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Editorial

Revista de Silvicultură si Cinegetică 
în al 20-lea an de apariţie

VALENTIN BOLEA, DĂNUŢ CHIRA

În anul 1996, la Staţiunea ICAS Braşov se simţea nevoia 
de a face cunoscute, mai bine şi mai reprede, preocu-
pările de cercetare şi mai ales rezultatele cercetărilor. 
În consecinţă cercetătorii propun profesorului Victor 
Stănescu ca, împreună cu cadrele de învăţământ uni-
versitar, să editeze o revistă technico-ştiiţifică. Profeso-
rul, vicepreşedinte al Comitetului Director al Societăţii 
Progresul Silvic, îmbrăţişează cu însufleţire iniţiativa 
cercetătorilor şi afirmă, în articolul de fond al Revistei 
de Silvicultură Nr. 1 : „ Ne animă convingerea că punem 
bazele unei opere utile şi onorante pentru Societatea 
Progresul Silvic”.
Profesorii întâmpină cu bunăvoinţă iniţiativa cerce-
tătorilor. Domnii profesori Marin Marcu, Neculae Şo-
fletea şi Arcadie Ciubotaru scriu primele articole, iar 
profesorul Gheorghiţă Ionaşcu, decanul Facultăţii de 
Silvicultură si Exploatări Forestiere scrie în articolul 
său „La început de drum” după cum urmează: „Apari-
ţia şi menţinerea în viaţă a unei asemenea publicaţii, 
nu este un lucru simplu, dar avem ferma convingere că 
acest colectiv redacţional, prin personalităţile angajate, 
atât sufleteşte cât şi cu competenţă profesională, la care 
se adaugă sprijinul celor din jur, va duce în timp la o pu-
blicaţie de prestigiu”. Într-adevar, o serie de specialişti 
cum sunt : dr. ing. Eugen N. Popescu, dr. ing. Dănuţ Chi-
ra, dr. ing. Ion Micu şi dr. ing. Marius Ureche au rămas 
cu sufletul si scrisul timp de 20 de ani alături de Revista 
de Silvicultură, numită din 2002 Revista de Silvicultură 
si Cinegetică (I. Micu, RSC 17-18/2003). Deşi, din lip-
sa banilor, tirajul revistei a fost foarte mic (300-500 de 
exemplare), popularitatea ei a crescut din ce în ce mai 
mult iar modalităţile de ataşament şi susţinere au luat 
fome neaşteptate :
 » Directorii următoarelor Filiale Teritoriale ROMSIL-

VA  : Braşov prin inginerii Romulus Borza şi Mircea 
Florea, Covasna prin ing. Gheorghe Munteanu, Sibiu 
prin ing. Robert Blaj şi Ion Cotârlea, Miercurea-Ciuc 
prin inginerii Dominic Deneş şi Albert Orban, Mara-
mureş prin ing. Aurel Filip, Dâmboviţa prin ing. Ion 
Dumitru şi Harghita prin ing. Ion Micu au asigurat 
tipărirea revistei în anii 1996-1999, 2001-2003.

 » Dr. ing.Eugen N. Popescu a donat bani pentru tipări-
rea revistei in 2000 şi 2004.

 » Preşedintele Societăţii Progresul Silvic, ing. Gheor-
ghe Gavrilescu a preluat sponsorizarea revistei din 
2005 până in prezent.

Dar, aşa cum prevăzuse in anul 1996 prof. Stănescu: 
„Nu ne amăgim că drumul pe care îl începem astăzi va fi 
uşor şi presărat numai cu satisfacţii”, în decursul celor 
20 de ani ne-am confruntat cu dificultăţi, printre care 
lipsa unui sediu, lipsa unui calculator şi a unei impri-
mante, lipsa cartuşelor şi hârtiei, interzicerea de către 
ROMSILVA a sponsorizării revistei de către Filialele 
sale Teritoriale şi chiar cu hotărârea ROMSILVEI de a 
desfiinţa Revista de Silvicultră si Cinegetică din Braşov 
şi revista Bucovina Forestieră din Câmpulung Moldo-
venesc. Depăşind cu demnitate obstacolele apărute, in 
decursul anilor revista noastră a confirmat aşteptările 
prof. Stănescu: „Am dori ca Revista de Silvicultura dă 
devină în orice caz o publicaţie de viaţă lungă, să fie o 
prezenţă îndrăgită şi aşteptată cu bucurie de cititori din 
sfere cât mai extinse”. Acest lucru reiese şi din onoranta 
prezenţa in Comitetul de Redacţie şi din articolele pu-
blicate in paginile revistei de către:
 » Ingineri din toate colţurile României: de la Baia Mare 

dr. ing. Leşan Maftei, până în Tulcea dr. ing. Manole 
Greavu sau dr. ing. Kiss I. Bontond, de la Simeria dr. 
ing. Flaviu Popescu, până la Câmpulung Moldove-
nesc dr. ing. Ionel Popa, sau de la ing. Costel Stan din 
Argeş sau ing. Claudiu Boldoi din Slatina până la dr. 
ing. Robert Blaj din Sibiu.

 » Personalităţi marcante nu numai din România ci şi 
din străinătate: prof. dr. h.c. Paul Mueller, director 
al Institutului de Biogeografie şi purtător de cuvânt 
al Centrului de Cercetare a Mediului al Universităţii 
Saarland din Saarbruecken, dr. Aurel Teuşan, sau ing. 
Rudolf Roesler din Germania, dr. ing. Maurice Bon-
neau şi ing. Petre Bradosche din Franţa, prof. dr. ing. 
Ladslav Paule din Slovacia, prof. dr. ing. Sorin Popes-
cu din SUA sau ing. Fausto R. Morales din Costa Rica.

 » Specialişti din sfere colaterale silviculturii: CS I in 
Institutul de Geografie al Academiei Române din Bu-
cureşti dr. in geografie şi biologie Sorin Geacu; direc-
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tor general al Institutului de Cercetare şi Dezvoltare 
pentru Pajişti Braşov dr. ing. Teodor Maruşca mem-
bru asociat ASAS; directorul Institutului de Cerceta-
re şi Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică şi Pescuit 
şi Acvacultură Galaţi, prog. Dr. ing. Neculai Patrichi, 
membru asociat ASAS; lector dr. ing. Dana Malschi 
de la Facultatea de Ştiinţele Mediului a Univesităţii 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, membră asaciată ASAS; 
conf. dr. in biologie Dan Stănescu Facultatea de Chi-
mie, Biologie şi Geografie de la Universitatea de Vest 
din Timişoara.

 » Ocrotitori pasionaţi ai parcurilor şi monumentelor 
naturii cum sunt: CS I dr. ing. Stelian Radu membru 
de onoare ASAS, dr. ing. Ionel Lupu preşedinte al Aso-
ciaţiei Dendro-Ornamentală „A. Fătu” din Iaşi, prof. 
de biologie Ioan Nădişan din Baia Mare, CS II dr. ing. 
Elena Stuparu de la ICAS (actual INCDS) Mihăieşti, 
CS II dr. ing. Cristinel Costandache şeful Staţiunii 
ICAS Focşani.

Mai mult decât în aşteptările prof. Stănescu, Revista de 
Silvicultură si Cinegetică informează asupra realizărilor 
silvicultorilor din Europa asupra congreselor internaţi-
onale de silvicultură şi mediu şi mai ales asupra implică-
rii inginerilor silvici din România în probleme de actu-
alitate aflate in dezbatere, aşa cum rezultă din titlurile 
următoarelor articole:
 » „Al XI-lea Congres Forestier Mondial Antalya Tur-

cia din 13-22 octombrie 1997” de Valentin Bolea, RS 
8/1998;

 » „Simpozionul internaţional Silvicultura şi Pădurea 
Naturală” de Ştefan Vlonga, RS 9-10/1999;

 »  „IUFRO şi cercetarea silvică românească” de Ilie Mu-
şat RS 11-12/2000;

 » Proiectul ICAS în cooperare internaţională Resursele 
genetice ale speciilor forestiere de foioase din sud-es-
tul Europei” de Ioan Blada RS 13-14/2001;

 » „Reuniunea de lucru a partenerilor la programul EU-
FORGEN” de Ioan Blada RSC 15-16/2002;

 » „Vizita de sudiu in Grecia, 7-13 octombrie 2007. Gos-
podărirea căstănişurilor şi valorificarea lemnului de 
castan comestibil în Grecia şi România” de Stephanos 
Diamandis, Valentin Bolea, Pavel Horj, Mihai Sajerli, 
RSC 23/2007;

 » „Simpozionul IUFRO al grupei de lucru 2.02.2015” 
Ioan Blada, RSC 25/2009;

 » „Prima conferinţă internaţionlă Energia din Lemn 
– O nouă oportunitate pentru România şi Europa de 
sud-est” de Pompiliu Ilica, RSC 26 2010;

 » „Dezbaterea internaţională cu tema Pădurile, plămâ-
nii verzi ai planetei, încotro?” RSC 29/2011;

 » „Transferul de expertiză între România şi Norvegia 
cu privire la managementul speciei Castor fiber” de 
Ioana Negrea, RSC 32/2013;

 » „Sesiunea de instruire organizată în cadrul proiectu-
lui internaţional VETREE privind evaluarea şi mana-
gementul arborilor veterani” de Diana Vasile, Marius 
Ureche, Liviu Ciuvăţ, RSC 33/2013;

 » „Romania’s oak Forests: Past and Future. 7th Inter-
national Oak Society Conference” de Stelian Radu, 
Corina Coandă, RSC 33/2013;

 » „Două decenii de silvicultură Pro Silva în domeniul 
Haugimont: bilanț asupra evoluției pădurii” de Fanny 
Bidle, Hugues Claessens, Charles Debois, RSC/2013;

 » „Al II-lea Congres European al Castanului” de Dănuț 
Chira, Mihai Botu, RSC 33/2013;

 » „Codru grădinărit in Europa și România” de Petre 
Bradosche, RSC 34/2014.

 „Ideile, acum ca și altădată, nu pot fi cenzurate, nici 
circumscrise. Ele, ideile, sunt făcute să circule și să 
acționeze liber, fără constrângeri, cu întreaga lor forța 
formativă și instructivă” scria Stănescu in 1996. Cu 
această convingere fermă Revista de Silvicultură și Ci-
negetică a militat pentru pătrunderea în conștiința in-
ginerilor silvici a noțiunilor moderne, așa cum rezultă 
din următoarele articole:
 » „Conservarea biodiversității și a resurselor cinegetice 

forestiere” de Valeriu Enescu, in RS 6/1997;
 » „Cunoștințe despre ecosistem ca fundament pentru 

un comportament inteligent față de viitorul nostru” 
de Paul Mueller, RS 7 /1998;

 » „Monitoringul compoziției floristice în ecosistemele 
forestiere poluate” de Valentin Bolea, Ștefan Vlonga, 
Marius Săsăran, Maftei Leșan, RSC 15-16/2002;

 » „Sisteme de certificare a pădurilor – caracteristici, 
comparabilitate și echivalență, perspective” de Noro-
cel Valeriu Nicolescu, RSC 15-16/2002;

 » „Biosupravegherea calității aerului în ecosisteme-
le forestiere” de Valentin Bolea, Dănuț Chira, RSC 
24/2008;

 » „Adapting existing forest to climate change” de 
Chriss. Papadopol, RSC 21/2005;

 » „Adaptarea silvotehnicii la impactul schimbărilor 
climaterice în pădurile din O.S. Buzău” de Dragoș 
Cârstian, RSC 21/2005;

 » „Pădurea urbană” de Valentin Bolea, Diana Vasile, 
RSC 23/2007;

 » „Programul verde pentru România. Politici și strate-
gii pentru integrarea pădurilor in sistemul forestier 
din Uniunea Europeană” de Mihai Ionescu, Marian 
Stoicescu, Aurel Ungur, Viorel Popovici, Marcel Iones-
cu, RSC 24/2008;

 » ”Bogăția, compoziția și diversitatea floristică – indi-
catori calitativi în ecosistemele forestiere destina-
te creșterii controlate a vânatului” de Valentin Bo-
lea, Dan Ciobanu, Șerban Neguș, Diana Vasile, RSC 
25/2009;

 » „Les analyses de sol et le diagnostic foliaire comme 
indicateurs de gestion durable” de Maurice Bonneau, 
RSC 26/2010;

 » „Produsele accesorii un „trend” ascensional în asigu-
rarea siguranței și securității alimentare” de Elisabe-
ta Țuluca, RSC 26/2010;

 » „Stations forestieres et changement climatique” de 
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Maurice Bonneau, RSC 27/2010;
 » „Certificarea pădurilor: pe trei cărări spre același 

obiectiv” de Aurel Teușan, Ștefan Teușan, RSC 
27/2010;

 » „Făgetele României în context european sub influența 
schimbărilor climatice” de Cristian D. Stoiculescu, 
RSC 27/2010;

 » „Sistemul agrosilvopastoral durabil în contextul în-
călzirii globale a climei” de Teodor Marușca, RSC 
30/2012;

 » „Sisteme agrosilvice” de Elena Mihăilă, Corneliu Cos-
tăchescu, Florin Dănescu, RSC 30/2012;

 » „Protejarea pădurilor și a faunei cinegetice în con-
textul integrării în comunitatea europeană” de Ioan 
Micu, RSC 31/2012;

 » „Silvicultura ecosistemelor cu castan comestibil in-
fectat de Cryphonectria parasitica” de Valentin Bolea, 
Dănuț Chira, RSC 32/2013;

 » „Reconstrucția ecologică, îngrijirea și conducerea 
ecosistemelor forestiere riverane cursurilor de apă” 
de Valentin Bolea, Dănuț Chira, George Sârbu, RSC 
34/2014;

 » „Tratamentele silviculturale în viziune ecosistemică” 
Ion I. Florescu, RSC 35/2014;

 » „Polivalența ecologică-adaptativă a unor specii lem-
noase indigene, edificatoare de ecosisteme forestiere” 
de Nicolae Șofletea, Lucian Curtu, RS 11-12/2000;

 » „Conducerea și reglarea structural-funcțională a pă-
durilor printr-un control permanent al bioproducției 
forestiere” de Iosif Leahu, RS 13-14/2001;

 » „Capacitatea de metabolizare a sulfului și pragul de 
toxicitate cu sulf la speciile forestiere” de Valentin 
Bolea, Aurelia Surdu, RS 13-14/2001;

 » „Aceria nervisequa faginea Nal. un dăunător nou al fa-
gului în țara noastră” de Olimpia Marcu, Dieter Si-
mon, RS 11-12/2000;

 » „Variația principalelor proprietăți chimice și fizice ale 
solurilor brune luvice și brune argiloiluviale din sud-
estul Piemontului Getic” de Gheorghe Spârchez, Luci-
an Dincă, Maria Dincă, RS 11-12/2000;

 » „Diversitatea genetică a populațiilor de stejar din Ro-
mânia la nivel ADN cloroplastic” de Flaviu Popescu, 
RS 11-12/2000;

 » „Abordări privind criteriile și indicatorii folosiți 
în evaluarea ecologică a pădurilor virgine” de Ste-
lian Radu, Corina Coandă, Iovu-Adrian Biriș, RSC 
28/2011;

 » „Managementul ursului brun în România, după 
1989” de Ion Micu, Gheorghe Predoiu, Tudor Stăncio-
iu, RSC 27/2010;

 » „Mijloace silvotehnice pentru conservarea 
biodiversității și gestionarea durabilă a pădurilor” de 
Ion I. Florescu, Norocel-Valeriu Nicolescu, RS 7/1998;

 » „Hrana suplimentară a vânatului mare din zona mon-
tană” de Ion Micu, RS 5/1997;

 » „Proceduri moderne utilizate la elaborarea amena-
jamentelor silvice” de Gheorghe Predoiu, C. Beko, E. 
Predoiu, Gheorghe Maxim, RS 5/1997;

 » „Câteva aspecte privind descrierea stațiunii și arbore-
telor cu ocazia lucrărilor de amenajare a pădurilor” de 
Dumitru Târziu, RS 5/1997;

 » „Dinamica înălțimii arborilor în raport cu vârsta și 
intensitatea răriturilor în făgetele din Perșani” de 
Gheorghe Chițea, RS 5/1997;

 » „Strategii de precauție ale silviculturii în perspecti-
va schimbărilor climatice” de Dragoș Cârstian, RSC 
2007;

 » „Particularități privind aplicarea tratamentelor în 
pădurile din Câmpia Vlasiei” de Ioan I. Florescu, Ghe-
orghe Craiciu, Alexandru Roșu, Gheorghe Gavrilescu, 
RSC 28/2011;

 » ”Ecologia și manegementul ursului brun” de Ion 
Micu, RSC 21/2005;

 » „Aplicarea teoriei statistice a selecției în monitori-
zarea sustenabilă a ecosistemelor forestiere” de Iosif 
Leahu, RSC 19-20/2004;

 » „Fundamentarea topografică a fișei unității 
staționale” de Dumitru Velea, RS 5/1997;

 » „Fundamentele genetice de gestionare durabilă a pă-
durilor, în raport cu formele de proprietate” de Victor 
Stănescu, RS 7/ 1998;

 » „Baraj din fâșii cu goluri pentru corectarea torenților” 
de Boris Alexa, RS 8/1998;

 » „Considerații privind gestiunea durabilă a pădurilor 
și ecocertificarea lemnului” de Eugen C. Beldeanu, RS 
9-10/1999;

 » „Evoluția nutriției minerale a fagului de la Fundata 
în perioada 1993-1996” de Valentin Bolea, Mihaela 
Mandai, Aurelia Surdu, RS 9-10/1999;

 » „Cercetări privind nutriția minerală a molidului 
(1998) în ecosisteme forestiere reprezentative din 
țara noastră” de Valentin Bolea, Eugen N. Popescu, 
Ștefan Vlonga, Ion Munteanu, Mihaela Mandai, Au-
relia Surdu, RS 11-12/2000;

 » „Bazele de amenajare a fondurilor de vânătoare” de 
Aurel Negruțiu, Ovidu Ionescu, Daniel Iordache, Po-
pescu Vladimir, RSC 15-16/2002;

 » „Clima municipiului Brașov – topoclimate și microcli-
mate” de Marin Marcu, RSC 19-20/2004;

 » „Combaterea biologică a ciupercii Cryphonectria pa-
rasitica” de Dănuț Chira, Florentina Chira, Valentin 
Bolea, Costel Mantale, Veronica Mariș, RSC 21/2005;

 » „Contribuții la fundamentarea teoretică și practică a 
substanțelor fitosanitare distribuite sub formă de ae-
rosoli în pădure” de Ilie Popescu, RSC 23/2007;

 » „Măsuri silvitehnice pentru gestionarea durabilă a 
pădurilor cu funcții speciale de protecție hidrologică” 
de Ioan Clinciu, RSC 25/2009;

 » „Posibilități comode de lărgire a bazei energetice des-
tinate întreținerii culturilor din pepinieră” de Ilie Po-
pescu, Valentin Grigore, RSC 29/2011;
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 » „Considerații privind problematica lucrărilor speciale 
de conservare” de Ion I. Florescu, Gheorghe Marian 
Tudoran, RSC 32/2013;

 » „Ciuperca Hymenosyphus fraxineus, noul agent al 
uscării frasinilor în podișul Sucevei” de Ovidiu Ghe-
orghe Popovici, Dănuț Chira, Thomas Kirisits, RSC 
35/2014;

 » „Avifauna ariilor protejate din zona Socol Moldova 
Nouă, Porțile de Fier” de Dan Stănescu, Dănuț Chira, 
Ioan Adam, Ilie Cântar, Angela Chira, RSC 35/2014;

 » „Considerații asupra determinării posibilității în pro-
gramul AS 2007 prin metoda creșterii indicatoare” de 
Gabriel Lazăr, RSC 35/2014;

La rubrica OPINII FĂRĂ FRONTIERE specialiștii au 
avut oportunitatea să-și susțină părerile în articolele lor 
prin intermediul argumentelor științifice, economice și 
sociale:
 » „Generațiile de arbori și structura arboretelor monta-

ne de fag” de Ștefan Vlonga, RS 1/1996;
 » „Structura unui făget montan natural” de Ștefan Vlo-

ga, RS 5/1997;
 » „Arborete echiene, arborete pluriene” de Ștefan Vlon-

ga, RS 11-12/2000;
 » „Care-i adevărul?” de Ștefan Vlonga, RS 13-14/2001;
 » „Tipul structural al arboretelor” de Ștefan Vlonga, 

RSC 19-20/2004;
 » „Puncte de vedere” de Ștefan Vonga, RSC 31/2012;
 » „Ale cui sunt pădurile?” de Ștefan Vlonga, RS 6/1997;
 » „Cercetări privind revizuirea criteriilor de bonitate a 

fondurilor de vânătoare” de Aurel Negruțiu, Ovidiu 
Ionescu, RS 11-12/2000;

De asemenea contribuții valoroase s-au adus la 
perfecționarea legislației:
 » „Legea Protecției Mediului Nr. 137/1995” de Ștefan 

Vlonga, RS 5/1997;
 » „Considerații privind Proiectul Codului Deontologic 

al Inginerului Silvic” de Eugen N. Popescu, Valentin 
Bolea, M. Florea, RS 8/1998;

 »  „Fundamentele econometrice ale reglementării regi-
mului silvic pentru pădurile private” de Marian Dră-
goi, RS 9-10/1999;

 » „Oportunitatea și necesitatea revizuirii și schimbării 
unor normative și instrucțiuni în vigoare” de Mihai 
Melinte, RS 9-10/1999;

 » „Probleme actuale ale privatizării pădurilor” de Eu-
gen N. Popescu, RS 9-10/1999; RS 11-12/2000;

 » „Opinii privind schimbarea șefilor de ocoale silvice 
după împlinirea de 12 ani în funcție” de Eugen N. Po-
pescu, Valentin Bolea, RS 9-10/1999;

 » „Opinii referitoare la procesul de retrocedare a pădu-
rilor” de Gheorghe Comșit, RS 11-12/2000;

 » „Propuneri de îmbunătățire a inițiativei parlamen-
tare privind includerea în lege a predelelor forestiere 
de protecție a pășunilor” de Eugen N. Popescu, Flaviu 
Popescu, RS 13-14/2001;

 » „Aspecte teoretice și practice privind ultrajul și 
infracțiunile silvice” de Costel Ene, Cornel Vlad, RSC 
19-20/2004;

 » „Politică și politici în silvicultură” de Alexandrina Ili-
ca, RSC 21/2005;

 » „Văduva verde” de Ion Micu, RSC 22/2006;
 » „Observații și propuneri de modificare a Codului Sil-

vic – Legea nr. 46/2008” RSC 27/2010;
 » „Încetarea agresiunilor împotriva arborilor, primul 

pas în acțiunea de diminuare a concentrației de bio-
xid de carbon din aer” de Gheorghe Gavrilescu, Valen-
tin Bolea, Diana Vasile, RSC 26/2010;

 » „Să stopăm dezastrul ecologic și turistic de pe Warte” 
de Marin Marcu, Viorela Marcu, RSC 26/2010;

 » „Bâlbâieli legislative” de Gheorghe Comșit. RSC 
26/2010;

 » „Quo vadis? Regia Națională a Pădurilor” de Aurel 
Ungur, RSC 27/2010;

 » „Reglementări, dar nu și efecte” RSC 28/2011;
 » „Pădurea pentru oameni! Cine apără pădurile Româ-

niei?” de Aurel Ungur, RSC 28/2011;
 » „Măsura 2.2.1-Prima împădurire a terenurilor agrico-

le: comentarii și propuneri” de Alexandrina Ilica, RSC 
30/2012;

 » „Profesionalismul în silvicultură” de Gheorghe Gavri-
lescu, Valentin Bolea, RSC 33/2012;

 » „Codul Deontologic al inginerului silvic, membru al 
Societății Progresul Silvic” de Gheorghe Gavrilescu, 
Eugen N. Popescu, Valentin Bolea, Ion I. Florescu, 
RSC 33/2013;

 » „Propuneri privind modificarea și completarea Codu-
lui Silvic” de Aurel Ungur, RSC 33/2013;

 » „Regulamentul 995/2010 și certificarea FSC” de Au-
rel Florin Hălălișan, RSC 34/2014.

Lucrarea de atitudine față de greșelile sau abuzurile din 
domeniul silvic s-a manifestat nu numai sub formă de 
articole publicate si și prin:
 » scrisori deschise către: Președintele Camerei 

Deputaților Ion Diaconescu (publicată și în RS 
5/1997), Primul-Ministru al României Emil Boc (pu-
blicată și în RSC 27/2010), Ministrul Mediului Laszlo 
Borbely (publicată și în RSC 28/2011), Președintele 
Senatului Călin Popescu Tăriceanu (publicată și în 
RSC 34/2014) și Ministrul Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale Daniel Constantin (publicată și în RSC 
35/2014);

 » protestele Societății Progresul Silvic privind: dete-
riorarea ariilor protejate (RSC 22/2006), tăierea ar-
borilor din aliniamentele Brașovului pentru locurile 
de parcare (RSC 22/2006), ineficiența măsurilor de 
stopare a diminuării pădurilor din România (RSC 
23/2007), agresiunile împotriva arborilor din Brașov 
și a pădurilor de pe Dealul Ceății, de pe culmea 
muntelui Warte și de pe Colina Universității (RSC 
27/2010), formarea ogașelor și intensificarea feno-
menelor de torențialitate pe Colina Universității din 
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Brașov (RSC28/2010), lipsa măsurilor de renaturare 
a haldelor de la Hărman și poluarea Brașovului cu 
cenușa (RSC 28/2011);

 » apeluri ale Societății Progresul Silvic privind: salva-
rea arborilor monumentali (RSC 21/2005), oprirea 
poluării industriale de la Copșa Mică (RSC 25/2009), 
stoparea defrișărilor în Parcul de Sud – Șesul Băii, 
de la Baia Mare (RSC 25/2009), necesitatea aplicării 
legislației în vigoare pentru gestionarea durabilă a 
pădurilor din România, gospodărirea mai rațională și 
mai durabilă a fondurilor cinegetice (RSC 30/2012), 
normalizarea apariției Revistei Pădurilor (RSC 
31/2012), încetarea dezastrului ecologic de la Roșia 
Montana (RSC 32/2013), reconstrucția ecologică și 
gospodărirea rațională a pădurilor riverane cursuri-
lor de apă pentru a diminua efectele grave ale schim-
bărilor climatice (RSC 34/2014), popularizarea prin 
cărți, articole și albume a arborilor excepționali și a 
celor mai frumoase păduri (RSC 35/2014).

„Dezvăluirea tezaurului de farmec și atractivitate al pă-
durilor este o altă direcție de manifestare a intențiilor 
noastre” scria Stănescu pe prima pagină a Revistei de 
Silvicultură nr. 1/1996. Azi, după 20 de ani, recitim cu 
plăcere articolele privind:
 » „Insula de vegetație lemnoasă azonală în județul 

Brașov” de Nicolae Șofletea, RS 2/1996;
 » „Particularități privind evoluția vegetației forestiere 

din bazinul superior al Prahovei” de Ion I. Florescu, 
RS 3/1996;

 » „Semnificațiile ecologice ale biodiversității nutriționale 
de molid” de Valentin Bolea, Aurelia Surdu, Mihaela 
Mandai, RS 3/1996 și RS 5/1997;

 » „Parcul Național Călimani între ‹‹a fi sau a nu fi››” de 
Dan Mihăilă, RS 5/1997;

 » „Structuri protejate din fondul forestier al Direcției 
Silvice Tg. Mureș” de Lidia-Ileana Stefanelli, RS 
6/1997;

 » „Considerații corologice și ecologice privind brăde-
tele din zona perimetrală Șesului Bârsei” de Nicolae 
Șofletea, RS 7/1998;

 » „Contribuții la precizarea rolului economic și ecologic 
al pădurilor montane” de Dumitru-Romulus Târziu, 
Norocel-Valeriu Nicolescu, RSC 15-16/2002;

 » „Să salvăm arborii remarcabili – adevărate comori vii, 
pe cale de dispariție” de Stelian Radu, Corina Coandă, 
RSC 21/2005;

 » „Arborii excepționali din fageto-brădetul de la Șinca 
Veche” de Valentin Bolea, Dănuț Chira, Radu Mun-
teanu, Diana Vasile, Costel Mantale, Katalin Peter, 
Gheorghe Roman, RSC 28/2011;

 » „Regele molizilor din Poiana Brașov” de Valentin Bo-
lea, Gruiță Ienășoiu, RSC 29/2011;

 » „Arbori indigeni și exotici remarcabili în Arboretu-
mul Simeria” de Corina Coandă, RSC 31/2012;

 » „Arborii din paradisul vegetației de la Baia Mare” 
de Valentin Bolea, Maftei Leșan, Nicolae Pop, RSC 
31/2012 și RSC 32/2013;

 » „Cele mai frumoase păduri” de Valentin Bolea, RSC 
32/2013;

 » „Performanțe biometrice și de longevitate ale arbo-
rilor din România” de Valentin Bolea, Diana Vasile, 
Gruiță Ienășoiu, RSC 32/2013;

 » „Păduri cu valoare ridicată de conservare pen-
tru satisfacerea necesităților de bază (PVRC 5) sau 
pentru păstrarea identității culturale (PVRC 6) a 
comunităților locale” de Diana Vasile, Virgil Scărlă-
tescu, RSC 32/2013;

 » „Ecosisteme particulare în pădurile Brașovului: bră-
detele de mică altitudine de la Cristian, Vulcan și 
Noua” de Neculae Șofletea, RSC 33/2013;

 » „Pădurea Prejmer” de Darie Parascan, Victor Stă-
nescu, RSC 33/2013;

 » „Rezervații de semințe de molid din categoria testat” 
de Marius Budeanu, RSC 33/2013;

 » „Parcurile naționale propulsează România în Uni-
unea Europeană” de Cristian D. Stoiculescu, RSC 
21/2005;

 » „Optimizarea funcțiilor ecologice ale aninișurilor de 
la Prejmer” de Valentin Bolea, Dănuț Chira, Ioana Ne-
grea, Georgiana Mircea, RSC 32/2013.

„Brașovul reprezintă un adevărat centru de gândi-
re forestieră” și este normal ca „inteligența forestieră 
brașoveană să fie deosebit de fecundă, să promoveze 
noi și noi concepte, noi și noi tehnologii, pe care ne pro-
punem să le surprindem și să le consemnăm” spunea 
in Revista de Silvicultură nr. 1/1996 domnul profesor 
Stănescu. Și astfel revista noastră a devenit pentru 
studenți, ingineri, doctoranzi, cercetători și profesori 
o sursă proaspătă și permanentă de informare privind:
 » „Documentația meteorologică a silvicultorului” de 

Marin Marcu, RS 1 și 3/1996;
 » „Structuri protejate din fondul forestier al țării – con-

cepte, semnificații, conexiuni” de Victor Stănescu, RS 
2/1996;

 » „Fundamentarea științifică a acțiunii de ameliorare 
silvică a terenurilor degradate prin cercetarea gene-
rală și cartarea suprafețelor de ameliorare” de Iosif 
Ciortuz, Victor Păcurar, RS 2/1996;

 » „Biodiversitate și stabilitate” de Victor Stănescu, 
Oana Popescu, RS 3/1996;

 » „Aplicarea unui sistem silvicultural cu specific local 
pentru mărirea rezistenței la vânt a pădurilor din 
județele Covasna și Harghita” de Valentin Bolea, Va-
sile Mihalciuc, Dănuț Chira, George Man, Niniș Cio-
loca, Dan Pandale, RS 2/1996;

 » „Inmulțirea vegetativă, etapă importantă în procesul 
de reconstrucție ecologică a pădurilor” de Eugen E. 
Popescu, Otilia Popescu, Valentin Bolea, Flaviu Po-
pescu, RS 2/1996;

 » „Implicații genetice în declinul pădurilor” de Victor 
Stănescu, RS 4/1997;

 » „Considerații privind studiul de climax în pădurea 
virgină și cultivată” de Ion I. Florescu, Norocel-Vale-
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riu Nicolescu, RS 5/1997;
 » „Două specii de ciuperci noi în pădurile Brașovului” 

de Olimpia Marcu, Dieter Simon, Viorela Marcu, RS 
5/1997;

 » „Circumstanțe fenotipice interesând genomul moli-
dului” de Victor Stănescu, Nicolae Șofletea, Oana Po-
pescu, RS 6/1997;

 » „Contribuții la stabilirea diametrului limită pentru 
pădurile amenajate în codrul grădinărit” de Ioan 
Giurgiu, RS 5/1997;

 » „Cercetări privind micorizarea puieților de rășinoase” 
de Florentina Chira, RS 5/1997;

 » „Efectele lucrărilor de amenajare a bazinelor hidro-
grafice torențiale” de Ioan Clinciu, Nicolae Lazăr, RS 
6/1997;

 » „Variabilitatea principalelor proprietăți chimice ale 
solurilor brune luvice și podzolurilor” de Dumitru 
Târziu, Gheorghe Spârchez, RS 6/1997;

 » „Rețeaua de transport în pădurile din România: tre-
cut, prezent și viitor” de Nicolae Olteanu, RS 7/1998;

 » „Simptome morfologice și anatomice ale fenomenului 
de deperisare în brădetele afectate de stres hidric” de 
Nicolae Șofletea, RS 1/1996;

 » „Semasia rufimitrana H.S. – Prezența insectei și pro-
gnoza defolierii bradului” de Vasile Mihalciuc, RS 
1/1996;

 » „Observații și propuneri privind doborâturile de vânt 
din pădurile județului Covasna” de Victor Stănescu, 
RS 2/1996;

 » „Procedee de lucru și recomandări privind recoltarea 
lemnului în doborâturile de vânt” de Arcadie Ciubo-
taru, RS 2/1996;

 » „Factori perturbatori ai fructificației la gârnița din 
Seaca-Optășani” de Valentin Bolea, Eugen E. Popes-
cu, Lucian Dincă, Mihaela Mandai, Claudius Boldoi, 
Ion Simion, Dan Pepelea, Adrian Veștea, Dinu Iancu, 
RS 6/1997;

 » „Tăieri rase în benzi în fagete montane cu floră de 
mul” de Ștefan Vlonga, RS 7/1998;

 » „Silvotehnica plantațiilor europene de foiase și tubu-
rile de creștere” de Norocel-Valeriu Nicolescu, Larisa-
Delia Nicolescu, RS 7/1998;

 » „Experimentări privind înființarea timpurie la 34 ani 
a unei rezervații de stejar și gorun, pentru producția 
de ghindă” de Valentin Bolea, Eugen E. Popescu, 
Ștefan Vlonga, Mihaela Mandai, Maria Dincă, RS 
7/1998;

Preocupările redacției de a aborda teme majore aflate în 
atenția Uniunii Europene (Bolea RSC 30/2012), a ulti-
melor noutăți în problema protecției pădurilor (Chira 
RSC 35/2014, 33/2013, 21/2005) sau a cinegeticii (Micu 
RSC 27/2010, RS 5/1997, RSC 31/2012) nu a diminuat 
atenția constantă asupra realizărilor inginerilor silvici 
din producție, care din semințe și puieți concep adevă-
rate ecosisteme forestiere, care aplicând cu inteligență 
principiile biodiversității asigură complexitatea și sta-

bilitatea acestor ecosisteme și care cu ingeniozitate și 
pasiune își dovedesc talentele de arhitecți, peisagiști, 
creând adevărate capodopere ale silviculturii.
Suntem convinși și de învățămintele profesorului Teo-
dor Bălănică (1958): „Istoria silviculturii unei țări este 
scrisă pe teren. Publicațiile o reflectă în mare parte. 
Cunoașterea lor este o necesitate simțită deopotrivă de 
specialiștii din producție, ca și de cercetătorii științifici, 
de cadrele didactice și nu mai puțin de studenți”, Revis-
ta de Silvicultură a căutat să atragă cât mai multe artico-
le din producție, cum ar fi de exemplu:
 » „Ingineria tratamentelor de regenerare” de Dumitru 

Velea, RSC 15-16/2002;
 » „Importanța vegetației lemnoase a marilor înălțimi 

din Munții Rodnei și ai Maramureșului” de Gheorghe 
Pânzariu, RSC 17-18/2003;

 » „Scurt istoric privind gospodărirea pădurilor la Oco-
lul Silvic Vișeu” de Martin Iuga, E. Lazu, RSC 19-
20/2004;

 » „Din experiența unui ocol silvic de munte” de Alexan-
drina Ilica, RSC 31/2011;

 » „Câteva realizări la Ocolul Silvic Aninoasa” de Nicolae 
Eugen Popescu, RSC 31/2012;

 » „Realizări obținute de silvicultori în Ocoalele Silvice 
Deva și Simeria, în perioada 1965-1990” de Eugen N. 
Popescu, RSC 33/2013;

 » „Considerații privind crearea unor culturi intensive 
de arbuști fructiferi în Ocolul Silvic Deva” de Eugen 
N. Popescu, RSC 35/2014;

 » „Aspecte de gospodărire durabilă a pădurilor în 
Ocolul Silvic Avrig” de Codruța-Diana Bucșa, RS 13-
14/2001;

 » „Zestre genetică la Ocolul Silvic Avrig” de Dumitru 
Velea, RS 2/1996;

 » „O încercare de introducere a bradului uriaș în Oco-
lul Silvic Săcele” de Cecilia Fărcaș, Radu Fărcaș, RS 
1/1996;

 » „Câteva considerații privind cultura duglasului albas-
tru și importanța lui pentru silvicultură” de Dănuț 
Chira, Dan Pepelea, RS 8/1998;

 » „Rezultate deosebite obținute la butășirea cvercinee-
lor în solarul din Pepiniera Centrală Găiești, Direcția 
Silvică Târgoviște” de Eugen N. Popescu, Dan Simion, 
Dan Pepelea, RS 8/1998;

 » „Niveluri de poluare cu SO2 în zona periurbană de la 
Baia Mare, în funcție de raportul N/S din acele de pin 
negru” de Maftei Leșan, RSC 15-16/2002;

 » „Rărituri adaptate la particularitățile pădurii de la 
Porumbacu” de Valentin Bolea, Maftei Leșan, Dănuț 
Chira, Mihai Leșan, Diana Vasile, RSC 21/2005;

 » Adaptarea răriturilor la particularitățile pădurii cu 
castani de la Limpedea –Baia Sprie, de Valentin Bolea, 
Vumitru Velea, RSC 19-20/2004

 » „Valorificarea prin împădurire a terenurilor cu feno-
mene de degradare din Ocolul Silvic Săliște, Filiala 
Sibiu” Marius Ureche, RS 3/1996;
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 » „Situația arboretelor afectate de doborâturi masive 
de vânt din cadrul Ocolului Silvic Sânmartin, jud. 
Harghita” de Istvan Toke, RS 4/1996;

 » „Reconstrucția ecologică a pădurilor afectate de po-
luare din zona Copșa Mică” de Radu Bărbătei, RS 13-
14/2001;

 » „Lucrări de reconstrucție ecologică în lunca Oltului” 
de Boldoi Claudiu, Adriel Coteț, RS 9-10/1999;

 » „Șansa ultimului sfert de secol pentru regenerarea 
gorunetelor” de Velea Dumitru, Ion Vasilescu, RS 
8/1998;

 » „Particularități privind aplicarea tratamentelor cu 
regenerare naturală sub masiv în arboretele pure 
și amestecate de brad, din masivul nord-vestic al 
Munților Făgăraș” de Dorin Dan Bunea, RSC 21/2005.

