţii
Forestiere, aceştia din urmă asigurând asistenţa tehnică
şi executarea de viaducte şi poduri.
Comandantul Trupelor de Geniu care a organizat şi condus lucrările a fost generalul-locotenent Vasile Şlicariu.
La câteva zile după ce am aflat de Hotărârea C.C. al P.C.R.,
am avut prima întâlnire cu acest competent,omenos şi
distins general. De la început s-a stabilit o conlucrare
care s-a sudat şi cu o prietenie ce a durat până la plecarea lui dintre noi. Primele dicuții au constituit și un
vast schimb de opinii privitor la desfășurarea acestei
complexe lucrări. I-am comunicat că vom păstra structura de organizareversant sud și nord – și am detaliat
sarcinile ce ne reveneau pentru organizarea șantierelor
și primirea detașamentelor de militari.
La construirea Transfăgărăşanului erau angajate şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Apărării Naţionale,
iar ca beneficiar, Ministerul Turismului.
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Contribuţia la proiectare şi-a adus-o Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Industria Lemnului – I.C.P.I.L.,
director ing. H. Ionescu, ing. şef Sasu Ştefan, proiectant
pentru întregul studiu şi traseu fiind ing. Mihai Ionescu, apoi pe versantul nordic, până în 1963, ing. Vasile
Lazăr, şi apoi ing. Mihai Guţu şi Aurel Amzică, şi Alexa
Boris pentru apărări contra avalanşelor.

Realizarea celui mai important drum turistic din România, considerat drumul turistic cel mai impresionant din
Europa şi o realizare printre primele din lume – „the best
road in the world”, după cum apreciază publicaţia „Top
Gear”, se datorează existenţei profesioniştilor, ingineri
şi tehnicieni din proiectare şi execuţie şi personalului
calificat de la şantierele de construcţii care au construit drumurile forestiere pentru accesibilitatea pădurilor
de pe versantul de sud şi nord ale munţilor Făgăraşului.
Activitatea a continuat şi s-a intensificat după ce armata
a fost angajată în executarea lucrărilor şi fondurile necesare pentru a stabili legătura între aceste drumuri forestiere şi pentru modernizarea lor au fost aprobate.
Dar cea mai mare surpriză din istoria acestui drum apare în perioada de după darea în funcţiune, când nenumărate agenţii specializate în turism şi în construcţii
de drumuri au declarat Transfăgărăşanul ca fiind cea
mai importantă lucrare de drumuri alpine de interes
turistic, situându-l pe primul loc în lume.
Situri, emisiuni, ziare, reviste precum netnews.ro, „TOP
GEAR” – BBC, Wikipedia, Wallstreet.ro, ziarul Gândul,
www.istoria.ro etc. fac referiri la acest drum, pe care îl
Fig. 2. Poarta Geniştilor. Inscripţia de pe placă: „Înfruntând greutăţi
declară „Cel mai frumos drum din lume” (TOP GEAR),
deosebite, trupele de genişti ale armatei române au deschis drumul
„Oferă
o panoramă universală”, „Cel mai spectaculos
Transfăgărăşan străpungând această zonă în martie 1971. În amintidin
lume”,
„Cea mai periculoasă autostradă din lume”,
rea evenimentului, bravii genişti, care s-au dovedit mai tari decât stân„Cel
mai
riscant
drum din lume” etc., iar în final site-ul
ca, au denumit acest loc „Poarta Geniştilor”. Foto: F. Amzică
carsroute.com înscrie Transfăgărăşanul pe primul loc
în topul celor 15 mai frumoase şosele din lume.
În august 2010, pe coperta din faţă a revistei în limbă
engleză SKY, a companiei aeriene Delta, a apărut însemnarea-reclamă „Great Drives” (Drumuri minunate),
urmată de precizarea „13 drumuri superbe care merită
osteneala de a fi vizitate”. Între ele apare şi Transfăgărăşanul, cu o fotografie a Căldării glaciare secundare a
bazinului Bâlea, iar artistul fotograf a surprins „armonica” a şase serpentine, desfăşurate pe 1,5 km. Întregul
peisaj are un farmec deosebit.