Așa cum scriau redactorii revistei „Viața Forestieră” nr. 
11/1936, dr. ing. C. Chiriță și dr. ing. V. Dinu: „Avem 
în țară lucrări forestiere de excepțională valoare, mo-
numente de vegetație realizate prin râvna și efortul sil-
vicultorilor noștri și prin forțele creatoare ale naturii, 
înțelept ajutate de acțiunea omului, și este încă mare 
păcat ca valorile unora dintre noi să nu constituie izvo-
rul de admirație, de entuziasm și îndemn la muncă al 
celorlalți de azi și de mâine”. Dintre aceste lucrări au fost 
descrise în Revista de Silvicultură și Cinegetică:
 » „Arboretumul Simeria” de Flaviu Popescu, Stelian 

Radu, RSC9-10, 2000;
 » „Perdelele forestiere antipoluante Baia Mare” de Va-

lentin Bolea, RSC 17-18/2003;
 » „Arboretele experimentale de la Mintia-Deva” de Eu-

gen N. Popescu, Valentin Bolea, RSC 25/2009;
 » „Experimentele silvice de succes realizate de ICAS și 

DS Sibiu în ultimele trei decenii” de Ioan Cotârlea, 
RSC 28/2011;

 » „Parcul Dendrologic ‹‹Ioan Vlad›› din Alba Iulia” de 
Nicolae Pătrânjan, RSC 29/2011;

 » „Restoration of the forest habitats from the Pietrosul 
Rodnei Bioshere Reserve (I-III)”, de Ioan Blada RSC 
27, 28 și 29/2011;

 » „Perdelele forestiere de protecție antifonică și anti-
poluantă pe perimetrul companiei Kronospan Româ-
nia” de Valentin Bolea, Dănuț Chira, RSC 30/2012;

 » „Plantația experimentală de Pinus cembra și Pinus 
mugo de pe Halda Dumitrelul din Munții Călimani” 
de Ioan Blada, Ștefan Tănăsie, Cristina Dinu, Iulian 
Bratu, RSC 32/2013;

 » „Perdeaua de protecție a lacului Firiza” de Valentin 
Bolea, RSC 33/2013 și 34/2014;

 » „Parcul de Sud al Municipiului Baia Mare de al Șesul 
Băii” de Valentin Bolea, RSC 35/2014;

 » „Nucleul de aclimatizare a speciilor exotice de pe Va-
lea Usturoi-Baia Mare, după o jumătate de secol” de 
Valentin Bolea, RSC 35/2014;

Fiecare dintre aceste capodopere ale silviculturii consti-
tuie ghiduri de bune practici pentru inginerii silvici de la 
ocoale și se adaugă la o serie valoroasă de îndrumări teh-

nice publicate în Revista de Silvicultură și Cinegetică:
 » „Cartarea stațională forestieră în România” de Dumi-

tru Târziu, Gheorghe Spârchez, RS 11-12/2000;
 » „Domenii de aplicare a metodei arborilor bioindica-

tori și bioacumulatori” de Valentin Bolea, Dănuț Chi-
ra, RSC 22/2006;

 » „Principiile creării perdelelor forestiere de protecție 
a căilor de comunicație și modul de aplicare alor în 
practica actuală de proiectare” de Ilie Mușat, RSC 
30/2012;

 » „Metoda bioindicatorilor și bioacumulatorilor în de-
tectarea, evaluarea și supravegherea poluării din eco-
sistemele forestiere și spații verzi” de Valentin Bolea, 
Dănuț Chira, RSC 23/2007;

 » „Metode moderne de monitorizare a castorilor în Ro-
mânia” de Georgeta Ionescu, Claudiu Pașca, Ramon 
Jurj, Marius Popa, George Sârbu, Ovidiu Ionescu, 
Marcela Sârbu, Anastasia Pașca, RSC 23/2007;

 » „Diagnosele foliare de la Copșa Mică” de Valentin Bo-
lea, Diana Vasile, Monica Ionescu, RSC 26/2010;

 » „Soluții tehnice pentru realizarea rețelelor de per-
dele forestiere de protecție a terenurilor agricole din 
Câmpia Română și Podișul Dobrogei” de Cornel Cos-
tănchescu, Florin Dănescu, Elena Mihăilă, Dan Nițu, 
Marian Ianculescu, RSC 30/2012;

 » „Reconstrucția ecologică, îngrijirea și conducerea 
ecosistemelor forestiere riverane cursurilor de apă” 
de Valentin Bolea, Dănuț Chira, George Sârbu, RSC 
34/2014;

 » „Fundamente științifice pentru crearea perdelelor fo-
restiere de protecție a culturilor agricole din Câmpia 
Banatului” de Ioan Adam, Nicolae Cadar, Oliver Mer-
ce, Ilie Cântar, RSC 30/2012;

 » „Creșterea capacității arborilor de sechestrare a CO2” 
de Valentin Bolea, Dănuț Chira, Diana Vasile, RSC 
24/2008;

 » „Re-introduction of Pinus cembra and restoration of 
Pinus cembra-Pinus mugo-Picea abies habitat by plan-
ting in the Zanoaga hollow from the Pietrosul Rodna 
Biosphere Reserve” de Ioan Blada, RSC 23/2007, RSC 
22/2006;

 » „Nutriția minerală globală și echilibrul nutritiv la fag 
în câteva ecosisteme forestiere din România” de Va-
lentin Bolea, Ștefan Vlonga, Mihaela Mandai, Aurelia 
Surdu, RS 8/1998;

 » „Soluții speciale de conducere a arboretelor bolnave” 
de Dănuț Chira, Florentina Chira, RS 9-10, 1999;

 » „Metode de evaluare a densității relativ a vânatului 
în condițiile din România” de George Predoiu, Ovidiu 
Ionescu, Șerban Neguș, RSC 15-16/2002.

Situată cu fermitate pe linia reînnoirii și modernizării 
îndrumărilor tehnice și normativelor silvice, Revista 
de Silvicultură și Cinegetică a declanșat în ultimii ani 
o campanie de elaborare și publicare a ghidurilor tehni-
ce, începând cu „Ghidul inginerului silvic în contextul 
schimbărilor climatice” de Gheorghe Gavrilescu, Valen-
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tin Bolea (RSC 34/2014) și continuând cu:
 » „Ghidul de gestiune al aliniamentelor de arbori” de 

Valentin Bolea, RSC 34/2014;
 » „Ghidul de bune practici în crearea aliniamentelor 

de arbori de-a lungul drumurilor” de Valentin Bolea, 
RSC 2013;

 » „Ghidul de bune practici în conservarea arborilor 
excepționali” de Valentin Bolea, RSC 33/2013.

„La originea întregului sistem de creație forestieră [...] 
se găsesc, firește, oamenii locului, cu gândurile, faptele 
și năzuințele lor. Este de aceea legitim ca în numerele 
publicației Revista de Silvicultură să inserăm portrete 
relevante de oameni valoroși și devotați din producție, 
învățământ, ș.a.” scria în 1996 profesorul Victor Stă-
nescu. Astfel, cu considerație și respect, în rubrica IN 
MEMORIAM au apărut informații și aprecieri elogioase 
privind personalitățile silviculturii românești:
 » Dr. docent ing. Ioan Lupe, membru tiutlar al Acade-

miei de Științe Agricole și Silvice;
 » Prof. dr. ing. Stelian A. Munteanu, președinte execu-

tiv a Comisiei Europene a Pădurilor și președinte de 
onoare la Grupul de Lucru pentru Amenajarea Bazi-
nelor Hidrografice Montane din cadrul FAO;

 » Prof. dr. Atanase M. Haralamb, decanul Facultății de 
Silvicultură;

 » Prof. ing. Alexandru Săvulescu, întemeietorul 
Stațiunii de Cercetări Silvice Brașov;

 » Prof. dr. ing. Nicolae Rucăreanu, membru al Academi-
ei de Științe Agricole și Silvice;

 » Prof. dr. ing. Marin D. Drăcea, director general al Ca-
sei Autonome a Pădurilor Statului, director al Institu-
tului de Cercetări și Experimentație Forestieră;

 » Prof. dr. ing. Mihai Prodan, pionier silvic pe meridi-
ane străine;

 » Dr. ing. Petru Ciobanu, patriot bucovinean și cercetă-
tor de elită.

Cu durere și regrete în rubrica NECROLOG, ne-am 
despărțit de cei care au fost:
 » Prof. dr. ing. Victor Stănescu, prorector al Institu-

tului Politehnic și al Universității Brașov, decan al 
Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, 
membru titular al Academiei de Științe Agricole și Sil-
vice și Președinte al Secției de Silvicultură, redactor 
responsabil la Revista de Silvicultură;

 » Dr. ing. N. Pătrășcoiu, personalitate emblematică a 
silviculturii române;

 » Ing. Vasile Botea, omul cu „calități de aur”;
 » Ing. Mircea Ștefan Petrescu, distinsă personalitate a 

comandamentului de elită al cercetării forestiere ro-
mâne;

 » Prof. dr. ing. Marian Ianculescu, secretar general al 
Academiei de Știițe Agricole și Silvice;

 » Dr. ing. Iancu Căbulea, un eminent genetician și ame-
liorator;

 » Dr. ing. Ilarion Vlase, șeful peren al Colectivului de 

Cercetare al Stațiunii ICAS Brașov;
 » Dr. ing. Gheorghe Gava, cercetător eminent și croni-

car talentat al Revistei de Silvicultură și Cinegetică;
 » Ing. Ioan Catană, prestigios șef de Ocol Silvic;
 » Prof. dr. ing. Iosil Leahu, stea strălucitoare în 

constelația silviculturii românești;
 » Dr. ing. Aurel Amzică, erou al României, fiu al 

Argeșului cu deosebit prestigiu moral, profesional și 
civic, un valoros și regretat colaborator al Revistei de 
Silvicultură și Cinegetică.

Am sărbătorit cu bucurie în rubrica ANIVERSĂRI pe cei 
care au împlinit frumoasele vârste de:
 » 95 de ani, prof. emerit dr. doc. Emil G. Negulescu, 

președinte al Secției de Silvicultură din Academia de 
Științe Agricole și Silvice;

 » 80 și 85 de ani, dr. ing. Ilarion Vlase, șeful Colectivu-
lui de Cercetare și al Stațiunii ICAS Brașov;

 » 75 și 85 de ani, dr. ing. Mihai Gava, cercetător 
științific la Stațiunea ICAS Brașov;

 » 75 de ani, ing. Mihai Bodea, personalitate marcantă a 
sliviculturii și cinegeticii;

 » 60 și 70 de ani, conf. Dr. ing. Ion Micu, susținător te-
nace al Revistei de Silvicultură și Cinegetică;

 » 75 de ani, prof. dr. ing. Darie Parascan, membru al 
Academiei de Științe Agricole și Silvice;

 » 75 de ani, cercetător dr. ing. Mihai Damian, fondato-
rul Centrului Republican de Conservare a Semințelor 
de Rășinoase;

 » 80 de ani, dr. ing. Petre Ciobanu, cercetător și 
președinte a Filialei Brașov a Societății pentru Cultu-
ră și Literatură Română în Bucovina;

 » 70 de ani, dr. ing. Eugeniu N. Popescu, șef de Ocol 
Silvic și cercetător de elită, membru de onoare al Co-
mitetului de Redacție al Revistei de Silvicultură și Ci-
negetică;

 » 85 de ani, dr. ing. Vadim Leandru, Laureat al Premiu-
lui Emil Racoviță al Academiei Române;

 » 80 de ani, prof. dr. ing. Nicolae Doniță, specialist recu-
noscut în lumea știițifică europeană și internațională;

 » 80 de ani, dr. ing. Ilie Mușat, președinte al Grupului 
de Lucru IUFRO privind renaturarea haldele miniere;

 » 90 de ani, dr. ing. Aurel D. Amzică, un erou al Româ-
niei, un proiectant al Transfăgărășanului, cercetător 
eminent și un cadru didactic iubit;

 » 80 de ani, ing. Nistor Ioan Bud, scriitor talentat și sil-
vicultor pasionat;

 » 70 de ani, prof. dr. biol. Tatiana Eugenia Șesan, mem-
bru corespondent al Academiei de Științe Agricole și 
Silvice;

 » 80 de ani, prof. dr. ing. Ion I. Florescu, membru titu-
lar al Academiei Române de Știițe Agricole și Silvice.

Revista de Silvicultură și Cinegetică a reușit, așa cum 
scria prof. N. Rucăreanu despre Revista Pădurilor 
(6/2003), „să adune în paginile ei o impresionantă zes-
tre de fapte și idei, depre pădurile noastre și despre re-
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zultatele obținute în producție, temeiuri certe pentru o 
știință forestieră autohtonă”. Astfel, în cele 35 de nume-
re ale Revistei de Silvicultură și Cinegetică, apărute în-
tre 1996-2014, s-au publicat 527 de articole, dintre care 
pe domenii:
 » conservarea biodiversității (126 de articole reprezen-

tând 23,91 % din totalul de articole publicate),
 » starea fitosanitară și stabilitatea ecosistemelor fores-

tiere (68 de articole reprezentând 12,90 % din totalul 
de articole publicate),

 » 51 de articole reprezentând 9,68% din totalul artico-
lelor publicate,

 » gestionarea durabilă și ecocertificarea pădurilor (46 
de articole reprezentând 8,73% din totalul articolelor 
publicate),

 » sporirea producției de lemn (30 de articole reprezen-
tând 5,69% din totalul articolelor publicate),

 » ameliorarea funcțiilor de protecție a pădurilor (24 de 
articole reprezentând 4,55% din totalul articolelor 
publicate),

 » valorificarea resurselor nelemnoase ale pădurii (19 
de articole reprezentând 3,60% din totalul articolelor 
publicate),

 » legislație și politică forestieră (28 de articole repre-
zentând 5,31% din totalul articolelor publicate),

 » cercetarea, proiectarea și învățământul superior (56 
de articole reprezentând 10,63% din totalul articole-
lor publicate),

 » viața forestieră (79 de articole, reprezentând 15% din 
totalul articolelor publicate).

Acum, după 20 de ani de apariție neîntreruptă, redacția 
Revistei de Silvicultură și Cinegetică se mândrește cu 
o publicație devotată inginerilor silvici din producție, 
cercetare și învățământ, deschisă colaborărilor cu ingi-

nerii din exploatarea precum și industria lemnului, din 
agricultură și urbanism, cu medicii veterinari sau cu vâ-
nătorii, fiind o publicație independentă față de anumite 
orgolii ale personalităților ori autoritățiilor și o revistă 
de viitor, care pe lângă versiunea printată are, pe site-ul 
Societății Progresul Silvic, și o versiune electronică în 
limba română, și în curând și o versiune electronică în 
limba engleză.
Revista de Silvicultură și Cinegetică este o dovadă vie 
a potențialului intelectual al Brașovului, a capacității 
de colaborare, de atragere și de coniteresare a colabora-
torilor din toate colțurile României. Am fi bucuroși ca 
printre acești colaboratori să avem mai mulți specialiști 
din Republica Moldova, așa cum s-a facut în 1998, când 
ne-au onorat cu articolele lor colegii G.H. Vdovai, D. Ga-
lupa, S. Magdal, Șt. Manic, D. Gociu, T. Glăvan, P. Cuza, 
A. Paladiciuc, A. Palacean, D. Boaghie, V. Hadârcă, I. 
Goanță, V. Gulca. O reluare timidă a acestei colaborări 
s-a făcut în nr. 33/2013 de către D. Galupa și Vl. Grati.
Revista de Silvicultură și Cinegetică este dedicată pă-
durilor, indiferent de proprietari: particulari, primării 
ori de stat. Ea vine în ajutorul pădurilor urbane, par-
curilor, perdelelor forestiere, aliniamentelor, arborilor 
excepționali, ariior protejate. Cine iubește natura, cu 
toate frumusețile ei, va găsi în Revista de Silvicultură și 
Cinegetică un ghid practic și îndrumări tehnice.
Idealul Revistei de Silvicultură și Cinegetică este pro-
gresul continuu, de aceea ne simțim bine în patrimoniul 
Societății Progresul Silvic, care prin conducerea sa, ing. 
Gheorghe Gavrilescu și prof. dr. ing. Ion Florescu, o are 
în grija sa financiară. Dorim acestei conduceri și tutu-
ror colaboratorilor din țară și de peste hotare „La multi 
ani!” cu generozitate financiară și o documentare temei-
nică, inspirație și talent în elaborarea de noi articole în 
următoarele decenii care așteaptă revista.  ■
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Prin progagarea susținută, timp de 20 de ani (1996-2015) a noutăților în 
silvicultură, a metodei diagnozei foliare și a arborilor bioindicatori, a 

combaterilor integrate, a conservării biodiversității și prin fundamentarea 
unei silviculturi durabile, Revista de Silvicultură și Cinegetică a devenit un 

instrument de bază în promovarea progresului în silvicultură – țelul generos al 
Societății Progresul Silvic

Poluarea continuă să fie foarte puternică la Copșa 
Mică, cu efecte dăunătoare atât pentru vegetație 
cât și pentru om.

La depășirea pragului de toxicitate pentru plumb (Pb) 
(10 ppm în frunze) oamenii se pot îmbolnăvii de sa-
turnism. Peste pragul de toxicitate la cadmiu (Cd) (0.5 
ppm în frunze) este favorizată apariția cancerului pul-
monar la persoanele expuse poluării.
Timp de 20 de ani (1996-2015) Revista de Silvi-
cultură și Cinegetică a fost tribuna Societății Pro-
gresul Silvic în pledoaria ei pentru perfecționarea 
legislației silvice pentru depolitizarea silviculturii 
și salvarea pădurilor de la defrișare și creșterea pro-
centului de împădurire în România.
În condiții naturale relativ apropiate, România are 
procente de împădurire mai mici decât Slovenia, 
Austria și Slovacia!

 » În ultimii 60 de ani, Ungaria a dublat suprafața pă-
durilor

 » În ultimii 160 de ani, Franța a dublat suprafața pă-
durilor

 » În ultimii 160 de ani, România reduce suprafața 
pădurilor cu 3 milione hectare, ajungând la un 
procent de împădurire de 26%, mai mic decât ni-
velul optim de 40-45%
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Pădurea de pe versantul vestic al Văii Usturoi care 
întregește Parcul Central din Baia Mare

VALENTIN BOLEA, FLORENTINA CHIRA, DĂNUŢ CHIRA, COSTEL MANTALE

1. Introducere
Turiștii care frecventează Valea Usturoi, Complexul Tu-
ristic de pe această vale, ori Poiana Pleștioare, persona-
lul ocolului silvic al municipiului Baia Mare și vizitatorii 
frumosului sediu al acestui ocol, dar mai ales băimărenii 
care se plimbă pe aleile Parcului Central din Baia Mare 
și pe cărările perimetrale ale acestiu parc, admiră cu în-
cântare peisajul fermecător al pădurii de rășinoase și fo-
iase, cu specii autohtone și exotice, creat în 1962-64 de 
Ocolul Silvic Baia Mare, care cuprindea pe vremea aceea 
actualele ocoale silvice: Firiza, Baia Mare și Baia Sprie. 
Crearea acestei păduri care extinde Parcul Central din 
Baia Mare cu încă 10 hectare, se înscria în preocupările 
silvicultorilor și primăriei Baia Mare de a transforma 
zonele verzi într-o pădure urbană, prin plantarea:
 » Parcului de Sud, de la Șesul Băii, pe o suprafață de 95 

ha (Bolea 2014);
 » Parcului Dendrologic „Zeno Spârchez” de pe Valea 

Usturoi pe o suprafață de 5 ha (Bolea 2014);
 » Perdelelor forestiere de protecție a Lacului Firiza, pe 

suprafața de 92 de ha (Bolea 2013, 2014);
 » Perdelelor forestiere de protecție antipoluantă din 

fața Uzinei Phoenix, pe suprafața de 14 ha.
Aceste preocupări izvorau din starea alarmantă a polu-
ării industriale (Nădișan și Cherecheș 2000, Nădișan et 
al. 2001) care, și după măsurile luate, se menținea ridi-
cată chiar și în Parcul Central și pe Valea Usturoi (Bolea 
& Chira 2009):
 » frunzele de tei și stejar roșu din Parcul Central Baia 

Mare conțineau în 2008 9,3-9,6 ppm plumb (Pb) și 
1400-1500 sulf (S) la nivelul pragurilor de toxicitate 
admise;

 » frunzele de fag de pe Valea Usturoi, U.P. I, u.a. 65, 
conțineau 1800 ppm S – de 1,2 ori mai mult decât 
pragul de toxicitate admis, 570 ppm mangan (Mn) – 
de 5,7 ori mai mult raportat la pragul de toxicitate 
admis, 0,514 cadmiu (Cd) – ușor peste nivelul critic, 
90 ppm fier (Fe) – la nivelul pragului de toxicitate ad-
mis și 17,62 crom (Cr) – cunoscut că acesta provoacă 
cancerul nazal (Bindea 1993).

În studiul caz, privind „poluarea solurilor și vegetației 

cu metale grele și compuși ai sulfului în zona Baia Mare 
și măsuri de reconstrucție ecologică”, Institutul de Cer-
cetări pentru Pedologie și Agrochimie din cadrul Aca-
demiei de Științe Agricole și Silvice București în colabo-
rare cu Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice 
din Baia Mare se recomanda a nu se consuma unele pro-
duse alimentare având în vedere:
 » acidificarea și sărăcirea solurilor, diminuarea mag-

neziului și calciului și acumularea în sol a plumbului, 
care ajungea la concentrații de 1500 ppm în sol;

 » degradarea pășunilor și fânețelor, unde s-a redus 
numărul speciilor și s-au instalat Agrostis alba, Des-
champsia flexuosa, Nardus stricta sau Pteridium aquili-
num;

 » îmbolnăvirea pomilor fructiferi, defolierea și distru-
gerea mugurilor de rod, în care concentrația oxizilor 
de sulf a depășit în 1979 de 10 ori concentrația ma-
ximă admisă, iar concentrația plumbului a depășit 
valorile normale de peste 50 de ori;

 » diminuarea temporară a populaţiilor de albine cu re-
ducerea polenizării pomilor fructiferi, care aveau un 
procent ridicat de sterilitate a florilor;

 » intoxicarea strugurilor și dispariția treptată a viței 
de vie.

Ca urmare, creşterea capacității Parcului Central al Băii 
Mai de oxigenare a aerului, de absorbție și metaboli-
zare a noxelor se impunea stringent, constatându-se 
acum, după o jumătate de secol, că această capodope-
ră a silviculturii băimărene îndeplinește cu brio toate 
funcțiile bioprotective, peisagistice și de agrement pre-
conizate și are o biodiversitate și stabilitate structurală 
și funcțională care îi asigură perenitatea și în secolele 
următoare.

2. Potențialul stațional
Pădurea care întregește Parcul Central din Baia Mare 
este situată în zona de alternanță a fagului și gorunului 
de pe versantul sud-vestic al Munților Gutâi, adăpostit 
de curenții reci ai iernii dinspre nord și est. Microclima-
tul specific din Depresiunea Băii Mari (cu ierni blânde 
şi influenţe mediteraneene) şi clima piedmontelui (tem-
perată, umedă, cu influențe oceanice și cu precipitații 

Pădure urbană
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suficiente), precum şi solurile (formate pe gresii şi roci 
vulcanice), asigură condiții bune de vegetație pentru o 
gamă largă de specii indigene și exotice.
Indicele Climat-Vegetație-Productivitate (CVP) (313) 
din Baia Mare este cel mai mare din România (Bereziuc 
și Stănescu 1962). Astfel, în condițiile unei temperaturi 
medii anuale de 9.8°C și a unor precipitații medii anuale 
de 976 mm înregistrate la 194 m altitudine, în Subdis-
trictul Depresiunii Baia Mare, Ținutul Carpaților Oc-
cidentali vegetează următorii arbori excepționali (Bo-
lea et al. 2012, Bolea et al. 2013, Nădișan & Cherecheș 
2002, Nădișan et al. 1976):
 » Regele pinilor strobi (Pinus strobus L.) din România, 

având 48 m înălțime, 97,1 cm diametru (la 1,3 m) și 
18,1 m diametrul coroanei plasat lângă terasa Parcu-
lui Central Baia Mare (Bolea et al. 2012);

 » Cireșul (Prunus avium L.) care atinge 39 m înălțime, 
74,8 cm diametru și 17,3 m diametrul coroanei (Bo-
lea et al. 2012);

 » Pinul negru (Pinus nigra Arn.) din Parcul Central, de 
35 m înălțime, 74,8 cm diametru și 17,3 m diametrul 
coroanei (Bolea et al. 2012);

 » Teiul cu frunza mare (Tilia platyphyllos Scop.) din Par-
cul Central, de 34 m înălțime, 1,43 m diametru, 20,1 
m diametrul coroanei (Bolea et al. 2012);

 » Castanul bun (Castanea sativa Mill.) din făgeto-
căstănișul de pe Valea Vicleană, UP I 90 A, având 33 
m înălțime, cel mai înalt castan bun din România și 
exemplarul de la Tăuții de Sus având 3,09 m diame-
tru;

 » Stejarul (Quercus robur L.) din Parcul Central, având 
35 m înălțime și 1,5 m diametru (Nădișan & Chercheș 
2002);

 » Sorbul (Sorbus torminalis (L.) Crantz.) de la Morgău, 
Valea Roșie, are 24 m înălțime și 40 cm diametru, fi-
ind cel mai înalt din România (Bolea et al. 2013, Bo-
lea et al. 2013);

 » Castanul porcesc (Aesculus hippocastanum L.) de pe 
strada 17 Octombrie nr. 21 din Baia Mare, are 18 m 
înălțime, 1,20 m diametru și 21 m diametrul coroa-
nei (Bolea et al. 2013);

 » Paulownia tomentosa (Thumb) Steud din Parcul Pop 
Vasile din Valea Borcutului are 15,3 m înălțime și 33 
cm diametru (Bolea et al. 2012);

 » Koelreuteria panniculata Laxm., de pe strada 17 Oc-
tombrie nr. 19 din Baia Mare are 7 m înălțime, 56,7 
cm diametru și 10,3 m diametrul coroanei (Bolea et 
al. 2013).

3. Compoziția pădurii-parc
Valoarea peisagistică, originalitatea și farmecul deose-
bit, perenitatea, stabilitatea și durabilitatea pădurii cre-
ate este asigurată printr-un amestec de specii indigene 
(55%) și exotice (45%), prin asocierea de conifere(70%) 
cu foioase (30%). Având în vedere că dintre rășinoase, 
laricele își schimbă anual acele, rămân verzi și iarna și 
vara, 50% dintre specii asigurând continuitatea coroa-

nelor verzi în toate sezoanele de vegetație.
Tab. 1: Amestecul de specii din pădurea-parc

Specia Pr
(%)

H
(m) Tj/Ta Vr

(ani) TR

Larix decidua 20 I/40-50 hs/hs 600-700 p-t
Picea abies 12 I/30-60 ht/h 600 t*

Chamaecyparis law-
soniana 12 I/60 su 300 p

Thuja plicata 10 I/60 sc/ht 400 t-o
Pinus silvestris 10 II/40-50 hs/hs 300-350 p-t
Pinus strobus 8 I/30-50 su 200-300 p

Castanea sativa 6 I/30-33 sh 700-1000 p
Quercus petrea 6 I/40-45 ht/h 600-700 p

Acer pseudoplatanus 6 I/30-40 ssc/ht 400-500 o
Catalpa speciosa 6 35 h/sh 100 p
Tsuga canadensis 6 II/30 u 600 P

Phellodendron amu-
rense 2  III/15 su/sh 400-500 pa

Prunus avium 1 II/20-24 hs/hs 100 o
Gleditsia triacanthos 1 II/20-45 h 100 o

Juglans nigra 1 I/40-50 h 400 p
Prunus serotina 1  III/20 su 100 p

H-Mărimea / Înălțimea potențială; Tj/Ta: temperament la stadiul ju-
venil / adult: h-heliofil, s-strict, t-tolerant, sh-subheliofil, (s)sc-(semi)
sciofil, su – semiumbrofil, u-umbrofil; Vr-vârsta potențială; TR-Tip de 
înrădăcinare, p(a)-pivotantă(adâncă), 0-oblică, T-trasantă * cu pivot 

secundar

Această compoziție asigură utilizarea eficientă atât a 
solurilor profunde, aerisite (Pinus strobus L.) cât și a so-
lurilor erodate, superficiale, scheletice (Pinus sylvestris 
L.) și ocuparea diferențiată a micro-stațiunilor, de ex. 
pe culmi (Larix decidua Mill.), versanți calzi (Castanea 
sativa) și versanți reci (Picea abies (L.) Karst.).
Proporția speciilor conferă biodiversitate la nivel de 
vegetație și un amestec armonios al speciilor. Astfel, 
există un echilibru între speciile de mărimea I, II și III, 
între speciile de lumină și de umbră, cu înrădăcinare 
profundă și trasantă (tab. 1).

4. Particularitățile ecologice și de 
creștere ale speciilor
4.1 Larix decidua Mill., Picea abies (L.) Karst. 
și Pinus sylvestris L.
În climatul suficient de umed de la Baia Mare, pe ver-
santul vestic, bine aerisit și cu insolație puternică al Văii 
Usturoi, laricele are o stare de vegetație bună și transpi-
ră activ. El a fost amplasat în microstațiuni deschise, cu 
atmosferă uscată, aerisită, pe soluri mijlociu profunde, 
afânate, cu textură ușoară, permanent umezite și bine 
drenate, bogate în humus și slab acide. Plantarea s-a fă-
cut în 1962, în amestec cu molidul, la schema de 1100 
puieți de larice/ha și 3900 puieți de molid/ha.
Cu creșterile sale active în tinerețe, laricele depășește 
molidul, atingând la 53 ani diametrul (la 1,3 m) de 35,1 
cm și înălțimea medie de 32,3 m, în timp ce molidul, la 
aceeași vârstă, are 30,1 cm diametrul la 1,3 m și 30 m 
înălțimea medie. Având în vedere și dimensiunile maxi-
me realizate la această vârstă în Baia Mare: 56,3 cm dia-
metru și 34 m înălțime, se prevede o depășire a dimen-
siunilor maxime realizate la 110 ani în Arboretumul 
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Mihăiești: 75 cm diametru și 39 m înălțime la molid, 
respectiv 96 cm diametrul la 1,3 m și 42 m înălțime la 
larice. De asemenea, s-au depășit dimensiunile maxime 
atinse de larice la Mihăiești la vârsta de 42 ani: 32 cm 
diametru și 24 m înălțime (Stuparu et al. 2010).

Fig. 1. Larice

Coroana rară, transparentă a laricelui nu deranjează 
molidul, care acoperă bine solul și în amestec cu laricele 
rezistă mai bine la doborâturile de vânt. Laricele are o 
coroană îngustă, cu ramuri tinere subțiri pendente care 
îi conferă o rezistență mai mare la zăpezile abundente. 
De asemenea, presiunea vântului este mai mică asupra 
coroanei rare a laricelui, care rezistă la vânturile puter-
nice și datorită sistemului său radicelar pivotant-tra-
sant. Din cauza coroanelor mici și rare, litiera de larice 
este în cantitate mică, dar căzând anual și descompu-
nându-se ușor, asigură un circuit rapid al nutrienților 
(din forma organică în cea minerală).
Situat pe versantul limitrof municipiului Baia Mare, la-
ricele are un aport peisager deosebit, asigurând un joc 
de culori fermecător în sezonul de vegetație și mai ales 
toamna.
Laricele se amestecă cu pinul silvestru în biogrupe am-
plasate în microstațiuni cu arșiță prelungită și insolație 
puternică sau pe soluri mai sărace, superficiale, schele-
tice cu regim hidrologic variabil.
La temperamentul său pronunțat de lumină, pinul sil-
vestru s-a instalat cu ușurință în teren descoperit, iar 
ulterior sub coroanele rare ale pinului silvestru, s-au in-

stalat și speciile cu temperament de umbră ca și Tsuga 
canadensis. Marea sa amplitudine ecologică, cu capaci-
tatea de a suporta climatele secetoase de pe versanții 
însoriți, cu insolații puternice și umiditate atmosferi-
că scăzută, face din pinul silvestru un component care 
va asigura ecosistemului forestier o bună stabilitate în 
contextul schimbărilor climatice care sunt prognozate 
în viitor.

Fig. 2. Pin silvestru

Pe stațiunile mai bune, cu sol profund, pinul silvestru 
formează rădăcini pivotante și are creșteri mari, nedi-
minuând grandoarea pădurii-parc proiectate.

4.2 Pinus strobus L. și Tsuga canadensis (L.) 
Carr.
Ca și în optimul său de vegetație din Estul Americii de 
Nord, pinul strob formează în pădurea parc din Baia 
Mare arborete dublu etajate formate din pinul strob 
şi biogrupe cu Pinus sylvestris în primul etaj, respectiv 
în etajul al doilea în amestec intim cu Castanea stativa, 
Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Quercus petraea şi bi-
ogrupe de Tsuga canadensis. Cu temperamentul său de 
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semiumbră, pinul strob formează arborete bine înche-
iate, stabile și deosebit de frumoase. El are la 50 ani un 
diametru mediu de 48,4 cm și o înălțime medie de 30,7 
m, dar atinge și diametre de 57,9 cm și înălțimi de 32 
m. Raportat la culturile din țara noastră, pinul strob 
din Baia Mare depășește performanțele biometrice re-
alizate la:
 » Simeria: 75 cm diametru și 30 m înălțime la 100 ani;
 » Mihăiești: 121 cm diametrul maxim și 36 m 

înălțimea maximă;
 » Luna de Jos: 100 cm diametru și 22 m înălțime;
 » Dofteana: 48 cm diametru și 24 m înălțime;
 » Dofteana Sărărie: 56 cm diametru și 32 m înălțime;
 » V. Râșnoavei: 24 m înălțime;
 » Sabed: 14 m înălțime la 50 ani.

Această situație era de așteptat, cunoscând că în Par-
cul Central Regina Maria s-a măsurat un pin strob de 
120 ani având înălțimea de 48 m, ceea ce îl clasează pe 
primul loc în Europa, conform Registrului Arborilor 
Excepționali (Bolea 2013).
Tsuga canadensis având la Baia Mare satisfăcute 
exigențele relativ mari referitor la umiditatea din aer și 
sol, vegetează activ și realizează la 50 ani 32,8 cm dia-
metrul mediu, 23,6 m înălțimea medie și 42,7 cm dia-
metrul maxim și 25 m înălțimea maximă.
Comparativ cu alte culturi din țara noastră, țuga de la 
Baia Mare depășește în înălțime pe cea de la Gurghiu, 
care are 18 m înălțime și 68 cm diametru, și pe cea din 
Simeria de unde și provine, care atinge 40 cm diametru 
și 15 m înălțime maximă.
Având o longevitate de 600 ani, capacitatea de a se dez-
volta și în plină lumină și o vegetație activă pe solurile 
profunde, bogate și reavene de la Baia Mare, țuga este o 
componentă valoroasă a prezentului și viitorului arbo-
ret de ”giganți” care va încânta generațiile viitoare. De 
asemenea, coroana sa lat-piramidală, cu ramuri lungi, 
subțiri și aproape pendente își aduce contribuția sa va-
loroasă la frumusețea peisajului. Apreciate și ca pomi 
de Crăciun multe exemplare de țuga au vârfurile tăiate, 
dar o dată refăcute vegetează în continuare cu vârfurile 
bifurcate ori trifurcate.

4.3 Thuja plicata Donn ex D.Don și 
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) 
Parl.
În America de Nord tuia gigantică realizează adesea 
60-65 m înălțime, iar în Parcul Central din Baia Mare 
(deasupra sediului Ocolului Silvic Municipal Baia Mare) 
la 52 ani, atinge deja 31 m înălțime și 49,3 cm diametru, 
este perfect sănătos, dimensiuni care pot fi depășite 
substanțial deoarece creșterea sa este înceată în 
tinerețe, pentru ca ulterior să devină activă și susținută 
până la o vârstă înaintată.
În climatul blând de la Baia Mare, pe soluri mezotrofi-
ce, aprovizionate cu azot, fosfor și calciu, tuia gigantică 
s-a plantat în amestec cu chiparosul de California, Tsu-

ga canadensis și Juniperus virginiana la schema de 2000 
puieți/ha (2 x 2,5m).

Fig. 3. Tuia gigantică

Prin portul său frumos, cu tulpini drepte, ritidom brun-
roșcat și coroane îngust piramidale, tuia gigantică nu-
mită și “tuie frumoasă”, constituie păduri fermecătoare, 
cu miros plăcut aromat, care prin creșterile active până 
la vârste mari vor transmite generațiilor viitoare mesa-
jul unei silviculturi băimărene intensive.
În condițiile climatului din Baia Mare moderat, fe-
rit de vânturi reci și uscate, cu număr mare de zile cu 
cer acoperit chiparosul de California s-a amplasat în 
microstațiunile de pe versantul vestic al Văii Usturoi cu 
cea mai ridicată umiditate atmosferică, cu soluri nisi-
po-lutoase, profunde, fertile și cu umiditate suficientă 
(jilav-umede).
La plantarea chiparosului de California s-a asigurat 
protecția laterală a vegetației dintr-o livadă părăsită, 
iar ulterior temperamentul său de semiumbră a favo-
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rizat amestecul său cu specii heliofile: laricele, pinul 
silvestru, cireșul sau stejarul, dar și cu tuia gigantică, 
curățându-se de crăci pe cea mai mare parte a fusului, 
iar coronamentul rămânând redus și îngust, cu ramuri 
subțiri.

Fig. 4. Chiparosul de California

Chamaecyparis lawsoniana, care pe coasta Oceanului 
Pacific a Americii de Nord (diametrele până la 2-4 m 
și înălțimile până la 60 m), în amestec cu Thuja plicata, 
Tsuga mertensiana, Picea sitchensis și Pseudotsuga menzie-
sii formează cele mai frumoase păduri de conifere de pe 
glob, își aduce contribuţia de farmec care se va amplifica 
pe măsură ce cresc. Participarea chiparosului de Cali-
fornia conferă amestecului nu numai frumusețe ci și o 
rezistență mai mare la poluare.

4.4 Juglans nigra L., Phellodendron amurense 
Rupr. și Prunus serotina Ehrh.
Nucul negru este considerat unul dintre cei mai valoroși 

arbori alohtoni de foioase. Introdus în țara noas-
tră, conferă pădurii-parc din Baia Mare o foarte bună 
rezistență la poluanții din grupa oxizilor de sulf.
În climatul blând, ferit de înghețuri timpurii și târzii, 
cu veri lungi și călduroase de la Baia Mare, realizează pe 
solurile bine aprovizionate cu apă un diametru de 45,2 
cm și o înălțime de 25 m la 50 ani. În amestec cu specii 
de mărimea III ca și Phellodendron amurense sau Prunus 
serotina formează arborete bine închise, bietajate, po-
tenţial foarte longevive (200 ani).

Fig. 5. Nuc negru

Printre exoticele din pădurea-parc, atrage atenția prin 
paniculele terminale verzi gălbui și ritidomul gros sub-
eros, cenușiu-argintiu, o specie interesantă din Extre-
mul Orient (China, Japonia, Coreea) – arborele de plută 

– Phellodendron amurense.
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Fig. 6. Arborele de plută

Bine adaptat în microstațiunile cu multă căldură în 
sezonul de vegetație, pe solurile revene, bogate, pro-
funde, aerisite, Phellodendron amurense atinge la 50 
ani în Parcul Central Regina Maria diametrul de 36 
cm și înălțimea de 29 m, apropiate de exemplarele din 
Mihăiești, care la 42 ani realizează 36 cm în diametru 
și 21,7 m în înălțime.
Cu temperamentul său semiumbrofil-subheliofil și 
având o stare de vegetație bună, fără defecte, arborele 
de plută constituie amestecuri viabile cu nucul negru, 
pinul strob, tuia gigantică, chiparosul de California, 
castanul bun sau mălinul american.
Mălinul american (Prunus serotina) vegetează viguros 
în Baia Mare, fructifică de la vârste mici și se regene-
rează natural, fiind răspândit de păsări. El are 26,4 cm 

diametru și 18,0 m înălțime la vârsta de 50 ani. Cu tem-
peramentul său semiumbrofil este deosebit de util ca 
specie de împingere și de amestec atât cu rășinoasele 
cât și cu foioasele din parc. Având o largă adaptabilitate 
edafică, a fost folosit în microstațiunile degradate cu so-
luri mai sărace, iar toleranța sa față de solurile cu deficit 
de umiditate își va aduce contribuția la stabilitatea eco-
sistemului forestier in contextul schimbărilor climatice.
Prezența mălinului american în pădurea-parc aduce un 
plus de farmec prin coronamentul său, bogat cu frunze 
lucitoare, verde-închis, cu raceme de flori albe care în-
viorează pădurea în mai și iunie și cu fructe care atrag 
păsări și animale în august și septembrie, mărind biodi-
versitatea ecosistemului.

4.5 Catalpa speciosa Warder și Gleditsia 
triacanthos L.
În condițiile unui climat blând, cu sezon lung de 
vegetație și soluri fertile, aerisite, profunde bine apro-
vizionate cu apă (revene) catalpa mare (Catalpa speciosa) 
a realizat în Parcul Central Baia Mare la 50 ani un dia-
metru mediu de 29,2 cm și un diametru maxim de 42,7 
cm, respectiv o înălțime medie de 24,7 m și o înălțime 
maximă de 27 m. El manifestă o capacitate superioară 
de creștere comparativ cu exemplarul excepțional din 
Arboretumul Simeria care la 90 ani a realizat 73 cm în 
diametru și 23 m înălțime (Coandă 2006).

Fig. 7. Catalpa

Catalpa mare poate atinge 35 m înălțime în arealul său 
natural din sud-estul Americii de Nord, deci este o com-
ponentă valoroasă a pădurii-parc pe care o preconizăm 
pentru viitoarele generații. Datorită puternicului său 
sistem radicelar, suportă și un anumit grad de uscă-
ciune conferind stabilitate ecosistemului forestier și în 
perspectiva schimbărilor climatice.
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Catalpa speciosa este un arbore de dimensiuni mari, cu 
tulpini bine conformate, dar și cu flori albe în panicule 
de 15 cm lungime ce formează capsule de 20-40 cm lun-
gime, care îi ridică valoarea ornamentală.
Dintre speciile nord-americane nu lipsește Gleditsia tri-
acanthos, care conferă amestecului nu numai originali-
tate, prin lujerii lucitori, cu spini lungi de 10-15 cm și 
ramificați, ci și un plus de rezistență la secete, ceea ce va 
fi foarte important în contextul schimbărilor climatice.
Cerințele sale de climat dulce și sezon lung de vegetație 
sunt pe deplin satisfăcute și la 50 ani realizează un dia-
metru de 43,6 cm și o înălțime de 17 m. Glădița își adu-
ce contribuția de specie ornamentală și prin florile sale 
frumoase dispuse în raceme axilare verzi, plăcut miro-
sitoare, melifere și care apar mai târziu (prin mai-iunie) 
decât cele de cireș.

4.6 Quercus petraea (Matt.) Liebl. și Acer 
pseudoplatanus L.
În acest subetaj de vegetație, gorunul este reprezentan-
tul speciilor autohtone care conferă amestecului:
 » longevitate mare de 600-700 ani,
 » adaptare mai bună la solurile acide,
 » stabilitate, datorită sistemului de înrădăcinare pivo-

tant,
 » armonizare perfectă cu arborii de mărimea II și III 

așa cum are loc în șleauri,
 » valoare peisagistică ridicată prin coroana sa amplă 

și vigoarea de ansamblu relevată mai ales în spațiile 
mai largi și liziere.

La 50 ani, el realizează un diametru de 23,9 cm și o 
înălțime de 23 m.
Litiera gorunului, bogată în substanțe tanante, este 
greu alterabilă, astfel că prezența sa într-un amestec 
bogat și mai ales asocierea cu paltinul de munte este be-
nefică pentru circuitul normal al nutrienților.
Acer pseudoplatanus găsește în Parcul Central din Baia 
Mare condiții excepționale de vegetație atingând la 50 
ani 39,1 cm diametrul mediu și 46,8 cm diametrul ma-
xim, respectiv 23,3 m înălțime medie și 25 m înălțime 
maximă.
Specie excelentă de amestec, paltinul de munte își adu-
ce contribuția la:
 » consolidarea arboretului împotriva acțiunii mecani-

ce a vântului, având o înrădăcinare pivotantă,
 » ameliorarea solului prin frunzele sale care se descom-

pun ușor și contribuie la humificare și mineralizare,
 » înfrumusețarea peisajului prin frunzele frumos con-

formate și colorate, și prin florile abundente,
 » stabilitatea amestecurilor, suportând bine umbrirea 

laterală a celorlalte specii cu care se asociază,
 » creșterea rezistenței ecosistemelor forestiere la 

schimbările climatice prognozate, vegetând și în 
climatul cu mai multă căldură estivală, mai sărac în 
precipitații și cu mai puțină umiditate atmosferică.

Fig. 8. Paltin și gorun sub pin și larice

4.7 Castanea stativa Mill. și Prunus avium L.
Pentru Castanea stativa, prezent pe versantul vestic al 
Văii Usturoi, sub forma unui făgeto-căstăniș cu floră de 
mull și pe versantul opus (pe Valea Roșie UP I, ua 61) 
sub forma unui căstăniș cu Vaccinium myrtillus, parti-
ciparea în compoziția acestui amestec se impune prin:
 » calitățile excepționale de specie de amestec, cu tem-

perament de semiumbră, care suportă umbrirea 
laterală, cu creșteri active în tinerețe, făcând față 
concurenței celorlalte specii și cu o litieră abundentă 
care se descompune ușor și îmbunătățește solul,

 » afinitățile ecologice cu celelalte specii din amestec și 
mai ales prin frumusețea peisagistică a amestecului,

 » condițiile prielnice pentru dezvoltarea vegetației ter-
mofile de pe pantele cu expoziție sudică ale piemon-
turilor de la Baia Mare,

 » prezența rocilor ultrapotasice care permit castanului 
bun să solubilizeze mai ușor potasiul și fosforul din 
sol cu ajutorul ciupercilor simbiotice (castanul fiind o 
specie micoritică – Chira & Chira 2013),

 » necesitatea de a frâna, prin amestecul cu alte specii 
propagarea bolii cauzate de Cryphonectria parasitica 
care cauzează uscarea căstănișurilor în toată lumea, 
ciupercă care se combate cu succes și în România, pe 
cale biologică (Chira & Chira 2007, Chira & Bolea 2013).

Din păcate, nerepetarea anuală, susținută a combate-
rilor integrate a ciupercii C. parasitica determină usca-
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rea castanului, încetinirea creșterilor și realizarea unor 
înălțimi de 18 m, sub capacitatea speciei. Însănătoșirea 
castanului bun prin aplicarea combaterii integrate (Bo-
lea și Chira 2004) va duce la asigurarea fructificațiilor 
de castan și a funcțiilor sale peisagere, foarte apreciate 
la Baia Mare. În această idee, sunt de apreciat eforturile 
comune, din 2014-2015, ale OSM Baia Mare și INCDS 
Brașov de a reface arboretele de castan din zonă.

Fig. 9. Castani afectați de C. parasitica (sus cancer tratat și vindecat, 
jos arbore netratat și uscat)

Prunus avium vegetează activ în climatul moderat de la 
Baia Mare, realizând pe solurile bogate, aerisite și cu 
umiditate suficientă, diametre de 35 cm și înălțimi de 
24 m. El contribuie la creșterea biodiversității, atrăgând 
prin fructele sale multe păsări și animale, și mai ales la 
creșterea valorii ornamentale a pădurii-parc prin flori-
le albe dispuse în fascicule abundente anuale, care apar 
primăvara devreme, cu puțin timp înaintea înfrunzirii.
Dimensiunile mari realizate de Prunus avium, o specie 
subtemofilă, indică un optim ecologic în Baia Mare pe 

solurile bogate, permeabile, cu umiditate suficientă și 
conținut moderat de calciu.

5. Dezvoltarea comparativă a speciilor
Potenţialul productiv al speciilor testate este diferit (fig. 
10), ieşind mult în evidenţă prin creşteri excepţionale 
pentru această vârstă (50 ani) pinul strob (diametrul 
mediu fiind foarte mare în toate condiţiile staţionale: 
43,7 cm pe platoul NV, 48,4 cm pe versant mijlociu E).

Fig. 10. Diametrul mediu (a-sus), înălţimea medie (b-mijloc) şi 
defolierea (c-jos) speciilor din parc (I-versant inferior, II-versant 

mijlociu-superior)

Diametrele mari înregistrate la castan, glădiţă (43,6 
cm) şi nuc negru (40,1 cm) sunt privite cu prudenţă (iar 
înălţimile au fost mici), aceste specii având un număr 
foarte mic de exemplare (rezultatul nefiind verificat 
statistic).
Creşteri în grosime mari spre moderate au fost consem-
nate la paltinul de munte (39,1 cm), larice (33,6-35,1 
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cm), pin silvestru (33,5 cm), ţugă (32,8 cm), tuia gigan-
tică (32,3 cm în condiții optime), cireş (32,1 cm, dar cu 
puţine exemplare rămase), molid (30,1-31,1 cm).
Majoritatea răşinoaselor au înălţimi medii foarte mari 
(peste 30 m), cu excepţia cupresaceelor şi ţugii (23,0-
25,5/23,6 m).
Chiar şi arborele de plută (30,5 cm), catalpa (29,2 cm) 
şi chiparosul de California (22,7-28,0 cm) au avut creş-
teri bune în grosime, dar înălţimea lor a fost inferioară 
(20,3/24,7/23,0 m).
Comportamentul speciilor identificate printr-un număr 
mic de exemplare este mai greu de cuantificat: mălin 
american (26,4 cm) şi gorun (23,9 cm, deşi exemplare 
bătrâne de gorun şi stejar din parc au creşteri impresi-
onante).
Pe platoul mai compact şi mai puternic antropizat + ver-
santul apropiat din colţul de NV al parcului, toate speci-
ile au dimensiuni mai mici – tuia gigantică (D 22,2 cm / 
H 14 m), chiparosul de California (D 22,7 cm / H 16,7 m) 
şi gorunul (D 23,9 cm / H 22,5 m, deşi exemplare bătrâ-
ne de gorun şi stejar din parc au creşteri impresionante) 
au înregistrat creşteri mai mici.

6. Concluzii și propuneri
Plantația din 1962-64, de pe versantul estic al Văii Us-
turoi a devenit între timp o pădure-parc de 50 ani, care 
întregește Parcul Central din Baia Mare, încântând lo-
cuitorii poluați ai municipiului și mai ales pe creatorii ei 
profesioniști, prin:
 » amestecul armonios a 16 specii din care 70% 

rășinoase și 30% foioase, respectiv 55% specii indi-
gene și 45% exotice,

 » creșterile deosebite în grosime atinse (îndeosebi în 
stațiunile optime) de exoticele Pinus strobus Gleditsia 
triacanthos şi Juglans nigra, respectiv nativa Castanea 
sativa (din care doar pinul strob are creşteri foarte 
bune şi în înălţime);

 » creșterile mari în înălţime (în stațiunile optime) 
atinse de răşinoasele europene Larix decidua, Pinus 
sylvestris şi Picea abies;

 » creșterile bune în grosime ale răşinoaselor exotice 
Thuja plicata şi Tsuga canadensis (apropiate de conife-
rele europene);

 » creșterile moderate în comparaţie cu celelalte specii 
pentru exoticele Chamaecyparis lawsoniana, Phello-
dendron amurense, Catalpa speciosa, Prunus serotina;

 » starea bună la foarte bună de sănătate a majorităţii 
speciilor testate, cu excepţia castanului (foarte pu-
ternic afectat de Cryphonectria parasitica), catalpei 
(care suferă de putrezirea trunchiurilor şi rărirea co-
roanei) şi cireşului (afectat de secetă), respectiv în-
furcirea tulpinii la ţuga;

 »  peisajul original și fermecător al coroanelor compac-
te îngust piramidale de tuie gigantică, larg piramida-
le de țugă, aerisite și multicolore de larice, cu vârfuri-
le nutante de chiparos de California, cu frunze mari 
de catalpă ori lucitoare de mălin american, cu flori 

albe de cireș, cu flori exotice de catalpă mare, nuc ne-
gru, arbore de plută ori mălin american,

 » aroma plăcută, aducătoare de sănătate a lujerilor de 
tuie gigantică,

 » armonizarea cerințelor ecologice ale fiecărei specii cu 
diferitele microstațiuni, de pe versantul ce coboară 
de la Piatra Virgină la Valea Usturoi,

 » efervescența biodiversității, începând cu mistreții și 
cervidele, care caută castane, până la veverițe și lu-
mea păsărilor amatoare de fructe, semințe și gândă-
cei.

 » Pentru atingerea scopului final de pădure – parc gi-
gantică, multi-seculară, mai sunt necesare câteva 
acțiuni de îngrijire, combatere şi punere în valoare:

 » rărituri selective și cu caracter de igienă
 » combaterea biologică a cancerului scoarţei la castan,
 » amenajarea cărărilor de acces al locuitorilor la odih-

nă și belvedere,
 » instalarea unor tăblițe indicatoare ale speciilor și 

proveniențelor de-a lungul cărărilor de acces și a 
unui panou indicator la începutul cărărilor.
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Abstract
West-slope forest of Usturoi Valley, part of Baia Mare Central Park 
Woody plantation of 1962-64, on Eastern slope of Valea Usturoi (Oriental Carpathians) have become in 50 
years an urban forest, which completes the Central Park of Baia Mare (NW Romania), pleasing both local people 
and foresters through:
 » Harmonious mixt of 16 forest species (70% conifers and 30% broadleaves, respectively 55% indigenous and 

45% exotics).
 » Outstanding thickness increment achieved (especially in optimum sites) by the exotics Pinus strobus (48.4 

cm), Gleditsia triacanthos, and Juglans nigra, respectively Mediterranean Castanea sativa (from which only 
American white pine has also height high increment).

 » High heights (in optimal sites) achieved by the European conifers Larix decidua, Pinus sylvestris, and Picea 
abies (>30 m).

 » Good diameter growth of exotic conifers Thuja plicata and Tsuga canadensis (32.3-32.8 cm, close to European 
conifers 30.1-35.1 cm).

 » Good to moderate increment, comparing to the other species, for exotics Phellodendron amurense (30.5 cm), 
Catalpa speciosa (29.2 cm), Chamaecyparis lawsoniana (22.7-28.0 cm), and Prunus serotina (26.4 cm).

 » Very good sanitary state of the majority of tested species, except sweet chestnut (very high infected with 
Cryphonectria parasitica), Northern catalpa (which suffered by stem rot and crown thinning) and wild cherry 
(affected by drought), respectively stem top forking of the Canadian hemlock.

 » Original and charming landscape composed by different crown features of exotic or native conifers (compact 
narrow-pyramidal on giant arborvitae, large-pyramidal on Canadian hemlock, airy and light coloured on 
European larch, bluish pendent tops on Lawson cypress), variate leaf shapes (from largest leaves of catalpa to 
small shinny leaves of black cherry, and large-composed ones on black walnut), flower (from luxuriant white 
with reddish sketch on catalpa to optimistic white spring flowers of cherries), and bark (from corky of Amur 
cork tree, long striped on Lawson cypress, to smooth but thorny on honey locust) on broadleaves species.

 » Effervescence of local biodiversity – many invertebrates, amphibians, reptiles, birds, and mammals sear-
ching for food and shelter.

 » For achieving the optimal status of this urban forest, several tending operations, pest control, and enhance-
ment have to be done:

 » Selective thinning and sanitary cuttings;
 » Biologic control of the sweet chestnut blight;
 » Arrangement of the access paths and belvedere/lookout points;
 » Settlement of information plates about the exotic and local forest species.

Keywords: thickness, heights, sanitary state, 9 indigenous and 7 exotic species, 50 years, urban forest, Baia 
Mare, landscape, biodiversity.
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Analiza caracterelor fenotipice ale arborilor  
și semințișului de fag din RGF Șercaia,  

în contextul schimbărilor climatice

MARIUS BUDEANU, FLAVIU POPESCU, DAN PEPELEA

1. Introducere
Amplitudinea altitudinală a distribuţiei fagului (Fagus 
sylvatica L.) în România (200-1600 m) face ca această 
specie să fie cea mai indicată pentru analiza la diferite 
niveluri altitudinale a influenţei temperaturii şi regi-
mului de precipitaţii asupra creşterilor arborilor. Acesta 
este obiectivul general al proiectului intitulat "Evalua-
rea variabilităţii genetice şi a stabilităţii ecosistemelor 
forestiere în contextul actual al schimbărilor climatice", 
în cadrul căruia a fost analizată şi resursa genetică fores-
tieră (RGF) de fag de pe Valea Strâmbei (R.P.L. Pădurile 
Şincii R.A.), care este situată în vecinătatea uneia dintre 
cele mai mari suprafeţe acoperite cu păduri virgine din 
Europa (323 ha), Codrii seculari de la Şinca (Biriş, 2014).
Numeroase cercetări au studiat distribuţia pădurilor de 
fag (Badeau et al., 2004; Bolte et al., 2007; Fotelli et al., 
2009; Kramer et al., 2010; Czúcz et al., 2011; Stojanović 
et al., 2013) atât la altitudini mici (limita xerică), cât şi 
la altitudini mari, unde factorul limitativ este tempera-
tura (Mátyás et al., 2010; Rasztovits, 2011). S-a urmărit 
identificarea pragului de rezistenţă al fagului la secetă, 
în contextul actual al încălzirii globale (Granier et al., 
2007; Jump et al., 2007; Silva et al., 2012).
Capacitatea de bioacumulare a arborilor, influenţa fac-
torilor climatici asupra creşterilor radiale, precum şi 
prezenţa seminţişului, sunt caracteristici ce trebuiesc 
analizate pentru a se putea formula concluzii privind 
vulnerabilitatea pădurilor la perturbaţiile puternice ale 
factorilor climatici din ultimii ani. Aceste caracteristici 
au fost şi vor fi analizate în cadrul unor suprafeţe de 

probă amplasate la diferite niveluri altitudinale (de la 
200 m până la 1300 m altitudine) în mai multe RGF de 
fag din România, una dintre acestea fiind populaţia de 
la Şercaia.
Prezentul articol analizează caracteristicile arborilor de 
fag incluşi în suprafaţa de probă amplasată în RGF Şer-
caia, creşterile radiale lunare din anul 2015 ale acestora 
(în baza înregistrărilor realizate cu ajutorul benzilor de 
creştere permanente), precum şi seminţişul existent, în 
scopul formulării unei concluzii privind vulnerabilita-
tea pădurilor de fag din zonă la fluctuaţiile puternice 
ale factorilor climatici din ultima perioadă.

2. Locul cercetărilor și metoda de 
cercetare
Suprafaţa de probă a fost amplasată în RGF Şercaia, 
situată la limita estică a arealului european al fagu-
lui, în zona Carpaţilor de Curbură (judeţul Braşov), 
la o altitudine de 650 m (Tabelul 1).
Suprafaţa de probă este de forma pătrată, cu la-
tura de 50 m, iar laturile sunt situate pe direcţia 
punctelor cardinale. Au fost inventariaţi toţi arbo-
rii incluşi în suprafaţa de probă. Prelevarea carote-
lor(30) a respectat metodologia stabilită de Badea 
şi colaboratorii (2011), respectându-se repartiţia pe 
categorii de diametre şi schimbarea succesivă a di-
recţiei cardinale de burghiere (Foto 1).
Arborii pe care s-au amplasat benzile de creştere 
permanente (în februarie 2015), au respectat re-
prezentativitatea pe categorii de diametre.

Tabelul 1. Localizarea populaţiei, caracteristicile arborilor şi biotopului

Localizare adminis-
trativă

Latitudine N
Longitudine E
Altitudine (m)

Suprafaţa u.a. (ha)
Relief

Expoziţie
Înclinare

Vârstă
Compoziţie
Consistenţă

Temperaturi
Precipitaţii

-valori anuale-

Judeţul Braşov
O.S. Pădurile Şincii R.A.

UB Şinca Veche
u.a. 103

45°42'
25°11'

590 – 750
31,4

versant
NE

15G

90 ani
9FA1DT

0,8
8.3°C

649 mm

Ameliorarea arborilor
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Foto 1. Prelevarea carotelor de creştere din RGF Şercaia  
(Februarie 2015)

Benzile au fost amplasate pe trunchiurile arborilor, la 
înălţimea de 1,30 m, sau cât mai apropiată de aceasta, 
atunci când suprafaţa trunchiului nu era perfect netedă 
la 1,30 m de sol. Benzile de creştere permanente au fost 
citite la intervale de 2 săptămâni, în timpul perioadei 
bioactive (aprilie – septembrie), respectiv o dată pe lună, 
în repausul vegetativ.

3. Rezultate şi discuţii
Descrierea arborilor: În suprafaţa de probă de 2500 m2 
au fost incluşi 82 de arbori, care au fost materializaţi în 
teren şi măsuraţi / evaluaţi. De la 30 de arbori s-au pre-
levat carote folosind burghiul Pressler, iar pe 16 arbori 
s-au amplasat benzi de creştere. La momentul instalării 
benzilor, arborii aveau diametre cuprinse între 22,2 cm 
şi 53,6 cm, cu o medie de 37,1 cm (Tabelul 2), valoare 
foarte apropiată atât de media suprafeţei de probă, cât 
şi de media arboretului unde a fost amplasată suprafaţa. 
La o vârstă medie de 90 ani, arborii au o înălţime medie 
de 27 m, corespunzătoare clasei a II a de producţie. Sunt 
elagaţi pe 50% din lungimea trunchiului iar jumătate 
dintre ei prezintă înfurcire. Arborii prezintă trunchi 
vertical, rectiliniu, cilindric, tulpină unitară – bifur-
cată, iar coroanele ovoidale – globuloase au, în general, 
diametre de 4-6 m. Toţi arborii sunt codominanţi – pre-
dominanţi, trei dintre aceştia aparţinând la a II a cate-
gorie (Tabelul 2).
Descrierea seminţişului: Analiza seminţişului existent 
s-a realizat pornind de la ideea formulată de Silva şi co-

laboratorii (2012): existenţa regenerării naturale va re-
prezenta o condiţie vitală pentru supravieţuirea fagului 
în condiţiile schimbărilor climatice. În cinci suprafeţe 
circulare, de 2 m2 fiecare, s-a analizat seminţişul de fag. 
Cercurile au fost amplasate astfel: unul în centru supra-
feţei de probă, iar celelalte patru pe direcţia punctelor 
cardinale, tangente la banda perimetrală a suprafeţei. 
Cea mai mare densitate a seminţişului de fag (17 exem-
plare / m2) se întâlneşte în cercul de vest (Foto 2), în 
timp ce, în cercurile de nord şi est nu existăseminţiş, iar 
în centru s-a găsit un singur exemplar. În cercul de sud 
s-au identificat 6 exemplare / m2.
Cele 47 de exemplare tinere (5-15 ani) de fag prezintă o 
înălţime medie de 78 de cm, trunchi uşor înclinat, iar 
sub 10% din lujerii laterali prezintă vătămări uşoare. La 
nivelul suprafeţei de probă de 2500 m2, seminţişul de 
fag are înălţimi de 50 – 200 cm, ocupă circa 50% din 
suprafaţă, fiind localizat în special în zonele unde con-
sistenţa este mai mică de 0,7. Circa 20% din seminţiş 
prezintă înfurcire. Situaţia este asemănătoare la nivelul 
întregului arboret. La momentul actual, seminţişul nu 
indică o vulnerabilitate a pădurilor de fag analizate, la 
fluctuaţiile puternice ale factorilor de mediu.
Monitorizarea creşterilor radiale din sezonul de vegetaţie 
2015, cu ajutorul benzilor permanente: Creşterile radiale 
medii au fost de 0,1 mm în repausul vegetativ (ianuarie 

– martie) şi de 1,53 mm în prima jumătate a sezonului de 
vegetaţie (1 mai – 15 iulie). Cele mai active creşteri (1,08 
mm) s-au înregistrat în luna iunie. Arborii cu diametre 
mai mari (48 cm) pornesc mai repede în vegetaţie şi pre-
zintă creşteri mai active la începutul sezonului de vege-
taţie. În medie, creşterile radiale ale arborilor de fag s-au 
declanşat în jurul datei de 15 aprilie, dar creşteri active, 
pentru toate categoriile de diametre s-au înregistrat în-
cepând din a doua jumătate a lunii mai şi s-au amplificat 
considerabil în luna iunie (Fig. 1). Arborii predominanţi 
(exemplu în foto 3) au început mai repede sezonul bio-
activ, la data de 1 aprilie, în timp ce, benzile de creştere 
instalate pe arborii din categoria de diametre dbh 26, au 
început să înregistreze creşteri radiale abia la începutul 
lunii mai. În anul 2015, creşterea medie a arborilor din 
categoria dbh 48 a fost de 3,6 mm, valoare superioară 
cu 50% faţă de categoria dbh 38, cea care corespunde 
diametrului mediu al arboretului (Fig. 2).

Tabelul 2. Caracteristicile arborilor pe care s-au montat benzile de creştere

Număr ar-
bore

Diametrul la 
1,30 m (cm)

Înălţimea 
totală (m)

Volumul ar-
borilor (mc)

Înălţimea 
elagată (ze-

cimi)
Înălţimea în-
furcirii (m)

Forma tul-
pinii*

Rectitud. 
Tulpinii**

Diametrul 
coroanei (m) Clasa Kraft

3 26.4 26 0.71 0.6 1 1 4.0 3
8 37.7 23 1.27 0.5 9.2 2 1 5.5 3

12 46.6 29 2.51 0.3 13.1 2 1 7.7 2
19 38.5 27 1.57 0.5 11 2 1 4.8 2
29 22.7 23 0.46 0.3 1 1 2.0 3
33 43.7 28 2.12 0.6 16 2 1 4.2 3
36 34.3 26 1.19 0.7 1 1 2.5 3
38 37.3 24 1.30 0.3 1 1 3.7 3
55 53.6 33 3.85 0.4 12 2 1 6.5 1
62 40.0 33 2.09 0.4 1 1 5.1 1
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Număr ar-
bore

Diametrul la 
1,30 m (cm)

Înălţimea 
totală (m)

Volumul ar-
borilor (mc)

Înălţimea 
elagată (ze-

cimi)
Înălţimea în-
furcirii (m)

Forma tul-
pinii*

Rectitud. 
Tulpinii**

Diametrul 
coroanei (m) Clasa Kraft

63 33.7 27 1.20 0.6 1 1 3.5 3
69 39.3 27 1.64 0.6 8 2 1 4.0 2
72 22.2 23 0.44 0.3 14 2 1 3.5 3
73 48.1 31 2.87 0.4 9 2 1 6.3 1
74 30.5 25 0.90 0.6 1 1 2.7 3
76 39.1 28 1.68 0.5 10 2 1 4.5 2

Media 37.1 27 1.45 0.5 11 1.6 1 4.4 -

*Forma tulpinii: 1= unitară, 2= bifurcată, 3= poliînfurcită; **Rectitudinea tulpinii: 1= rectilinie, 2/3/4= curbură în 
treimea superioară / mijlocie / inferioară a trunchiului, 5= tulpină sinuoasă.

Foto 2. Densitatea seminţişului din cercul de vest 
Figura 1. Creşterile radiale lunare, pe categorii de diametre,  

în sezonul de vegetaţie 2015

1 Aprilie 15 August 5 Octombrie
Foto 3. Creşterile radiale ale unui arbore predominant, în sezonul de vegetaţie 2015

Figura 2. Creşterile radiale cumulate, pe categorii de diametre,  
în sezonul de vegetaţie 2015

Corelaţiile dintre factorii climatici şi creşterile radiale 
din perioada 1950-2014 (Budeanu et al., date nepublica-
te) indică o influenţă pozitivă a precipitaţiilor din sezo-
nul de vegetaţie, în timp ce, temperaturile ridicate din 
perioada verii influenţeazănegativ creşterile arborilor. 
Rezultatele sunt similare celor înregistrate în numeroa-
se cercetări anterioare (Mäkinen et al., 2002;Piovesan 
et al., 2005; Jump et al., 2007; Petrițan et al. 2007; Te-
gel et al. 2014).
Apa disponibilă în lunile mai – iulie este esenţială pen-
tru valorile creşterilor radiale din anul respectiv şi, pe 
termen lung, pentru supravieţuirea fagului (Dittmar 
et al., 2003; Lebourgeois et al., 2005; Di Filippo et al., 
2007; Czúcz et al., 2011).
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4. Concluzii
Analiza caracterelor fenotipice ale arborilor, a creşterilor 
radiale ale acestora, precum şi descrierea seminţişului, nu 
indică o vulnerabilitate a populaţiei analizate la fluctuaţi-
ile puternice ale factorilor de mediu din ultima perioadă.
Corelaţiile negative dintre temperatura aerului (în 
creştere conform predicţiilor pentru următorii ani) şi 
creşterile arborilor oferă unele indicii privind o posibi-
lă deplasare pe verticală (de la altitudini mai mici spre 
altitudini mai mari) a limitei inferioare a distribuţiei 
fagului în viitor.
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Abstract
Analysis of the phenotypic traits of trees and seedlings of European beech from the Forest Genetic 
Resource Şercaia (Romania), under the changing of climatic conditions
This article presents an analysis of the characteristics of beech trees included in the plot located in RGF Şercaia 
(Romania), the 2015 monthly radial increases of trees (based on recordings with dendrometrical strips), and 
also the seedlings existing in plot, in order to formulate conclusions about the vulnerability of beech forests in 
the study area to major fluctuations of the climatic factors in the latest period.
The analysis of phenotypic traits of trees, their radial growth and also the seedling description, does not indicate 
a vulnerability of the analyzed population to major fluctuations of the environmental factors in the latest period.
The negative correlation between air temperature (increasing according to predictions for the next years) and 
the trees growth offers some clues on a possible vertical displacement (from lower to higher altitudes) of the 
lower limit of beech distribution in the future.
Keywords: Dendrometrical strips, Fagus sylvatica, marginal beech populations, radial growth.
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Toleranţa la umbrire a puieţilor de paltin de munte 
şi frasin comun ca premisă pentru menţinerea lor 

în făgete

ANY MARY PETRIŢAN, ION CĂTĂLIN PETRIŢAN

1. Introducere
Schimbările climatice tot mai evidente din ultimii ani 
reprezintă o adevărată provocare pentru silvicultori, 
deoarece nu se cunoaşte modul în care arboretele vor 
fi afectate de aceste schimbări. Se consideră că longe-
vitatea ridicată a arborilor nu permite adaptabilitatea 
rapidă a arboretelor, ca urmare ecosistemelor forestie-
re li se atribuie o sensibilitate aparte la aceste schim-
bări climatice (Lindner et al. 2010). În plus deşi s-au 
făcut progrese deosebite în prognozarea cantitativă a 
magnitudinii şi intensităţii diferitelor manifestări ale 
schimbărilor climatice există încă incertitudini pri-
vind acurateţea acestor modele de predicţie (Lindner 
et al. 2010). Ca urmare, pentru a putea face faţă mai 
uşor acestei provocări se recomandă ca gospodărirea 
ecosistemelor forestiere să se realizeze prin utilizarea 
unui management adaptativ (Lindner 2000, Millar et 
al. 2007, Lindner et al. 2010). Una din recomandările 
cele mai întâlnite este şi aceea de a promova arborete 
amestecate, deoarece se consideră că combinarea unor 
specii cu cerinţe ecologice diferite în acelaşi arboret va 
creşte stabilitatea acestuia prin creşterea rezistenţei ar-
boretului la diferiţi factori de stres şi disturbanţe dato-
rită distribuirii riscurilor (Lüpke 2004).
În Europa ca şi în România fagul (Fagus sylvatica) este şi 
va rămâne una din principalele specii de foioase (Bohn 
et al. 2000). Făgetele însă sunt cunoscute pentru diver-
sitatea lor redusă atât în ceea ce priveşte speciile fores-
tiere cât şi pe cele ierbacee (Mölder et al. 2008), care 
se datorează capacităţii concurenţiale foarte ridicate a 
acestei specii (Leuschner et al. 2001), toleranţei lui ridi-
cate la lumină cât şi reducerii considerabile a luminii de 
sub coronamentul lui foarte dens (Petrițan et al. 2007, 
2010, 2011).
Pe staţiunile bine aprovizionate cu apă şi nutrienţi, ar-
boretele de fag în amestec cu diferite specii de foioase 
preţioase, în special paltin de munte (Acer pseudopla-
tanus) şi frasin (Fraxinus excelsior), reprezintă unul din 
cele mai răspândite şi mai dorite tipuri de amestec în 
Germania. Există însă destule incertitudini în privinţa 

modului în care trebuie intervenit pentru a putea obţi-
ne procentul dorit de participare al speciilor de foioase 
preţioase alături de fag. O deschidere foarte puternică a 
coronamentului poate defavoriza fagul, în timp ce men-
ţinerea unui coronament dens poate pune în dezavan-
taj foioasele preţioase, specii cu o toleranţă la umbrire 
mai scăzută comparativ cu fagul. Toleranţa la umbrire 
a diferitelor specii mai ales în fazele de instalare şi dez-
voltare a seminţişului pare a fi un element cheie pentru 
fundamentarea managementului necesar gospodăririi 
unor astfel de arborete. Dat fiind că toleranţa la umbri-
re a plantelor este o însuşire complexă a acestora ce se 
manifestă prin diferite caracteristici, scopul tezei mele 
de doctorat a fost de a investiga şi descrie răspunsuri-
le în creştere specifice fiecărei specii şi modul lor de a 
se adapta la diferite niveluri de lumină. Pe baza rezul-
tatelor obţinute au fost elaborate recomandări pentru 
practicieni.

2. Material şi metodă
În 2004 au fost alese două arborete de fag cu paltin 
şi frasin diseminat localizate în pădurea Goettingen, 
având regenerarea în stadiu de desiş. Cele două arborete 
(Hunstolen şi Hengstberg) sunt situate pe substrate cal-
caroase, cu o bună aprovizionare în substanţe nutritive, 
dar cu o aprovizionare mai bună cu apă în Hengstberg.
2.1. Pentru a investiga influenţa cantităţii de lu-
mină ce pătrunde prin coronamentul arboretu-
lui asupra compoziţiei şi structurii regenerării, 
aceasta s-a inventariat în cercuri de probă de 20 m2 no-
tându-se specia, înălţimea, diametrul la colet şi gradul 
de vătămare de către vânat. Deasupra regenerării în 
centrul fiecărui cerc de probă s-a efectuat o fotografie 
hemisferică. Puieţii au fost împărţiți în 3 clase sociale 
în funcţie de înălţime.
2.2. Pentru studierea relaţiei dintre creştere şi 
mortalitate la diferite nivele de lumină disponibilă 
s-a urmat metodologia propusă de Kobe et al. (1995). În 
acest scop, pentru fiecare din cele trei specii studiate, au 
fost utilizate 3 seturi de date: (1) pentru estimarea ratei 
de mortalitate pe arboret s-a determinat numărul de in-
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divizi vii si morţi din cercurile de probă inventariate şi 
pentru determinările de creştere (2) un eşantion rando-
mizat de 50 ≤ n ≤ 84 puieţi vii fără vătămări, cu o înălţi-
me între 0,4 – 8 m, şi (3) un eşantion randomizat de 27 ≤ 
n ≤ 30 puieţi morţi de curând. S-a încercat pe cât posibil 
ca indivizii eşantionaţi ai fiecărei specii să beneficieze de 
un gradient cât mai larg de condiţii de lumină (măsurată 
deasupra fiecărui individ selecţionat şi atingând valori 
maxime de 33 % din lumina în câmp deschis).
2.3. Pentru a avea un gradient mai mare de lumină 
în 2006 a fost identificat un nou arboret la Wibbecke, pe 
o staţiune şi cu o compoziţie comparabilă cu a celorlate 
două selectate anterior. Un eşantion de 41 – 45 puieţi 
pe specie dispuşi pe un gradient mai mare de lumină de 
până la 60 % ISF (radiaţia difuză) a fost selectat şi utilizat 
pentru investigarea influenţei luminii asupra creş-
terii, arhitecturii puieţilor şi caracteristicilor bio-
chimice din frunze. Fiecare individ a fost împărţit în 5 
nivele de înălţime egale pentru a se investiga variaţia 
diferitelor caracteristici în interiorul coroanei.

3. Rezultate şi discuţii
3.1. Compoziţia şi structura regenerării
Densitatea regenerării din arboretele investigate a fost 
foarte mare având valori asemănătoare pe cele două 
staţiuni, de 17.3 şi 17.9 puieţi pe m2. Majoritatea puieţi-

lor au avut înălţimi mici (30 % şi respectiv 16% fiind 
mai mici de 20 cm). Doar 4% din ei au avut o înălţime 
mai mare decât 67% din înălţimea maximă a plantelor 
din cercul de probă respectiv. Fagul a avut o bună re-
prezentare în toate cele trei strate de regenerare (Tab. 
1). Pe staţiunea mai uscată frasinul a avut însă o den-
sitate mai ridicată (7,2 puieţi pe m2), doar că peste 90% 
din indivizii acestei specii s-au aflat în stratul social in-
ferior (Tab. 1). Paltinul de munte a avut o participare 
redusă în compoziţia regenerării mai ales pe staţiunea 
mai uscată (Tab. 1).
Analiza vătămării de către animalele sălbatice arată că 
fagul este mai puțin preferat decât celelalte două specii, 
el prezentând vătămări ale lujerului terminal doar la 
circa 3 % din puieţii analizaţi, în timp ce aproximativ 
50 % din puieţii de paltin de munte dar şi de frasin au 
fost vătămaţi.
Radiaţia difuză disponibilă regenerării a atins valori 
maxime de 24% în Hunstollen şi 33 % în Hengstberg.
Densitatea şi înălţimea medie a regenerării nu a fost 
afectată de lumina disponibilă, aceasta însă având un 
rol determinant asupra compoziţiei şi înălţimii medii 
a regenerării din stratul social superior (Fig. 1). Astfel 
de la circa 17% ISF procentul de participare a foioase-
lor preţioase a fost mai mare de 50% şi a crescut cu îm-
bunătăţirea condiţiilor de lumină.

Tab. 1 Densitatea regenerării pe specii şi clase sociale. Table 1. Tree species density and proportions by tree clases (Sursă: Petritan et al. 2009)

Paltin de 
munte Fag Frasin Paltin de câmp Ulm Total

Hünstollen

Stratul spuerior
Ind m-2 0,27 0,28 <0,1 0,05 <0,1 0,6

% 45 47 8 100

Stratul mijlociu
Ind m-2 0,3 0,9 0,1 0,2 <0,1 1,5

% 20 60 7 13 100

Stratul inferior
Ind m-2 1,4 4,3 7,1 2,4 <0,1 15,2

% 9 28 47 16 100
Hengstberg

Stratul spuerior
Ind m-2 0,3 0,3 0,2 0 0 0,8

% 37 38 25 0 0 100

Stratul mijlociu
Ind m-2 0,5 0,8 0,4 0 0 1,7

% 29 47 24 0 0 100

Stratul inferior
Ind m-2 3,3 5,8 4,3 1,8 0,2 15,4

% 21 38 28 12 1 100

 Hünstollen R2=0,35, p<0,05
 Hengstberg R2=0,45, p<0,05
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 Fig. 1. Procentul de participare al foioaselor preţioase (A), respectiv al fagului (B) din numărul de puieţi aflaţi în stratul social supe-
rior. (Sursă Petritan et al. 2009) Fig. 1. Proportions of valuable broadleaved trees (6A, sycamore maple, ash, Norway maple) and beech 

(6B) in the overstorey (number of saplings per tree species in % of total number of overstorey trees). (Source: Petritan et al. 2009)
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Fig. 2. Creşterea în înălţime (stânga) şi probabilitatea de mortalitate (dreapta) a celor trei specii de-a lungul unui gradient de lumină.  
Fig. 2. Height growth (left) and the probability of mortality (right) of the three tree species along a light gradient.

3.2. Creşterea şi mortalitatea
Kobe et al. (1995) a definit toleranţa la umbrire prin 
următoarele două componente: rata de mortalitate la 
lumină puţină şi creşterea în înălţime la lumină mul-
tă. O specie cu mortalitate scăzută la lumină puţină şi 
cu creştere scăzută la lumină multă este considerată ca 
fiind tolerantă la umbrire. Ipoteza noastră rezultată pe 
baza acestei teorii a fost validată. Astfel fagul, specia cu 
cea mai mare toleranţa la umbrire a prezentat o creşte-
re în înălţime inferioară frasinului şi paltinului de mun-
te la lumină ridicată şi a avut cea mai mică probabilitate 
de a muri la lumină puţină (Fig. 2).
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Fig. 3. Relaţia dintre rata de supravieţuire la lumină puţină şi creşterea 
în lungime la lumină multă (conform Kobe et al. 1995). Axa Y: creşterea 
în lungime prognozată a lujerului terminal (ca medie pe ultimii 3 ani) la 
20 % ISF. Axa X: Probabilitatea de supravieţuire prognozată pentru 3 

ani la lumină puţină, respectiv 5 % ISF.

Fig.3. Relationship between survival rate at low light and length 
growth at high light (following Kobe et al. 1995). Y-axis: Modelled an-
nual terminal leader length growth (as average over the most recent 3 
years) at 20 % ISF above canopy light. X-axis: Modelled probability of 

surviving 3 yr. under low light (5.0 % ISF).

La lumină puţină nu au fost detectate diferenţe în creş-
terea celor trei specii. Totuşi cele trei specii au diferit 
în modul de alocare a biomasei. Astfel fagul a alocat 
biomasa preferenţial pentru creşterea în diametru ceea 
ce s-a concretizat printr-un raport înălţime/ diametru 
mai redus decât al celorlalte două specii. Frasinul şi 
paltinul de munte au prezentat o strategie de creştere 
de tipul “specie de goluri”, caracterizându-se printr-un 
răspuns constant în creştere o dată cu creşterea luminii 
şi prin incapacitatea de a îşi reduce creşterea la lumină 
scăzută. Această incapacitate influenţează însă negativ 
rata de supravieţuire a acestor specii, care e mult mai 
scăzută comparativ cu cea a fagului. Astfel la un ISF de 
5 % probabilitatea de supravieţuire a paltinului de mun-
te a fost de doar 43 %, a frasinului de 60 % şi a fagului 
de 68 %. Probabilitatea de a muri a tuturor celor 3 spe-
cii descreşte cu creşterea luminii disponibile, apropiin-
du-se de nivelul 0 la un ISF ≥ 15 %. Deci conform teoriei 
lui Kobe et al. (1995) rezultatele noastre au arătat că 
fagul este cea mai tolerantă specie la umbrire, urmată 
de frasin şi apoi de paltin de munte.
Fagul a prezentat cea mai mare rată de supravieţuire 
la lumină puţină şi creşterea cea mai scăzută la lumină 
multă. Frasinul şi paltinul de munte au prezentat ambe-
le o rată de supravieţuire mai redusă în lumină puţină şi 
o creştere mai mare în lumină multă (Fig. 3).
Pe staţiunea cu o aprovizionare mai bună de apă (Hen-
gstberg), creşterea în lungime a tuturor celor trei specii 
a fost semnificativ superioară celei de la Hunstollen la 
lumină mai multă, respectiv la peste 17 % ISF. Nu au 
putut fi detectate diferenţe între staţiuni în ceea ce pri-
veşte rata de supravieţuire la o lumină dată sau creş-
terea în diametru. Ca urmare nu am putut identifica o 
diferenţă în toleranţa la umbrie a celor 3 specii între 
cele două staţiuni.
3.3. Arhitectura coroanei, morfologia şi fiziologia 
frunzelor şi plasticitatea puieţilor
Specia mai tolerantă la umbrire, fagul, diferă de cele-
lalte două specii studiate printr-o serie de strategii de 
adaptare.

ISF (%)ISF (%)
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Astfel la lumină puţină fagul se caracterizează prin-
tr-o creştere plagiotropică, care favorizează o captare 
a luminii pe o suprafaţă cât mai mare. Fagul a avut cea 
mai lungă şi largă coroană şi îşi menţine frunzele vitale 
la adâncimi mai mici ale coroanei, respectiv la un ni-

vel de lumină mult mai scăzut comparative cu celelalte 
două specii de foiase prețioase. În plus se caracterizea-
ză printr-o eficienţă mai mare de utilizare a ramurilor. 
Speciile mai puţin tolerante la umbră prezintă ca adap-
tări o plasticitate mai ridicată a formei coroanei.