Fig. 3. Colegi şi prieteni: ing. Aurel Amzică şi ing. Mihai Ionescu

Fig. 6. Transfăgărăşanul

În anul 2009, englezii de la Top Gear au declarat Transfăgărăşanul drept cea mai frumoasa şosea din lume, iar
pe site-ul carsroute.com, aşa cum am menţionat mai
sus,
Transfăgărăşanul este „cea mai frumoasă şosea din
Fig. 4-5. Proiectarea Transfăgărăşanului. Stânga: ing. Ioan Cazan cobolume”.
rând pe coardă. Dreapta: ing. Ioan Cazan şi lt. Almăjan
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Poziţia secundă este ocupată de trecătoarea Stelvio
din Italia. Înainte de a descoperi Transfăgărăşanul, cei
de la Top Gear au preferat această şosea din Alpii italieni, situată la o altitudine de 2.757 metri.
Pe locul 3 este şoseaua Lysebotn din Norvegia, drum
considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri
din Europa (27 de curbe de 180 grade şi tunelul cu o
lungime de 1,1 km).
Restul şoselelor din topul carsroute.com: 4. Drumul
montan Jebel Hafeet, Emiratele Arabe Unite; 5. Col
de Turini, Franţa; 6. Trecătoarea Los Caracoles,
munţii Anzi, Chile – Argentina; 7. Trecătoarea San
Bernandino, Elveţia; 8. Şoseaua Guoliang, China;
9. Trollstigen, Norvegia; 10. Şoseaua Yungas de
Nord, Bolivia; 11. Trecătoarea Oberalp, Elveţia; 12.
Şoseaua Atlantic, Norvegia; 13. Iroha-zaka, Japonia; 14. Şoseaua Red Rock, SUA; 15. Autostrada
Overseas, SUA.
Concomitent cu recunoașterea și afirmarea importanței
ca realizare mondială a Transfăgărășanului au apărut şi
afirmaţiile nefundamentate cu privire la conceperea şi
modul de realizare a acestui drum.
Cei care nu au cunoscut istoria construcţiei Transfăgărăşanului şi nici semnificaţia drumurilor strategice
militare continuă să afirme că această construcţie se
datorează „ideii geniale” a lui Nicolae Ceauşescu de a
construi un drum strategic militar prin care armata din
Ardeal să treacă operativ în partea de sud a ţării în caz
de necesitate. Această afirmaţie este o aberaţie, întrucât
erau variante cu treceri mai uşoare, la cote reduse, care
au fost respinse tocmai pentru că nu respectau spectacolul turistic.
În literatura de specialitate şi turistică acest fals istoric
se menţine şi se popularizează în ţară şi peste hotare.
De exemplu, pe Wikipedia, în Istoria drumului Transfăgărăşan, se afirmă că Transfăgărăşanul a fost construit la iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu, ca urmare a
invaziei Cehoslovaciei din 1968 de către trupele sovietice şi uşurinţei cu care acestea ar fi putut fi blocate sau
atacate în trecerile existente între Transilvania şi Muntenia, dacă ar fi fost cazul.
Numeroase articole care nu redau realitatea cu privire la
conceperea şi construirea acestui drum au fost scrise de
ziarişti de la Jurnalul Naţional şi alte ziare, organe de
presă, ca Evenimentul zilei, Revista Forţelor Terestre etc.
În perspectiva valorificării ca obiectiv turistic de importanţă naţională, trebuie subliniat faptul că mai sunt
multe drumuri turistice în Elveţia, Franţa, Germania,
Finlanda, Norvegia şi în alte ţări din Europa, dar frumuseţea lor glacială şi interesul mercantil nu se pot
compara cu peisajul sălbatic, pasiunea şi misterul pe
care ţi le inspiră masivul munţilor Făgăraş.
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Cazanele montane adiacente Transfăgărăşanului –
Podragu, Sâmbăta, Arpaşul – sunt încă deosebit de bogate în vânat. S-ar putea constitui un parc natural în
care turiştii, pe poteci prestabilite, fără puşcă, dar cu
aparate de filmat şi fotografiat, ar putea imortaliza baletul caprelor negre, boncănitul cerbului sau cântecul
şi rotitul cocoşului de munte în perioada împerecherii,
turmele de mistreţi în căutarea jirului sau urşii la culesul zmeurei. Un asemenea parc ar fi un unicat în Europa. Potenţialul piscicol al lacului de acumulare Vidraru
şi al apelor ce deversează în lac este excepţional. La o
partidă de pescuit sportiv în lac, din barcă, se pot prinde păstrăvi de 2-5 kg, iar din fauna bogată de la coada
lacului sau în apele adiacente, nenumăraţi păstrăvi. O
amenajare şi dotare adecvată ar revitaliza industria turistică a României.
În locul proiectului Parcul Dracula, iniţiat de Ministerul Turismului, am propus ca amplasarea parcului să se
facă în cetatea Făgăraşului (sau în apropiere, sau chiar
pe traseul Transfăgărăşanului). Pe traseu întâlnim cetatea lui Vlad Ţepeş de la Poienari, Barajul şi lacul de
acumulare Vidraru, cu baze de canotaj, cascadele Mioarei, Berbecului şi altele, lacuri glaciare, tuneluri de lungime de 847 m la cota de 2400 m, având în apropiere
vârfurile Moldoveanu şi Nehoiu. Pe versantul nordic întâlnim lacul Bâlea, pistele de schi, telefericul, Cascada
Bâlea, localitatea Cîrţa, de unde un ţăran român a mers
pe jos până la Roma. Pădurile de fag şi molid şi păşunile
alpine, bogate în vânat, îmbracă ambii versanţi. Zona
Făgăraşului şi Transfăgărăşanul rămân obiective turistice capabile să atragă milioane de vizitatori din ţară şi
străinătate.
La aniversarea a 40 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului, în lucrarea Transfăgărăşanul – cel mai
important drum turistic din România, una din minunile lumii, „the best road in the world”, în curs de
editare, scrisă de cei care au participat la execuţia şi
proiectarea drumului, s-a căutat să se facă o prezentare
obiectivă a istoriei acestei realizări deosebite a proiectanţilor şi constructorilor români, fără să se apeleze la
efecte de presă pentru a-i impresiona pe cititori.
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Literatură silvică