(Sursă: Petritan et al. 2009)

Fig. 4 Distribuţia verticală a suprafeţei foliare totale (valori absolute şi relative) de-a lungul a 5 straturi de înălţime (fiecare având 20% din înălţi-
mea totală a puietului) la lumină puţină (<12% ISF) (A) şi la lumină multă (>35% ISF) (B). Box-ploturile reprezintă valorile mediei ± eroarea stan-
dard. Diferenţele semnificative între strate au fost marcate prin litere (testul Wilcoxon, p < 0.05). S1 este cel mai de jos şi S5 stratul cel mai înalt.

Fig. 4 Vertical allocation of total leaf area (absolute and relative values) into five vertical crown layers of equal widths (each 20% of tree height) 
under low light (<12% ISF) (A) and high light (>35% ISF) (B). Box-plots represent the mean values ± SE. The significant differences between layers 

are marked by letters (Wilcoxon-pair test, p < 0.05). S1 is the lowest and S5 the topmost layer 

Cele trei specii studiate au diferit şi în modul de dis-
punere a frunzişului. Astfel două treimi din frunzişul 
fagului a fost dispus în zona mediană a coroanei (între 
41 şi 80 % din înălţimea puietului), în timp ce paltinul 
de munte şi frasinul şi-au concentrat majoritatea frun-
zişului (cca. 85% din suprafaţa foliară totală) la vârful 
coroanei (respectiv deasupra a 60% din înălţimea puie-
tului) (Fig.4).
Modul distribuţiei foliare variază în funcţie de inten-
sitatea luminii într-un mod specific fiecărei specii. În 
timp ce în cazul fagului acest mod rămâne aproape 
neschimbat, el este puternic diferit în cazul speciilor 
mai de lumină. Astfel frasinul şi paltinul de munte îşi 
dispun majoritatea frunzişului în vârful coroanei la lu-
mină scăzută, în timp ce la lumină mai multă (35-60 % 
ISF) cea mai mare parte a frunzişului lor este dispus în 
al doilea strat de sus al coronamentului (între 60 şi 80 
% din înălţimea puietului) (Fig.4).
Modul diferit de dispunere a frunzişului fagului a con-
dus la o mai bună iluminare, respectiv la un ISF mediu 
uşor mai ridicat al suprafeţei foliare totale de circa 18.0 
% comparativ cu cel de 17.6 % la paltin de munte şi 16.2 
% la frasin. În plus fagul are o suprafaţă foliară totală 
mult mai ridicată (cca. 17700 cm2) comparativ cu cea a 
paltinului de munte şi a frasinului (care atinge 41 res-
pectiv 58 % din aceasta). În plus indicele foliar al fagu-
lui este cu circa 15 % (1.46 cm2 cm-2) mai mare decât la 
paltinul de munte şi frasinul. Acest avantaj al fagului 
este contrabalansat de valori mai reduse ale Na (0.81 g 
m-2) comparativ cu paltinul de munte (1.03) şi frasinul 

(1.04). Ca urmare se poate aprecia că fagul are o perfor-
manţă fotosintetică de unitate de suprafaţă foliară mai 
redusă decât cea a celorlate două specii.
În plus s-a demonstrat (pentru mai multe detalii a 
se vedea Petrițan et al. 2010) că fagul investeşte mai 
multă glucoză pentru a produce o unitate de biomasă 
foliară comparativ cu paltinul şi frasinul, ca urmare a 
concetraţiei sale mai ridicate de carbon. Acest dezavan-
taj al fagului este însă contrabalansat prin valori mai 
mici ale raportului dintre suprafaţa foliară şi biomasa 
foliară (SLA), ceea ce conduce la un cost energetic mai 
redus pentru producerea unei unităţi de suprafaţă fo-
liară. Pentru exemplificare, dintr-un 1 g glucoză fagul 
produce 237 cm2 suprafaţă foliară la lumină puţină, în 
timp ce paltinul şi frasinul produc doar cca. 197 cm2. În 
lumină multă fagul produce dintr-un gram de glucoză 
160 cm2 suprafaţă foliară iar paltinul şi frasinul doar 
118 cm². În concluzie fagul este mai bine adaptat pentru 
a obţine o balanţă pozitivă a carbonului în condiţii de 
lumină limitative.
Cercetările efectuate au evidenţiat faptul că cele trei 
specii studiate au prezentat adaptări specifice la diferite 
valori ale luminii disponibile, atât la nivelul creşterilor, 
cît şi la nivel morfologic, fiziologic sau architectural 
al sistemului foliar sau de sprijinire al acestuia. Toate 
aceste adaptări le-au permis utilizarea cât mai eficientă 
a luminii disponibile. În general, fagul s-a caracterizat 
printr-o adaptabilitate superioară la umbră comparativ 
cu celelalte două specii.
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4. Concluzii silviculturale
Pe staţiuni bogate în nutrienţi, ca cele studiate în cadrul 
acestei cercetări, propietarii de pădure din Germania au 
ca obiectiv producţia de arborete amestecate cu foioase 
preţioase. Pentru atingerea acestui ţel se recomandă ca 
lucrările de regenerare să fie începute prin menţinerea 
unui coronament relativ închis care să permită ajunge-
rea la sol a circa 5-10 % din lumina disponibilă deasu-
pra coronamentului arboretului matur. Lumina scăzută 
de sub coronament va facilita instalarea fagului, dar va 
permite totodată şi instalarea paltinului şi a frasinului.
După instalarea unui seminţiş suficient de fag vor fi efec-
tuate lucrări de deschidere a coronamentului astfel încât 
să fie asigurată o lumină suficientă care să permită acti-
varea creşterii în înălţime a paltinului şi frasinului în de-
vafoarea fagului. În conformitate cu rezultatele acestui 
studiu aceasta se poate realiza la o lumină disponibilă de 
minim 17 % ISF, care trebuie crescută rapid la 20-30 % ISF. 
Aceste condiţii se pot obţine prin tăieri progresive, căci ele 
crează condiţii heterogene de lumină care pot satisface 
necesităţile frasinului şi a paltinului în ochiurile deschi-
se, dar favorizează şi fagul în porţiunile cu coronament 
închis. Apoi ochiurile se vor deschide treptat oferind în 
continuare lumina necesară pentru creşterea activă în 
înălţime a celor două specii de foioase preţioase. Avansul 
în înălţime a celor două specii faţă de fag trebuie să fie 
suficient de mare, deoarece de la o vârstă de 40-60 ani 
creşterea în înălţime a fagului devine superioară celei a 
frasinului şi a paltinului. Condiţiile de lumină menţionate 
vor putea fi realizate prin dechiderea de ochiuri de 25 – 40 
m diametru. Dat fiind că paltinul şi frasinul este preferat 
de către animalele sălbatice în detrimentul fagului, este 
necesar să se ţină în frâu controlul populaţiei de cervide.

Notă
Lucrarea de faţă prezintă principalele rezultate ale tezei 
de doctorat a primului autor susţinută la Universitatea 

Georg August Goettingen, Germania, anul 2010, sub în-
drumarea Prof. Dr. Burghard von Lüpke.
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Abstract
Shade tolerance of maple and ash saplings as prerequisite for their maintenance in highly-structu-
red beech forest
In this study the different properties of shade tolerance of three species (beech, ash and maple) in the tickets 
stage were investigate with the aim to describe species-specific growth response and acclimation patterns to 
changing light level and to give recommendations for mixed-species management.
As the most shade tolerant species, beech showed the least mortality rate at low light and the lowest growth 
rate at high light. The lower shade tolerant maple and ash showed a lower survival rate than beech at low light 
but a higher growth rate at high light. A suite of architectural and leaf morphological attributes indicated a 
more pronounced ability of beech to adapt to shade than ash and maple. Beech displayed its leaves along the 
entire tree, exhibited the highest specific leaf area, a greater total leaf area per unit tree height, a slightly gre-
ater leaf area index, and a greater plasticity to light in total leaf area. Beech has a marked plagiotropic growth 
in shade indicating a horizontal light-foraging strategy. Ash and maple presented a ‘‘gap species’’ growth stra-
tegy, characterized by a marked and constant response in growth rates to increasing light and an inability to 
strongly reduce their growth rates in deep shade. In shade, they showed some plasticity in displaying most of 
their leaf area at the top of the crown to minimize self-shading and to enhance light interception. On the basis 
of these results, silvicultural conclusions are drawn with respect to appropriate light levels and cutting types.
Keywords: shade-tolerance, mortality, mixed forest, acclimatization patterns. 
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Boli foliare ale pinului din zona Brașovului

ALEXANDRU IANCU CRIŞAN, DĂNUŢ CHIRA, GABRIELA ISAIA, VIORELA MARCU

1. Introducere
Bolile foliare au suscitat un interes deosebit ori de câte 
ori au apărut defolieri importante sau uscări ale cultu-
rilor, plantațiilor sau arboretelor de pin (Petrescu 1976, 
Gyorgy et Chira 2000, Drenkhan & Hanso 2009, Simi-
onescu et al. 2012, Watt et al 2012, Motiejūnaitė 2014).
Relațiile dintre diversele specii de ciuperci foliare – sa-
profite și patogene (oportuniste sau primare) – intere-
sează comunitatea științifică, atât pentru înțelegerea 
rolului fiecărei specii și relațiilor dintre specii (Bulman 
1993, Helander 1994, Isaia 2005, Jurc 2007, Hâruţa 
et al 2007, Kutorga 2013), cât și pentru identificarea 
unor metode biologice (Eyles et al. 2007, McDougal et 
al 2011, 2012, Reglinski et al 2012, Fraser et al 2015) 
de păstrare a stării de sănătate a pinilor.

2. Metodă
Inventarierile privind bolile foliare ale pinilor au fost 
efectuate la poalele Masivului Postăvaru, pe Muntele 
Tâmpa (Braşov) (separat pe versantul sudic şi nordic) şi 
comparativ pe piemontul ce se ridică deasupra oraşului 
Râşnov.
Pe Tâmpa au fost alese trei trasee diferite, cu arborete 
bătrâne de pin negru, rar silvestru (cca 100 ani) afecta-
te diferit de uscare după seceta prelungită și canicula 
din 2011T+2012:
 » S1p: zona centrală a versantului sudic (începând din 

partea dreaptă a potecii de acces din Răcădău spre 
Şeaua Tâmpei spre mijlocul masivului), pe itinerare 
care au plecat de la baza versantului către partea su-
perioară, prin arborete afectate puternic de uscare;

 » S1m: zona laterală stânga a versantului sudic, de-a 
lungul potecii de acces din Răcădău spre Şeaua Tâm-
pei, cu arborete afectate moderat de uscare;

 » S2: versantul nordic, deasupra fostului Grup Școlar 
Silvic N. Rucăreanu, afectat foarte slab de uscare.

Inventarierile de teren au luat în considerare starea de 
sănătate a pinilor, după metodologia de la monitorin-
gul forestier (Neagu et al 2011), punându-se accent pe 
următorii parametri: defolierea, uscările de ace, lujeri, 
ramuri și infecțiile cu diverse ciuperci.
Identificarea infecțiilor s-a efectuat după caracteristi-
cile morfologice, precizându-se frecvența (numărul de 

ace afectate) și intensitatea (proporţia afectată dintr-
un ac) simptomelor specifice (fructificații, colorare ge-
neralizată sau în benzi etc.).

Fig. 1. Uscarea pinului în suprafeţele sudice de pe Tâmpa (sus)  
şi respectiv de pe Warthe (jos)

3. Rezultate
Uscarea pinilor, declanșată de seceta prelungită (toam-
na 2011 + tot sezonul 2012) și canicula excesivă (me-
dia temperaturilor în 2012 a atins maximul absolut 
înregistrat la stația meteorologică Brașov), a avut un 
impact diferit asupra arboretelor din zonă, în funcție 
de influența factorilor favorizanți locali – de arboret 
(vârsta mare a arborilor, monoculturi) și staționali (te-
renuri cu înclinare mare şi expoziții însorite, cu soluri 
scurte, calcaroase).

Protecţia pădurii



Anul XX | Nr. 36 | 2015

35

În porţiunile cele mai puternic afectate de uscare de pe 
Tâmpa (T1pS – versant inferior și mijlociu, sudic), se 
observă dominanţa frecvenței speciilor Cyclaneusma 
minor (65%), Diplodia pinea (51%) şi SN2 (saprofită nein-
dentificată cu simptom specific de puncte negre – 27%), 
celelalte specii fiind rare la foarte rare: Lophodermium 
sp. (9%), Dothistroma sp. (2%) și SN1 (saprofită neiden-
tificată cu simptom specific – erupții negre – 2%). În 
aceeași zonă, intensitatea infecțiilor este maximă în ca-
zul acelorași agenți criptogamici, cu excepția infecțiilor 
cu Diplodia pinea, care sunt limitate la zone foarte mici 
situate la baza acului.

Fig. 2. Intensitatea bolilor foliare ale pinului (Cyclaneusma, Diplodia 
pinea, SN1, Lophodermium, Dothistroma, SN2) în suprafeţele Tâmpa 

şi Râşnov

Fig. 3. Frecvenţa bolilor foliare ale pinului (Cyclaneusma, Diplodia 
pinea, SN1, Lophodermium, Dothistroma, SN2) în suprafeţele Tâmpa 

şi Râşnov

Infecţiile foliare în arborete afectate de uscare mode-
rată de pe Tâmpa (T1mS – versant inferior și mijlociu, 
sudic, dar ușor mai umbrit), frecvenţa simptomelor 
specifice pune în evidenţă dominanţa speciei Cycla-
neusma (76%), urmată la distanță de Diplodia pinea 
(10,2%) şi SN2 (12,8%), celelalte specii fiind foarte rare: 
Lophodermium (5%), Dothistroma septospora (0%) și SN1 
(5%). Intensitatea medie a infecțiilor speciilor foliare a 
fost foarte scăzută la toate speciile: doar Cyclaneusma 
(2,77%) și SN2 (5,33%) fiind mai mari de 1%.
Prezența mai mică a infecțiilor în T1mS (partea de est, 
dinspre masivul păduror a versantului sudic), față de 
T1mS (partea centrală a versantului sudic, mai expu-
să la secetă) se poate datora unei stări mai bune a ar-

boretului (uscarea puternică a survenit în partea cen-
trală, superioară și vestică a versantului sudic al Tâm-
pei), prezenței mai mari a altor specii (T1mS amestec 
de pin cu foioase; T1mS pinete pure) sau altor factori 
neidentificați (uscăciunea litierei ş.a.).
În arborete afectate de uscare slabă de pe Tâmpa (T2sN 

– situată pe versantul nordic) frecvenţa simptomelor 
pune în evidenţă prezența abundentă a tuturor spe-
ciilor: Cyclaneusma (79%), Diplodia pinea (79%) şi SN2 
(56%), Lophodermium (79%), Dothistroma septospora 
(21%) și SN1 (46%). Intensitatea medie a infecțiilor spe-
ciilor foliare a fost mult mai mare față de versantul su-
dic la toate speciile cu excepția saprofitei SN2 (probabil 
din cauza frecvenței mai mari a speciilor patogene).
Prezența mai mare a infecțiilor pe versantul sudic (S2) 
este cauzată de umiditatea mai mare (Dothistroma şi ce-
lelalte specii sunt favorizate de umiditatea atmosferică, 
iar dezvoltarea fructificaţiilor este accentuată de umi-
ditatea de la nivelul solului).
Supărafaţa de pin negru aleasă are următoarele carac-
teristici:
 » defolierea este moderată (50%), ceea ce denotă faptul 

că arboretul a fost debilitat în anii anteriori;
 » uscările totale au fost de 11%, ceea ce nu a condus la 

periclitarea stabilităţii arboretului (ca pe versantul 
sudic al Tâmpei).

Analizele de laborator nu au consemnat fructificaţii im-
portante pe acele înroşite de curând (iarna 2013-2014, 
primăvara 2014), litiera fiind relativ uscată.
În arborete afectate de uscare slabă, de la Râșnov – Ce-
tate (R1sN, situată pe versant vestic, uşor umbrit, din 
apropierea depresiunii), frecvenţa bolilor foliare este re-
lativ intermediară față de suprafețele de pe Tâmpa, cu 
o dominanţă moderată a speciilor Cyclaneusma (42,5%), 
Diplodia pinea (31%), saprofitele SN1 (29%) și SN2 (21%), 
urmate de Lophodermium (11%), Dothistroma sp. (11%). 
Intensitatea medie a infecțiilor foliare a fost, însă, situ-
ată mai aproape de suprafaţa puternic afectată de usca-
re de pe Tâmpa.
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Fig. 4. Ciclaneusma sept. 2014

Infecţiile generalizate cu Cyclaneusma au fost identifica-
te şi în alte culturi din Braşov (ex. în primăvara 2014 pe 
acele mai vechi ale pinilor negri şi silveştri plantaţi în 
parcul Tractorul).
Pe conuri (atât de pin negru cât și silvestru), Diplodia 
pinea este foarte răspândită, pe conurile bătrâne fiind 
generalizată.

4. Concluzii
În arboretele de pin, debilitate de fenomenul de uscare 
(în special pin negru, dar şi pin silvestru), de pe Munte-
le Tâmpa şi Dealul Warthe, ciupercile foliare au urmă-
toarele caracteristici:
 » Diplodia pinea este foarte răspândită: 100% pe conu-

rile căzute în anii anteriori (2012-2013), respectiv 
cu frecvenţă mică la mijlocie pe versantul sudic la 
mare pe cel nordic al Tâmpei, respectiv mijlocie în 
suprafața martor de la Râșnov (versant vestic, ușor 
umbrit). Intensitatea infecțiilor a fost moderată (va-
riind de la slabă la puternică, crește o dată cu vechi-
mea conului) pe conuri și foarte slabă pe ace.

 » Dothistroma sp. este foarte rar semnalată în 
suprafețele afectate de uscare (pe versanții însoriți 
0-2%), dar în zonele mai umede boala dungilor roșii 
rămâne în proporții încă importante: 11% (Râșnov) 

– 21% (Tâmpa). Boala dungilor roșii a fost foarte răs-
pândită în 2010 în toată țara (favorizată probabil de 
primăvara excesiv de umedă), dar aproape a dispărut 
după seceta din 2011-2012.

 » Lophodermium sp. (L. pinastri, L. seditiosum) sunt spe-
cii oportuniste, patogeni de slăbiciune (cu mențiunea 
că L. seditiosum este agresivă la puieți sau arbori ti-
neri – Jurc 2007), cu prezență variabilă în suprafețele 
studiate. Prezență semi-saprofitei L. pinastri a fost 
mare (79%), conform așteptărilor, doar în suprafața 
mai umedă (“sub Tâmpa”, pe versant nordic), în cele 
uscate (focarele de uscare), fiind dominată categoric 

de Cyclaneusma minor.
 » Speciile de Cyclaneusma (C. minor, C. niveum) sunt 

considerate endofite, cu impact variabil (defolieri 
timpurii), uneori puternic în unele plantaţii de pomi 
de Crăciun de pin silvestru sau chiar în arborete cu 
diverse specii de pini, îndeosebi după ierni blânde și 
umede, așa cum a fost cea din 2013-2014 în România 
(Bulman 1993, Watt et al 2012). În 2014, C. minor a 
dominat autoritar, ca frecvenţă şi mai ales ca inten-
sitate (mărimea suprafeţei infectate), toate celelalte 
specii, îndeosebi în suprafeţele afectate de uscare, de 
pe versanţii însoriţi, unde celelalte specii par a fi mai 
puţin competitive în lipsa unei cantităţi optime de 
umiditate.

 » Alte specii saprofite (neindentificate) au avut ponderi 
relativ importante (29%) în suprafeţele afectate de 
uscare.
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Abstract
Pine needle diseases in Braşov zone
Pine decline has started on lower to medium part of Tâmpa Mt. (650-800 m) and on Rășnov – on the lap of 
Postăvaru Mt. (550-700 m) in 2012, after a severe period (autumn of 2011 + all season of 2012) of drought and 
heat wave (2012 being the warmest year in the history of recording in Brasov meteorological station).
In debilitated pine stands (specially black Austrian pine, but also Scots pine), in 2014, foliar needle fungi has 
been the following:

 » Diplodia pinea was very frequent: all over the old fallen cones, respectively with low to medium frequency on 
southern slope to high on north part of Tâmpa Mt. Infection intensity was moderate (varying from low to 
high according to cone age) on cones and very low on needles.

 » Dothistroma sp. is very rare in dying pines (frequency 0-2% on sunny slopes), but in more humid sites DNB 
remains important (11% in Râșnov to 21% on Tâmpa). DNB was very frequent in 2010 in the whole country 
(favorised by a very wet spring and summer), but almost disappeared after severe drought of 2011-2012.

 » Lophodermium sp. (mostly L. pinastri, rare L. seditiosum) varied from high frequency (79%) in humid sites 
(northern slope of Tâmpa), in dryer conditions being dominated by Cyclaneusma minor.

 » Cyclaneusma minor has dominated (both in frequency and intensity) all the other species, especially in decli-
ning areas, on dry sunny chalky slopes, where the other species seem to be less competitive.

Keywords: pine decline, drought, Cyclaneusma, Diplodia, Dothistroma.
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Amploarea uscării frasinului  
în Direcţia Silvică Suceava

OVIDIU GH. POPOVICI

1. Introducere
În ultima jumătate de secol, câteva ciuperci de origine 
asiatică, au provocat uscări în masă în România (pre-
cum în tot arealul european).
Uscarea ulmilor (provocată de Ophiostoma ulmi și apoi 
de O. novo-ulmi) a produs uscări în valuri în tot arealul 
românesc a ulmilor, ducând treptat la dispariţia tuturor 
speciilor native de ulm din compoziţia pădurilor noas-
tre. Deşi seminţişul tot reapare în multe zone, doar di-
seminat mai se găsesc exemplare de ulm cu diametre 
mai mari de 30 cm. Ulmii europeni sunt foarte sensibili 
la boală, dar cei asiatici și hibrizii acestora cu speciile 
europene sunt rezistenţi la boală (Petrescu 1967, Borlea 
1995, Santini et al. 2012).
Uscarea castanului (produsă de Cryphonectria parasitica) 
a fost semnalată la Baia Mare în 1984 în livezi experi-
mentale (Popa & Ispas 1989), apoi în 1995 în pădurile 
băimărene (Bolea et al. 1995), în 2002 uscările masive 
afectau peste un sfert din păduri, iar în 2012 nici un 
exemplar matur de castan nu mai rănăsese viu (excep-
ţie au format câteva arborete tratate biologic în perioa-
da 2005-2008). Castanii asiatici și hibrizii acestuia cu 
specia europeană sunt rezistenţi (Chira et al. 2013).
O evoluţie similară o au arboretele de frasin din Euro-
pa, provocată de Hymenoscyphus fraxineus. În România 
boala a fost semnalată în 2005 (pe Prut și la Snagov 
unde produsese primele uscări în masă la plantaţii de 
5-10 ani și debilitări la arborete de 20-40 ani (Chira et 
Chira 2008, Simionescu et al. 2012), după care boala a 
fost semnalată în toate regiunile importante din ţară 
(Chira 2015). Ambele specii importante d.p.d.v. eco-
nomic – frasinul comun și cel cu frunza îngustă sunt 
foarte sensibile la boală, doar mojdreanul fiind rezis-
tent (Drenkhan et al. 2014, Gross et al. 2014, Kirisits &, 
Schwanda 2015). Diverse studii privind înţelegerea bolii 
(Enderle et al. 2013, Kirisits 2015, Krautler et al. 2015), 
de evidenţiere a impactului acestuia asupra arboretelor 
de frasin (Przybyl 2002, Skovsgaard et al. 2010, Thom-
sen 2010, Lõhmus & Runnel 2014, Pescott & Preston 
2015), precum şi de identificare a rezistenţei frasinilor 
la boală (McKinney et al. 2011, Kjaer et al. 2012, Stener 
2012) au fost antamate în ultimele decenii.

2. Metodă
Au fost culese datele privind uscarea frasinului, în pe-
rioada 2010-2014, din patru ocoale silvice din judeţul 
Suceava: Adâncata, Pătrăuţi, Marginea şi Fălticeni. Au 
fost preluate informaţiile din partizile de produse ac-
cidentale, referitoare numai pentru frasin, pentru a se 
observa evoluţia fenomenului de uscare şi eventualele 
pierderi economice în urma deprecierii lemnului.
Manifestarea uscării frasinului a fost urmărită în trei 
suprafeţele experimentale amplasate în O.S. Adâncata 
(U.P. VIII Zamostea): două în arboretele de frasin afec-
tate iniţial de fenomenul de uscare (u.a. 57A, 58A) şi 
una într-un arboret de amestec de frasin cu alte specii 
de foioase, în care frasinul nu era afectat în momentul 
instalării (2013) (u.a. 48B).
Suprafeţele experimentale, au mărimea de 400 mp 
(20x20 m). Fiecare suprafaţă experimentală a fost îm-
părţită în cvadrate de 10x10 m, pentru obţinerea pro-
filelor pe orizontală şi verticală ale arborilor inventa-
riaţi. Materializarea cvadratelor s-a efectuat în teren 
cu ajutorul unei sfori de culoare roşie, iar unul din cele 
patru colţuri ale cvadratului s-a materializat printr-un 
ţăruş care avea număr curent şi era considerat originea 

“O”, iar alte două laturi perpendiculare erau considerate 
axele Ox şi Oy.
În paralel a fost efectuat un sondaj pe itinerar (trupul 
Zamostea Luncă, u.a. 40-62), pentru un număr de 75 de 
arbori de frasin, selectaţi dintre cei mai sănătoşi arbori 
de frasin din toată zona (pentru a se surprinde evoluţia 
acestora).
Datele au fost culese timp de trei ani (2013-2015).

3. Rezultate
3.1. Amploarea fenomenului de uscare a 
frasinului
a. O.S. Adâncata
În figura 1 este redată structura pe sortimente indus-
triale a lemnului de frasin, sortimente rezultate din 
produse accidentale în perioada 2010-2014 în cadrul 
Ocolului silvic Adâncata. Astfel la nivelul anului 2010, 
din volumul total (146 m3) de produse accidentale puse 
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în valoare, 79 % a fost constituit din lemn de foc, apoi 
urmând 12% lemn lucru subţire, 7% lemn lucru gros şi 
1% lemn lucru mijlociu.

Fig. 1. Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produ-
se accidentale în perioada 2010-2014, O.S. Adâncata

Cantitatea masei lemnoase provenită din uscarea frasi-
nului este nesemnificativă, dar având în vedere faptul 
că deprecierea lemnului pe picior avansa foarte rapid, 
ceea ce se poate observa şi pe figura 7.1 prin procentul 
foarte ridicat de lemn de foc (79%) s-a pus problema 
monitorizării frasinului prin amplasarea unor suprafe-
ţe experimentale în care să se studieze cauzele ce con-
duc la uscarea frasinului.
Volumul de frasin pus în valoare în cursul anului 2011 
este de 146 mc, aproximativ egal cu cel din anul 2010, 
dar datorită implicării din timp a personalului silvic 
prin extragerea urgentă a exemplarelor afectate de fra-
sin s-a reuşit diminuarea procentului lemnului de foc 
de la 80% la 67% (fig. 1).
Astfel a crescut procentul lemnului mijlociu în cursul 
anului 2011 faţă de cel din 2010, de la 1% la 18%, evitân-
du-se pierderile cauzate de deprecierea lemnului pe picior 
prin valorificarea lemnului de frasin ca lemn de lucru.
În cursul anului 2012 cantitatea de masă lemnoasă de fra-
sin (324 mc) rezultată din produse accidentale a crescut cu 
2,3 ori faţă de anul 2010 (146 mc) şi anul 2011 (146 mc).
Se poate constata în figura 1 evoluţia foarte rapidă a 
fenomenului de uscare al frasinului atât prin creşterea 
volumului pus în valoare în cursul anului 2012, compa-
rativ cu anii 2010 şi 2011, dar şi prin procentul foarte 
ridicat de lemn de foc de 77% (248 mc) din totalul ma-
sei lemnoase constituită din produse accidentale.
Pierderile cauzate de uscarea frasinului sunt majore, 
având în vedere că 77% (248 mc) din volumul total de 
masă lemnoasă constituită la nivelul anului 2012 s-a 
valorificat ca lemn de foc, preţul lemnul de foc (75 lei) 
fiind de 3,6 ori mai mic decât cel al lemnului de lucru 
(275 lei).
Dacă în anul 2012 volumul de frasin pus în valoare (324 
mc) provenit din produse accidentale era de 2,3 ori mai 
mare faţă de anul 2010 (146 mc) şi anul 2011 (146 mc), 
în anul 2013 constatăm o creştere de 3 ori faţă de anul 
2012 şi de 6 ori faţă de anul 2010 şi anul 2011.
Având în vedere rapiditatea cu care se manifesta feno-
menul de uscare al frasinului, atât prin creşterea volu-

mului de frasin pus în valoare cât şi prin deprecierea 
calitativă a lemnului de frasin s-au recoltat probe de 
rahis cu fructificaţii care au fost trimise pentru confir-
marea agentului patogen invaziv la Universitatea Boku 
din Viena (prin amabilitatea dr. T. Kirisits, 2013).
În urma analizelor efectuate s-a constatat prezenţa ciu-
percii Hymenoscyphus fraxineus, principalul cauzator a 
uscării frasinului (Popovici et al. 2014).
În cursul anului 2014 volumul de frasin provenit din 
produse accidentale a crescut de 10,3 ori faţă de 2010, 
de 10,3 faţă de 2011, de 4,6 ori faţă de 2012 şi de 1,5 ori 
faţă de 2013.
Deprecierea calitativă a lemnului se poate observa şi în fi-
gura 1, rezultând un procent foarte ridicat al lemnului de 
foc 51% (763 mc) şi procente mai mici la lemnul de lucru, 
respectiv 25% (382 mc) lemn de lucru mijlociu, 11% (161 
mc) lemn lucru gros şi 5% (73 mc) lemn lucru subţire.
b. O.S. Marginea
În cadrul O.S. Marginea frasinul este prezent în compo-
ziţia arboretelor ca specie diseminată. Astfel s-au cules 
informaţii despre volumul de frasin afectat în perioada 
2010 – 2014 la O.S. Marginea, unde predomină răşino-
asele în compoziţia arbortelor pentru a se constata dacă 
amploarea fenomenului de uscare este aceeaşi cu cea 
din cadrul O.S. Adâncata, unde în unele unităţi ame-
najistice frasinul apare ca element mai important în 
compoziţie.
La nivelul celor 5 ani analizaţi (fig. 2) volumele rezultate 
din produse accidentale constituite ca urmare a fenome-
nului de uscare al frasinului în cadrul O.S. Marginea sunt 
nesemnificative comparativ cu cele ale O.S. Adâncata.
Cu toate că volumele de frasin afectat sunt mici, şi în ca-
drul acestui ocol se poate constata deprecierea lemnului 
de frasin pe picior prin declasarea calitativă a acestuia. 
Astfel în cursul anului 2010 procentul lemnului de foc 
reprezintă 82% (167 mc) din totalul masei lemnoase de 
frasin constituită la nivelul O.S. Marginea de 204 mc. 
Procentele foarte reduse din volumul total de frasin 
afectat îl constituie lemnul de lucru gros (11% – 23 mc), 
urmat de lemnul de lucru subţire (3% – 7 mc) şi lemnul 
de lucru mijlociu (1% – 2 mc).
Ca şi în cazul O.S. Adâncata, pierderile cauzate de de-
precierea mare a lemnului de lucru a speciei frasin din 
cadrul O.S. Marginea sunt mari, având în vedere pro-
centul foarte ridicat al lemnului de foc (82%) (fig. 2).

Fig. 2. Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produ-
se accidentale în perioada 2010-2014, O.S. Marginea
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Dacă în anul 2010 în cadrul O.S. Marginea volumul de 
masă lemnoasă rezultat din uscarea frasinului era de 204 
mc, în anul 2011 observăm o reducere cu 50% a volumu-
lui de frasin afectat, spre deosebire de Adâncata unde 
acesta era aproximativ egal la nivelul celor 2 ani analizaţi.
În schimb, dacă ne raportăm la procentele sortimente-
lor dimensionale, constatăm şi în cazul O.S. Marginea, 
în anul 2011 o diminuare a procentului lemnului de foc 
şi o creştere a procentului lemnului de lucru, aceeaşi si-
tuaţie fiind întâlnită şi în cadrul O.S. Adâncata.
Avînd în vedere procentul foarte ridicat al lemnului de 
foc, putem afirma faptul că uscarea s-a manifestat în 
cursul anului 2012 cu acelaşi grad de evoluţie rapidă a 
afectării pe picior a frasinului ca cel din cadrul ocolu-
lui silvic Adâncata. Totodată uscarea frasinului nu ţine 
cont de faptul dacă acesta vieţuieşte ca specie majorita-
ră sau diseminată în arboret.
Chiar dacă volumul frasinului afectat la nivelul anului 
2013 în O.S. Marginea este mic (184 mc) faţă de cel din 
Adâncata la nivelul aceluiaşi an (1506 mc), şi în acestă 
situaţie volumul lemnului de foc este foarte ridicat (127 
mc – 27%), iar volumul lemnului de lucru fiind foarte 
scăzut, totalizând un procent de 28% (51 mc).
Dacă la nivelul O.S. Adâncata în cursul anului 2014 fe-
nomenul de uscare al frasinului luase o amploare foarte 
mare şi îngrijorătoare (1506 mc), la Marginea (figura 
2) volumul de frasin afectat în cursul aceluiaşi an este 
nesemnificativ (48 mc), acesta poate datorită faptului 
extragerii în timp a frasinului care a fost prezent doar 
ca specie diseminată în compoziţia arboretelor.
Sintetizând volumul de frasin afectat (781 mc) la ni-
velul O.S. Marginea raportată la perioada 2010 – 2014 
(inclusiv), cu toate că acesta este nesemnificativ faţă de 
cel înregistrat la Adâncata, acesta în funcţie de sorti-
mentele dimensionale se clasifică astfel: 69% (510 mc) 
lemn de foc, 17% (130 mc) lemn lucru gros, 7% (59 mc) 
lemn lucru mijlociu, 6% (45 mc) lemn lucru subţire, 5% 
(37 mc) volumul rezultat din coajă (fig. 2).
c. O.S. Pătrăuţi
Având în vedere amploarea fenomenului de uscare a fra-
sinului la nivelulul ocolului silvic Adâncata, s-a luat în 
studiu şi frasinul din compoziţia arboretelor din cadrul 
ocolului silvic Pătrăuţi care se învecinează prin limite 
naturale cu O.S. Adâncata.
Astfel la nivelul anului 2010 în cadrul O.S. Pătrăuţi s-a 
pus în valoare produse accidentale în volum de 38 mc, cu 
un procent foarte ridicat al lemnului de foc (87%) (fig. 3).
Şi în cadrul acestui ocol silvic, indiferent de volumul de 
frasin afectat, se poate observa aploarea uscării frasi-
nului prin deprecierea calitativă a lemnului, respectiv 
procentul de 54 % a lemnului de foc din totalul de 41 mc 
constituiţi din produse accidentale în 2011.
Volumul de frasin afectat (220 mc) în cursul anului 2012 
la nivelul ocolului silvic Pătrăuţi este de 5,8 ori mai mare 
faţă de anul 2010 (38 mc) şi de 5,4 (41 mc) ori mai mare 
faţă de anul 2011, situaţie asemănătoare întâlnită şi la 
nivelul celor trei ocoale luate în studiu până în prezent.

Fig. 3. Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din pro-
duse accidentale în perioada 2010-2014, O.S. Pătrăuţi

Sortimental lemnul de frasin afectat se prezintă astfel: 
65% (143 mc) lemn de foc, 15% (33 mc) lemn lucru mij-
lociu, 8% (17 mc) lemn lucru gros, 6% (14 mc) lemn lu-
cru subţire, 6% (13 mc) volumul rezultat din coajă.
În 2013 în O.S. Pătrăuţi amploarea fenomenului de us-
care al frasinului se menţine aproximativ la acelaşi ni-
vel (203 mc) cu cea din anul 2012 (220 mc).
Şi în acest caz procentul lemnului de foc este foarte 
mare, respectiv 52% (106 mc), comparativ cu lemnul de 
lucru care toatlizează un procent de 48% (97 mc).
Comparativ cu O.S. Marginea, datorită extragerii în timp 
a frasinului care apare ca specie diseminată în compoziţia 
arboretului, şi în cazul ocolului silvic Pătrăuţi se constată 
în urma centralizării volumelor de frasin afectat de feno-
menul de uscare provocat de H. fraxineus o diminuare a 
volumului de frasin extras în cursul anului 2014 (121 mc), 
spre deosebire de cantităţile amintite în anii 2010-2013.
Procentual lemnul de foc rezulat în urma punerii în va-
loare a produselor accidentale de frasin este de 53% (64 
mc), urmat de lemnul de lucru mijlociu 21% (26 mc), lem-
nul de lucru gros 11% (13 mc), lemnul de lucru subţire 
8% (10 mc) şi volumul de 8 mc constituit din coajă (7%).
Amploarea fenomenului de uscare al frasinului este 
dată de prezenţa în procent de 59% a lemnului de foc 
constituit în perioada 2010-2014 la nivelul ocolului sil-
vic Pătrăuţi.
d. O.S. Fălticeni
Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate 
din produse accidentale în perioada 2010-2014, în ca-
zul ocolului silvic Fălticeni este prezentată în figura 4. 
Astfel, în cursul anului 2011 volumul de frasin afectat 
(141 mc) se menţine aproximativ la acelaşi nivel cu cel 
din anul 2010 (115 mc).

Fig. 4. Structura pe sortimente industriale de frasin rezulate din produ-
se accidentale în perioada 2010-2014, O.S. Fălticeni
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Şi în O.S. Fălticeni se constată evoluţia foarte rapidă a 
fenomenului de uscare a frasinului datorat prezenţei 
ciupercii H. fraxineus prin declasarea calitativă a lem-
nului pe picior şi procentul foarte ridicat al lemnului de 
foc, respectiv 67% (95 mc).
Dacă la celelalte trei ocoale silvice (Adâncata, Marginea 
şi Pătrăuţi) în anul 2012 se înregistra o creştere a vo-
lumului de frasin afectat, la Fălticeni întâlnim o dimi-
nuare a fenomenului respectiv, poate şi din motivul că 
frasinul este aproape absent în compoziţia arboretelor 
din cadrul acestui ocol silvic.
Şi în cazul O.S. Fălticeni procentul lemnului de foc este 
foarte ridicat, respectiv 68 % (62 mc) din totalul de 91 mc 
constituiţi din uscarea frasinului la nivelul anului 2012.
În cursul anului 2013 volumul de frasin afectat de feno-
menul de uscare (203 mc) este de 0,8 ori mai mare faţă 
de cel din anul 2010 (115 mc), de 0,4 faţă de cel din anul 
2011 (141 mc) şi de 1,2 ori faţă de cel din anul 2012 (91 
mc). Procentul lenului de foc este foarte ridicat (73% – 
149 mc), celelalte sortimente totalizând 27% (54 mc).
La fel ca şi în situaţia celorlalte două ocoale silvice stu-
diate (Marginea şi Pătrăuţi), unde frasinul este disemi-
nat, la Fălticeni la nivelul anului 2014 se înregistrează 
o diminuare a volumului de frasin afectat, tot din mo-
tivul dispariţiei frasinului ca specie din compoziţia ar-
boretului.
Sortimental în procente lemnul de foc rezultat în urma 
punerii în valoare a produselor accidentale de frasin 
este de 65% (65 mc), urmat de lemnul de lucru mijlociu 
18% (18 mc), lemnul de lucru gros 8% (8 mc), lemnul de 
lucru subţire 5% (5 mc) şi volumul de 4 mc constituit 
din coajă (4%).
e. Sinteza ocoalelor silvice
În figura 5 se prezintă analiza comparativă a volumu-
lui de frasin extras din produse accidentale în perioada 
2010 – 2014 la ocoalele silvice Adâncata, Pătrăuţi, Mar-
ginea și Fălticeni.

Fig. 5 Volumul de frasin extras din produse accidentale  
la O.S. Adâncata, Pătrăuţi, Marginea și Fălticeni

În O.S. Adâncata frasinul este prezent în proporţii mai 
mari comparativ cu celelalte ocolale silvice studiate. 
Pe acest fond, coroborat cu apariţia mai rapidă a bolii 
(2010 faţă de 2013) şi cu umiditatea foarte mare din 
lunca Siretului (favorabilă infecţiilor – Havrdová & 
Černý 2013), au făcut ca aici volumul de frasin extras 
din produse accidentale în perioada 2010 – 2014 să fie 
maxim (fig. 5).

3.2. Urmărirea fenomenului de uscare în 
suprafeţe experimentale
În suprafeţele experimentale instalate în u.a. 57B, 48B 
şi 58A (O.S. Adâncata, U.P. VIII Zamostea Luncă) s-a 
studiat defolierea arborilor luaţi în studiu în lunile au-
gust 2014, septembrie 2014 și septembrie 2015.
Conform Ordinului nr. 1652 din 31.10.2000 privind 
aprobarea Normelor şi îndrumările tehnice privind pro-
tecţia pădurilor defolierea se estimează prin apreciere 
vizuală, folosindu-se ca arbore de referinţă un arbore 
de aceeaşi specie cu frunziş complet, situat în imedia-
ta vecinătate a locului de probă (sondajului). Dat fiind 
caracterul relativ al estimării, înregistrarea se face în 
procente prin rotunjirea la cea mai apropiată valoare 
divizibilă cu 5.
Astfel s-a studiat defolierea atât la arborii din specia 
frasin, cât şi la arborii din alte specii incluşi în supra-
feţele experimentale amplasate în arboretele de frasin 
afectate de fenomenul de uscare.
De asemenea arboretele de frasin afectate de fenome-
nul de uscare s-au parcurs în itinerar pentru a se face o 
camparaţie mai exactă cu defolierea frasinilor din su-
prafeţele experimentale.

Fig. 6. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 57 B în 
august 2014

Fig. 7. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 57 B în 
septembrie 2014

Fig. 8. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 57 B în 
septembrie 2015
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Arborii de stejar pedunculat şi jugastru din u.a. 57B au 
un grad foarte redus de defoliere (până la 10%), în timp 
ce frasinul are un grad foarte ridicat de defoliere, peste 
jumătate din arborii de frasini studiaţi având un grad 
de defoliere de peste 50%.
Evoluţia fenomenului de uscare a frasinului este pusă 
în evidenţă de degradarea seminificativă a defolierii în 
perioada august – septembrie 2014 (fig. 6-8). Astfel, un 
număr de 6 frasini din totalul de 28 de arbori luaţi în 
studiu au murit în această perioadă (defoliere 100%).
În u.a 48 B frasinul este prezent în proporţie mică de 
participare în compoziţia arboretului, dar defolierea 
frasinilor a fost tot puternică. Astfel, un număr de 5 
arbori de frasin din totalul de 36 arbori s-au uscat, pe 
când arborii din celelalte specii (jugastru şi stejar pe-
dunculat) erau sănătoşi (fig. 9-11).

Fig. 9. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 48 B, 
în august 2014

Fig. 10. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 48 B 
în septembrie 2014

Fig. 11. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 48 B 
în septembrie 2015

În u.a. 58 A, unde frasinul este majoritar în compoziţia 
arboretului, se constată diferenţe foarte mari are gra-
dului de defoliere în luna septembrie 2014 faţă de defo-
lierea din luna august din cursul aceluiaşi an (fig. 12-14).

Fig. 12. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 58A 
în august 2014

Fig. 13. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 58A 
în septembrie 2014

Fig. 14. Defolierea arborilor din suprafaţa experimentală din u.a. 58A 
în septembrie 2015

Un număr de 13 arbori de frasin în luna septembrie 
2014 (fig. 15) sunt defoliaţi 100%, cu toate că în cur-
sul lunii august 2014 (fig. 12) aceştia prezentau un grad 
de defoliere de până la 80%. Ceilalţi arbori din speciile 
stejar pedunculat, jugastru şi ulm de câmp prezintă un 
grad nesemnificativ de defoliere.
Pentru o evidenţiere mai clară a gradului de defoliere 
a frasinului s-a parcurs arboretul pe itinerar în luna 
septembrie 2014 studiindu-se gradul de defoliere în 
procente (fig. 13). În această situaţie se constată faptul 
că ciuperca Hymenoscyphus fraxineus nu ţine cont dacă 
frasinul este pur sau în amestec cu alte specii.
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Fig. 15. Defolierea arborilor pe itinerar în luna septembrie 2014

b. Putregaiul la colet al arborilor
Având în vedere prezenţa ciupercii Hymenoscyphus fra-
xineus pe rahisul frunzelor de frasin cazute pe sol în 
anii anterior s-a analizat procentul putregaiului la co-
let în anii 2013 şi 2014. S-a constatat că la majoritatea 
frasinilor care în anul 2013 avea un procent de 100% 
a putregaiului la colet, în anul 2014 prezentau acelaşi 
procent. Avem şi situaţii în cazul în care în anul 2013 
frasinii care prezentau un procent scăzut al putregaiu-
lui la colet, în anul 2014 s-a constat o avansare a aces-
tuia chiar până la un procent de 100 % în unele situaţii.
Dacă în u.a 57B (fig. 16-19) în luna septembrie 2013, pu-
tregaiul la colet era peste 50%, iar ulterior în anul 2014 
fiind la unii de 100%, în u.a. 48B, unde frasinul nu mai 
este majoritar şi apare alături de jugastru, stejar şi ulm 
de câmp, în anul 2013 putregaiul la colet era prezent în 
proporţii reduse, dovadă că frasinii care convieţuiesc 
alături de alte specii opun o rezistenţă mai ridicată la 
atacul H. fraxineus. Se poate constata că în anul 2015 
coletul tuturor frasinilor din suprafaţa experimentală 
amplasată în u.a 57B are un grad foarte ridicat de pui-
tregai la colet, respectiv un număr de 16 din 20 de fra-
sini au coletul putred în întregime, pe când stejarul şi 
jugastrul nu este afectat de putregai.

Fig. 16. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 57B în septembrie 2013

Fig. 17. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 57B în august 2014

Fig. 18. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 57B în septembrie 2014

Fig. 19. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 57B în septembrie 2015

În cazul frasinilor studiaţi în suprafaţa experimentală 
din u.a. 58A (fig. 20-23), în cursul anului 2013 putre-
gaiul la colet era nesemnificativ, iar în cursul anului 
2014 se contată o avansare majoră a putregaiului la co-
let, în unele situaţii acesta fiind prezent în procent de 
100%. În 2015 uscarea frasinului s-a manifestat foarte 
puternic, majoritatea frasinilor fiind afectaţi în întregi-
me de putregai la colet.

Fig. 20. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 48B în septembrie 2013

Fig. 21. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 48B în august 2014
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Fig. 22. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 48B în septembrie 2014

Fig. 23. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 48B în septembrie 2015

Fig. 24. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 58A în septembrie 2013

Fig. 25. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 58A în august 2014

Fig. 26. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 58A în septembrie 2014

Fig. 27. Putregaiul la colet al arborilor din u.a. 58A în septembrie 2015

Fig. 28. Putregaiul la colet al arborilor din inventarierile pe itinerar în 
septembrie 2014

Pe itinerar în anul 2014 majoritatea frasinilor studiaţi 
prezentau putregai pe toată circumferinţa coletului (fig. 
28).
Uscarea frasinilor provocată de H. fraxineus este înso-
ţită (la toate exemplarele) în aceste suprafeţe de infec-
ţii secundare cu Armillaria galica. Fenomenul nu este 
obligatoriu, dar este prezent în multe zone ale Europei 
(Lygis et al. 2005, Bakys et al. 2011, Husson et al. 2012). 
Este de aşteptat că, acolo unde Armillaria sp. putrezește 
rădăcinile, uscarea frasinului este mai rapidă. În plus, 
din rădăcinile putrezite nu mai apar lăstari.

Prezenţa şi evoluţia ciupercii Hymenoscyphus 
fraxineus
După inundaţiile din 2010 (precedate de cele din 2008 
etc.), au fost consemnate primele putreziri ale rădăci-
nii și uscări de coroane și arbori în trupul Zamostea 
Luncă – Lunca Siretului (Zamostea Luncă, Ocolul silvic 
Adâncata – U.P.VIII, u.a. 41A, 42A,B, 44A,B, 48B, 49A, 
52A, 54A, 57B, 58A,B,C, 61A,B apoi în alte parcele). Din 
2013 uscările au fost înregistrate şi în zona deluroasă 
a Podişului Sucevei (O.S. Marginea, U.P.I, u.a. 6C,D,F, 
34B; O.S. Solca U.P. I, u.a. 86A, U.P. III, u.a 96A; O.S. 
Pătrăuţi U.P.IV, u.a. 18DF).
La nivel de arboret, la Zamostea Luncă (u.a. 58B), între 
două observaţii succesive din 12 iulie și 19 septembrie 
2013, în timp ce majoritatea frasinilor au evoluat foarte 
lent (mici pierderi ale transparenţei coroanei de 5-20%), 
au fost consemnate excepţii (un exemplar aparent să-
nătos cu 15% transparenţa coroanei s-a uscat complet!).
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Fig. 29. Distribuţia suprafeţelor afectate de H. fraxineus în  
D.S. Suceava, în 2013, pe grade de intensitate a bolii  
(1: foarte slabă, 2: slabă, 3: moderată, 4: puternică)

În D.S. Suceava, după doar 4 ani de infecţii, majoritatea 
arboretelor infectate erau moderat (56%) la puternic 
(43%) afectate de boală, ceea ce demonstrează virulenţa 
deosebită a bolii (fig. 29).
În 2014, în suprafeţele experimentale din O.S. Adânca-
ta (ca şi în restul ţării – Chira 2015), uscarea frasinilor 
s-a agravat. Climatul a fost favorabil speciilor forestiere, 
precipitaţiile fiind bogate în toată perioada de vegeta-
ţie. Umiditatea estivală a fost, însă, foarte favorabilă 
ciupercii patogene, care a avut posibilitatea să producă 
fructificaţii în cantităţi mai mari şi pe o perioadă extin-
să de timp.

4. Concluzii
Ciuperca Hymenoscyphus fraxineus este la fel de argresi-
vă pe frasinii din arborete pure cât şi pe cei în amestec 
cu alte specii, gradul de dofoliere având relativ acee-
ași intensitate în toate suprafeţele experimentale (în 
staţionar şi pe itinerar).
În aceleași condiţii de mediu, arborii de stejar pedun-
culat şi jugastru (altfel foarte diferiţi prin reacţiile la 
condiţiile de stres ecologice sau la factorii biotici agresi-
vi) sunt foarte sănătoşi (au un grad foarte redus de de-
foliere – până la 10%), în timp ce frasinul este puternic 
debilitat (peste jumătate din arborii studiaţi având un 
grad de defoliere de peste 50%).
Putregaiul la colet a însoţit fenomenul de uscare la toţi 
frasinii examinaţi, acesta fiind cel mai bun simptom 
pentru evaluarea evoluţiei viitoare a uscării. Miceliul și 
putregaiul apar iniţial pe rădăcinile principale, de unde 
avansează spre colet, moment în care frasinii mor, fapt 
evidenţiat în inventarierile succesive (ponderea frasini-
lor cu putregai la colet a crescut).
Uscarea frasinilor a apărut în toată zona luată în studiu 
(Podișul Sucevei și Culoarul Siretului), dar se manifestă 
cu intensitate sporită pe Lunca Siretului, ca urmare a 
umidităţii constante excepţionale și a infecţiilor mai 
timpurii (boala fiind sesizată în urma inundaţiilor din 
2008-2010, posibil litiera infectată fiind adusă pe acea-
stă cale din zona Carpaţilor ucraino-polonezi).
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Abstract
Magnitude of ash dieback in County Forest Administration of Suceava
Ash dieback caused by invasive fungus species Hymenoscyphus fraxineus (Asian origin) is a very aggressive di-
sease that significantly affects forest ecosystems in northern Europe, where the fungus gradually migrated in 
almost all the main areas of culture (except those at the extreme). This ascomycetes has a high rate of spread 
and a high virulence, being included on lists of international phytosanitary quarantine.
Volume harvested in accidental cuttings has been collected for 2010-2014 period, from Adâncata, Pătrăuţi, 
Fălticeni, and Marginea forest districts.
In 2014, in Adâncata Forest District, the ash volume arising from accidental products increased 9.7 times com-
pared to 2010, by 9.3 compared to 2011, by 3.6 times compared to 2012 and by 0.5 times compared to 2013.
The fungus Hymenoscyphus fraxineus does not consider whether ash forms pure or mixed forest stands: the 
degree of defoliation and rottenness manifesting with the same intensity in experimental areas where ash is 
dominant or mixed with other species.
In the same environmental conditions, common oak, field maple and field elm (although very different in reac-
tion to stress produced by ecologic or biotic factors) are very healthy.
Keywords: ash dieback, modeling evolution, volume lost, Romania



Anul XX | Nr. 36 | 2015

47

Simularea pierderilor în volum  
la frasinul din suprafeţele experimentale  

afectate de uscare de la Adâncata

OVIDIU GH. POPOVICI

1. Introducere
Uscarea frasinului este o boală nouă europeană, provo-
cată de ciuperca de origine asiatică Hymenoscyphus fra-
xineus (Kowalski 2006, Queloz et al. 2011, Zhao et al. 
2013, Baral et al. 2014). Frasinul comun și cel cu frunza 
îngustă sunt puternic afectați de boală în toată partea 
nordică și centrală a Europei, doar în zona de influență 
mediteraneană ciuperca, încă, nu a ajuns (Kirisits et al. 
2010, Gross et al. 2014).
Uscările au fost mai importante în țările din zona Mă-
rii Baltice, unde frasinul treptat dispare ca element de 
arboret (Bakys et al. 2011, Dobrowolska et al. 2011, 
Bakys 2013, Lygis et al. 2014).
În România, boala a fost semnalată din 2005 (Chira et 
Chira 2008), evoluând apoi treptat, îndeosebi în Moldo-
va (Simionescu et al., 2012). Stadiul perfect al ciupercii 
a fost identificat la scară mondială abia în 2011 (Queloz 
et al. 2011), respectiv în 2013 în D.S. Suceava (la Za-
mostea) și Neamț (la Gâdinți) (Popovici et al. 2014).
Modul și viteza de răspândire și evoluție ale bolii în di-
ferite condiţii de cultură sunt interesante pentru gospo-
dărirea arboretelor de frasin.

2. Metodă
Simularea evoluţiei frasinului până la vârsta exploata-
bilităţii (120 ani) s-a efectuat în ipoteza că frasinul nu 
ar fi afectat de ciuperca Hymenoscyphus fraxineus, nu 
s-ar extrage la vârsta actuală (60 ani) şi ar ajunge la ex-
ploatabilitate, în acelaşi timp evidenţiind şi pierderile 
cauzate de uscarea acestuia.
Datele iniţiale utilizate în simularea dinamicii caracte-
risticilor biometriece pentru speciile din compozițiile 
arboretelor studiate (u.a. 57B şi u.a. 58A din U.P. VIII 
Zamostea – Ocolul Silvic Adâncata) au fost preluate din 
amenajamentul O.S. Adâncata.
Din arboretele cu frasin, de vârste diferite, dar aceleaşi 
clase de producție, ca arboretele studiate, au fost pre-
luate diametrele, înălțimile medii, volumele medii la 
hectar şi creşterile medii. Simularea s-a realizat por-

nind de la datele preluate din amenajamentele silvice, 
pe baza tabelelor de producţie româneşti (Giurgiu & 
Drăghici 2004, Giurgiu et al. 2004), în raport cu speci-
ile, proporţiile lor de participare în compoziţie, clasele 
de producţie, vârstele actuale şi de la diferite momente 
ale simulării. În acest sens a fost utilizată aplicaţia Mi-
crosoft Excel ® din pachetul Microsoft Office 2010. Pentru 
reprezentarea grafică a rezultatelor simulării a fost uti-
lizată aplicaţia SVS (Stand Visualisation System) (McG-
aughey 2011).
În vederea simulării caracteristicilor arboretelor de fra-
sin studiate s-a pornit de la vârsta actuală a arboretelor 
conform datelor culese din suprafeţele experimentale 
instalate în cele două unități amenajistice. Pasul simu-
lării este de 20 ani. Pentru fiecare moment al simulării 
au fost create pentru cele două arborete profile structu-
rale, pe suprafeţe de 400 m2.

3. Rezultate
3.1. Simularea evoluţiei frasinului în u.a. 57B
a. Arboretul la vârsta actuală de 60 ani
În u.a 57B s-a constituit o suprafaţă experimentală de 
400 m2 (20x20), în care s-au inventariat un număr de 
28 arbori din care 20 de frasin, 3 de jugastru şi 5 de ste-
jar. Frasinul şi stejarul au fost încadraţi în clasa a III-a 
de producţie, iar jugastrul în clasa a II-a.
În urma inventarierii s-a obţinut un diametru mediu de 
23,5 cm pentru frasin, 27,3 cm pentru jugastru şi 26,2 
cm pentru stejar. În cazul frasinului abaterea standard 
a diametrului (3,6 cm) este mai mică faţă de cea jugas-
trului (6,7 cm) şi a stejarului (6,5 cm) (tab. 1).

Tab. 1. Valorile parametrilor simulării în u.a. 57B  
la vârsta actuală de 60 ani

Parametrii simulării Actual – 60 ani

Specia FR JU ST

Clasa de producție 3 2 3

Vârsta (ani) 60 60 60

Diametru: D (cm) 23.5 27.3 26.2

Protecţia pădurii
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SD (cm) 3.6 6.7 6.5

Înălțime: H (m) 18.3 15.7 18.8

SH (m) 1.0 0.6 1.5

Înălțime elagată: He (m) 9.2 3.8 9.2

SHe (m) 2.4 2.8 3.8

Diametru coroanei (m) 2.3 5.2 4.0

Număr arbori 20 3 5

Nr. arbori la hectar 500 75 125

S-abatere standard, FR-frasin, JU-jugastru, ST-stejar

Dacă abaterea standard a înălţimii este de 1,0 m în ca-
zul frasinului, 0,6 m în cazul jugastrului şi 1,5 m în ca-
zul stejarului, abaterea standard a înălţimii elagate este 
de 2,4 m la frasin, 2,8 m la jugastru şi 3,8 m la stejar.
În funcţie de numărul arborilor din suprafața experi-
mentală studiată s-au obţinut prin extrapolare 500 ar-
bori / ha pentru frasin, 75 arbori / ha pentru jugastru şi 
125 arbori / ha pentru stejar.
Volumul la vârsta actuală de 60 ani a fost calculat cu 
ajutorul ecuației dublu logaritmice prin intermediul 
coeficienților stabiliți la nivel de specie și cu ajutorul 
diametrelor de bază și înălțimilor măsurate / simulate 
pentru fiecare arbore în parte.

Tab. 2. Volumul inițial al arboretului din u.a. 57B la vârsta de 60 ani

60 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 8.0 199.0
Ju 1.5 37.4
St 3.0 74.4

Total 12.4 310.8

În acelaşi timp, parametrii simulării au stat la baza rea-
lizării profilului bidimensional al structurii orizontale şi 
verticale din suprafața experimentală din u.a 57B (fig. 1).

Fig. 1. Profilul bidimensional în suprafața experimentală din u.a 57 B 
la vârsta de 60 ani

b. Simularea evoluţiei frasinului la 80 ani
Faţă de caracteristicile arboretului la vârsta de 60 de ani 
observăm o creştere a diametrului mediu cu 9,3 cm la 
frasin (32,8 cm), cu 1,7 cm la jugastru (29,0 cm) şi cu 10,1 
cm la stejar (36,3 cm). În ceea ce priveşte abaterea stan-
dard a diametrului la frasin, aceasta are valoarea cea mai 
mică, respectiv 4,7 cm, comprativ cu jugastrul şi stejarul 

a căror valori sunt mult mai mari (8,0 cm; 7,8 cm).
Având în vedere executarea la timp a lucrărilor silvicul-
turale constatăm reducerea numărului de arbori la hec-
tar din u.a 57B la vârsta de 80 ani comparativ cu vârsta 
actuală de la 500 arbori de frasin la 360, de la 75 arbori 
de jugastru la 54 şi de la 125 în cazul stejarului la 90.
O situaţie foarte importantă o constituie diferenţa de 
volum dintre cele două vârste simulate. În cazul în care 
frasinul nu s-ar extrage ca urmare a uscării acestuia da-
torită atacului ciupercii H. fraxineus la vârsta actuală de 
60 ani (199,0 mc/ha) am avea o creştere de 148,1 mc/
ha pentru o perioadă de 20 ani, respectiv un volum de 
347,1 mc/ha la vârsta de 80 ani (tab. 4).

Tab. 3. Valorile parametrilor simulării în u.a 57B la vârsta de 80 ani

Parametrii simulării T20 – 80 ani
Specia FR JU ST

Clasa de producție 3 2 3
Vârsta (ani) 80 80 80

Diametru: D (cm) 32.8 29.0 36.3
SD (cm) 4.7 8.0 7.8

Înălțime: H (m) 25.8 21.6 25.3
SH (m) 1.3 0.8 2.1

Înălțime elagată: He (m) 14.5 5.5 11.0
SHe (m) 3.2 3.4 5.0

Diametru coroanei (m) 3.4 6.0 5.5
Număr arbori 14 2 4

Nr. arbori la hectar 360 54 90

Tab. 4. Volumul arboretului studiat simulat pentru vârsta de 80 ani

80 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 13.9 347.1
Ju 1.7 41.4
St 6.2 154.1

Total 21.7 542.6

Conform profilului bidimensional al arboretului din 
suprafața experimentală constituită (fig. 2), au fost pre-
vizionate creşteri vizibile în profilul orizontal al diame-
trului coroanei la frasin.
În cazul abaterii standard a înălţimii elagate observăm 
că valoarea cea mai mică se înregistrează în cazul frasi-
nului (3,2 m) comparativ cu cea a stejarului (5,0 m).

Fig. 2. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în 
u.a 57 B la 80 ani
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c. Simularea evoluţiei frasinului la 100 ani
În cazul în care frasinul ar ajunge la vârsta de 100 ani, 
valorile parametrilor acestei specii ar fi mult mai mari 
faţă de vârsta actuală (tab. 5). Astfel, faţă de vârsta ac-
tuală volumul frasinului la hectar ar creşte cu 240,2 mc 
într-o perioadă de 40 ani, ajungând la vârsta de 100 ani 
să înregistreze un volum de 439,2 mc/ha (tab. 6).
O creştere importantă se constată în cei 40 ani şi la di-
ametrele medii, care la vârsta de 100 ani sunt: la frasin 
de 38,9 cm faţă de 23,5 cm (vârsta actuală), la jugastru 
de 31,6 cm faţă de 27,3 cm (vîrsta actuală) şi la stejar de 
45,9 cm faţă de 26,2 cm (vîrsta actuală).

Tab. 5. Valorile parametrilor simulării în u.a 57B la vârsta de 100 ani

Parametrii simulării T40 – 100 ani
Specia FR JU ST

Clasa de producție 3 2 3
Vârsta (ani) 100 100 100

Diametru: D (cm) 38.9 31.6 45.9
SD (cm) 6.2 9.6 9.4

Înălțime: H (m) 28.1 22.2 28.0
SH (m) 1.7 1.0 2.9

Înălțime elagată: He (m) 16 6.5 14
SHe (m) 4.1 4.1 6.5

Diametru coroanei (m) 4.3 6.4 6.5
Număr arbori 11 2 3

Nr. arbori la hectar 284 43 71

Tab. 6. Volumul arboretului u.a 57B simulat pentru vârsta de 100 ani

100 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 17.6 439.2
Ju 2.0 49.0
St 7.6 189.9

Total 27.1 678.1

Constatăm o reducere de aproximativ 50% a numărului 
de arbori la hectar la vârsta de 100 ani comparativ cu 
cel aferent vârstei actuale (60 ani). Astfel în cazul frasi-
nului, în ceea ce priveşte numărul de arbori la hectar la 
vârsta de 100 ani regăsim un număr de 284 arbori faţă 
de 500 (vârsta actuală), în cazul jugastrul un număr de 
43 arbori comparativ cu 75, iar în cazul stejarului regă-
sim un număr de 71 arbori la hectar faţă de 125.
În profilul orizontal (fig. 3) se observă creşterea diametru-
lui coroanelor arborilor din suprafața experimentală studi-
ată, ca urmare a răririi arboretului în decursul celor 40 ani.

Fig. 3. Profilul bidimensional în suprafața experimentală din u.a 57 B, 
la de 100 ani

d. Simularea evoluţiei frasinului la 120 ani
În urma simulării evoluţiei frasinului până la vârsta 
exploatabilităţii, putem constata cât de mari sunt pier-
derile cauzate de H. fraxineus şi cât de importante ar fi 
măsurile de stabilit în vederea evitării extinderii pe su-
prafeţe mari a acestui dăunător.
În ceea ce priveşte volumul de frasin (tab. 8) comparativ 
cu cel aferent vârstei de 60 ani, la vârsta exploatabili-
tăţii (120 ani) acesta ar fi de 568,3 mc/ha faţă de 199,0 
mc/ha cât este la vârsta actuală. Având în vedere faptul 
că aceste valori sunt calculate la hectar, raportându-ne 
la totalul suprafeţelor afectate de fenomenul de uscare 
al frasinului provocată de H. fraxineus, pierderile pot fi 
considerate majore.

Tab. 7. Valorile parametrilor simulării în u.a. 57B, la 120 ani

Parametrii simulării T60 – 120 ani
Specia FR JU ST

Clasa de producție 3 2 3
Vârsta (ani) 120 120 120

Diametru: D (cm) 44.0 34.5 55.7
SD (cm) 8.0 11.5 11.2

Înălțime: H (m) 28.7 21.0 29.4
SH (m) 2.3 1.3 4.1

Înălțime elagată: He (m) 18.2 7.5 16
SHe (m) 5.4 4.9 8.4

Diametru coroanei (m) 5.3 6.7 8.4
Număr arbori 10 1 2

Nr. arbori la hectar 242 36 60

Observăm o creştere majoră, în cazul speciei frasin, a 
diametrului mediu care a crescut de la 23,5 cm (60 ani) 
până la vârsta exploatabilităţii (120 ani) la diametrul 
mediu de 44,0 cm. Situaţie asemănătoare o regăsim şi 
în cazul înălţimii medii a frasinului care a crescut de la 
18,3 m (60 ani) la înălţimea medie de 28,7 înregistrată 
la vârsta exploatabilităţii (120 de ani).

Tab. 8. Volumul arboretului u.a. 57B simulat pentru vârsta de 120 ani

120 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 22.7 568.3
Ju 0.8 20.8
St 6.9 173.3

Total 30.5 762.5

În ceea ce priveşte numărului frasinilor la hectar acesta 
s-a redus de la 500 arbori (vârsta actuală) la 242 arbori 
preconizaţi la vârsta exploatabilităţii (120 ani).
Din profilul bidimensional (fig. 4) observăm la vârsta 
exploatabilităţii o creştere majoră a coronamentului 
frasinului faţă de vârsta actuală.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

50

Fig. 4. Profilul bidimensional în suprafața experimentală dn u.a 57 B 
la 120 ani

3.2. Simularea evoluţiei frasinului în u.a 58A
a. Frasinul la vârsta actuală de 60 ani
În u.a 58A s-a constituit o suprafaţă de probă de 400 m2 
(20x20), în care s-au inventariat un număr de 31 de ar-
bori (din care 22 de arbori de frasin, 6 de jugastru, 2 de 
stejar şi unul de ulm de câmp). Dacă în u.a. 57B frasinul 
şi stejarul erau încadraţi în clasa a III-a de producţie, şi 
jugastrul era încadrat în clasa II-a de producţie, în u.a 
58A, frasinul şi jugastrul sunt încadraţi în clasa a II-a 
de producţie, pe când stejarul şi ulmul de câmp (care nu 
apare în u.a. 57B) se regăsesc în clasa a III-a de producţie.
În suprafața experimentală luată în studiu s-a obţinut 
un diametru mediu de 28,5 cm în cazul frasinului, 27,3 
cm pentru jugastru, 26,2 cm la stejar şi 23,5 cm la ul-
mul de câmp.
În funcţie de numărul arborilor din suprafața experi-
mentală studiată s-au obţinut prin extrapolare numă-
rul arborilor la hectar, respectiv 550 de arbori / ha pen-
tru frasin, 150 pentru jugastru, 25 pentru stejar şi 25 în 
cazul ulmului de câmp.
Dacă în u.a. 57B, în urma calculelor efectuate, volumul 
la hectar în cazul frasinului la vârsta actuală era de 
199,0 mc, în u.a. 58A, frasinul înregistrează un volum 
la hectar (mc) mai mic cu 10,5 mc/ha, respectiv 188,5 
mc la hectar (tab. 10).
În ceea ce priveşte înălţimea frasinului la vârsta ac-
tuală, se constată faptul că este mai mare în u.a 58A 
(20,3 m) comparativ cu înălţimea frasinului obţinută în 
suprafața experimentală instalată în u.a 57B (18,3 m), 
ceea ce arată că în u.a 58A frasinul a avut condiţii de 
vegetaţie mult mai bune decât cele din u.a 57B, cu toate 
că aceste două u.a. – uri se învecinează.

Tab. 9. Valorile parametrilor simulării în u.a 58A la vârsta actuală de 
60 ani

Parametrii simulării Actual – 60 ani
Specia FR JU ST UL

Clasa de producție 2 2 3 3
Vârsta (ani) 60 60 60 60

Diametru: D (cm) 28.5 27.3 26.2 23.5
SD (cm) 3.6 6.7 6.5 3.6

Înălțime: H (m) 20.3 15.7 18.8 18.3
SH (m) 1.1 0.6 1.5 1.0

Înălțime elagată: He (m) 9.1 3.8 9.2 9.2
SHe (m) 3 2.8 3.8 2.4

Parametrii simulării Actual – 60 ani
Specia FR JU ST UL

Diametru coroanei (m) 2.4 5.2 4.0 2.3
Număr arbori 22 6 2 1

Nr. arbori la hectar 550 150 50 25

Tab. 10. Volumul inițial de frasin la vârsta actuală de 60 ani

60 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 7.5 188.5
Ju 0.9 23.6
St 1.5 37.1
Ul 0.3 7.6

Total 10.3 256.7

Analizând profilul pe orizontală al arborilor din 
suprafața experimentală din u.a. 58A, observăm că fra-
sinul formează plafonul superior, peste jugastru şi ste-
jar (fig. 5). În acelaşi timp, coronamentul frasinului la 
vârsta actuală este mult mai mic faţă de cele două specii 
prezente în suprafața experimentală luată în studiu.

Fig. 5. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în 
u.a 58 A la 60 ani 

b. Simularea evoluţiei frasinului la 80 ani
La o diferenţă de 20 ani faţă de vârsta actuală, consta-
tăm reducerea numărului de arbori la hectar în u.a. 58A, 
care la vârsta de 80 ani în cazul frasinului este de 396 
arbori la hectar cu 154 arbori la hectar mai puţini faţă 
de vârsta actuală (60 de ani).
În ceea ce priveşte volumul la hectar, la vârsta de 80 de 
ani (tab. 12) frasinul are 320 mc/ha comparativ cu vâr-
sta actuală la care frasinul are un volum de 188,5 mc/
ha. Observăm în baza simulării creşterea foarte mare 
a volumului unitar al frasinului, care la o perioadă de 
20 ani faţă de vârsta actuală înregistrează o creştere a 
volumului de 131,5 mc/ha. Această simulare estimează 
pagubele majore care sunt şi vor continua să fie produse 
de H. fraxineus în arboretele de frasin din cadrul multor 
ocoale silvice din zona de nord-est a României.
În cazul înălţimii frasinului, acesta într-o perioadă de 20 
ani înregistrează creşteri semnificative, respectiv de la înăl-
ţimea de 20,3 m (vârsta actuală) până la 28,3 m (80 ani).
Profilul bidimensional în suprafața experimentală in-
stalată în u.a 58 A la vârsta de 80 ani este prezentat în 
figura 6.
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Tab. 11. Valorile parametrilor simulării în u.a. 58A, la vârsta de 80 ani

Parametrii simulării T20 – 80 ani
Specia FR JU ST UL

Clasa de producție 2 2 3 3
Vârsta (ani) 80 80 80 80

Diametru: D (cm) 35.0 29.0 36.3 32.8
SD (cm) 4.7 8.0 7.8 4.7

Înălțime: H (m) 28.3 21.6 25.3 25.8
SH (m) 1.4 0.8 2.1 1.3

Înălțime elagată: He (m) 11 5.5 11.0 14.5
SHe (m) 3.5 3.4 5.0 3.2

Diametru coroanei (m) 3.5 6.0 5.5 3.4
Număr arbori 16 4 1 1

Nr. arbori la hectar 396 108 36 18

Tab. 12. Volumul arboretului u.a. 58A simulat pentru vârsta de 80 ani

80 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 12.8 320.0
Ju 1.0 24.6
St 2.2 55.6
Ul 1.1 26.7

Total 17.1 426.9

Fig. 6. Profilul bidimensional în suprafața experimentală din u.a 58 A, 
la 80 ani

c. Simularea evoluţiei frasinului la 100 ani
Faţă de vârsta actuală (diametrul mediu al frasinului 
este de 28,5 cm), în timp de 40 ani se vor înregistra 
creşteri mari (la 100 ani va ajunge la 42,5 cm). În ceea 
ce priveşte înălţimea frasinului aceasta va creşte de la 
20,3 m (vârsta actuală) la 31,1 m (100 ani) (tab. 13.).
Datorită creşterilor celor doi parametri (dmed, hmed) an-
terior menţionaţi, creşte şi volumul frasinului la hectar 

– de la 188,5 mc/ha (vârsta actuală) la 461,7 mc/ha (tab. 
14).

Tab. 13. Valorile parametrilor simulării în u.a. 58A, la vârsta de 100 ani

Parametrii simulării T40 – 100 ani
Specia FR JU ST UL

Clasa de producție 2 2 3 3
Vârsta (ani) 100 100 100 100

Diametru: D (cm) 42.5 31.6 45.9 38.9
SD (cm) 6.2 9.6 9.4 6.2

Înălțime: H (m) 31.1 22.2 28.0 28.1
SH (m) 1.0 2.9 1.7

Înălțime elagată: He (m) 15.3 6.5 14 16

Parametrii simulării T40 – 100 ani
Specia FR JU ST UL

SHe (m) 4.5 4.1 6.5 4.1
Diametru coroanei (m) 4.5 6.4 6.5 4.3

Număr arbori 13 3 1 1
Nr. arbori la hectar 313 85 28 14

În ceea ce priveşte numărul de arbori la hectar în cazul fra-
sinului, acestea se reduce de la 550 (vârsta actuală) la 313 
arbori din specia frasin la hectar la vârsta de 100 de ani.
Tab. 14. Volumul arboretului u.a. 58A simulat pentru vârsta de 100 ani

100 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 18.5 461.7
Ju 0.8 20.1
St 3.6 88.9
Ul 1.6 39.5

Total 24.4 610.1

Pe profilul bidimensional al suprafaței experimenta-
lă din u.a 58A pentru vârsta de 100 ani, se constată o 
creştere semnificativă a coronamentului frasinului faţă 
de vârsta actuală (fig. 7).

Fig. 7. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în 
u.a 58 A la 100 ani

d. Simularea evoluţiei frasinului la 120 ani
Simularea evoluţiei frasinului efectuată în cazul în care 
acesta ar vieţui până la vârsta exploatabilităţii încearcă 
să evidenţieze pierderile importante care sunt şi vor fi 
provocate de către H. fraxineus.
Tab. 15. Valorile parametrilor simulării în u.a. 58A, la vârsta de 120 ani

Parametrii simulării T60 – 120 ani

Specia FR JU ST UL

Clasa de producție 2 2 3 3

Vârsta (ani) 120 120 120 120

Diametru: D (cm) 49.0 34.5 55.7 44.0

SD (cm) 8.0 11.5 11.2 8.0

Înălțime: H (m) 32.2 21.0 29.4 28.7

SH (m) 1.3 4.1 2.3

Înălțime elagată: He (m) 18.0 7.5 16 18.2

SHe (m) 5.5 4.9 8.4 5.4

Diametru coroanei (m) 5.5 6.7 8.4 5.3

Număr arbori 11 3 1 0

Nr. arbori la hectar 266 73 24 12
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În ceea ce priveşte volumul de frasin (tab. 16) compara-
tiv cu cel aferent vârstei actuale, la vârsta exploatabili-
tăţii (120 ani) acesta ar fi de 565,7 mc/ha faţă de 188,5 
mc/ha cât este la vârsta actuală.
Tab. 16. Volumul arboretului u.a. 58A simulat pentru vârsta de 120 ani

120 ani
Specia Volum (m3) Volum(m3/ha)

Fr 22.6 565.7
Ju 1.1 26.9
St 5.8 145.2
Ul 0.0

Total 29.5 737.8

În baza simulărilor efectuate în cele două suprafețe de 
probă (u.a 57B şi u.a 58A), observăm că volumul la hec-
tar al frasinului la vârtsa exploatabilităţii este aproxi-
mativ acelaşi (568,3 mc/ha şi 565,7 mc/ha), cu toate că 
simulările efectuate la diferite vârste arătau diferenţe 
între cele două suprafețe experimentale.
Observăm o creştere majoră, în cazul frasinului, la care 
diametrul mediu creşte de la 28,5 cm (vârsta actuală) 
până la 49,0 cm la vârsta exploatabilităţii (120 de ani). 
O situaţie asemănătoare o regăsim şi în cazul înălţimii 
medii a frasinului care a crescut de la 20,3 m (vârsta 
actuală) la 32,2 m la vârsta exploatabilităţii.
Numărul arborilor de frasin la hectar se va reduce de 
la 550 arbori (vârsta actuală) la 266 arbori la vârsta ex-
ploatabilităţii.
Profilul bidimensional în suprafața experimentală in-
stalată în u.a 58 A la vârsta de 120 ani este redat grafic 
în figura 8. Comparativ cu celelalte specii prezente în 
suprafața de probă, la vârsta exploatabilităţii frasinul ar 
forma plafonul superior, la vârsta actuală existând un 
singur plafon format din cele patru specii inventariate.

Fig. 8. Profilul bidimensional în suprafața experimentală instalată în 
u.a. 58 A, la 120 ani

3.3. Pierderile în volum ale frasinului
S-a efectuat simularea volumului de frasin la diverse 
vârste pornind de la vârsta actuală (60 ani) pentru a 
scoate în evidență pierderile în volum cauzate de ciu-
perca H. fraxineus, în condițiile în care frasinul ar fi 
ajuns la vârsta exploatabilității (120 ani).

 Fig. 9. Simularea volumului de frasin la hectar în u.a 57 B (sus) și 58 A 
(jos) la diverse vârste

Volumul frasininului din u.a 57 B (fig. 9) la vârsta ex-
ploatabilităţii (120 ani) ar fi de 568,3 mc/ha faţă de 
199,0 mc/ha cât este la vârsta actuală, pierderile la hec-
tar cifrându-se la 369,3 mc/ha (186%). Aceeași situație 
o putem observa și în u.a 58 A (fig. 9), în care diferența 
de volum la hectar la vârsta exploatabilității compara-
tiv și vârsta actuală este de 200% (377,2 mc/ha).

4. Concluzii
Uscările arboretelor de frasin, din trupul Zamostea 
Luncă (Lunca Siretului, O.S. Adâncata), afectate de us-
care produsă de Hymenoscyphus fraxineus, au crescut de 
la un an la altul, în toată perioada 2010-2015. Celelalte 
specii – stejar, jugastru, ulm etc. – nu au fost afectate.
Pierderile de masă lemnoasă, previzionate numai pe 
baza uscării frasinului, în baza simulării creşterii de la 
vârsta actuală a frasinului (60 ani) la vârsta exploatabi-
lităţii (120 ani), sunt estimate la cca. 370 mc/ha, repre-
zentând aproape dublul volumului actual.
Având în vedere faptul că aceste valori sunt pentru 1 
ha, raportându-ne la totalul suprafeţelor afectate de fe-
nomenul de uscare al frasinului ca urmare a infecţiilor 
ciupercii H. fraxineus, putem estima pierderile majore la 
scară naţională.
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Abstract
Modelling the wood lost of ash in experimental plots affected by ash dieback from Adâncata
Ash dieback is spreading continuous in Romania, causing Fraxinus excelsior and F. angustifolia decline and dieback.
In Siret flooded meadows, after 2010 (first record of dying trees with root rot), ash dieback is killing every year 
part of common ash tree population.
Modelling the development of the phenomenon (using Romanian biometrical tables) from actual status (60 yr) 
to proposed exploitation age (120 yr), wood lost of ash would be 369 to 377 m3·ha-1, respectively 186% to 200% 
of the actual volume.
Keywords: ash dieback, modelling tree evolution, volume lost, Bucovina, Romania
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Recenzie
Ioan Blada, 2015: Zâmbrul: I. Importanţă 
și areal, Ed. Silvică, 112 pagini, 63 figuri, 
din care 11 hărţi și 5 tabele
Volumul I din monografia Zâmbrul, anunță o 
carte minunată, elaborată de un cercetător silvic 
pasionat de o specie din subalpin, despre care 
”se cuvine a spune că acest bătrân relict glaci-
ar, pe nume Zâmbru, aidoma poporului român, 
urmaș al Daco-Romanilor, a rezistat vitregiilor 
milenare de tot felul, care au bântuit și încă bân-
tuie peste el și peste acest neam și pământ” (I. 
Blada).
Descrierea și localizarea populațiilor naturale 
de zâmbru din Munții Maramureșului, Rodnei, 
Călimani, Bucegi, Făgăraș, Iezer-Păpușa, Cibi-

nului, Lotrului, Lotoriței, Șureanu, Parâng, Re-
tezatului, Tarcu, Godeanu, a plantațiilor expe-
rimentale și obișnuite, din habitate refăcute și 
din livezi semincere, înlătură vălul anonimatului 
de pe o specie deosebit de meritoasă sub aspect 
ecologic, silvicultural, industrial, peisagistic și 
genetic.
Original și deosebit de valoros sub raport 
științific, conținutul cărții este rezultatul unor 
foarte dificile și obositoare investigații pe teren 
în toată țara pe durata unui deceniu de cerce-
tare.
Turiștii care iubesc subalpinul, ocrotitorii naturii, 
silvicultorii și mai ales specialiștii agro-silvo-
pastoralidispun prin această carte de o bază de 

date prețioasă privind arealul zâmbrului și mai 
ales de o concluzie-avertisment foarte gravă: 
prin defrișarea și incendierea zâmbrului din 
golurile montane, pentru crearea de pășuni, el 
a dispărut din Munții Maramureșului, Leoata, 
Cozia, Căpățânii și Vâlcanului și este pe cale de 
dispariție în Munții Bucegi, Parâng și Sureanu. 
Trebuie să ne unim forțele, înainte de a fi prea 
târziu și să împiedicăm acest dezastru ecologic.
Rezultatele excepționale ale cercetărilor între-
prinse de dr. ing. Ioan Blada constituie un exem-
plu admirabil pentru întreaga breazlă a silvicul-
turii, care poate fi subliniat și printr-un premiu 
substanțial al Societății Progresul Silvic.