Țara Vrancei – în anul 1947
Portret în alb și negru – la răscruce de epoci
ION MUNTEANU
Având în vedere situația specială a Vrancei, una dintre
cele mai sărace regiuni din țară, precum și nevoia de a face
ceva pentru îmbunătațirea traiului populației, din acea
zonă, totodată luând în considerare caracterul său predominant forestier, 54,8% din suprafața sa fiind ocupată de
păduri, în Vrancea propriu-zisă, iar în ținuturile limitrofe 72,9% în bazinul Milcov și 72,7% în baziunul
Șușiței. Ministerul Agriculturii și Domeniilor (MAD)
prin decizia ministerială nr. 1109/ 1947, publicată în Monitorul Oficial nr. 184 din 13 august 1947 constituie: ”
Comisia de cercetări pentru ameliorarea condițiilor
economice si sociale din Vrancea”. Acesată comisie era
compusă din 13 specialiști de seamă și cuprindea toate
domeniile de activitate din Vrancea și zonele adiacente.
Atenția de care s-a bucurat această problemă s-a concretizat în 13 rapoarte pe activități, însumând 400 de pagini
bine documentate cu tabele, hărți, diagrame și propuneri.
În sine, materialele reprezintă o fotografie fidelă a
situației economice și sociale a Vrancei, la nivelul
anului 1947, deci un portret în alb și negru încă nealterat

de perioada comunistă. Sunt cuprinse în aceste rapoarte
elemente demne de a fi menționate în orice monografie a
unei localităti ca: suprafațe agricole cultivate, număr de
pomi fructiferi pe specii, animale, școli, elevi, bogăția solului și subsolului, starea de sănătate a populației, industrie, căi de comunicație etc. și nu lipsește suprafața păduroasă, sistemul de proprietate și firea vrânceanului așa
cum l-au văzut raportorii în mediul lui natural de viaţă.
Este interesant de spicuit din acest amplu material
de cercetare elaborat în anul 1947 și de comparat cu
situația actuală din regiune, progresele sau regresele, acum la inceput de mileniu trei. Însă chiar redarea
succintă a unor elemente din aceste rapoarte, reprezintă un bun prilej de reflecție și mobilizare pentru o
îmbunătațire cu adevarat a condițiilor de economice și
sociale din Vrancea.
Iată elementele de suprafață totală și pe natură de culturi din teritoriul Vrancei propriu-zise, cât și zonele limitrofe, așa cum le-a găsit comisia la data respectivă.
(Anexa 1)

Tab. 1. Situația actuală pe natură de culturi din teritoriul Vrancei și ținuturile limitrofe în anul 1947

Păduri și goluri alpine
Fânețe
Pășune
Teren arabil
Livezi și pomi
Vii
Terenuri degradate
Vatră de sat, drumuri
Total

VRANCEA-propriu-zisă
Ha
%
74.770
54.8
12.608
9.2
16.094
11.8
5.225
3.9
780
0.5
253
0.2
7.772
5.7
19.952
13.9
136.554
100.0

B.H Șușița superior
Ha
%
17.604
72.7
2.797
11.2
2.444
10.2
924
3.8
97
0.6
1
119
0.6
219
0.9
24.205
100.0

B.H Milcov
Ha
%
20.313
72.9
2.121
72.9
2.548
7.6
918
9.1
115
3.3
7
1.786
6.4
67
0.3
27871
100.0

Total general
Ha
%
112.687
59.7
17.526
9.3
21.086
11.2
7.063
3.8
992
0.5
261
0.1
9.677
5.1
19.338
10.3
188.630
100.0

Sursa: MAD = Comisia de Cercetări pentru ameliorarea condițiilor economice și sociale din Vrancea – anul 1947

Care sunt limitele Vrancei propriu-zise?

punct de vedere geografic, regiune care este brăzdată
de albia râului Putna cu afluenții săi Zăbala și Năruja;
Ținutul Vrancei ocupă partea de sud-vest a județului
iar Vrancea propriu-zisă-fig. 1. – care a a păstrat veVrancea, de la Curbura orientală a Carpaților, fiind piachea așezare răzășească (cel puțin până în anul 1947)
tra de hotar între Moldova, Muntenia și Transilvania.
este compusă din comunele: Bârsești, Colacu, Găuri,
Aceasta este formată dintr-o depresiune în formă
Herăstrău, Năruja, Negrilești, Nereju, Nistorești,
de căldare și de o regiune de dealuri și munți care
Paltin, Păulești, Spinești, Spulber, Tichiriș,
îl încing ca un brâu, determinând-o astfel bine din
165

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
Tulnici, Valea Sării, Vidra, Vrâncioaia (în total 17
comune). La acestea înglobându-se pentru prezentul
studiu și bazinul Vizanțului, afluent de stânga al Putnei cu comunele Vizantea, Inești și Găuri.
Relieful acestui ținut cuprinde trei forme de bază: La
vest – munții propriu-ziși care îl delimitează de
Transilvania; La est culmile subcarpatice, cea mai
exterioară dintre acestea, cea mai înaltă fiind Măgura
Odobeștilor (996m). Prin urmare, Munții Vrancei care
se desprind în masivul Lăcăuțul (1777m) și până în Fig.
1. Harta judeţului Putna cu delimitarea ţinutului Vrancea “propriu-zisă” Măgura Odobeștilor, includ o depresiune, întocmai ca un uluc, având o lungime de
peste 60 km și o lărgime variind între 2 și 13 km.

Aceste două ieșiri laterale au determinat atât pe vrânceni, cât și pe locuitorii celor două regiuni alăturate, să
aibă legaturi strânse și o viață socială și economică.