Valentin Bolea
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”Cei din urmă vor fi cei dintâi” (Matei 20.16)

Abies alba rediviva?

AUREL TEUȘAN

Suprafața deținută de brad (Abies alba) în Germania se 
ridică la 183.000 ha, dintre care 106.000, deci mai bine 
de o jumătate se află în Pădurea Neagră, respectiv Baden-
Wuerttemberg. O regiune care-și datorează bradului alb 
denumirea. Văzute din depărtare pădurile de brad alba 
par ca o masă întunecată, pe vremuri înfricoșătoare 
și pentru legioanrii Romei. Regiunea este totodată un 
exemplu de activități civilizatorii ale omului în decur-
sul secolelor, activități axate pe economie. Acestea s-au 
dovedit favorabile molidului și fatale bradului. În zilele 
noastre această specie nu mai deține decât 1,5% din to-
talul suprafețelor împădurite din Germania.

Cu alte cuvinte bradul este pe cale să fie eliminat din 
pădurile Germaniei.
Salvarea a venit sub forma schimbărilor climatice care 
se conturează la orizont. Se știe, silvicultorul gândește 
cel puțin în decenii, dacă nu în secole. Văzut sub acest 
aspect, molidul a devenit o specie problematică. De 
unde un interes deosebit pentru brad, materializat prin:
 » Publicații referitoare la Abies alba. S-au trecut în re-

vistă atât calitățiile cât și neajunsurile acestei specii 
(vezi bibliografia).

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 2 

Silvicultură

Fig. 1

Fig. 2
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 » Excursii în brădete și pădurile de amestec.
 » Promovarea pădurilor cu lemn de brad.
 » Protecția regenerărilor naturale contra cervidelor, în 

primul rând contra căprioarelor. Acestea nimicesc re-
generările naturale cu începere din primii ani (vezi 
fig. 1,2,3).

 » Spre a termina nu numai cervidele ci și ursul carpa-
tin are o slăbiciune pentru brad (fig. 4). Seva primă-
văratică este un deliciu.

Bibliografie:
Teușan Aurel, 2015: Der Tanne mehr Raum geben. AFZ Der Wald 2/2015.

Teușan Aurel, 2015: Weisstanne im Aufwind – gelingt der regionale 
Aufschwung? AFZ – Der Wald, 20/2015.

Fig. 3 Fig. 4
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Fagii orientali din parcul dendrologic Alba Iulia

NICOLAE PĂTRÂNJAN

În căutarile mele pentru aducerea în parcul dendrologic 
din Alba Iulia a tuturor speciilor lemnoase native în re-
giune, adică din Munții Apuseni, Munții Sebeșului, Cu-
loarul Mureșului, din Podișul Târnavelor și Podișul Se-
caselor, am localizat în anii din urmă cele două unități 
sistematice de fag, publicate destul de vag în literatura 
de specialitate ca existente in Județul Alba, cu trimite-
re la Valea Sebeșului, și anume: fagul de Caucaz (Fagus 
orientalis Lipsky) și fagul de Crimeea (Fagus x taurica 
Popl.), acesta din urmă ca hibrid natural între Fagus syl-
vatica și Fagus orientalis.
După indicațiile profesorului Borza (1959), între lo-
calitățile Șugag și Tău (traseu Transalpina) se bănuia 
prezența speciei Fagus taurica pe lizierele inferioare, 
problemă rămasă din păcate în faza de studiu, profe-
sorul fiind rechemat la Cluj după un exil politic între 
anii 1948-1952, în timpul căruia s-a dedicat acestei mo-
nografii despre vegetația și flora meleagurilor natale, 
domnia sa fiind născut în Alba Iulia.

Fagus Orientalis 

Informații suplimentare din alte publicații demne de 
luat in seamă, cu privire la prezența speciei Fagus orien-
talis în Valea Sebeșului, m-au determinat să renunț la 

căutarea unor surse de semințe din țară și străinatate și 
să caut singur cele două unități sistematice într-o zonă 
prea bine cunoscută de mine încă din copilarie, adică în 
Valea Sebeșului. Desigur m-am bazat și pe principiul că 
dacă un genitor este prezent (F. sylvatica), iar hibridul 
este prezent cu forme de trecere diverse (F. x taurica), 
obligatoriu era ca, în condițiile naturale date, și celălalt 
genitor (F. orientalis) să fie prezent.
În vara și toamna anului 2013 am găsit ambele specii, 
nu numai între Sugag și Tau ci și în Valea Pianului, vale 
paralelă cu a cea a Sebeșului dar mai scurtă, însă cu o 
zonă acoperită de fagete de aceeași mărime; am convin-
gerea – după 36 de ani de expierență în zonă, că și Va-
lea Cugirului cu două bazine mari identice, Râul Mare 
și Râul Mic, având aceleași carasteristici ca la Sebeș și 
Pian, asigură areale insulare optime pentru prezența 
fagului oriental și, în consecință și a hibridului la care 
ne referim. Este o bună temă de cercetare pentru silvi-
cultorii mai tineri cu inclinații înspre cercetare și mai 
putin pentru sfera comercială a meseriei.

Fagus X Taurica

Determinarea plantelor s-a făcut folosind literatura ro-
mână și străină de specialitate (Dumitriu-Tătăranu et 
al. 1960, Dobrescu et al 1963, Stănescu 1979, Burduja 
et al. 1982, Urechiatu 1988, Bayramzadeh et al. 2011, 
Šijačić-Nikolić et al. 2013).

Pădurea urbană
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Fagus Sylvatica

Determinarea specifică s-a facut direct și comparativ 
din mai multe exemplare, în paralel cu eșantioane re-
coltate din Fagus sylvatica, specia tipică din afara zo-
nei de hibridare, pe baze morfologice ale cupei jirului în 
pârgă și matură și ale frunzei: marginea, nervurile s.a.; 
nu am avut posibilitatea de deplasare în timpul înflori-
rii pentru cel de al treielea element morfologic principal 
de determinare, însă diferențele găsite la cupă si frunză 
sunt evidente.
Ca urmare, în fiecare “insulă” de fag cercetată, am cons-
tatat prezența tuturor formelor de trecere de la Fagus 
sylvatica la Fagus orientalis prin Fagus x taurica, deși 
nu în toate locurile există toate cele trei specii. Pentru 
a avea garanția că jirul, apoi semințișul natural colec-
tat, nu pot proveni din fagul european, am descoperit 
arii destul de bine delimitate în spațiu între cele două 
specii principale, astfel: în Valea Sebeșului fagul orien-
tal și hibridul este poziționat întotdeuna pe lizierele 
trupurilor de pădure mici, izolate de cătune și terenuri 
agricole montane (Pr. Lui Neag, Jidostina, V. Grosesti, 
V. Martiniei), în timp ce F. sylvatica apare doar în cen-
trul trupurilor de pădure mai mari. În Valea Pianului 
însă, se observă clar delimitarea între specii pe anumite 
văi: în Valea Recii – afluent principal în defileu cu ex-
pozție nordică, nu există decât F. sylvatica, pe când în 
aval de confluența cu Valea Tonii, toată liziera pe cca un 
kilometru este ocupată cu F. orientalis și F. x taurica în 
amestec intim.
Constatările mele proprii confirmă cum era și de aștep-
tat, biotopul specific fagului oriental, în stațiuni mai 

blânde de lizieră inferioară până cel mult la mijloc de 
versant – în trupuri mici izolate de padure.
Cultivate in pepiniera parcului dendrologic, ambele 
specii căutate au dat rezultate bune, atât din sămânță 
(Fagus orientalis) cât și din repicarea puieților naturali 
(Fagus orientalis si Fagus x taurica), aeștia din urmă fii-
nd scoși cu pământ la radacină în luna octombrie 2013, 
fiecare de sub arbori izolați identificați încă din vară, 
după prima determinare.
Acesti doi taxoni au âmbogățit colecția Parcului Den-
drologic “Dr. Ion Vlad” Alba Iulia, care pe o suprafată 
împrejmuită de 18,9 hectare are la 30 iunie 2015 peste 
1300 specii și varietăți; proiectat de subsemnatul si în-
ființat la Direcția Silvică Alba Iulia, sub auspiciile Socie-
tății Progresul Silvic în anul 2001, acest parc a trecut pe 
cale amiabilă în adminstrarea Primăriei Municipiului 
Alba Iulia în anul 2009 – odată cu retrocedarea pădurii 
orașului, fiind inclus într-un proiect complex finanțat 
din fonduri europene și comunitare; astfel, parcul a 
beneficiat de o nouă infrastructură și de utilități, altfel 
inaccesibile. La data de 1 mai 2014 a fost deschis pen-
tru vizitare si pana in prezent s-a dovedit a fi o reusita 
atat din punct de vedere stiintific, cat si ca peisaj estetic 
vitalizant, ramanand in continuare in fondul forestier 
national.
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Exemplare excepţionale de salcie plângătoare și 
plop tremurător din Iași

IONEL LUPU, MIHAI CABA, RAMONA CIOBANU, CAROL CRISTOF

1. Salcia plângătoare
În curtea Uzinei de Energie din Iași, la 95m altitudine, 
vegetează un exemplar renumit de salcie albă cu port 
pendent-plângător Salix alba var. tristis Gaudin (fig. 1).

Fig. 1: Salcie plângătoare cu stare de vegetație viguroasă

Acest exemplar are, la înălțimea de 1,3 m, o circumferință 
a tulpinii de 3,83 m (diametru de 1,22 m) și o grosime a 
scoarței de 40 mm. Diametrul coroanei la bază este de 
9 m, iar înălțimea tulpinii de 15 m (fig. 1, 2).
Deși are cca. 150 de ani și a suferit o scurtare a ramu-
rilor groase din coronament, exemplarul de salcie plân-
gătoare are o stare de vegetație viguroasă. Tulpina ei nu 
prezintă scorbură deschisă, iar până la 30 cm adâncime 
pe raza tulpinei lemnul este sănătos, ceea ce indică fap-
tul că arborele nu prezintă pericol de prăbușire.
Deși carota extrasă cu burghiul Pressler arată că lemnul 
periferic este rezistent la vânt, la 2,5m de la sol, pe tul-
pină a fost observat un carpozom al unei specii xilofage 
(fig. 3).
Acest arbore remarcabil are o importanță dendrologică 
și peisagistică.

Fig. 2: Aspect al scoarţei

Fig. 3: Carpozom al unei specii xilofage  
(fața superioară – sus și inferioară – jos)

Arbori excepţionali
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2. Plopul tremurător
Pe 12.05.2014, a fost identificat, la 150 m altitudine, 
în Cimitirul Evreiesc din municipiul Iași, un exemplar 
excepțional de plop tremurător, Populus tremula L. (fig. 
4), proprietatea Comunității Evreilor din Iași.
Acest arbore a fost înscris în Registrul Național al Ar-
borilor Excepționali din România, având următoarele 
caracteristici:
 » Vârsta aproximativă: 260 de ani,
 » Grosimea scoarței de 25 mm,
 » Diametrul la 1,3 m înălțime este de 129 cm, iar 

circumferința tulpinii de 405 cm,
 » Înălțimea arborelui: 20,50 m,
 » Diametrul coroanei: 15 m.

Pentru stabilirea vârstei, s-au folosit informaţii din li-
teratura de specialitate (Vanin 1953, Gregus 1954, Ivă-
nescu 1967). Creşterea în grosime pentru ultimii 112 
ani a fost analizată pe baza unei carote extrase cu bur-
ghiul Pressler. Conform analizei, pentru ultimii 24,5 
cm de lemn (fig. 5), lăţimea medie de creştere în grosi-
me a fost de 2,88 mm/an la 36 ani, 2,50 mm/an la 40 
ani, 2,78 mm/an la 45 ani, 2,13 mm/an la 80 ani şi 2,00 
mm pe an la 112 ani. Lăţimea medie a inelului anual 
este de 2,46 mm/an.

Fig. 4: Plopul tremurător din Iași

Fig. 5: Carota extrasă în 2015 a plopului tremurător din Iași

Deşi are o vârstă relativ înaintată, plopul tremurător 
a înflorit şi fructificat abundent în primăvara anului 
2015. El are un aspect exterior viguros, frunzişul verde 
(fig. 4), nu are scorbură, dar în interiorul tulpinii înce-
pând de la 10-15 cm apare inima roşie.

3. Recomandări
Pentru conservarea salciei plângătoare şi plopului tre-
murător, având în vedere specificul lor higrofil, se pro-
pun măsuri de întreținere a stării de vegetație, mai întâi 
prin irigarea în perioadele secetoase, apoi prin aplicarea 
de îngrășăminte complexe sau stimulatori biochimici 
de creștere (pe pământ, în jurul tulpinii), dublate, la ne-
voie, de tratamente cu insecticide sau fungicide. Dintre 
fertilizanți se remarcă fosfitul de potasiu și fosfonitul 
de potasiu, care are au atât proprietăți de fertilizant 
cât și antifungice (Anderson et al 1979, Wicks & Hill 
1990, Holderness 1992, Adaskaveg et al 1999, Kumar 
2005, Rosenberger & Cox 2009, Chira 2011, Doccola 
et al 2011). Se pot folosi și amestecuri cu substanțe pe 
bază de fosfor și potasiu. O dată pe an, primăvara, se 
stropește cu soluție de P2O5 + K2O. Facultativ se poate 
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aplica și 0,25 m3 mraniță veche bine fermentată. Supra-
feţele exterioare ale scoarţei se pot stropi preventiv cu 
var sau substanţe cuprice, dar eficienţa lor este limitată.
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Abstract
Exceptional trees of Salix alba var. tristis and Populus tremula in Iași city
Exceptional trees are an important part of national, European and global natural and cultural heritage and 
require adequate protection and management so as to ensure their survival in the future. Identification of 
exceptional trees has been undertaken for a variety of reasons such as: protection against threats, to prevent 
premature breakage or uprooting a tree exceptional, etc.
The aim of this article is to identify and to describe the exceptional attributes of two species: a white willow 
Salix alba var. tristis and a trembling poplar Populus tremula from Iași city.
To describe these trees it have been established: the age by using the number of annual rings counted on the 
increment core; Height measures were made by means of a clinometer; The stem diameter was determined 
by measuring the stem girth at the breast height and the girth value was divided to π number; The diameter 
of crown area was measured from north to south and from east to west directions, separately. The mean was 
calculated from these two values. Then they were registered in the National Register of Exceptional Trees from 
Romania as monumental/exceptional trees: the white willow of about 150 years and the trembling poplar of 
about 260 years.
Awareness of the value of exceptional trees progressively increased in the last years. But, further efforts are 
necessary to make local authorities aware of the importance of careful inventories, as basic tools to identify and 
consciously manage exceptional trees.
All of these trees are very important, thus they can be considered as a tool to promote countryside and may be 
used to promote eco-tourism and educational initiatives.
Keywords: attributes, exceptional trees, heritage, promote.
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Recenzie
Laura Pirovano, 2008: Les jardins d’ombre 
(Grădinile de umbră). Editura De Vecchi

Laura Pirovano a avut din totdeauna o pasiune 
pentru parcuri, grădini și pepiniere. Formarea ei 
în acest domeniu s-a realizat prin multe călătorii 
efectuate în întreaga lume. Ea a scris, de aseme-

nea, multe articole pentru diverse publicații de-
dicate grădinilor și proiectării acestora.

Umbra, de multe ori privită ca o problemă în 
grădini ar trebui să fie adoptată ca o prietenă 
binefăcătoare! Ea constituie un contrast față de 
zonele atractive cu soare puternic arzător și ofe-
ră reconfortarea în orele cele mai calde. Umbra 

este multiplă ca intensitate și schimbătoare, în 
funcție de oră și de anotimp. Autoarea ne pro-
pune o prezentare a superbelor grădini de um-
bră, o paletă largă de plante adaptate la umbră, 
numeroase trucuri/șiretlicuri pentru ”jocul” cu 
porțiunile întunecate ale grădinii și crearea, de 
asemeni, a remarcabilelor asocieri și decoruri.
Tipologiile speciilor sunt prezentate pentru fie-
care specie în parte prin semne convenționale și 
numere privitor la: expoziția preferată, rustici-
tate, diametru, înălțime, pretenții față de umi-
ditate, frunze, perioada înfloririi!
Anexele cărții includ: ghidul lucrărilor pentru 
fiecare sezon, tipologia, glosar pentru 93 de 
termeni, o bibiliografie bogată, o listă cu adrese 
de pepiniere și cele 18 persoane consultate, un 
index alfabetic, o tablă de materii.
Această lucrare, extrem de documentată și 
sistematizată este deosebit de importantă la 
proiectarea spațiilor verzi actuale, în condițiile 
încălzirii globale, când trebuiesc selectați așa 
numiții ”arborii umbrelă”, rezistenți la insolație 
și uscăciune, sub care vor fi instalate plantele 
rezistente la umbră!

Ionel Lupu
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Contribuţia RSC
De-alungul celor 20 de ani de existență (1996-2015) 
Revista de Silvicultură și Cinegetică a publicat: 18 
propuneri legislative, 10 scrisori deschise către Par-
lamentul și Guvernul României, 11 proteste și 17 
apeluri privind ocrotirea naturii, devenind liderul 
mișcării de conservare a arborilor excepționali, a 
ariilor protejate și a zonelor verzi și de promovare a 
pădurilor urbane și a metodei de biosupraveghere a 
calității aerului în România.

Diagnoza foliară la Tilia platyphillos, Grădinița Nr. 33 din Baia Mare

După 20 de ani de publicare a articolelor științifice, 
a îndrumărilor tehnice și a ghidurilor de bune prac-
tici, Revista de Silvicultură și Cinegetică a devenit 
o revistă de referință pentru inginerii silvici din 
producție, promovând profesionalismul, bunele 
maniere și stimulând creativitatea prin modele de 
capodoperă ale silviculturii românești.

PERDELELE DE PROTECȚIE A LACULUI 
FIRIZA – BAIA MARE (Bolea, 2013, RSC 
33, p. 38-52)

Plantațiile cu un număr mare de specii, atât rășinoase 
cât și foiase formează un peisaj fermecător
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Establishment of agroforestry systems 
along river basins – functions and features

VANIA KACHOVA, LUCIAN DINCĂ

1. Introduction
Agroforestry has been the dominant form of land use 
for many years in the past. It was typical for small and 
subsistence farming. In relation to environmental pro-
blems and related climatic changes in the last 30-40 
years a number of scientists and political makers have 
turned to agroforestry acknowledging its advantages 
and benefits for society and emphasizing its successful 
application in places with expressed needs for this form 
of land use (Mosquera-Losada et al. 2009, Nair 2011, 
2014, Stancheva et al. 2001, Peev and Hinkov 2002, 
Hinkov and Popov 2013).
Agroforestry (AF) is particularly suitable for more di-
sadvantaged and mountain areas in which the nutri-
ent-poor and depleted soils are developed, and also in 
places with sandy soils with low nutrient retention ca-
pacity (Nair and Graetz 2004).
By definition, AF is deliberately integrated for woody 
plants (trees and shrubs) in places with agricultural or 
animal production in order to achieve numerous be-
nefits arising from optimized biophysical interaction 
among the system’s components (Garrett 2009). Jon-
sen (1995) gives a similar definition for AF and points 
out that this is a deliberately cultivation of several pro-
ductive components, of which at least one is a woody 
perennial on the same place of land, combined either 
spatially, or sequentially. Garrity (2006) points out 
that AF is applied as a modern practice in recent years 
to achieve the objectives of the natural resource mana-
gement and poverty alleviation.
Agroforestry systems are also suitable to reduce en-
vironmental risk in such sensitive ecosystems as the 
coastal ones around rivers, especially in the eroded and 
undergoing to degradation and over exploitation due 
to the extraction of materials from the rivers, and also 
with overgrazing of domestic animals (Elmore, 1992). 
Such type AFS are RBZ, which include integration of pe-
rennial plants between agricultural and adjacent water-
courses (Schultz et al., 1995). We accept that such RBZ 
are AFS when combined with grass and fodder species 
and are created with relatively narrow widths: 10, 30, 
50 m. In these cases these systems accept the benefits 

and functions of forest protection belts.
Particularly suitable for the riverbeds are Silvopastoral 
AFS which combine forestry and grass species with gra-
zing animals.
The introduction of trees is especially valuable because 
of their important role in improving soil fertility and 
nutrient cycle of the elements in the ecosystem, espe-
cially around the rivers to improve water quality and 
provide food and shelter for aquatic organisms.
Another major motivation for the introduction of AFS, 
particularly in the industrialized countries is the envi-
ronmental benefits that it provides in comparison with 
conventional and mono-agriculture production in rela-
tion with sequester carbon and improving the micro-
climate.

2. Functions
The advantages of AFS created around rivers, are related 
to the functions that they perform. As a total, the func-
tions of existing RFZ and Silvopastoral systems around 
the rivers could be grouped in the following order:
 » Protecting the coast from erosion and improving wa-

ter balance and water quality.
 » Protecting agricultural lands, through the improve-

ment of the nutrient cycle and carbon sequestration.
 » Biodiversity conservation.

The trees with their deep root system stabilize river banks 
and water beds as they prevent the export of soil into the 
water and filling in the water with sediment. Deep-rooted 
trees are the best protection against flooding and water 
erosion. In order to perform its role, however, these RFZ 
must have a width above 500 m (Hanley 2006). In Bul-
garia the Regulation No 1 (Government Gazette 7/2004) 
pointed that in order to fulfill its role as protective barri-
ers against soil erosion, the width of RFZ must be at least 
10 m. Typically, these zones are being built in curves of 
the rivers, where the waters are strongly incised into the 
banks and also in places with torrential river flows. In 
the large beds of rivers RFZ can have a width of up to 20 
m and more, and only 2-3 lines of forest vegetation may 
have been planted in the tight river beds (Petkova 2004).

Sisteme agroforestiere
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In very wide beds, e.g. the Danube Delta, a system of 
RFZ with corrective, sedimentary and protective func-
tions can be constructed.
The presence of multiple stem systems (vertical and 
horizontal) leads to the formation of barriers and de-
lays the flood waters. This provides a good protection 
against flooding and torrential waters. It has been 
found that the RFZ are losing up to 80% less soil in 
comparison with the coasts, which are overgrazed or 
planted with crops (Schultz et al. 2004). A particularly 
important ecosystem function of RFZ is related to the 
improvement of water quality.
The introduction of deep-rooted trees helps nutrients 
to be absorbed from neighboring lands and from the 
deeper layers of the soil. This prevents their removal 
by surface water and leaching in groundwater. By such 
way a reduction of concentration of these elements and 
some pollutants in waters is accomplished. Thus, the 
pollution of water and watersheds is prevented.
The development of eutrophication processes (blosso-
ming of water), with all consequential adverse effects 
for aquatic inhabitants, is also prevented. Tracer tests 
and isotope analyses showed that the nutrient removal 
from shallow groundwater in the buffers can reach 90 
% of the nitrate in groundwater (Schultz et al. 2004). 
These authors also showed that 9-m wide native buffers 
results in removal of 97 % of the sediments and 80 % 
of the nutriments (nitrogen, phosphorous and nitrate).
Biological activity in RFZ can remove numerous pri-
mary chemical pollutants that are threatening surface 
waters (Crumpton 2001). In fact, the most important 
function of the RBZ around watersheds is their water 
quality enhancement functions, in which deposition, 
absorption, plant uptake, denitrification and other pro-
cesses can reduce contaminants, nutrient sediments, 
agrochemical elements, soil organic matter, etc. from 
surface runoff and groundwater (Garett 2009, Udawat-
ta et al. 2011). Lin et al. (2011) found that the RBZ re-
duced and diluted the sediments related herbicides in 
surface water with 58 to 72%.
Trees with a wide crown regulate the temperature regime 
of the water. They cool down top waters and create a com-
fortable environment for the water occupants. In additi-
on, the presence of trees and shrubs stabilize the fluctua-
tion levels of dissolved oxygen (Schultz et al. 2004).
The use of trees, shrubs and grasses in the stabilization 
of the coast leads to improvement of soil functions and 
soil fertility of adjacent land used for agricultural pur-
poses. This is done through the use of N-fixing trees and 
grasses, and also by the uptake of nutrients from deeper 
soil layers and their inclusion in the nutrient cycle.
In addition, trees have a favorable action on soil by leaf 
fall and greater amount of biomass that decays, enri-
ching the soil with organic matter. By these two ways 
the trees improve the nutrient-use efficiency in the 
system as a whole (Buresh et al. 2004).
The use of trees and shrubs with deep roots leads to 
the formation of a better physical structure of the soil 

and the macro-and micro-aggregates in which carbon 
is sequestered.
Higher production of biomass and leaf litter leads to 
increased microbiological activity (Nair 2014). Soils in 
RFZ contain up 66 % more total organic carbon in the 
top 50 cm layers than in adjacent crop fields, and also 
it is observed a 2.5 fold increase in soil microbial bio-
mass and a four-fold increase in denitrification process 
in these 50 cm top-layers (Schultz et al. 2004).
The main important ecosystem service of RFZ is the enhan-
cement of C sequestration and climate change mitigation 
through improvement of local microclimatic conditions.
This function has a very high potential in AFS because 
the wood plants better capture and utilize growth reso-
urces (light, nutrients, and water). Estimated C in AFS 
ranges from 0.29 to 15.21 Mg.ha-1yr-1 in aboveground 
biomass and 30 to 300 Mg.ha-1yr-1 up to 1 m depth in 
the soils (Nair 2011). In soils, C is captured in bigger 
fractions (> 53 μm).
Information about C sequestration is needed for the 
development of management plans, as well as in the es-
tablishment and maintenance of RFZ. Riparian buffers 
could sequester an addition 4.7 Tg C yr-1 (Schultz et al. 
2011). This shows the ability of these systems to be a 
sink of C for mitigation of climate change.

Photo 1-2. Artificial and natural vegetation in Danube Delta

No accident, that Agroforestry has been approved as 
strategy for C sequestration in USA and also under the 
Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol 
(Udawatta and Jose 2012, IPCC 2007). Compared to 
sole crop or grass systems, the complex AF systems are 
more effective in the use of natural resources andcan 
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sequester C in greater extent (Nair 2011, Udawatta 
and Jose 2012). There is evidence that in some cases AF 
systems accumulate more C than in forests and pastu-
res (Sharrow and Ismail 2004).They can accumulate C 
per smaller unit of landscape than forestry may.
Particularly important is the role of the RBZ in biodi-
versity conservation, protection and enhancement.
Trees and shrubs provide shade for aquatic creatures, 
and also created cracks and chutes where some aquatic 
creatures can hide and multiply.
The trees provide fine detritus (food) for aquatic orga-
nisms and woody debris.
Through the wide crown a hiding-place for some new 
birds, predators, etc. is created (Zlatanov 1970). Habi-
tats for wildlife are generally provided.
Another function is their recreation feature – the abi-
lity to provide places for recreation, hiking, hunting, 
fishing, observation of wild animals and birds, educati-
on, etc. (Photos 1 and 2).

3. Classifications
Agroforestry in Bulgaria differentiates 3 types of coas-
tal protective zones, according to the primary purpose 
for which they were created (Petkova 2004).
Coastal-protective belts are designed to divert waters 
from the coastal areas where it erodes the coast. It is 
used most commonly for willows and alder and other 
water-loving tree and shrub species.
Correction forest belts are designed to stabilize the river 
beds and to correct the flow without permitting its dis-
placement. Engineering and technical activities have 
often been done before afforestation. The forest protec-
tive belts have an average width of about 20-30 m. They 
include two wicker rows, followed by willow poles and 
above them moisture-loving trees – alder, maple, ash, 
elm, plain oak, etc. are planted.
Sedimentary belts are made to prevent the removal of 
the alluvial materials downstream. Systems of wood 
belts with large widths of 40-50 m longitudinally or 
transversely to the flow are being build. Wood species 
with a well-developed root system are selected. Willows 
are especially suitable as they store and attract highly 
dispersed fine particles and clay (Tsenkov 1984).
In the USA the RFZ are classified according to their 
constriction. They defined RFB as a three zone system 
consisting of an unmanaged woody zone adjacent to 
the water body followed by a managed woody zone and 
bordered by a zone of grasses (Welsch 1991).

Table 1. Different riparian forest zones

Types of RFZ

Filter Strip
Filter Strips 
with bank-

side shrubs

Classic mul-
ti-species 

RBZ

Classic 
three-zone 

RBZ

Contraction Only grasses
Grasses with 

shrubs on 
the banks

Grasses, 
shrubs and 
unmanaged 

wood

Grasses, 
shrubs, un-
managed 
and man-

aged zone

The goal is to stabilize how the bank’s woody vegeta-
tion is used, where the presence of pollution and torren-
tial surface waters is more problematic, and where the 
grass and shrubs vegetation can only be used.
According to us, the classification can be done accord-
ing to the usage of animals. We put the riparian forest 
belts in which animals are not grazing, but only grass 
and forage species are used in the intercropping of the 
trees to agroforestry RFZ. Silvopastoral systems AF 
were allocated to places where domestic animals are 
allowed to graze. They are especially valuable because 
an additional economic benefit can be added among 
the ecological functions due to the husbandry of farm 
animals and bees. For places with fruit-productive 
trees, the systems are successfully used for bee graz-
ing (Photo 3). However, it is very important not to al-
low overgrazing and overexploitation because then the 
negatives increase and a degradation of the system oc-
curs. It is necessary to limit the number of animals and 
to introduce the grazing rotation procedure (Photo 4).

Photo 3-4. Bees along the Danube (3); Cattle along the Danube (4)

4. Ways for Construction and 
Maintenance
typically, buffer zones shall be established in accor-
dance with the local topography of the terrain and the 
pursued aim. Different combinations of tree, shrub and 
herbaceous species are reconciled. Mainly wood species 
are used where the shore is steep enough and higher 
than 2 m. Only indigenous herbaceous species may be 
used on sloping terrains. The aim is to ensure the com-
plete grasses cover and slowing down surface waters.
Grasses are used for dropping the sediments, slowing 
the water currents and their infiltration into soils buff-
ered (Dillaha et al. 1989). In addition, grasses can im-
prove biological and physical soil quality by rapid turn-
over of fine roots. Especially suitable are some grain and 
prairie grasses that make up more than 70% of its total 
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biomass at the roots. Some C3 grasses tend to have low 
C:N ratio which indicates a more rapid decomposition 
of organic matter in comparison with some C4 grasses 
which retain C in deeper layers.
Planting trees and shrubs in turn, reinforce the stabi-
lization of the coast, and also due to the higher tran-
spiration the surface layers on the shore is dewatered 
and thus can further improve banks stabilization. In 
addition, trees improve water and soil quality, create 
habitats and improve biodiversity.
At the same time, some economic benefits can be ob-
tained. From forest areas firewood and bark can be 
harvested and medical and non-wood products can be 
collected. As such, additional income and nutrition are 
obtained from fruit trees; fodder trees are used for live-
stock; timber and fuelwood (firewood) trees for energy 
and heating; medical trees for production of gums, res-
ins or latex products, etc.
The native species are especially suitable. For the Dan-
ube they are represented by willows and elms. However, 
planting poplar plantations, which bring good income, 
are continued. Local cultivars and hybrid species are 
preferred. Ecological and economic functions with a 
good rotation of species can be implemented too.
Currently in Bulgaria, especially after 1995 the use of 
native species is recommended (Hinkov and Zlatanov 
2005, Hinkov et al. 2005). Some of them, however, have 
a short-lived time span and break-up easily under natu-
ral storm events.
Experimentations with different types of species are 
necessary together with the creation of mixed planta-
tions which are more resistant to diseases and pesti-
cides and have better use of natural resources. Forest 
belt system has been developed in Romania in several 
periods, starting with the end of the XIX century (Pizu 
& Sălcudeanu 1879-1981, cited in Lupe 1947, Popescu 
2001). In silvosteppe zone (Station of Baraganu from the 
National Forest Research-Development Institute "Marin 
Dracea") a lot of species were experimented in order to 
find the most appropriate solutions for the construction 
of buffer and protection zones against the wind, bliz-
zard, drought, torrential water and snow (Neșu 1999). 
Romanian experience was used in technical studies for 
forest belt establishment (Dănescu et al 2007, Adam et 
al. 2012, Costăchescu et al. 2012, Greavu et al. 2012). 
Agro-silvo-pastoral systems and other agroforestry so-
lutions have been relative recently approached in some 
Romanian studies (Malschi et al. 2009, Filat et al. 2009, 
Maruşca 2012, Mihăilă et al. 2012).
Conifers are not recommended to be closely situated to 
water sources. But they may be planted deeply in the zones 
because they give good extra income – wood, resin, etc.
Plant diversity and their reconciliation are of the ut-
most importance for the longevity of RFZ. Preference 
shall be given to the root-sprouted species because they 
regenerate rapidly (Hinkov et al. 2006).
When creating coastal buffer zones it is necessary to 
use the local experience and to be make the selection 

of the most appropriate native plant species (Petkova 
2004). Maintenance of RFZ should be carried out by 
conducting necessary silvicultural events and also by 
some mowing and mulching activities.

5. Conclusion
Agroforestry is a modern and sustainable way for land 
management by which we may achieve the enhance-
ment of land productivity, water and soil quality, in-
creasing of biodiversity, ensuring eco-system and eco-
nomic benefits and social acceptance.
Through the establishment of appropriate systems of 
forest buffer zones, the shores can be protected from 
erosion and from rainfall.
The purification of surface water and groundwater can 
also be achieved together with improving the carbon 
sequestration and microclimatic conditions for aquatic 
creatures, and creating habitats for birds and animals.
Scientific examinations of existing buffer strips and 
the study of opportunities to build such new ones is 
particularly necessary in relation with the protection 
of coastal areas from floods and other extreme events.
The determination of the most appropriate plant spe-
cies is undoubtedly the challenge for the future con-
struction of coastal buffer strips.
Particularly good parameters for strengthening the 
shores have grass and shrub formations, growing to-
gether with forest species which are indigenous and 
adoptive to specific local conditions.
Agroforestry are systems which provide opportunities to 
solve many current problems related to the degradation, 
reduced productivity, floods and erosion of riparian lands.
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Abstract
Establishment of agroforestry systems along river basins – functions and features
The article discusses agroforestry systems established around the coastal of rivers. The main functions which 
the coastal (riparian) forest buffer zones fulfill is highlighted: the stabilization of banks and erosion control; 
improving water quality and slowing water flows; improving soil quality and the nutrient cycles in the system; 
more carbon sequestering; the protection and enhancement of biodiversity; creating places for recreation and 
relaxation. Some classifications of the Riparian Buffer Zones (RBZ) are addressed. The importance of Silvopas-
toral agroforestry system is also emphasized. This agroforestry system (AFS) combines protective and ecologi-
cal functions of RBZ with livestock breeding. The necessity of exploring local experience is claimed. The use of 
local native species proper for afforestation of the coastal and establishment of RBZ should be preferred.
Keywords: riparian buffer zone, silvopastoral systems, stabilizing of coastal areas
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Măsurând progresul spre o gestionare forestieră 
durabilă: dezvoltarea criteriilor și indicatorilor  

şi provocări apărute în implementare

NEGREA IOANA

1. Context
Dezvoltarea durabilă a câștigat teren considerabil o 
dată cu publicarea raportului Brudtland ,,Our common 
future” (World Commision on Environment and Deve-
lopment, 1987) , fiind definită astfel: “dezvoltarea care 
să asigure nevoile prezente fără a compromite nevoile 
generaţiilor viitoare (WCED, 1987). În domeniul fores-
tier, acest concept e considerat a fi vechi, apărând încă 
din secolul al XVIII-lea, când cei implicați în manage-
mentul pădurii au evaluat cum poate productivitatea 
pădurii să fie menţinută, astfel încat să asigure un flux 
continuu de lemn, vânat şi alte produse conexe (Wig-
man, 1995 în Baycheva et. al., 2013). În România, con-
ceptul a fost promovat la scară națională, încă din peri-
oada interbelică, în special de Marin Drăcea.
Conceptul de gestionare forestieră durabilă s-a dez-
voltat rapid în ultimele două decenii, evoluând de la 
accentuarea producției și protecției sustenabile la un 
management care să asigure satisfacerea nevoilor soci-
ale, economice și de mediu (Vuletic D. et al., 2010; Par-
viainen & Frank, 2003, Iorgulescu I., 2000, Prahbu et. 
al., 1998). Acest concept a primit astfel o atenție fără 
precedent, alte politici din sectoare conexe se bazează 
pe resursa forestieră în atingerea indicatorilor asumați 
pâna în 2020. Strategia UE privind resursele de energie 
provenite din surse regenerabile este doar un exemplu 
(Politica UE privind energia regenerabilă), alături de 
furnizarea de apă potabilă, combaterea eroziunii so-
lului, a deşertificării, diversitatea biologică și genetică, 
constituirea unor zone de recreere (Stupak et. al, 2007, 
PEFC, 2010).
Reţeaua Natura 2000 protejează un sfert din supra-
faţa împădurită a UE (Stategia Forestieră a UE, 2013), 
iar alte suprafeţe adăpostesc specii protejate. Mai mult, 
750.000 de oameni lucrează direct în domeniul foresti-
er, iar aproape 4 milioane îşi câştigă existenţa din sil-
vicultură şi industrii care prelucrează lemnul (State of 
Europe’s Forests, 2011). La nivel mondial, cel putin una 
din 5 persoane (2 miliarde de persoane, la nivel global) 
depind de resursa forestieră pentru a-şi asigura traiul 

(State of World’s Forests, 2012). Celelalte beneficii sunt 
de natura societală, contribuind la sănătatea populaţiei, 
la recreere şi turism (Strategia Forestieră a UE, 2013; 
Hall, 2001). Aceste interese diverse, supun ecosisteme-
le forestiere la un nivel ridicat de vulnerabilitate. De 
aceea, activităţile forestiere trebuie să menţină funcţia 
de producţie şi cea de regenerare, dar în acelaşi timp să 
protejeze valorile estetice, culturale, de adăpost pentru 
animale, rolul anti-erozional (Hall, 2001).
Este esențială armonizarea dintre creșterea economi-
că și bunăstarea populației, prin creșterea capacității 
societății de a crea valori care să contribuie la progresul 
social, economic şi de mediu, acesta depinzând enorm 
de cooperarea tuturor factorilor esențiali – guverne, 
entităţi private, investitori, societatatea civilă, mediul 
științific si comunităţile tradiționale (Bečić et al., 2012).
Societăţile urbanizate au nevoie de beneficiile sociale 
şi economice furnizate de pădure, un mediu recreaţio-
nal fiind un serviciu cheie pentru acestea. La acestea se 
adaugă oportunităţile de a exploata acest potenţial din 
punct de vedere comercial, mai ales la nivelul proprieta-
rilor privaţi (Sievanen et. al, 2013).