Unicitatea depresiunii Vrancei

Depresiunea Vrancei nu se prezintă cum poate și-ar inchipui-o cei ce nu o cunosc, drept o depresiune plană de tipul
câmpiilor. Situată la o altitudine medie de 600 – 700 m,
ea are o înclinare pe de o parte de la vest la est, și pe de
altă parte de la sud spre nord, dar denivelată cu 250 –
400 m față de regiunile muntoase ce o înconjoară. Totodată, depresiunea Vrancei are niște escorațiuni în interiorul
ei care arată stadiul înaintat de modelare și degradare în
care se găsește din pricina eroziunii apelor. Râurile Putna,
Năruja și Zăbala, impreună cu afluenții lor au împărțit și
fragmentat marea regiune în subdepresiuni, aceste ape
având astăzi talvegurile (fundul albiei) foarte joase față
de nivelul malurilor ale depresiunii propriu-zise.
De pildă, de-a lungul Putnei –fig. 3 – diferența de altitudine intre suprafața regiunii și talveg este de 172 m la
Tulnici și 220 m la Bârsești, iar Zăbala are mai mult de
258 m la Nereju și și 298 la Năruja.

Fig. 1. Harta judeţului Putna
cu delimitarea ţinutului Vrancea “propriu-zisă”

Această depresiune a dat posibilitatea oamenilor să se
așeze aici din timpuri străvechi și fiind închisă aproape
ermetic, populația Vrancei a desfășurat un anumit mod
de viață cu totul diferit de oricare alt ținut locuit de români. Ieșirea cea mai lesnicioasă către restul tării a constituit-o (și o mai constituie și astăzi) Valea râului Putna. În afară de această ieșire principală mai sunt două
ieșiri laterale, una pe la nordul depresiunii, pe la Soveja,
pe unde se pătrunde în bazinul hidrografic al Șușiței –
fig. 2 – spre Panciu – Mărășești și o alta pe la sud-vestul
depresiunii, prin Valea Milcovului, spre Odobești.

Fig. 2. Bazinele hidrografice Şuşiţa şi Putna
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Fig.3. Eroziunea apelor, în decursul vremii, a fragmentat puternic regiunea Vrancei, împărțind-o în subdepresiuni, cu mari diferențe de nivel
între crestele acestora și fundul apei

Opera de degradare a apelor a fost înlesnită, între altele și de acțiunea de distrugere de către om prin
desființarea pădurii pentru a-și face loc de casă, pentru
culturi agricole, fânețe, livezi și pășuni. Izolați de restul
lumii au fost nevoiți să răscolească pământul, de-a lungul timpului ca să-și poată însămânța plantele agricole
pentru hrana lor. Constituția geologică a solului vrâncean a înlesnit și mai mult alunecările de strate din cauza înclinării lor sau alternanței de straturi permeabile
cu altele nepermeabile pentru apă-fig.4.
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Fig.4. Coastele munților friabile, nesusținute de vegetație și datorită
straturilor de sol înclinate, alternând unele permeabile cu altele impermeabile față de apă, alunecă cu arbori cu tot, ân urma ploilor torențiale,
blocând valea și colmatând drumurile forestiere (Anul 1970)

Izolarea, lipsa terenurilor pentru culturi agricole, substratul petrografic ca și profilul psihologic
al vrâncenilor, toate la un loc, au făcut ca aceștia
să o ducă greu și să facă mari eforturi pentru a se
descurca în viață.
În anul 1947, Vrancea propriu-zisă avea o populație de
32.738 locuitori, iar in bazinul superior al Șușiței, deci
Soveja și Câmpuri, 7781 locuitori și în bazinul hidrografic Milcov, trăiau 6955 locuitori. Referindu-ne numai la
populația din Vrancea propriu-zisă specialiștii din comisia de cercetări a MAD, comparând alimentele produse local de către vrânceni, care din cauza izolării regiunii nu se puteau aproviziona din magazinele orașelor
– cât și necesarul de calorii pe cap de locuitor – au ajuns
la concluzia, deloc îmbucurătoare, că la nivelul anului
1946, populația vrânceană era subnutrită având
asigurat numai 58% din necesarul de calorii.
Situația forestieră în Vrancea propriu-zisă
După cum s-a arătat în Anexa 1, din teritoriul Vrancei
propriu-zise 54,8% reprezintă păduri, poieni și goluri
de munte, adică 74770 ha, dar pădurile singure atingeau numai 57592 ha, restul de 17178 ha fiind poieni și
goluri alpine.
Inițial însă, tot ținutul trebuie să fi fost ocupat cu pădure, dar așezarea omului aici a dus la desființarea
aproape completă a pădurii în depresiune. La data
analizei (1947), pădurea se mai găsea, în cea mai mare
parte doar în zona muntoasă de la vest de depresiune și
ceva pe dealurile înalte, intra și extra carpatice.
Pe natura de proprietate aceasta aparținea:
»» Persoanelor particulare, inclusiv Valea Neagră 11807
ha – 20,5%
»» Moșneni 45785 ha – 79,5%
»» Deci pădurile moșnenești dădeau caracterul specific
al populației în Vrancea, pe bazinete hidrografice, fiind împărțite astfel :
»» B.H. Putna – 25647 ha – 44,5%;

»» B.H Zăbala – 16085 ha – 29,3%;
»» B.H Năruja – 15860 ha – 26,2%
Cea mai mare parte a arboretelor valoroase ale
moșnenilor au fost tăiate de către Societățile forestiere cu capital străin și anume: Societatea Tișița, în
special în pădurile din bazinul superior al Putnei, cu
afluenții săi Tișița și Lepșa, iar societatea de la Comandău de lângă Covasna a doborât materialul lemnos
din bzinetele Zăbala și Naruja.
Aceste societăți, pentru a-și mări câștigul, au exploatat
în stil colonial, adică suprafețele păduroase au fost
tăiate ras din care s-a scos tot ce era rășinos, bun,
fără a se face regenerări conform înțelegerilor
contractuale, iar din fag luau numai ce era bun și
se putea exploata rentabil.
Acțiunea de distrugere și depreciere a acestor păduri
taiate de societățile forestiere sus amintite, a fost continuată de către vrânceni prin pășunarea intensă cu vitele
a semințișului eventual instalat, prin inciendieri dese și
pe mari suprefețe, cauzate de persoane certate cu legea și
propagate de vânt. Exploatarea pădurii era tot atât de distrugătoare ca și cel al societățiilor străine: moșneanul
se ducea în pădure și tăia după bunul său plac, mai
ales în locurile cele mai accesibile, care erau secătuite deja. Încerca brazii și molizii și care îi erau
pe plac îi dobora, dar nu cum ar fi trebuit, ci de la
o înălțime de 1 – 1,50 m ca să nu se aplece cu ferăstrăul manual sau cu toporul. Dacă se întâmpla ca
arborele doborât să nu corespundă dorințelor sale,
îl lasa să putrezească și dobora altul.
Debitarea în scânduri a acestor arbori o facea, de cele
mai multe ori la pădure sau în satele de baștină, în ferăstraie de apă în stil țărănesc care dădeau un randament scăzut și produse inegale ca grosime, acesta constituind la rândul său un sistem de debitare dintre cele
mai risipitoare. Menționăm că în perioada anilor 1934
– 1944, în Vrancea au existat 87 de asemenea ferăstraie
de apă cu câte o singură pânză instalate pe toate văile
cu apă îndestulătoare ale Vrancei ca să miște o roată de
apă și cu pădure în preajmă.

Dreptul de proprietate în Vrancea
răzășească

În ținutul Vrancei a domnit din vechime și încă mai
domnea și în anul 1947 „obiceiul pământului” întruchipat în formula „vrânceanul se naște și moare cu
dreptul lui”. Această regulă indică starea de indiviziune
care arată că prin ea „fiecare nou născut capătă un
drept al său în averea comună, drept care se stinge o dată cu moartea sa, nefiind transmisibile ”.
În Vrancea erau însă și proprietăți divizate individual,
dar numai cele din vatra satului, care erau de altfel și
transmisibile. Restul însă, pădurile sau „munții” cum
le numeau generic vrâncenii, ca și pășunile din jurul satului erau indivize și guvernate de formula de mai sus.
În privința munților și pășunilor s-a ajuns cu începere
din 1735 – 1814 la o împărțire a lor, însă numai pe sate,
știindu-se de fiecare sat chiar până în 1947 și după, ce
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munte sau munți le aparțin și se folosesc în comun.
Felul în care s-au exploatat aceste bunuri comune a lăsat foarte mult de dorit, ducând la ruinarea unei imense
bogății: „pădurile, cu terenul de sub ele căci în virtutea acestui obicei al pământului, fiecare vrâncean se socotea că este îndreptățit, fară a avea cineva dreptul de a-l opri să intre în pădure oricând
și în orice parte a muntelui care ținea de satul din
care făcea parte și să taie oricât ar vrea şi în orice
condițiuni”.
O dată cu promulgarea Codului Silvic din 1910 – pornind de la dreptul comun asupra pădurilor, s-a căutat să
se constituiască și în Vrancea, obștea sătească, pentru
a se introduce ordinea în tăieri, dar nici după 40 ani,
adică în anul 1947, de la aplicarea acestei legi, prea mari
progrese nu s-au înregistrat, existând obști și consilii
de administrație, doar cu numele.
În continuare, vrâncenii au stăpânit munții în devălmăşie și s-au condus ca și în trecut, după legile
lor și cu judecătorii lor și nu au primit de la Domnie nici porunci, nici judecători. Dacă încerca
Ocârmuirea, Statul, Instituțiile silvice să pună o
oarecare stavilă în exploatarea irațională a pădurii, vrâncenii se plângeau la Domn că „i-a scos
din obiceiul lor”. În schimb, spoliatori nemiloși, în
fruntea unor societăți de exploatare de păduri care doborau arborii în sistem colonial, cărora vrâncenii le-au
vândut vremelnic dreptul lor, pe mai nimic, au distrus
avutul lor, iar majoritatea populației din zonă a trăit în
continuare, în promiscuitate și bănuială de boli sociale, neîndestulați de veniturile infime ce le serveau din
exploatarea abuzivă a unor întinse suprafețe de păduri.
Comisia ministerială, constituită în anul 1947 pentru
Cercetări și ameliorare a condițiilor economice și sociale din Vrancea, pe această temă a pădurilor, ajunge
la concluzii deloc îmbucurătoare în ceea ce îl privește
pe vrânceanul acelor vremuri, dar poate, și cu oarecare
admirație față de comportamentul său, spunând: „Cu
toate acestea, vrânceanul a rămas și pe mai departe cu mândria și independența sa și cu neîncrederea și refractorismul său intransigent față
de orice încercare de schimbare, de îmbunătățire
a situației lui economice și sociale”.