2. Rolul criteriilor şi indicatorilor
Criteriile şi indicatorii au apărut ca urmare a necesităţii de 
a avea un suport cantitativ în asumarea deciziilor politice, 
urmând trend-ul evaluărilor de acest gen, prezent în toa-
te domeniile (Bayceva et. al, 2013). Conferința Națiunilor 
Unite (asa-numit-ul Summit al Pământului) de la Rio din 
1992, a definit “Principiile pădurii” (“Non-legally Binding 
Authoritative Statement of Principles for a Global Con-
sensus on the Management, Conservation, and Sustaina-
ble Development of all types of forests”), care doreau să 
creeze criterii pentru un management, o conservare şi o 
gestionare durabilă a pădurilor, lucru imposibil atunci din 
cauza lipsei consensului (Prahbu et. al, 1998), dar care a 
dus la adoptarea a numeroase instrumente şi declaraţii 
care au îndemnat ţările să îşi managerieze pădurile în 
mod sustenabil (Wijewardana, 2008). Deşi acoperă doar 
câteva funcţii şi roluri ale pădurii, celelalte 3 convenții 
asumate la Rio: Convenţia Naţiunilor Unite privind 

Management forestier
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Schimbările Climatice (UNFCCC-United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change), Convenţia pri-
vind Diversitatea Biologică (CBD), Convenţia Națiunilor 
Unite privind Combaterea Deșertificării (CCD), care au 
caracter obligatoriu, au influenţat semnificativ imple-
mentarea GFD şi au stimulat o serie de dezbateri şi decizii 
politice (Baycheva et. al, 2013, Requardt, 2007). Capitolul 
11 al Agendei 21 a întărit de asemenea angajamentul de 
a ,,sprijini managementul, conservarea și gestionarea dura-
bilă a tuturor tipurilor de păduri, naturale sau plantate, în 
toate regiunile geografice și zonele climatice”(UNCED, 1992). 
Criteriile şi indicatorii au constituit mecanismul suport 
pentru aceasta inițiativă, fiind un model remarcabil 
pentru transformarea conceptului abstract al dezvoltarii 
durabile, într-un scop măsurabil.
Scopul pricipal al criteriilor şi indicatorilor este de a crea 

un cadru pentru descrierea, monitorizarea şi evaluarea 
progresului spre o gestionare forestieră durabilă (Harris 
et. al., 2001). În acest sens, aceștia s-au dovedit a fi un in-
strument extrem de puternic si inovativ, numeroase ţări 
aderând la procesele regionale şi exprimându-şi interesul 
spre acest scop (Wijewardana, 2008). Acest interes crescut 
spre evaluare şi implicarea comunităţii ştiinţifice în dez-
voltarea de noi indicatori este legată de cultura procesului 
decizional argumentat (Bečić et al., 2012), fiind instru-
mente care operează la interfaţa dintre politica şi ştiinţă 
(Hickey & Innes, 2008; Watson, 2005; McCool & Stankey, 
2004). Nevoia crescuta de a măsura progresul spre o gesti-
onare forestieră durabilă a determinat crearea de principii, 
criterii şi indicatori la toate nivelele, de la local la naţional 
şi regional (Jalilova et al., 2012). Următorul tabel sinteti-
zează rolul pe care îl au indicatorii la toate aceste nivele:

Tabelul 1. Rolul indicatorilor (compilaţie surse bibliografice)

Nivel internaţio-
nal, regional

• asigură o bază solidă pentru conceptualizarea, evaluarea şi raportarea stării resursei forestire, în timp ce reflecta diferenţele la 
nivel naţional;

• oferă o reprezentare practică a conceptului de gestionare forestieră durabilă, prin instituirea unui sistem măsurabil şi compa-
rabil în timp;

• au determinat un angajament la nivel internaţional, privind nevoia de a colecta şi raporta informaţii privind GFD;
• constituie o referinţă în elaborarea politicilor la nivel macro;
• sunt suportul colaborării internaţionale şi înţelegerii globale privind gestionarea forestieră durabilă;
• sunt un cadru pentru comunicare şi dialog privind starea resursei forestiere, dar şi un instrument pentru atenuarea conflictelor 

(silvicultori vs. ecologisti) şi atingerea consensului ;
• identifică ariile unde este necesară îmbunătăţirea bazei ştiinţifice sau informale a indicatorilor ;

Nivel naţional

• ghidează planificarea forestieră şi este un suport pentru luarea deciziilor;
• este un instrument care evaluează tendinţele, generând semnale de alarmă privind amenintările şi slăbiciunile;
• asigură colaborarea între sectoare pentru a colecta informaţii despre resursa forestieră;
• serveşte ca fundament pentru elaborarea politicilor naţionale şi sub-nationale, a strategiilor, planurilor şi a priorităţilor în do-

meniul forestier;

Nivel de unita-
tea forestieră 

(FMU)

• este un suport pentru instituţiile care manageriază resursa forestieră pentru a-şi prioritiza resursele şi a găsi situaţii de remedi-
ere;

• reprezinta o bază de pornire pentru dezvoltarea sistemelor de certificare;
• planifică şi monitorizează managementul forestier la nivel local;
• indică importanţa luării în considerare a implicaţiiltor socio-economice ale gestionării forestiere;

Surse: EFI (Baycheva et. al.), 2013; Hickey & Innes, 2008; Wijewardana, 2008; Wright et. Al, 2002 in Sherry et. Al, 2005; Hall, 2001

Prahbu (2001) a definit criteriul ca fiind „un standard 
după care este judecat un element”, iar indicatorii sunt 

„variabilele… folosite pentru a determina performanţa”. 
CCFM (Canadian Council of Forest Minister, 1995) con-
sidera criteriul „o categorie de condiţii şi procese în func-
ţie de care GFD poate fi evaluată, iar indicatorii o variabilă 
cantitativă sau calitativă care poate fi descrisă, măsurată 
şi monitorizată periodic, determinând tendințe principale”. 
MCPFE (2002 a) utilizează aceeaşi definiţie a criteriului 
ca CCFM şi consideră că indicatorii “arată schimbările pe-
trecute în timp pentru fiecare criteriu şi astfel stau ca măr-
turie a progresului făcut spre un obiectiv specific”.
Eforturile internaţionale pentru protejarea resurselor na-
turale şi angajamentul pentru un management durabil al 
acestora s-au manifestat prin apariţia a numeroase proce-
se regionale, naționale care și-au propus să creeze indica-
tori adaptați propriilor condiții. Organizații mondiale pre-
cum: Naţiunile Unite prin UNFF, UECED, 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, 
care să genereze responsabilități clare (Rametsteiner E. & 
Mayer P., 2004). La nivel regional exista 9 procese, dezvol-
tate înainte şi după Conferinţa Naţiunilor Unite privind 

Mediul si Dezvoltarea (UNCED), 150 de tări fiind implica-
te în unul sau mai multe din acestea: ITTO (International 
Tropical Timber Organization, 1992), Schema Pan-Euro-
pean (MCPEF) sau actualul Forest Europe (1993), C&I pen-
tru păduri tropicale (African Timber Organization, 1993), 
Montreal Process (1995, US, Canada, Australia, Noua Ze-
elanda), Acordul Tarapoto (Tratatul de cooperare amazo-
niana, 1995), C&I pentru zone uscate (29 de tări sub-sa-
hariene), Procesul din Orientul Apropiat (1996), Procesul 
Lepaterique pentru America Centrala (1997), Procesul 
pentru păduri uscate din Asia (Bhopal-India, 1999) (Cas-
taneda and Palmberg-Lerche, 2001 in Hickey et. al, 2005).
Criteriile şi indicatorii dezvoltaţi în cadrul tuturor pro-
ceselor şi iniţiativelor internaţionale, regionale şi naţi-
onale urmăresc 7 elemente esenţiale:
1. Extinderea resurselor forestiere;
2. Diversitatea biologică;
3. Vitalitatea şi starea de sănătate a pădurilor;
4. Funcţia de producţie a resurselor forestiere;
5. Funcţia de protecţie a resurselor forestiere;
6. Dimensiunea socio-economică;
7. Cadrul instituţional şi legal de formulare al politicilor. 
(UNFF, 2007; CICI, 2003; ECI, 2004).
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Forumul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Pădu-
rile (UNFF, 2004) recunoaşte aceste 7 componente ca 
fiind vitale în dezvoltarea setului naţional de C&I, fi-
ind integrate atât la nivelul schemei pan-europene cât 
şi în schema de raportare a FAO – FRA (Forest Resource 
Assessment).
Mai mult, pentru a-şi atinge scopul aceştia trebuie să fie:
 » Relevanţi;
 » Definiţi specific;
 » Uşor de măsurat şi interpretat;
 » Robuşti şi replicabili;
 » Sensibili la schimbări de natură managerială, ecolo-

gică sau socială;
 » Accesibili utilizatorilor;
 » Uniformi;
 » Aplicabili la nivel naţional;
 » Ajustabili (MCPFE, 2001 a, b; Prahbu et. al, 1998)

Indicatorii nu trebuie sa fie doar relevanți, dar și mă-
surabili, datele necesare pentru evaluarea lor sa fie 
disponibile, la un raport optim cost-beneficiu si sa fie 
pertinente/ de calitate (Iorgulescu et. al., 2000). De ase-
menea este necesara existenta unor valori prag, pentru 
a genera un angajament clar (Howell et. al., 2008), deşi 
acest lucru a fost evitat în procesele regionale, însă exis-
tă in schemele de certificare (Iorgulescu et. al., 2000).

3. Provocări privind implementarea 
criteriilor şi indicatorilor
După instituirea seturilor de criterii şi indicatori, au 
apărut numeroase provocări în implementare, semna-
lând necesitatea ca procesele internaţionale existente 
să genereze informaţie de încredere, replicabilă şi com-
parabilă (Hickey et. al, 2007). Au apărut rapoarte care 
evidenţiau lipsa de coordonare, consistenţă şi accesibi-
litate, folosirea eronată a definiţiilor, metodologiilor şi 
protocoalelor (National Association of State Foresters, 
1999; Canadian Council of Forest Ministers, 1997). La 
nivel european, procesul de îmbunătăţire a setului efec-
tiv de indicatori, a procedurilor instituite pentru colec-
tarea datelor, a nevoii de informaţie a fost unul con-
tinuu (Requardt, 2007). De la conceperea lor în 1994, 
când la întâlnirea experţilor MCPFE din Geneva au 
fost formulate 6 criterii, 27 de indicatori cantitativi şi 
101 indicatori descriptivi, formând astfel primul draft 
al catalogului de C&I, setul a fost modificat şi aprobat 
în 1998 la Lisabona, fiind consideraţi „o bază pentru 
raportarea internaţională şi dezvoltarea indicatorilor 
naţionali” (L2: Pan-European Criteria, Indicators and 
Operational Level Guidelines for SFM, 1998). Noi modi-
ficări, generate de variabilitatea considerabilă a calităţii 
şi cantităţii datelor privind C&I la nivel european, sesi-
zate prin chestionarul din 1999 privind „Îmbunătăţirea 
indicatorilor pan-europeni pentru GFD, Raportarea şi 
colectarea datelor” (MCPFE, 1999) au fost aprobate in 
2002 la întâlnirea la nivel de experţi a MCPFE (MCP-
FE, 2002), fiind oficial adoptate la Conferinţa Ministe-
rială de la Viena din 2003. Adoptarea celor 6 criterii, a 
35 de indicatori cantitativi şi 17 indicatori calitativi a 

reprezentat consensul la care au ajuns ţările europene 
privind gestionarea forestieră durabilă, prin munca 
Grupului de Consultanţa (Advisory Group) format, re-
prezentând diverse organizaţii şi experţi relevanţi la 
nivel european, care în urma a 5 întâlniri s-au asigurat 
că setul actual reflectă cele mai importante aspecte.
În ciuda eforturilor considerabile, mulţi indicatori ră-
mân nemăsuraţi, sunt disproporţionaţi şi nu reflectă 
suficient aspectele economice şi culturale (Gough et 
al., 2008). În multe cazuri nu există indicaţii specifice 
despre cum ar trebui evaluaţi şi monitorizaţi anumiţi 
indicatori, iar verificatorii (informaţiile care ar trebui 
să îmbunătăţească specificitatea şi evaluarea unui indi-
cator) sunt slab dezvoltaţi (Iorgulescu I. et al, 2000). O 
nouă provocare în folosirea indicatorilor este nevoia de 
a cuantifica progresul prin stabilirea unor praguri de 
performanţă, care ar întări semnificativ angajamentul 
către GFD sau stabilirea unui grad de satisfacţie al con-
diţiilor stipulate de indicatorul în cauză (Baycheva et. al., 
2013; Iorgulescu et. al., 2000). Totuşi aceasta iniţiativă 
ar putea fi generatoare de conflicte şi dificil de împlinit 
necesitând input şi consens din partea stakeholderilor, 
iar cei din domeniul forestier ar putea fi reticenţi, în 
idea de a nu fi afectaţi de puterea normativă care ar pu-
tea fi o urmare firească (Baycheva et. al., 2013). Norme-
le nu trebuie să fie formulate robust doar la nivel ştiin-
ţific, dar să ţină cont şi de valorile dinamice ale pădurii 
şi de cerinţele societăţii (Mrosek & Balsillie, 2001).
La nivel local, criteriile şi indicatorii de natură ecologi-
că s-au dovedit a fi mult mai uşor de evaluat decât cei 
sociali, care presupun cunoașterea în profunzime a as-
pectelor care depășesc nivelul unității forestiere (FMU) 
(Prahbu et. al., 1998). Harris et. al. (2001) mentionează 
impactul socio-cultural și economic al activităţilor for-
estiere ca fiind cel mai problematic și dificil de cuan-
tificat. Pochen (Organizația Internațională a Muncii, 
2000), certifică accentul pus pe ecologie şi importanța 
intereselor economice, în comparaţie cu aspectele so-
ciale şi cu efectele adverse de mediu.
La nivelul indicatorilor sociali, s-a constat iniţial o lipsă 
de comparabilitate între seturi, faţă de cei instituiţi pen-
tru ecologie, politici și măsuri forestiere (CIFOR, 1998), 
problematice fiind definiţiile diferite ale componentelor 
indicatorilor (Poschen, 2000). Neexistând un set stan-
dardizat de indicatori, rezultă inconsistențe, marea pro-
vocare fiind armonizarea acestora şi calitatea datelor de 
intrare (Bečić et al., 2012). În plus, colectarea acestor in-
formaţii este costisitoare, necesită instituirea unor siste-
me robuste şi eficiente. Se constată că de cele mai multe 
ori, indicatorii au fost construiţi în funcție de disponibi-
litatea informațiilor (Niemeijer, 2002), generând posibile 
influențe părtinitoare negative în raportarea rezultatelor.
Literatura şi opiniile autorilor recunosc meritele şi rolul 
central al C&I în implementarea GFD, precum si pro-
gresul obţinut într-un termen relativ scurt, reliefând în 
acelaşi timp anumite deficienţe care sunt la momentul 
actual evidente. Datorită varietăţii surselor, am consi-
derat că reprezentarea lor tabelară este mai sugestivă 
pentru scopul acestui review:
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 Tabel 2. Deficienţe în conceperea şi implementarea C&I (compilaţie literatură)

Deficienţe în conceperea C&I Deficienţe în implemetarea/monitorizarea C&I
• incapacitatea de a încorpora conceptele interdisciplinare;
• unii C&I acumulează numeroşi parametri, pentru a acoperi cât mai 

multe cerinţe, afectând relevanţa şi usurinţa în colectarea datelor
• folosirea lor instrumentală este limitată, fiind adesea folosiţi doar 

la nivel simbolic;
• C&I sunt disproportionaţi, acoperind într-o măsura extrem de limi-

tată aspectele sociale şi culturale;
• lipsa unui cadru conceptual ştiinţific solid şi coerent, deşi impli-

carea comunităţii ştiinţifice este predominantă, pusă pe seama 
constrângerilor politice;

• disponibilitatea datelor este unul din factorii determinanţi în selec-
ţia indicatorilor;

• armonizarea termenilor şi definiţiilor este încă imperfectă, împiedi-
când interpretarea adecvată a C&I;

• indicatori concepuţi fără praguri de cuantificare care ar putea ge-
nera semnale de alarmă sau diagnoză performanţei;

• nu sunt luate în considerare posibile legături, interdependenţe cau-
zale între indicatori;

• nu sunt conectaţi indicatorii cantitativi cu cei calitativi;
• spre deosebire de certificare, unde indicatorii sunt prescriptivi şi 

urmăresc evaluarea performanţei în conformitate cu un standard, 
C&I sunt instrumente descriptive ale gestionării forestiere durabile.

• întelegerea eronată a definiţiilor unor C&I (de ex. în schema pan-europea-
nă indicatorii 1.1 Fondul Forestier; 3.4 Servicii; 3.4 Păduri de protecţie);

• lipsa de coordonare dintre diferite instituţii la nivel naţional (între auto-
rităţile forestiere responsabile cu raportarea şi sistemele informaţionale 
din domeniul economic, al forţei de muncă, biodiversitătii, energiei), ge-
nerând inconsistenţe la nivelul informaţiilor raportate;

• lipsa colectării continue a indicatorilor din cauza inexistenţei unor inven-
tare forestiere naţionale, la nivelul anumitor ţări;

• lipsa verificatorilor, neavând un control asupra calităţii datelor raportate;
• informaţii colectate şi compilate la diverse niveluri, generând inconsis-

tenţe;
• lipsa capacităţii instituţionale, atât la nivelul resurselor financiare, cât şi 

umane, în special în ţările din Europa de Est;
• mulţi indicatori sunt puri purtători de informaţie, nefiind capabili de a 

măsura progresul spre sustenabilitate;
• Dificultăţi în armonizarea şi agregarea datelor;
• lipsa unui act juridic obligatoriu, generează indiferenţa la nivel politic pri-

vind investiţia în sisteme mai performante de colectare a datelor;
• dublări în raportarea aceluiaşi tip de informaţie;
• deşi sunt centraţi pe evaluarea unui rezultat, C&I nu au furnizat legături 

directe între modul de gestionare al resursei forestiere şi rezultate;

Surse: EFI, 2013 (Baycheva et. al); Grainger A., 2012; Rametsteiner et. al, 2011; Irland, 2010; Foster et. al, 2010; Gough et. al., 2008; Requardt, 
2007; Niemeijer, 2002.

4. Concluzii
În condiţiile în care valoarea ecosistemelor forestiere 
este subestimată, în special datorită dificultăţii de a 
determina beneficiile de natură socială, care sunt eva-
luate în general prin metode indirecte, perfecţionarea 
construcţiei şi modului de monitorizare ale acestora 
este de o importanţa majoră. Dacă valoarea produselor 
forestiere pentru care există pieţe de comercializare, 
este relativ facil de determinat, când vine vorba de cele 
sociale, literatura de specialitate evidenţiază provocă-
rile apărute în implementare şi eforturile semnificative 
pentru îmbunătăţirea colectării datelor şi implicit al 
modului de raportare. Se constată necesitatea impli-
cării factorilor interesaţi, într-un proces ,,bottom-up”, 
care să înceapă cu membrii comunităţilor locale, socie-
tatea civilă, angajaţii din sectorul forestier, de la care să 
se transmită informaţia către experţii care redactează 
politicile, codurile de practică forestieră şi raportează 
în cadrul proceselor regionale.
Setul pan-european de C&I diferă la nivel naţional, în 
funcţie de obiectivele Programelor forestiere naţionale, 
cerinţele privind certificarea şi implicaţiile silvicultu-
rii pentru societate (Baycheva et. al., 2013). România 
şi-a dezvoltat setul de C&I pe baza celor pan-europeni, 
încadrându-se astfel în tendinţa europeană (64 %-2/3 
dintre semnatari declară ca şi-au dezvoltat astfel C&I, 
Raport EFI, 2013). Raportarea indicatorilor din cadrul 
criteriului 6-Menţinerea altor funcţii şi condiţii socio-
economice se face prin furnizarea datelor colectate de 
Institutul Naţional de statistică (date privind propri-
etatea-6.1, contribuţia sectorului la PIB-6.2, Venitul 
net al întreprinderilor din silvicultură şi exploatări fo-
restiere-6.3, Investiţii în silvicultură-6.4, Siguranţa şi 
sănătatea profesională-6.6, Consumul de lemn-6.7), In-
ventarul Forestier Naţional (Accesul în pădure pentru 
recreere-6.10), Studiul Eurostat privind forţa de muncă 
(Forţa de muncă din sectorul forestier-6.5). În cadrul 
IFN, se colectează date privind proprietatea, gradul 

de accesibilitate al publicului în păduri pentru scopuri 
recreaţionale, existenţa infrastructurii (alei, locuri de 
joacă pentru copii, locuri pentru picnic), importanţa 
pentru recreerea locală, caracteristicile naturale ale pă-
durilor de recreere (arbori monumentali, diversitatea 
speciilor, specii ornamentale, structură diversificată), 
vătămările produse de om (clădiri, deşeuri, drenaje, 
pârtii de schi), tăieri ilegale (discuţii personale, G. Ma-
rin, IFN, INCDS).
Pentru a putea avea o viziune care să depăşească nivelul 
descriptiv, sunt necesare studii care să includă indica-
tori suplimentari, evaluaţi la o scară mai mică (locală 
sau la nivel de administrator forestier), care să surprin-
dă aspecte precum: accesul publicului larg la informaţie, 
participarea comunităţilor în procesul decizional, rata 
ocupaţională în domeniul forestier comparativ cu cea 
din alte domenii (la nivel local), compensaţii salariale 
în conformitate cu standardele naţionale, proceduri de 
compensare a daunelor în caz de accidente, proceduri de 
management a conflictelor, securitatea în muncă, im-
portanţa pădurii pentru recreere, valoarea produselor 
forestiere lemnoase şi nelemnoase pentru subzistenţă, 
valoarea adaugată. Acest tip de studii este relativ nou 
pentru România şi reprezintă o arie de interes pentru 
potenţiale cercetări viitoare.
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Abstract
Measuring progress towards sustainable forest management: developing criteria and indicators 
and identifying challenges in implementation
The concept of sustainable forest management (SFM) has rapidly developed in the last two decades, evolving 
from sustainable production and protection to the complex goal of satisfying environmental, social and eco-
nomic interests. In order to have a quantitative basis for making decisions, criteria and indicators have been 
defined, as a tool to evaluate progress towards SFM in regional processes. These instruments have proved to be 
a powerful and innovative instrument, operating at the interface between policy and science. However, indica-
tors have posed particular challenges in implementation due to the difficulty to incorporate interdisciplinary 
concepts, lack of robust and efficient systems in implementation, lack of political commitment and sources of 
financing, bias towards availability of data, lack of coordination between various institutions responsible with 
reporting, inconsistencies in aggregation of data, overlapping of the same type of information. Nevertheless, 
the social component is of upmost importance due to the difficult task of reconciling the demands of modern 
societies for recreation and nature conservation with the needs of local communities for livelihood.
Keywords: sustainable forest management, role of criteria and indicators, challenges in definition and imple-
mentation, social component of forestry
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Definirea conceptului de habitat forestier periclitat, 
vulnerabil și rar în vederea actualizării  

Listei roșii a habitatelor forestiere din România

DIANA VASILE, VIRGIL SCĂRLĂTESCU, ELENA STUPARU, ANY MARY PETRIȚAN, DANIEL TURCU, 
LIVIU CIUVĂȚ, OLIVER MERCE

1. Introducere
Alterarea globală a mediului prin activitatea umană 
duce la scăderea biodiversităţii cu consecinţe ecologice 
complexe, în primul rând prin periclitarea (până la dis-
pariţia) unor specii autohtone sau chiar endemice cât şi 
prin introducerea de specii străine (uneori invazive). De 
asemenea sunt afectate procese ecosistemice esenţiale 
(fluxurile materiale şi energetice), relaţiile intra/inter 
specifice şi ciclurile trofice. Pe parcursul evoluţiei so-
cietăţii, activităţile oamenilor au distrus foarte multe 
habitate din lume. În ultimele decenii un procent foarte 
mare (cuprins între 20% şi 70%) din suprafaţa a 11 din 
cele 13 biomuri terestre evaluate în cadrul Millenium 
Ecosystem Assessment (2005a) au fost convertite pen-
tru folosul omului.
La nivel global, 21,8% din suprafaţa de teren a fost 
transformată prin utilizările oamenilor. Acest proces 
de conversie a terenurilor poate fi încetinit printr-o po-
litică eficientă, în cunoştinţă de cauză (Watson 2005), 
dar numai în situaţia în care va exista un cadru consis-
tent şi acceptat ştiinţific pentru urmărirea stării habi-
tatelor terestre şi identificarea acelora care sunt pe cale 
de dispariţie sau într-o anumită stare de degradare (Ni-
cholson 2009, Rodriguez, 2011).
Observându-se lipsa unui cadru prin care să se urmă-
rească starea habitatelor, cel de-al IV-lea Congres Mon-
dial de Conservare al Uniunii Internaţionale pentru 
Conservarea Naturii – UICN (engl. IUCN), a lansat un 
proces pentru elaborarea unor criterii pentru evalua-
rea stării şi stabilirea unei liste roşii a habitatelor (IV 
World Conservation Congress 2008). UICN a folosit cri-
terii cantitative şi calitative pentru clasificarea speciilor 
privind probabilitatea dispariţiei (IUCN 2012) şi a pro-
pus politici şi intervenţii la toate nivelele pentru a opri 
dispariţia lor (IUCN 2010a). Declinul în starea unui ha-
bitat este mult mai vizibil decât dispariţia unei specii 
individuale. Acest lucru este extrem de vizibil în cazul 
pădurilor, deoarece acestea sunt reprezentate de habi-
tatele cu cea mai mare diversitate dintre toate habita-

tele terestre. În cazul habitatelor forestiere, oamenii în 
general percep mult mai puternic pierderea diversităţii 
biologice, prin pierderea funcţiilor ecologice ale habita-
telor, în sensul pierderii unor beneficii cum ar fi: hrană, 
lemn, combustibil, apă curată, etc. (Rodriguez 2011).
Evaluarea la nivel de habitat, este mai uşor de efectuat 
(din punct de vedere al organizării) şi este mai puţin 
consumatoare de timp decât evaluarea specie cu specie. 
Astfel, în anul 2010 au fost evaluate mai puţin de 3% 
dintre speciile cunoscute din lume pentru a putea fi in-
cluse în Lista Roşie UICN (IUCN 2010a).
La nivel național, date relevante cu privire la starea 
habitatelor forestiere amenințate sunt necesare pen-
tru utilizarea durabilă a resurselor naturale. În acest 
sens realizarea Listei Roșii a habitatelor forestiere 
amenințate este importantă pentru îmbunătățirea și 
prioritizarea conservării, a managementului și reface-
rii habitatelor.
Acest articol prezintă stadiul actual al cunoștințelor la 
nivel național și internațional în domeniul evaluării 
stării habitatelor forestiere.

2. Definiții date termenului de habitat
Habitatul este un geotop căruia îi corespunde un eco-
top. Iar acest ecotop transformat de biocenoză este un 
biotop. În această accepţiune a fost definit habitatul în 
lucrările clasice de biologie şi ecologie. Ulterior, în sis-
temele de clasificare recente, prin habitat s-a înţeles, 
de fapt, un ecosistem, adică un ,,habitat” stricto senso 
şi biocenoza corespunzătoare care îl ocupă (Doniţă 2005).
Între conceptul de ”habitat” şi ”ecosistem” există 
similitudini. Astfel, conceptul de habitat stricto senso, 
înseamnă loc de viaţă, adică mediul abiotic în care trăieşte 
un organism sau o biocenoză distinctă.
Habitatul în forma simplă este locul unde speciile tră-
iesc (Morisson et al. 1998; Alagona 2011). Pe plan inter-
naţional, termenul de habitat este folosit în diferite mo-
duri, fiind de asemenea utilizat şi în Directiva Habitate 
a Uniunii Europene.

Habitate forestiere
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Agenţia Europeană de Mediu foloseşte următoarea de-
finiţie a habitatului: comunităţi de plante şi animale ca 
elemente de caracterizare ale mediului biotic, împreună cu 
factorii abiotici (sol, climă, disponibilitatea şi calitatea apei, 
şi altele), care funcţionează împreună la o anumită scară.
Termenul de habitat este folosit deseori ca sinonim cu 
termenul de ecosistem. Pentru a sprijini acest lucru în 
Uniunea Europeană s-a dezvoltat un sistem de clasifica-
re şi anume EUNIS (Lindgard 2011).
Convenţia privind Diversitatea Biologică (CBD) din 
anul 2003 nu foloseşte explicit termenul de habitat (tip 
de habitat), dar defineşte habitatul ca fiind un loc sau un 
tip de sit unde un organism sau o populaţie apare în mod 
natural. CBD utilizează în principal termenul de eco-
sistem care este definit ca un complex dinamic de plante, 
animale, comunităţi de microorganisme şi mediul lor abiotic 
care funcţionează ca o unitate funcţională.
Având în vedere definiţiile celor doi termeni, cercetă-
torii din cadrul acestei Fundaţii consideră termenii de 

”habitate”, ”comunităţi ecologice”, ”biotopuri” şi ”tipuri 
de vegetaţie” sinonimi cu ”tipurile de ecosisteme” (Ni-
cholson 2009), iar în evaluările lor au ales să folosească 
termenul de ecosistem.
Comisia Europeană, care încă din anul 2005 a finanţat 
realizarea Listei Roşii a speciilor pentru mai multe gru-
puri de specii şi s-a preocupat şi de realizarea evaluării 
tipurilor de habitate în vederea realizării Listei Roşii a 
Habitatelor, a precizat de asemenea că termenul de „ha-
bitat”, („tip de habitat”) este sinonim cu cel de „ecosis-
tem” şi că amândouă conceptele sunt strâns legate unul 
de celălalt.
Având în vedere cele spuse mai sus, termenul de habi-
tat se poate folosi în locul celui de ecosistem, deoarece 
amândouă conceptele se definesc ca fiind: un ansamblu de 
organisme care apar împreună în spaţiu şi timp şi care inter-
acţionează unele cu altele şi cu mediul lor fizic (Odum 1971).
În România, Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conser-
varea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice a 
definit habitatele naturale ca fiind ”zonele terestre, ac-
vatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală 
ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi 
biotice”.
Definiţiile clasice ale ecosistemelor (de exemplu, Whit-
taker 1975) şi cele utilizate în convenţia privind diver-
sitatea biologică (CBD, 1992) includ atât componente-
le biotice cât şi cele abiotice care interacţionează "ca o 
unitate funcţională" (Christensen et al. 1996; McPeek & 
Miller 1996; Jennings et al. 2009; Keith 2009; Master 
et al. 2009).
Centrul de Informare în ceea ce priveşte Biodiversitatea 
din Norvegia (NBIC) defineşte habitatul (tipul de habi-
tat) ca fiind: un mediu omogen, inclusiv viaţa plantelor şi 
a animalelor şi factorii de mediu, care operează acolo, sau 
tipurile speciale de elemente naturale (Lindgard 2011).
În ceea ce priveşte habitatele/ecosistemele periclitate 
(ameninţate), cu toate că aceste concepte sunt des uti-
lizate în proiecte de conservare şi lucrări ştiinţifice, nu 

există încă o metodă standard şi criterii clare pentru 
evaluarea stării lor. Cu toate acestea, au existat şi există 
abordări variate pentru definirea statutului de amenin-
ţare pentru entităţi biologice care sunt mai complexe 
decât speciile (Kontula 2009; Nicholson et al. 2009).
De asemenea, s-a observat că este imposibil să te ocupi 
deodată de toate speciile existente la un moment dat 
(Kontula 2006; Franklin, 1993). Rata de pierdere a bi-
odiversităţii este foarte rapidă şi multe specii sunt încă 
necunoscute şi astfel inaccesibile evaluării.
S-a observat astfel că abordările la nivel de habitat/eco-
sistem sunt mult mai importante, deoarece evaluarea 
doar la nivelul unei singure specii, oferă o imagine re-
strânsă faţă de schimbările negative pe care omul le face 
în natură. Dacă se ia doar o singură specie în considera-
re la un moment dat, nu se ia în considerare organizarea 
biologică la nivel superior (interacţiunile ecologice sau 
variaţia peisajului) (Nicholson et al. 2009).
Nevoia unor criterii unificate şi general acceptate pen-
tru definirea riscului relativ de dispariţie (prin evalu-
area stării de ameninţare) a ecosistemelor/habitatelor 
s-a afirmat la cel de-al 4-lea Congres Mondial de Con-
servare IUCN din Barcelona în anul 2008.
Cel de-al IV-lea Congres Mondial de Conservare al Uni-
unii Internaţionale pentru Conservarea Naturii – UICN 
(engl. IUCN), a lansat un proces pentru elaborarea unor 
criterii pentru evaluarea stării şi stabilirea unei liste 
roşii a habitatelor (IV World Conservation Congress 
2008). UICN a folosit criterii cantitative şi calitative 
pentru clasificarea speciilor privind probabilitatea dis-
pariţiei (IUCN 2012) şi a propus politici şi intervenţii la 
toate nivelele pentru a opri dispariţia lor (IUCN 2010a). 
Unele dintre aceste criterii stau la baza unor indicatori 
şi indici ai diversităţii biologice de la Convenţia pentru 
Diversitate Biologică (CDB 2003, 2010; Butchart 2004, 
2007; Rodriguez 2011) şi care sunt folosiţi pentru a ur-
mări progresul obiectivelor internaţionale de conserva-
re (Millenium Development Goals 2009; Walpole 2009).
Pe evaluarea habitatelor ameninţate (rare, periclitate, 
vulnerabile) s-a pus un accent tot mai mare în foarte 
multe locuri din lume, obiectivele fiind similare dar me-
todologiile diferite.
În Uniunea Europeană s-a început realizarea aces-
tor evaluări, cel mai recent în Finlanda (Raunio et al. 
2008; Kontula 2009), apoi în Norvegia, unde la cererea 
Centrului de Informare a Biodiversităţii (BIC) s-a exa-
minat întreaga experienţă internaţională în legătură 
cu criteriile recomandate pentru evaluarea habitatelor 
ameninţate (Framstad et al. 2009) elaborându-se astfel 

„The Norwegian Red List of Habitats” (Kjaerstad 2011).

3. Evaluarea habitatelor și Lista roșie a 
habitatelor
Pentru prima dată s-a pus problema evaluării habita-
telor în anul 1932 în America la Universitatea Berkeley 
din California, când un profesor (Joseph Grinnell) şi 
studenţii săi au făcut primul program de management 
pentru habitatele dintr-un parc naţional. Această iniţi-
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ativă a anticipat toate ideile cheie care vor inspira noul 
domeniu al conservării biodiversităţii patru decenii 
mai târziu (Alagona 2011).
În Europa, Uniunea Europeană a pus accentul pe tipuri-
le de habitate prin Directiva Habitate din anul 1992 şi 
prin Directiva pentru Ape (WFD) din anul 2000.
Toate acţiunile bazate pe această directivă sunt axate pe 
menţinerea unui statut de conservare favorabil sau pe 
reabilitarea habitatelor desemnate la nivel european, în 
ariile stabilite împreună cu Comisia Europeană. Aceste 
situri au fost integrate în Natura 2000, cea mai mare re-
ţea ecologică din lume. Există aproape 22.000 de situri 
desemnate în temeiul Directivei Habitate, acoperind 
aproximativ 13,3% din teritoriul UE. Directiva Habi-
tate stabileşte standarde minimale pentru conservarea 
biodiversităţii la nivelul Uniunii Europene.
Reţeaua Natura 2000 s-a constituit conform Directi-
vei Habitate şi este compusă din situri care adăpostesc 
tipuri de habitate naturale ce figurează în Anexa I a 
acestei Directive.
Reţeaua Emerald a fost constituită în cadrul Conven-
ţiei de la Berna și nu se bazează pe evaluări pure ale 
ameninţărilor ci pe evaluarea calităţilor habitatelor, 
funcţiilor ecologice şi rarităţii unui habitat.
Recent a apărut "Lista Roşie privind Evaluarea tipurilor 
de habitate europene" (Rodwell et al., 2013), care pre-
zintă studiul proiectelor recente care vizează elabora-
rea listei roşii a habitatelor din Europa şi aduce infor-
maţii referitoare la tendinţele, abordările metodologice 
şi rezultatele lor.
La nivel european cele mai recente acţiuni de consti-
tuire a unei liste roşii a habitatelor forestiere s-au re-
alizat în cadrul proiectului BioREGIO Carpatica şi s-au 
publicat sub formă de draft: Lista roşie a habitatelor şi a 
speciilor ameninţate din Carpaţi (2014). Acest demers a 
fost efectuat pentru a se obţine o imagine cât mai clară 
privind starea speciilor străine din regiunea carpatică 
şi de asemenea pentru realizarea primei Liste a speciilor 
invazive, ca un pas pentru punerea în aplicare a Protoco-
lului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii 
biologice şi peisagistice a Convenţiei Carpatice (Bucureşti 
2008).
În România s-au descris tipurile de pădure şi tipurile 
de staţiune pentru întreaga ţară Paşcovschi şi Leandru 
1958; Purcelean şi Paşcovschi 1968; Chiriţă şi colab. 
1964; Chiriţă şi colab., 1977).
Prima clasificare a ecosistemelor forestiere a fost reali-
zată în anii 1980 – 1990 iar ca premisă fundamentală 
a fost faptul că „învelişul ecosistemic forestier din ţara 
noastră are caracter discontinuu şi este alcătuit din 
ecosisteme calitativ distincte, care pot fi clasificate în 
unităţi tipologice de diferite ranguri” (Doniţă şi colab. 
1990). S-au folosit următoarele criterii de diferenţiere a 
ecosistemelor forestiere (Doniţă şi colab., 1990):
 – în stabilirea tipurilor de ecosisteme (Doniţă şi colab. 
1990) s-a adoptat aceeaşi linie de descriere pe ţară, ne-
existând suficient material pentru a diferenţia tipurile 
în profil regional sau de a descrie numai acele ecosiste-

me (habitate) care erau periclitate, vulnerabile sau rare;
 – nu s-au întocmit liste roşii ale habitatelor forestie-
re dar au existat cercetări de tipologie a pădurilor şi a 
staţiunilor care pot fi considerate cataloage regionale 
de tipuri (Paşcovschi şi colab., 1954; Leandru, 1954; 
Paşcovschi şi colab., 1955; Paşcovschi şi colab., 1956; 
Dămăceanu şi colab., 1964, Paşcovschi şi Doniţă, 1967; 
Ionescu 1968).
Doniţă şi colaboratorii (2005) au elaborat lucrarea „Ha-
bitatele din România” ca o primă încercare de descrie în 
mod unitar principalele tipuri de habitate întâlnite pe 
teritoriul ţării.
Conform Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 
1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a spe-
ciilor de faună şi floră sălbatice, stadiul de conservare a 
unui habitat natural înseamnă efectul unui ansamblu 
de factori care influenţează habitatul natural şi speciile 
sale specifice, putând afecta aria de extindere naturală 
pe termen lung a habitatului, structura şi funcţiile aces-
tuia, precum şi supravieţuirea pe termen lung a specii-
lor sale specifice pe teritoriul habitatului.
Stadiul de conservare al unui habitat natural este con-
siderat „corespunzător” dacă: aria sa de extindere natu-
rală şi teritoriile care se încadrează în această arie sunt 
stabile sau în creştere; structura şi funcţiile sale specifi-
ce, necesare pentru menţinerea sa pe termen lung, exis-
tă şi vor continua, probabil, să existe în viitorul apropi-
at şi stadiul de conservare a speciilor sale specifice este 
corespunzător.
O Listă Roşie a habitatelor vine să completeze în foarte 
multe direcţii datele care sunt deja în Lista Roşie a spe-
ciilor. Un habitat fiind un întreg, reprezintă diversita-
tea biologică mult mai bine, decât o poate face o singu-
ră specie (Noss 1996; Cowling 2004; Rodriguez 2011), 
deoarece într-un habitat sunt incluse şi componentele 
abiotice fundamentale care sunt numai indirect incluse 
în evaluarea speciilor.
Mitchell (2005) a pus în discuţie utilizarea termenului 
de habitat, în contextul înţelegerii distribuţiei şi abun-
denţei organismelor. El a susţinut că termenul de habi-
tat trebuie să fie extins de la statutul actual de descriere 
a mediului abiotic al unui organism la un concept mai 
complex, care include interacţiunile biotice, şi care pot 
fi folosite pentru a face predicţii cantitative de distri-
buţie şi abundenţă. Aşadar noţiunea de habitat poate 
fi aplicată la descrierea asocierii dintre organisme şi ca-
racteristicile peisajului (Kearney 2006).

4. Definirea categoriilor de amenințare 
a habitatelor: critic amenințat, 
amenințat, vulnerabil și rar (aproape 
amenințat).
Deși se utilizează frecvent conceptul de habitate/ecosis-
teme periclitate (ameninţate), nu există încă o metodă 
standard şi criterii clare pentru evaluarea stării lor. Cu 
toate acestea, au existat şi există abordări variate pen-
tru definirea statutului de ameninţare pentru entităţi 
biologice care sunt mai complexe decât speciile (Kontu-
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la 2009; Nicholson et al. 2009).
La nivel naţional nu există o listă roşie actualizată a ha-
bitatelor iar în activitatea de management forestier şi 
de management al ariilor protejate şi a biodiversităţii se 
simte acut lipsa unui astfel de instrument. Există totuşi 
surse de informaţie pentru caracterizarea habitatelor 
pe care se poate conta şi care sunt disponibile pentru 
elaborarea listei roşii, ca de exemplu, baza de date a eco-
sistemelor /habitatelor forestiere din România, Inven-
tarul Forestier Naţional sau draftul Listei roşii a habita-
telor din Carpaţi – Convenţia Carpatică (Kadlečík 2014).
Unele ecosisteme/habitate forestiere sunt rare din ca-
uza limitărilor impuse de condiţiile climatice sau geo-
logice necesare pentru dezvoltarea lor. Alte habitate 
forestiere au devenit rare datorită activităţilor antropi-
ce, cum ar fi conversia ecosistemelor forestiere natura-
le în terenuri agricole sau alte folosinţe. De multe ori 
se constată că aceste habitate sunt în continuare cele 
mai ameninţate de intensificarea acţiunilor antropice. 
Această valoare a fost definită pentru ca habitatele fo-
restiere ameninţate sau periclitate să poată fi menţinu-
te pe termen lung. Aceste ecosisteme includ tipuri de 
pădure care anterior erau larg răspândite, precum şi 
asociaţii rare de specii, chiar dacă speciile componente 
pot fi des întâlnite. Acestea includ:
 » Habitatele forestiere care au fost întotdeauna rare;
 » Habitate forestiere intacte care în prezent sunt rare 

sau reduse în mare măsură, chiar dacă anterior erau 
larg răspândite sau tipice pentru regiune;

 » Habitate forestiere chiar foarte afectate sau degradate, 
dar care acum sunt rare sau pe suprafeţe foarte reduse.