Eroziunea a fost înlesnită și mai mult prin alunecările de
straturi foarte frecvente în regiune și din cauza alternării acestor straturi permeabile cu altele impermeabile și
a înclinării lor, formându-se cu ocazia ploilor torențiale,
planuri înclinate de alunecare, a solului greoi și îmbibat
cu apă. Priveliștea pe care o ofereau dealurile din stânga
Putnei, începând de la Negrilești și până la Tichiriș, era
una dintre cele mai impresionante, totul fiind distrus
de ape și unde nu a mai rămas decât roca mamă.
Prin cultura porumbului și a altor cereale pe coastele
dealurilor pe care vrânceanul s-a încăpățânat a stărui
să-l execute, conform obiceiului moștenit din strămoși,
a făcut ca demult să curgă la vale stratul fertil de
humus al solului, o dată cu apa ploilor, ca adevărate pâraie de noroi. Astfel, toată depresiunea Vrancei
era în 1947, ruinată de eroziune, iar pecinginea degradării solului s-a întins de la an la an.
În baza concluziilor Comisiei de cercetare formată de
MAD și conform Legii pentru ameliorarea terenurilor degradate din anul 1930, s-a efectuat o inventariere a terenurilor degradate și a terenurilor erodate, pe
bazine hidrografice –fig.5 – trecându-se la împădurirea
lor și plantându-se peste 11000 ha până în anul 1990.

Fig.5. Petrimetrul Valea Sării în anul 1953, înainte de începerea lucrărilor de reconstrucție ecologică, prin împădurire

Statul a cheltuit sume imense pentru a se instala
vegetația acolo unde ea a fost distrusă de către om și așa
cum mărturisea inginerul silvic Nicolae Bogdan, fiul
Degradarea solului Vrancei
Vrancei, un împătimit specialist al renașterii codrului
Acțiunea de distrugere a solului de către ape din ținutul vrâncean „În perioada comunistă, pădurea chiar a
Vrancei, a fost înlesnită de cea făcută de către om, pre- parcurs o epocă de aur” (Sursa: Negrileștii Vrancei,
cum și de constituția geologică a regiunii. Oamenii de Costică Neagu, ed. 2005, pag. 76).
instalându-se în depresiunea Vrancei, au desființat și
ultima rezistență în eroziune, pe care o întâmpina apa Bibliografie
și anume, vegetația păduroasă și pătura erbacee, Neagu C., 2005: Negrileştii Vrancei, pag. 76.
dând frâu liber acțiunii de distrugere a apelor, atunci *** 1910: Codul Silvic.
când s-au făcut curățiri pentru casă, culturi agricole, *** 1947: Lucrările Comisiei de cercetări pentru ameliorarea condiţiilor
economice şi sociale din Vrancea. Ministerul Agriculturii și Domeniilor
fânețe, livezi și pășune. Prin arături pe coasta dealuri(MAD).
lor, prin pășunatul vitelor, covorul erbaceu a fost distrus încet-încet, eroziunea pământului a fost slăbită *** 1947: Monitorul Oficial, nr. 184-Decizia Ministerială nr.1109 / 1947.
prin arături și prășitul culturilor, făcând ca eroziunea
de suprafață și de adâncime să ajungă în decursul anilor
la roca mamă.
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Recenzie

Ion Munteanu, „Stelnica în epoca moder- Conținutul global al acestei ediții „Stelnica în
nă 1820-1921”, 338 p., Editura Helis, 2010 Evul Mediu” (1386-1821) și apoi în Epoca Modernă (1821-1921) și în final, Epoca Contemporană
(1921-prezent) prezintă foarte bine documentat
viața spirituală a stelnicenilor precum: religia,
credința, biserica, preoții etc. Sunt redate cu foarte mare și admirabilă plăcere istoricul și tradițiile
acestei zone din inima Borosparului ialomițean.
În partea I a acestei ediții sunt prezentate obiceiuri și datini de Crăciun, de Anul Nou, de Bobotează, lăsata secului, semne în perioada de
secetă, iar în partea a II a sunt prezentate pe larg
manifestările culturale și contribuția Stelnicii la
cultura națională și nu în ultimul rând: religia,
Atât în prima monografie privind „Istoria ve- credința, biserica și preoții.
che a Stelnicii” ediția 2010, unde se prezentau
realitățiile etnice și politice din Balta Ialomiței, În toate capitolele lucrărilor la care am făcut redar mai ales în lucrarea de față, ediția actuală, ferire, autorul, ing. Ion Munteanu, menționează
„Stelnica în epoca modernă”, bunul meu pri- detaliat sursele de informare-documentare cum
eten și coleg de profesie, ing. Ion Munteanu, a ar fi: autorul, anul, ediția, paginile, fotografiile
realizat cu ajutorul Consiliului Județean pentru Aceste lucrări cred că merită cu prisosință și cu
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale toată admirația să fie preluate, multiplicate și
Ialomița, a doua monografie extrem de impor- prezentate spre difuzare la nivel național și sectantă, cu date și informații privind această zonă torial.
teritorială a României ,din cele mai vechi tim- Domnul ing. Ion Munteanu, după absolvipuri și până în prezent.

rea Facultății de Silvicultură, specializarea
Ameliorații Silvice a fost repartizat și și-a început activitatea la Ocolul Silvic Soveja, jud. Vrancea ca inspector șef apoi, timp de mai mulți ani
a lucrat la Întreprinderi Forestiere în activitatea
de silvicultură și exploatări forestiere la Măneciu, la Focșani, la Combinatul de Exploatarea și
Industrializarea Lemnului din Focșani, apoi la
Centrala de Exploatare și Prelucrarea Lemnului
București, la Ministerul Economiei Forestiere,
apoi la Ministerul Silviculturii și în final la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului în
perioada 1992-2001, ocupându-se de realizarea
investițiilor de corectare a torenților și ameliorarea terenurilor degradate.
În perioada cât a lucrat în județul Vrancea și la
Ministerul Silviculturii, s-a ocupat de realizarea lucrărilor din Perimetrele de ameliorarea
terenurilor degradate cum ar fi: Valea Milcovului, Andrieșu de Sus (Focul Viu), Vidra, NărujaNistorești, Bîrsești, toate în curbura Munților
Vrancei, remarcându-se prin profesionalism și
aplicație deosebită, mai ales că aici și-a început
cariera.
Ion Cioară
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Literatură silvică

Tóth Árpad Artangel –
poetul pădurilor covăsnene
MARIA MUNTEANU

1. Biografie

Charta din Sfântu Gheorghe
Născut în municipiul Săcele, judeţul Braşov, în data de »» Tóth Árpad Artangel „Întâlnirile omului cu ursul” –
2011, editura Charta din Sfântu Gheorghe
12 iunie 1962, urmează clasele I-VI la Şcoala Generală
nr. 4, unde era vrăjit de poeziile lui Mihai Eminescu și »» Tóth Árpad Artangel „În dulcele grai vânătoresc”
(„Alte întâlniri ale omului cu ursul”)– 2011, editura
manifestă interes pentru creaţiile literare, începând să
Charta din Sfântu Gheorghe
scrie poezii încă din clasa a V-a.
Din motive familiale, se mută în satul Păpăuţi, comu- »» Tóth Al. Árpád „Iubind pădurea şi divinul” – 2012,
editura Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe
na Zagon din judeţul Covasna. Se înscrie la Liceul Industrial nr. 1 din Târgu Secuiesc la profilul silvicultură »» Tóth Al. Árpád „Peregrinând printre ani, pe sub manşi exploatări forestiere, fiind un elev foarte silitor, cu
tia timpului” – 2013, editura Euro-Print din Bacău
rezultate foarte bune la învăţătură, participând în cei
»» Artangel „Petale de zori” – 2013, .editura Eurocarpadoi ani la olimpiadele judeţene de limba română şi la
tica din Sfântu Gheorghe
concursul naţional de poezie „Tinere condeie”.
»» „Întâlnirile omului cu ursul” – 2014, editura Petru
Se înscrie la examenul de treaptă la Liceul Silvic din
Maior Reghin
Gurghiu, judeţul Mureş, unde intră cu medie mare, în
clasa a XI-a participând la faza pe ţară la concursul de »» „Întoarcerea fiului risipitor” – editura Eurocarpatica
din Sfântu Gheorghe.
meserii de la Câmpulung Moldovenesc. La Gurghiu este
premiant, luând premiul III din clasă.
3. Poezia: Petale de zori în noapte
După terminarea liceului se angajează la Ocolul Silvic
Când zorile îşi cern petalele în noapte
Comandău, unde lucrează şi în prezent.
Tril de păsări, mii de şoapte
Pe parcurs, printr-o admirabilă ambiţie şi dorinţă de
perfecţionare profesională, devine liceţiat în ştiinţe ju- Se aud printre arborii ce se trezesc-cum ştim,
ridice şi în silvicultură.
Cu natura, dintr-un somn comun, senin.
Niciodată în acest răstimp nu şi-a abandonat condeiul.
Se împrăştie lumina prin aurul pădurii,
2. Activitatea literară
Păsările cântă în mijlocul naturii,
Debutează literar în anul 1995, în Revista Flacăra din
Vântul clatină aripi de heruvim,
Braşov cu o strofă din poezia „Cu pădurea paşi în doi”.
În anul 2004, an pe care îl consideră adevăratul său de- De roua zorilor tot codrul e plin.
but literar, i se publică poezia „Pădurarul”, în Revista
Pădurea şi Viaţa, din Bucureşti.
Urşii de pe cărări se îndreaptă spre desiş,
Aceeaşi poezie, este publicată pe baza unei selecţii, în Mistreţii şi ei se camuflează în frunziş,
cartea „Antologia vinovatelor plăceri” a Asociaţiei Cul- Cerbii din păduri, cu piepturi impunătoare,
turale Maria Domina, din Bucureşti.
Caută liniştea naturii uimitoare.
Apariţii editoriale:
»» Artangel ”Poezii” – 2008, editura Petru Maior Reghin
Susură izvorul, cu clinchet, pe pietre,
»» Artangel ”Poezii” vol. II – 2008., editura Petru Maior
Printre ramuri de molid se deschid ferestre,
Reghin
»» Artangel “Versek” – 2008, editura Petru Maior Reghin Păstraţi natura, atenţie fermă,
»» Tóth Árpad Artangel „Iubirea-poezii” – 2010, editura Vă e casă şi masă şi mamă eternă
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4. Prefață, pentru Intâlnirile omului cu
ursul, de prof. M Nicolau, membră USR
(Anthonia Amatti)

Iată-ne din nou protagoniştii unor întâmplări dramatice reale – scenarizate cu un dinamism inedit de poetul
naturii pădurilor covăsnene.
Fiecare povestitor (identificat şi inclus în originala carte a silvicultorului-literat Toth Arpad Artangel) apare
în ambianţa naturală a pădurii, ca un adevărat autor
(dar şi erou) al piesei „Întâlnirile omului cu ursul” (ed.
Petru Maior Reghin).
Trăim intens (de fiecare dată când recitim relatările
încărcate de suspans ale participanților) viaţa (uitată
adesea) universului creat de Divinitate, „pactul” cu care
„nu se poate negocia” (pag. 6).

Încărcătura de adrenalină ne implică în aventura firesc
umană, dar ne şi învaţă să respectăm legi uitate şi să
devenim mai înţelepţi, mai experimentaţi în confruntarea cu ADEVĂRATA VIAŢĂ.
Limbajul savuros al naratorilor, adnotat de scriitor fără
modificarea specificului regional şi personal, ne face să
uităm de unele „abateri“ de la norme şi să gustăm din
nou naturaleţea unui mare iubitor al CREAŢIEI (natură,
animal) – dar mai ales al CREATORULUI.
Tradiţia seculară, ruga la Dumnezeu, iubirea nealterată pentru strămoşi, respectul faţă de adevăratele valori
(din păcate maculate de haosul unei lumi preocupate de
putere şi bani) sunt repere, care-l recomandă pe autor
cititorului, tot mai îndepărtat de credinţa în sacralitatea sufletului omniprezent. Fără prejudecăţi, fără discriminări vom învăţa să ne bucurăm de darurile sfinte
ale fiecărei clipe.
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Din activitatea
Societății „Progresul Silvic”

Premiile Societății Progresul Silvic –
Anul 2013
ION FLORESCU
Comisia de evaluare alcătuită din: președinte, prof.
dr.ing. Ion I. Florescu și membrii, prof.dr.ing. Ovidiu
Ionescu, conf. dr. ing. Mihai Daia, dr. ing. Iovu Adrian
Biriș, ing. Alexandru Ilica a analizat șase lucrări propuse
și a hotărât acordarea unui singur premiu pentru cartea
„Făgetele virgine din România în context european sub
influența schimbărilor climatice”, autor: dr.ing. Cristian
D.STOICULESCU, Ed. Greenpeace, București, 416 p.

prețioase pentru specialiști cu privire la starea, structura și funcționalitatea făgetelor și cu mare precădere,
a celor virgine din România. Sunt analizate judicios și
la nivel superior aspecte de stadiu funcțional, paleopalinologic, ecologic, evolutiv, taxonomic, sintaxonomic,
fitocenologic, botanic, conservativ, cenogenetic, biometric, succesiunile, rezistența la poluare ș.a., a făgetelor care au cea mai mare pondere în fondul forestier
național.
Autorul subliniază că pădurile virgine, inclusiv cele de
fag, sunt supuse unui proces îngrijorător de reducere,
de la 12% în 1960 și circa 30% la nivelul anului 2005.
În lucrare se prezintă informații foarte documentate
privind ecostabilitatea și biodiversitatea constitutivă
a făgetelor autohtone; se semnalează prezența unor
exemplare cu dimensiuni remarcabile privind înălțimea
(peste 46m), circumferința (până la 9,6m) sau vârsta. Se
fac mențiuni privind valoarea peisagistică a unor făgete,
rolul lor în turismul național și internațional, rezistența
și/sau vulnerabilitatea la acțiunea unor factori vătămători de natură abiotică, dar și biotică. Reține atenția și
sublinierea că România deține un capital natural inegalabil reprezentat de făgetele montane și deluroase din
Carpații Meridionali, Occidentali și Orientali și aduce
informații foarte documentate și credibile că pădurile
virgine de fag se impun ca un bun al patrimoniului natural mondial, care nu trebuie consumat, ci lăsat zestre
Fig.1. Acordarea premiului de către președintele Societății Progresul
generațiilor viitoare ca o mare bogăție națională. De
Silvic, ing. Gh. Gavrilescu domnului dr.ing. Cristian D. Stoiculescu
interes sporit este și informația prezentată de autor că
Autorul, o personalitate de prestigiu a Silviculturii s-au împlinit 775 ani de la atestarea documentară a fădin România, un militant pasionat pentru studierea și getelor în străvechea așezare a Brașovului.
ocrotirea făgeteleor din România a elaborat și a publicat
lucrarea cu titlul de mai sus, care se impune ca o ope- Fără a insita mai mult asupra conținutului acestei cărți
ră de mare actualitate și importanță pe plan național de căpătâi pentru făgetele naturale autohtone, care
și internațional. Se caracterizează printr-o riguroasă merită să fie citită de silvicultori, Comisia de evaluadocumentare și tratare complexă și aduce informații re propune premierea autorului cărții, dr.ing. Cristian
Stoiculescu.
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