O primă încercare de întocmire a unei liste a ecosiste-
melor forestiere periclitate, vulnerabile sau rare la ni-
vel naţional a fost realizată la nivelul anului 2012 prin 

„Ghidul practic pentru identificarea şi managementul 
pădurilor cu valoare ridicată de conservare”, elaborat de 
către Nicolae Doniţă şi Andrei Oprea cu sprijinul W.W.F. 
România.
Așadar vor fi considerate habitate aproape amenințate 
(NT), habitatele rare și cele care nu se califică pentru 
critic amenințate, amenințate sau vulnerabile acum, 
dar sunt aproape, pentru că este posibil să se califice 
pentru o categorie de amenințare în viitorul apropiat.
Un habitat poate fi considerat critic amenințat (CR) 
atunci când există posibilitatea de a fi confruntat cu un 
risc extrem de ridicat de dispariție și îndeplinește 
cel puțin unul din criteriile de mai jos:
 » din punct de vedere calitativ (funcţiile sale ecologice) 

sunt într-un declin sever,
 » din punct de vedere cantitativ (suprafața) declinul 

sever este pe o mare parte a suprafeţei sale,
 » acest proces de ameninţare este în curs de desfăşura-

re sau se aşteaptă să înceapă în viitorul apropiat.
Habitatele pot fi considerate amenințate (EN) atunci 
când există posibilitatea să se confrunte cu un risc 
foarte ridicat de dispariție și îndeplinesc cel puțin 
unul din criteriile de mai jos:

 » funcţiile ecologice sunt într-un declin sever ca la cele 
critic periclitate

 » declinul sever este pe o suprafaţă mai mică,
 » acest proces de ameninţare este în curs de desfăşura-

re sau se aşteaptă să înceapă în viitorul apropiat.
Habitatul poate fi considerat vulnerabil (VU) atunci 
când există posibilitatea să se confrunte cu un risc ri-
dicat de dispariție și îndeplinește cel puțin unul din 
criteriile de mai jos:
 » funcțiile ecologice sunt în declin mai puțin sever,
 » declinul este pe o suprafață mult mai mică decât la 

cele amenințate,
 » acest proces de ameninţare este în curs de desfăşura-

re sau se aşteaptă să înceapă în viitorul apropiat.
Conform Moyle (1996), Paal (1998) şi Rodriguez et al. 
(2007) habitatele pot fi considerate ca ameninţate ex-
clusiv pe baza rarităţii lor și în acest caz se vor numi 
aproape amenințate (NT).
Așadar vor fi considerate habitate aproape amenințate 
(NT), habitatele rare și cele care nu se califică pentru 
critic amenințate, amenințate sau vulnerabile acum, 
dar sunt aproape, pentru că este posibil să se califice 
pentru o categorie de amenințare în viitorul apropiat.

5. Concluzii şi recomandări
Prin definirea categoriilor de amenințare a habitatelor 
forestiere: critic amenințate, amenințate, vulnerabile 
sau aproape amenințate și prin evaluarea acestora, vor 
fi furnizați indicatori importanți prin care se va evalua 
starea de sănătate a habitatelor și se vor aduce argu-
mente care să vină în sprijinul habitatelor nedegrada-
te care reprezintă o componentă de bază a bunăstării 
umane și a unui management corespunzător.
Odată cu schimbările climatice și riscul crescut de dez-
astre, este nevoie urgentă de o departajare a habitatelor 
pe categorii de amenințare pentru a crește gradul de 
conștientizare nu numai cu privire la amenințări dar și 
pentru a demonstra că o bună gestionare a habitatelor 
forestiere, poate reduce riscurile de dispariție, le va spori 
rezistența și le va ajuta să se adapteze la aceste schimbări.
Evaluarea tuturor tipurilor de habitate (nu numai cele 
forestiere) s-a început deja în foarte multe țări din SUA 
și UE, punctul de plecare comun fiind Lista roșie a speci-
ilor amenințate și Lista roșie a ecosistemelor propusă de 
Rodriguez. Metodologia folosită de fiecare țară în parte 
a fost adaptată, astfel că atât categoriile de amenințare 
cât și criteriile folosite la evaluare s-au adaptat la speci-
ficul fiecărei țări.
Folosită împreună cu Lista Roşie a speciilor, Lista Roşie 
a habitatelor ar putea aduce cele mai bune informaţii în 
ceea ce priveşte statutul altor elemente cheie ale diver-
sităţii biologice şi abiotice.
Prin urmare metodologia pentru actualizarea Listei roșii 
a habitatelor forestiere din țara noastră va avea același 
punct de plecare ca și metodologia folosită în țările din 
UE dar adaptând categoriile de amenințare și criteriile 
la specificul habitatelor forestiere din România.
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Abstract
The update of the concept of endangered, vulnerable and rare forest habitat
Threatened habitats or habitat types are commonly used concepts in conservation projects and also in scienti-
fic papers. However, threatened habitat types are rarely defined by objective criteria. In regard to species, the 
broadly-accepted IUCN Red List criteria have proved to be a good tool for nature conservation work. Through 
the Red List concept large volumes of data about the change and present state of species’ populations are con-
densed into threat categories, which are easily applicable for conservation practitioners.
The term ”habitat type” is often used synonymously with ”ecosystem”. In a European and global context, both 
the terms have clear similarities.
Assessment of threatened habitats has received increasing focus elsewhere in the world. European nations have 
performed this type of assessment in Finland, Norway, Germany, Austria, Great Britain, Estonia, etc. Threat 
assessments for habitats where made also in New Zealand, Australia and America.
The categories of threatened or endangered forest habitats are similar to the international Red List Categories 
used in the red listing of species, respectively: Critically Endangered (CR), Endangered (EN), or Vulnerable (VU) 
and Near threatened (NT) (rare).
Red Lists of forest habitat types are important for improving and prioritizing conservation, management, and 
restoration of forest habitats. This data on the state of forest habitat types is needed especially for the sustai-
nable use of natural resources.
Keywords: Habitat type, ecosystem, assessment, Red list.
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Fluxul de CO2 din solurile forestiere:  
concept, caracteristici și metode de determinare

COSMIN BRAGĂ, GHEORGHE SPÂRCHEZ

1. Introducere
Problema schimbărilor climatice este de mare actuali-
tate iar o soluţie de atenuare a acestora este reprezen-
tată de reţinerea carbonului în sol şi vegetaţia fores-
tieră, subiect amplu dezbătut în literatura ştiinţifică 
(Stockmann et al, 2013). Pentru a înţelege cum circuitul 
global al carbonului răspunde perturbărilor umane şi 
schimbărilor climatice, trebuie să înţelegem diferite as-
pecte legate de procesele carbonului, inclusiv fluxul de 
dioxid de carbon (CO2) din sol. Cuantificarea carbonului 
stocat în ecosistemele forestiere constituie un obiectiv 
important odată cu intrarea în vigoare a protocolului 
de la Kyoto (Somogyi et al, 2006), semnat în anul 1997 
şi de România. Solurile reprezintă cele mai mari rezer-
voare de carbon din cadrul ecosistemelor forestiere iar 
fluxul de CO2 din sol prin respiraţie este de aproxima-
tiv 60 PgC sau de 7 ori mai mare decât cel produs prin 
emisiile de natură antropică (Jandl et al, 2007). Chiar şi 
schimbări minore în rata fluxului de CO2 din sol poate 
afecta semnificativ concentraţia de CO2 din atmosferă 
(Berger et al, 2010). Pe lângă acestea, nu este uşor de 
a prezice cu exactitate fluxurile de CO2 din sol datori-
tă multitudinilor de factori care afectează acest proces 
(Soe et al, 2005). Fluxul de CO2 are un deosebit rol în re-
glarea circuitului carbonului atât la scară regională cât 
şi globală, devenind totodată relevant pentru schimbă-
rile climatice deoarece constituie unul din principalele 
gaze cu efect de seră.

2. Circuitul carbonului într-un 
ecosistem forestier
Ecosistemele forestiere au un rol fundamental în cir-
cuitul global al carbonului, deoarece pot acţiona ca o 
sursă sau ca un rezervor de stocare a carbonului. Eco-
sistemul forestier reprezintă un sistem biologic deschis 
şi ca atare face atât schimburi de materie cât şi de ener-
gie cu mediul înconjurător. Astfel, în pădure se produc 
atât intrări cât şi ieşiri de carbon. Intrările de carbon în 
ecosistemul forestier au loc prin fotosinteză, iar ieşirile 
se realizează prin respiraţie, descompunerea materiei 
organice, incendii şi recoltarea de lemn (Nabuurs et al, 
2008). Intrările de carbon prin materia organică exoge-

nă în sol este esențială pentru reînnoirea sau creșterea 
stocurilor de carbon din sol (Alavoine et al, 2008). Sto-
cul de carbon total din ecosistem este larg şi totodată 
se află într-un echilibru dinamic cu mediu înconjură-
tor. Cuantificarea carbonului din ecosistemele foresti-
ere implică numeroase componente incluzând carbon 
din biomasă şi carbon din sol. Din biomasa arborilor, 
o parte din aceasta cade pe sol (lemn, fructe, frunze) 
formând litiera. Aceasta împreună cu rădăcinile şi ani-
malele moarte, formează materia organică moartă. O 
parte din aceasta se va mineraliza, eliminând rapid CO2 
înapoi în atmosferă, iar o altă parte se va humifica gene-
rând humusul, un produs organic cu structură comple-
xă, foarte bogat în carbon (Târziu et al, 2006). Deşi acu-
mulările din fotosinteză se realizează doar in timpul 
zilei, acestea sunt în general mai mari decât pierderile 
prin respiraţie (care are loc fără întrerupere), bilanţul 
fiind pozitiv, în favoarea acumulărilor, chiar şi în cazul 
pădurilor bătrâne, care acumulează carbon de secole 
(Luyssaert et al, 2008). Carbonul stocat în biomasa lem-
noasă extrasă din ecosistem va ajunge în cele din urmă 
înapoi în atmosferă prin oxidare (ex. ardere) sau prin 
descompunere şi mineralizare. Mai mult de atât, putem 
afirma că managementul forestier, prin natura măsuri-
lor silvotehnice, poate influenţa bilanţul carbonului din 
ecosistemele forestiere (Mund et al, 2006, Schulze et al, 
2010).

3. Fluxul de CO2 din solurile forestiere
Respirația solului este cea mai mare sursă de CO2 pen-
tru atmosferă și la ora actuală reprezintă fluxul anual 
de o amploare mai mare decât cel produs prin arderi-
le de combustibili fosili (Raich et al, 2002, Berger et al, 
2010). Fluxul de CO2 are un rol deosebit de important 
în reglarea circuitului carbonului atât la scară regională 
cât şi globală iar ratele fluxurilor pot fi puternic altera-
te de schimbările climatice (Soe et al, 2005). Dioxidul 
de carbon este eliberat din sol printr-un proces variabil 
menţionat în cercetări ca respiraţia solului, mişcarea 
CO2 din sol sau fluxul de CO2 din sol (Raich et al, 1992). 
Respirația solului este calea primară prin care CO2 fixat 
de plante se întoarce în atmosferă (Saiz et al, 2006). Di-
oxidul de carbon este produs în soluri de rădăcini, mi-

Ecosisteme forestiere
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corize şi organisme dar pentru o parte foarte mică şi de 
reacţiile chimice de oxidare ale carbonului din materia 
organică (Raich et al, 1992, Rastogi et al, 2003). Fluxul 
de CO2 produs de rădăcini şi micorize este denumită 
respiraţie autotrofă iar cel produs de către organismele 
din sol (bacterii, fungi, fauna) este denumită respiraţie 
heterotrofă (Asensio et al, 2010).

Importanţa fiecărei componente (figura 1) este dificil 
de estimat datorită variabilităţii zonale şi de aceea esti-
marea fluxului de CO2 din sol folosind metode nedi-
structive cuantifică mai bine relaţia dintre sol – atmo-
sferă. La scară globală, respiraţia Figura 1. Componentele 
şi factorii ce influenţează fluxul de CO2 din sol (după Ryan şi 
Law, 2005)
solului este al doilea ca mărime flux de CO2 dintre at-
mosferă şi biosfera terestră (Raich et al, 1992, Iuste et al, 
2005). Fluxul de CO2 din sol variază destul de mult în 
timpul anului. De exemplu, Epron (1999) a găsit într-o 
pădure de fag o variație a fluxului de CO2 de la 0.5 mi-
cro-mol.m-2 .s-1 în iarnă, la mai mult de 4 micro-mol.m-2 

.s-1 în vară, fluxul anual fiind estimat la 0.66 kg C.m-2 an-1 

. Mai mult de atât, variabilitatea spațială și temporală a 
fluxului de CO2 din sol este cunoscută atât în interiorul 
pădurii cât și între diferite ecosisteme forestiere (Raich 
et al, 1992, Soe & Buchmann, 2005).

3.1 Respiraţia autotrofă sau fluxul de CO2 
produs de rădăcini şi micorize
Respirația solului depinde de cantitatea de rădăcini 
fine și calitatea rezervelor de C din sol (Saiz et al, 2006). 
Respirația rădăcinilor cuprinde o parte semnificati-
vă din respirația solului și este puternic reflectată de 
metabolismul plantelor (Berger et al, 2010). Mai mult 
de jumătate din fluxul de CO2 din sol este produs de 
rădăcini şi micorize (Ekbland et al, 2005, Berger et al, 
2010). Cantitatea de CO2 produsă prin respiraţia rădă-
cinilor este determinată de biomasa rădăcinilor, dar şi 
de ratele de respiraţie ale acestora. Biomasa rădăcinilor 
dintr-un ecosistem depinde de producţia acestuia şi de 
modelele de alocare pentru speciile de plante, dar va-
riază în funcţie de condiţiile de mediu şi sezoane. La 
nivelul individual al plantei, biomasa rădăcinilor diferă 
cu specia, vârsta şi condiţiile ecologice locale. De obicei 
rata de creştere descreşte cu vârsta, datorată creşterii 
sau schimbării ontogenetice ale organului dezvoltat. În 

general, rata este ridicată sub nivele scăzute de nutri-
enţi, disponibilitate scăzută de apă şi nivel ridicat de lu-
mină. Efectele creşterii temperaturii şi a concentraţiei 
de CO2 asupra ratei de creştere a rădăcinilor este încă 
neclară la scară ecosistemică, procesul de alocare este 
frecvent mai ridicat în zona rece decât în cea caldă şi 
mai ridicată în pajişti decât în păduri. Mai mult de atât, 
speciile încet crescătoare de obicei au rată mai scăzută a 
respiraţiei rădăcinilor, consumând un procent mai ridi-
cat din producţia prin fotosinteză, comparativ cu speci-
ile repede crescătoare (Luo & Zhou, 2006).

3.2. Respiraţia heterotrofă sau fluxul produs 
de organismele din sol
Fauna din sol transformă o parte din compuşi organici 
naturali care ajung în sol pentru a-şi procura energia 
necesară. De obicei în condiţii anaerobe se asimilează 
aproximativ 20-40% din carbon aflat în substratul or-
ganic, restul degajându-se sub formă de CO2 sau rămâ-
nând prins în compuşii greu atacabili (Chiriţă, 1974). 
Tipul și mărimea populației de microbi reprezintă unul 
din factori ce influențează procesul de respirație hete-
rotrofă (Elberling et al, 2005). Deasemenea, tipul de ar-
boret prin structura și compoziția acestuia are un rol 
hotărâtor asupra fluxurilor de CO2 (Soe et al, 2005) Ac-
tivitatea organismelor din sol este puternic influenţată 
de factorii de mediu precum: temperatura, umiditatea 
şi pH-ul din sol, iar compoziţia comunităţilor din sol 
exercită o puternică influenţă a dinamicii carbonului 
din sol. Studii recente au arătat că schimbări în com-
poziţia faunei, prin invazia altor specii poate duce la 
modificări în dinamica şi a stocului de carbon din sol 
(Groffman et al, 2015).

4. Principalii factori ce influenţează 
fluxul de CO2 din sol
4.1.Temperatura
Diferite studii au dezvoltat o serie de relaţii dintre flu-
xurile de CO2 şi factorii de mediu, arătând că principa-
lul factor ce influenţează variabilitatea respiraţiei solu-
lui o constituie temperatura (Lloyd et al, 1994, Epron 
et al, 1999, Jassal et al, 2004). Temperatura afectează 
aproape toate aspectele legate de procesele de respiraţie. 
La nivel biochimic şi fiziologic, studiile au demonstrat 
o creştere a respiraţiei odată cu creşterea temperatu-
rii. Respiraţia rădăcinilor poate creşte cu temperatura, 
atunci când rata respiraţiei este limitată mai mult de 
reacţiile biochimice. La temperaturi ridicate produşii 
metabolismului (glucoză, O2, CO2) în principal prin pro-
cesele de difuziune au devenit un factor limitativ. Răs-
punsurile respiraţiei rădăcinilor sunt mult mai accen-
tuate la temperatură pentru rădăcinile tinere decât cele 
bătrâne. Temperatura influenţează indirect rata fluxu-
rilor de CO2 prin efectele de creştere a rădăcinilor. Ra-
tele respiraţiei heterotrofe din sol pot fi descrise după 
o simplă ecuaţie exponenţială (Janssens et al, 2003). 
Similar microbii la diferite adâncimi din sol răspund 
exponenţial la schimbările de temperatură. Schimbări 
de temperatură chiar cu 1-20C în primăvară poate de-
clanşa schimbări ale indicelui suprafeţei foliare, activi-
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tatea de fotosinteză și implicit a respirației solului. Bi-
omasa rădăcinilor, activitatea rizosferei și intrările de 
carbon din litieră în sol, deasemenea arată o puternică 
sezonalitate. Sensibilitatea proceselor de respirație față 
de temperatură este adesea descrisă de Q10 – un coefi-
cient de schimbare a respirației cauzate de schimbările 
temperaturii cu 10gr C, fiind definit astfel: Q10= RT0+10/
RT0, unde Rt0 și RT0+10 sunt ratele de respirație la tem-
peratura de referință. Atunci când relația dintre tem-
peratură și respirația solului se potrivește cu o funcție 
exponențială, Q10 poate fi estimat cu ajutorul coeficien-
tului din ecuația Q10= 10b. (Luo & Zhou, 2006).

4.2. Umiditatea
După temperatură, umiditatea reprezintă cel mai im-
portant factor ce influenţează respirația solului, de-
terminând rata prin care C din sol este mineralizat de 
microbi în CO2 (Moyano et al, 2012). Este cunoscut că 
respiraţia din sol este mult mai sensibilă la variaţia 
temperaturii din sol, la temperaturi scăzute şi toto-
dată la schimbări ale umidităţii din sol. (Ekblad et al, 
2005). Relaţia dintre respiraţia şi umiditatea din sol 
este cunoscută ca fiind variabilă, depinzând de tipul 
de măsurători folosite pentru a exprima formele apei 
din sol, fiecare având o relaţie unică cu activitatea mi-
crobilor din sol (Moyano et al, 2012). Condiții optime 
sunt atunci când conținutul de apă se apropie de va-
loarea capacităţii de apă în câmp, adică limita superi-
oară de accesibilitatea a apei pentru plante, prin care 
se facilitează difuzia O2 și spațiile microporilor sunt în 
majoritate umplute cu apă (Târziu, 2006). Umiditatea 
din sol influențează respirația solului direct prin proce-
sele fiziologice ale rădăcinilor și microorganismelor și 
indirect prin difuzia substratului și a O2 (Luo & Zhou, 
2006). Microorganismele din sol ca și comunitate au o 
flexibilitate foarte bună pentru a se adapta condițiilor 
de apă din sol, acționând în condiții de stres prin pose-
sia unor strategii de reglare osmotică pentru creștere și 
supraviețuire. Alimentarea substratului este principala 
rata ce limitează activitatea microbiană în solul uscat, 
în timp ce difuziunea O2 controlează activitatea în solul 
umed. Relația dintre fluxul de CO2 și apa din sol este 
foarte complexă, implicând numeroase mecanisme și 
totodată variază în timp și spațiu. Pentru solurile mi-
nerale (mai puţin de 50 mg pe gram de sol) factori ce 
influenţează cel mai mult relaţia umiditate – respiraţie 
sunt aeraţia, structura, textura şi conţinutul de carbon 
(Moyano et al, 2012).

4.3. Oxigenul
Concentraţia de oxigen din sol influenţează ratele flu-
xurilor produse de activitatea rădăcinilor şi a micro-
organismelor. Conţinutul de oxigen din sol variază în-
tre 10-20 % (Canarache, 1990). Mai mult, atunci când 
conținutul de apă din sol este peste normal, respirația 
solului este scăzută, datorită limitării oxigenului. O 
concentrație ridicată de oxigen afectează respirația ră-
dăcinilor și respirația microbiană. Rata respirației rădă-
cinilor este zero în absența oxigenului și crește având 
valoare maximă la 10-15% pentru diferite ecosisteme 
forestiere (Luo & Zhou, 2006).

4.4. Azotul
Nutrienţii din sol, în special disponibilitatea azotului, 
reprezintă unul din cei mai importanţi factori ce con-
tribuie la creşterea productivităţii primare nete din 
ecosistemele forestiere. Azotul este elementul nutritiv 
din sol, folosit majoritar la formarea creşterilor vege-
tative şi în alcătuirea plantelor. Mai mult de 95% din 
azot din sol se află legat în materia organică, iar 50% 
se află în orizontul de humus (Târziu et al, 2006). Di-
rect, azotul influențează respirația solului pe mai multe 
căi. Un conținut ridicat în țesuturi este de obicei asoci-
at cu un conținut ridicat de proteină. Un conținut ridi-
cat de azot este în general asociat cu o rata de creștere 
mare, conducând la o creștere ridicată a fluxurilor de 
CO2 din sol, prin stimularea creşterii rădăcinilor (Zong 
et al, 2015). Diferențele de disponibilitate a azotului 
de-a lungul unei zone poate modifica rata respirației 
rădăcinilor. Azotul afectează descompunerea litierei și 
indirect respirația heterotrofă, după un model complex. 
Creşterea azotului elementar va duce la o multiplicare a 
microorganismele, ca de exemplu a bacteriilor fixatoa-
re de azot, ce produc succesiv aminizarea proteinelor, 
amonificarea aminoacizilor şi nitrificarea amoniului 
(Târziu et al, 2006). Descompunerea litierei este sporită 
de o disponibilitate ridicată a azotului. În plus, azotul 
afectează indirect respiratia solului prin producția eco-
sistemelor, prin faptul că un plus de azot stimulează 
producția primară a plantelor ceea ce va contribui la 
creşterea substratului pentru respirația solului.

4.5. Textura
Compoziţia granulometrică sau textura solului este 
dată de raportul de participare a diferitelor fracţiuni 
granulometrice (nisip, praf, argilă) având un rol impor-
tant în asigurarea condiţiilor de aeraţie şi a drenajului 
intern (Târziu et al, 2006). Mai mult, aceasta este legată 
de porozitatea solului, ceea ce determină capacitatea de 
aprovizionare cu apă, mișcarea apei și difuzia gazului 
din sol și pe termen lung, fertilitatea. Putem afirma că 
textura solului influențează dezvoltarea sistemului de 
rădăcini și deci indirect respirația solului. În general, 
creșterea rădăcinilor este încetinită în solurile cu tex-
tură grosieră (nisipoase) decât în cele cu textură fină, 
printr-o fertilitate scăzută, conductivitate hidraulică 
scăzută nesaturată și o scăzută capacitate de reținere a 
apei (Luo & Zhou, 2006). Textura solului afectează vite-
za de reproducere a microbilor şi creşterea bacteriilor şi 
fungilor prin furnizarea cu aer şi umiditate, contribu-
ind astfel la formarea de CO2 (Rastogi et al, 2003).

4.6. pH-ul
Reacţia solului (pH-ul) influenţează descompunerea 
resturilor organice, dar şi biocenoza internă. De exem-
plu, bacteriile se dezvoltă în condiţii favorabile la un pH 
cuprins între 6 şi 8. În plus componenta microbioceno-
zelor din sol determină rapiditatea, tipul de descom-
punere şi resinteza resturilor organice. În plus, pH-ul 
solului reglează reacțiile chimice de multiplicare a en-
zimelor din microorganisme. Astfel pH-ul, are un efect 
asupra creșterii și prolificității microbilor din sol la fel 
și indirect asupra respirației solului (Rastogi et al, 2003). 
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Solurile cu pH 3.0 produc de la 2 la 12 ori mai puțin 
CO2 decât solurile cu ph 4.0, având un efect advers, pH 
scăzut asupra activității microbilor din sol. Producția 
de CO2 de obicei, crește cu pH-ul atunci când pH-ul 
este <7 și scade când pH >7. Emisiile de CO2 scad cu 18% 
la un pH=8.7 și cu 83% la pH=10.0, comparativ cu un 
pH=7.0. Alți autori au găsit că valorile pH-ului în primii 
10 cm se corelează negativ cu fluxul de CO2 din sol, re-
prezentând doar 34% din variația fluxului de CO2 din 
sol. Solurile forestiere sunt în general soluri slab acide 
sau acide, speciile forestiere având o intoleranţă faţă de 
reacţiile puternic alcaline. Astfel optimul de vegetaţie 
se realizează într-un interval de pH mai restrâns, între 
4-7 (Luo & Zhou, 2006).

4.7. Interacțiunile între diferiţi factori
Întrucât este foarte greu de cuantificat influenţa în parte 
a fiecărui factor ce influenţează fluxurile de CO2 din sol, 
o imagine unitară a influenţei combinate a diferiţilor fac-
tori este mai plauzibilă. Aşadar, respirația solului adesea 
este afectată de factori multipli, prin care este dificil de a 
separa interacțiunile lor. Respirația solului, precum mul-
te alte procese fiziologice ale plantelor și microbilor, de 
obicei răspund cel mai mult la factorul limită. Respirația 
solului nu este sensibilă la umiditate atunci când tem-
peratura <50 C dar mult mai bine la temperaturi ridicate 
(10-200). Similar, respirația solului nu este sensibilă la 
temperatură atunci când umiditatea este foarte scăzu-
tă (<7.5%), dar răspunde bine atunci când umiditatea 
este între 10-25% (Luo & Zhou, 2006). Atunci când cei 
doi factori nu au valori extreme, cei doi interacționează 
influențând respirația solului și împreună aduc un aport 
important asupra variabilității observate în teren. Alți 
factori pot interacționa cu temperatura și umiditatea 
asupra respirației solului. De exemplu, Vanhala (2002) 
a evaluat efectele temperaturii, umidității și pH-ului 
asupra variației sezoniere a respirației solului din pădu-
re. Respirația solului este reglată de umiditatea și pH-ul 
atunci când rata respirației este măsurată la o tempera-
tura constantă (140 C). Atunci când conținutul de umi-
ditate este păstrat constant la 60% din capacitatea de 
apă în câmp, respirația solului este controlat cel mult de 
conținutul de materie organică și pH.

5. Metode de determinare a fluxului de 
CO2 din sol
Una din cele mai importante probleme în înțelegerea 
proceselor și factorilor care direcționează fluxul de 
CO2 din sol este determinarea cu acuratețe a acestuia. 
Fără determinări precise nu este posibilă colectarea de 
date cantitative corecte și nici evaluar ea obiectivă a 
intensității fluxului de CO2 din ecosistemele forestire 
și nu numai. Mai mult de atât, determinarea fluxului 
de CO2 din sol este un subiect intens investigat datorită 
potențialului și totodată controversatului său rol în am-
plificarea încălzirii globale (Heinemeyer A. & McNama-
ra N.P, 2011) . Pentru a face față provocărilor legate de 
măsurarea fluxului de CO2 la suprafața solului s-au dez-
voltat și utilizat diferite metode. Cele mai des folosite 
sunt metodele ce asigură măsurarea directă a fluxului 

de CO2 de la suprafața solului în interiorul unei camere 
de suprafață și volum cunoscut. Dacă în interiorul came-
rei există o circulație a aerului metoda este considerată 
dinamică, dar dacă nu există metoda este considerată 
statică. Metodele dinamice permit circulația aerului în-
tre cameră și senzorul de determinare care va măsura 
concentrația de CO2 după o perioadă de timp. Dintre 
acestea cea mai des folosită metodă este metoda came-
rei dinamice închise care operează într-un sistem com-
plet închis la suprafața solului, iar concentrația de CO2 
este determinată de-a lungul unei perioade scurte de 
timp. O altă metodă folosită este metoda camerei dina-
micii deschise care măsoară modificările concentrației 
de CO2 între aerul care intră și cel care iese din cameră. 
Metoda camerei statice închise implică izolarea unui 
volum din atmosfera de la suprafața solului pentru o 
perioadă de timp, captarea CO2 în soluții alcaline și ul-
terior determinarea acestuia (Pumpanen et al. 2004). 
Acest tip de camere se folosesc cu precădere în terenuri 
mlăștinoase sau la altitudini mari unde activitatea bio-
logică este foarte redusă (Heinemeyer A. & McNamara 
N.P, 2011). Concentrația de CO2 poate fi determinată 
prin extragerea unor probe de aer la diferite intervale 
de timp și analiza acestora prin gaz cromatografie sau 
folosirea unor sensori în infraroșu cu înregistrare con-
tinuă, în funcție de specificațiile producătorului.

6. Concluzii
Considerăm că este necesară monitorizarea fluxului de 
CO2 de la nivelul solului și implicit din ecosistemele fo-
restiere cu scopul de a găsi modalități de stocare a car-
bonului în sol și totodată de a vedea implicațiile mana-
gementului forestier asupra acestuia. Ținând seama de 
faptul că acest proces este influențat de o multitudine 
de factori, sunt necesare studii pe termen mediu și lung 
care să lămurească și totodată să creeze acele scenarii 
privind dinamica fluxului de CO2. Pentru aceasta este 
necesară obținerea unor date veridice cu ajutorul unor 
metode mereu îmbunătățite și aparate performante.
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Abstract
The carbon dioxide flux from forest soils: concept, features and methods of determining
The aim of this paper is to present few issues about soil CO2 flux, part of the global carbon circuit of forest 
ecosystems. The need to knowledge the CO2 flux in forest soils from global climate change and mitigate its 
consequences. The CO2 flux is affected by a lot of factors, such as temperature, moisture, texture, pH, etc. These 
factors are difficult to quantify separately. The methods require direct measurement of CO2 flux from soil sur-
face within a respiration chamber of known volume and surface. Using the properly methodology, including 
performance equipment is particularly important for comparing results between different studies. Also, deter-
mine and analyze data in different forest ecosystems for a long period is required.
Keywords: forest ecosystems, soil, carbon, flux, respiration chambers
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Biomasa forestieră lemnoasă – un potențial 
energetic nefolosit încă pe deplin de România

MIHAI FLORIN IONESCU

Biomasa lemnoasă, rezultată ca urmare a exploatării 
forestiere şi prelucrării primare a lemnului, reprezintă 
o resursă utilizată în producţia de energie în Uniunea 
Europeană, aprovizionarea fiind organizată cu res-
pectarea recomandărilor Comisiei Europene, conform 
COM(2005)628 şi COM(2006)302. Această resursă 
aduce valoare adăugată ca urmare a folosirii deşeurilor 
lemnoase pentru generarea energiei electrice şi termice, 
îndepărtarea din pădure a acestor produse şi utilizarea 
acestora, contribuind la igenizarea şi regenerarea mai 
rapidă a pădurii pe de o parte, precum şi la diminuarea 
riscului de poluare prin mai buna gestionare şi utilizare 
a deşeurilor lemnoase (ex.rumeguş).
În anul 2008, Comisia Europeană a lansat un plan de acţi-
une pentru promovarea şi utilizarea surselor regenerabile 
de energie (Directiva RES). Obiectivul principal este ca, 
până în anul 2020, 20% din consumul total de energie 
al UE să fie asigurat din surse regenerabile de energie. 
Fiecare stat membru al UE are obiective specifice în sco-
pul îndeplinirii acestui deziderat.
Ţările nordice (Finlanda, Suedia, Norvegia) precum şi 
ţări ca Germania şi Austria sunt ţari care au realizat 
modele de afaceri de succes în domeniul bioenergiei.

Austria
“Pădurile din Austria acoperă o suprafaţă de 3.960.000 
hectare, ceea ce reprezintă 47,2% din totalul suprafeţei 
terestre a Austriei. Circa 82% din aceste păduri se află 
în proprietate privată. O creştere acută a cererii de lemn 
din partea industiei austriece, şi în special creşterea so-
licitărilor de lemn pentru a fi utilizat ca şi combustibil 
de catre operatorii de centrale cu funcţionare cu bio-
masă, au dus la transformarea fundamentală a pieţei 
de material lemnos, de la o piaţă a cumpărătorilor spre 
o piaţă a vânzătorilor. Consumul final de energie pro-
venită din biocombustibili solizi a crescut de la 147 PJ 
în 2007 la 174 PJ în 2012. Consumul de aşchii de lemn 
(lemn tocat) a crescut constant începând din prima eta-
pă a anilor ’80. In anul 2012 consumul de aşchii de lemn 
a fost de 80 PJ, depăşind consumul de buşteni ce a atins 
nivelul de 70 PJ. Piaţa de peleţi, s-a dezvoltat până în 
2006 la o rată anuală de creştere de 30-40%.

Referitor la tehnologiile de recoltare a materialului lem-
nos în ultimii ani au fost dezvoltate mai multe tehnolo-
gii în funcţie de zona forestieră, de gradul de înclinare a 
terenului şi de condiţiile solului, dar şi de dimensiunea 
buştenilor şi de tipul de lemn astfel încât exploatarea 
pădurilor să fie fezabilă şi rezonabilă din punct de ve-
dere economic. Colectarea materialului lemnos se face 
cu următoarele utilaje: remorcă forestieră de tractor şi 
tractor cu troliu, funicular antrenat de un camion cu 
turn mobil, macara cu cablu cu turn mobil, forwarder.
Tocarea biomasei forestiere se face cu diferite tipuri de 
tocătoare fixe sau mobile iar costurile procesului de toca-
re scad direct proporţional cu dimensiunea tocătorului. 
Tocătoarele de talie mică sunt folosite de către fermieri şi 
proprietari de pădure pentru producţia de aşchii pentru 
folosinţa proprie dar şi pentru a furniza aşchii de lemn 
către sistemele centralizate de alimentare cu căldură.
Aşchiile de lemn sau produsele secundare ale gaterelor 
(rumeguşul) sau cele obţinute, prin tocare, ca bucăţi lem-
noase de mici dimensiuni şi din reziduuri de la buşteni pot 
constituii combustibil lemons. Deoarece conţinutul de apă 
limitează stabilitatea depozitării, este necesară o fază de 
uscare de mai multe luni. Conform standardului austriac 
ÖNORM M7133, tocătura de lemn cu un conţinut de apă 
de până la 30% este conformă pentru depozitare.”

Finlanda
“Suprafaţa acoperită cu păduri a Finlandei este de apro-
ximativ 23.000.000 hectare (76% din suprafaţa ţării) 
fiind cea mai vastă din Europa. Conform primului in-
ventar naţional

Fig. 1: Centru logistic biomasă Raabtal  
(http://www.biomassehof-stmk.at)

Biomasa forestieră
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forestier (1921-1924), volumul total de materie lemnoa-
să vie era de 1.588 miloane mc, iar cea mai recentă esti-
mare bazată pe ultimul inventar este de 2.206 milioane 
mc. Media anuală a recoltărilor totale a fost de 69 mili-
oane mc pentru anii 2005-2010. Distribuţia speciilor de 
arbori în cadrul pădurilor finlandeze este următoarea: 
pin – 50%, molid norvegian – 30%, restul (20%) fiind 
foioase, în special mesteacăn.
In Finlanda pădurile sunt deţinute în principal de către 
persoane private sau familii (aprox 60%), restul fiind 
proprietate de stat (26%) şi proprietate industrială pri-
vată sau alte tipuri de proprietate. In mod obişnuit, pro-
prietăţiile forestiere finlandeze sunt mici. Numărul to-
tal al proprietarilor privaţi (familii şi persoane private) 
este de aproximativ 632.000 de proprietari, incluzand 
si asociaţii de proprietari.
Finlanda ţinteşte să sporească procentul său de valori-
ficare a surselor regenerabile de energie raportat la con-
sumul de energie, de la 28% în prezent, la 38% până în 
2020. Aceasta înseamnă o creştere substanţială a utili-
zării combustibililor pe bază de lemn; folosirea aşchilor 
de lemn va trebuii să crească de la 6 milioane mc la 13,5 
milioane mc. Aproximativ 25% din energia folosită de 
Finlanda provine din combustibili lemnoşi depăşiind 
uşor sursele de păcură (vezi figura.2).

Fig.2: Consumul de energie în funcție de sursele de energie în Finlanda 
(sursa: Forest.fi)

Lemnul este de asemenea utilizat din ce în ce mai mult 
şi în gospodării, atât în zonele rurale cât şi în centrele cu 
populaţie mare, în special la încălzire, fie în sistem indi-
vidual de încălzire pentru case unifamiliale sau în sis-
tem centralizat (centrale termice de cartier sau centrale 
pentru alte amplasamente). Finlanda este lider mon-
dial în privinţa energiei produse în cogenerare (CHP), 
cu nivele ridicate de dezvoltare a termoficării urbane 
(DH), a centralelor de cogenerare industrială bazate pe 
utilizarea biocombustibililor. De exemplu, în provincia 
Karelia de Nord, 70% din întreaga energie consumată 
provine din lemn.
In figura.2 se arată ponderea diferitelor tipuri de bio-
combustibili solizi precum (tocătura lemn, tocătură 
industrială, rumeguş, coajă, altele, peleţi sau brichete 
lemn)

Fig. 3: Consumul de biocombustibil pe bază de lemn solid pentru încăl-
zire și electrocentrale în 2012

În Finlanda, cca 70% din reziduurile de buşteni sunt 
mărunţite la un punct de descărcare pe marginea dru-
mului, în apropierea locului de tăiere a buştenilor. Apro-
ximativ 83% din lemnul de dimensiuni mici şi cca. 10% 
din lemnul rotund de mari dimensiuni din Finlanda a 
fost tocat la margine de drum în 2010 (Kärhä 2011b). 
Mărunţirea se desfășoară la descărcare, utilizând to-
cătoare ataşate tractoarelor (figura.3) în cadrul ope-
raţiunilor mai mici, iar în condiţiile la scară mare din 
Finlanda (figura.4) se folosesc tocătoarele montate pe 
camioane grele sau concasoare (Laitila 2012).

În Finlanda, majoritatea resturilor provenite din tăiere 
(ex. rădaciniile arborilor) sunt tocate fie direct la locaţia 
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centralei sau în terminale, prin utilizarea de concasoare 
grele, adesea staţionare (Kärhä 2011b).
Referitor la transportul biomasei lemnoase s-a dovedit 
că pe distanţe mai scurte de 60 km, transportul cu ca-
mionul a biomasei necompactate şi a tocării acesteia la 
amplasamentul final ar fi cea mai competitivă variantă. 
Pentru distanţe de peste 60 km şi până la 135 km, to-
carea la marginea drumului a biomasei şi transportul 
cu camionul a biomasei tocate ar fi cea mai eficientă op-
ţiune în privinţa costurilor. Pentru distanţe mai mari 
de 135 km până la 165 km cea mai bună variantă ar fi 
următoarea combinaţie: tocarea la marginea drumului 
a biomasei, transportul cu camionul şi pe calea ferată 
până la centrala energetică.

România
Fondul forestier al României are o suprafaţă de 
6.529.000 hectare, reprezentând 27,3% din teritoriul 
ţării. Volumul total pe picior al pădurilor este estimat 
la peste 1.340 milioane mc. Volumul masei lemnoase 
exploatate anual este de aproximativ 18,5 milioane me-
tri cubi.
Structura fondului forestier, în funcţie de formele de 
proprietate, era următoarea în anul 2012:
 » Proprietate publică a Statului = 49,7%
 » Proprietate publică a unităţiilor teritorial adminis-

trative = 15,9%
 » Proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice = 

33,2%
 » Proprietate privată a unităţiilor teritorial adminis-

trative = 1,2%
În România există aproximativ 800.000 proprietari de 
pădure persoane fizice sau membri ai unor forme aso-
ciative de proprietari de pădure (obşti, composesorate, 
asociaţii etc).
O cantitate semnificativă de masă lemnoasă rămâne 
nevalorificată în urma exploatării realizate în parche-
tele forestiere, aceasta fiind formată din crengi, lemn 
subţire, cioate şi rădăcini de copaci, masă lemnoasă 
care în prezent nu are valoare economică fiind conside-
rată deşeu forestier. Extragerea acesteia din pădure este 
generatoare de costuri şi implicit nerentabilă.
Acest deşeu lemnos, care rămâne în pădure nevalorifi-
cat, se situează undeva la 10% din totalul masei lem-
noase exploatate în parchetul forestier, în zona colinară 
şi de deal şi între 20-25% în zona de munte.
La aceste deşeuri din lemn care rămân în pădure se pot 
adăuga şi deşeurile rezultate în urma prelucrării lem-
nului (rumeguş, coaja de lemn, resturi mici de lemn) 
care se pot transforma în peleţi şi brichete din lemn sau 
se pot utiliza direct ca şi combustibil lemnos.
Conform estimării Ministerului Economiei din anul 
2010, prin Planul Naţional de Acţiune în Domeniul 
Energiei din Surse Regenerabile se estimează că apro-
ximativ 3 milioane de metri cubi de deşeuri lemnoase 
ar rezulta anual (echivalentul a 1,8 milioane de tone de 
deşeuri lemnoase) ce ar putea fi folosiţi pentru produce-

rea de energie regenerabilă.
Legislaţia naţională în vigoare ce vizează energia elec-
trică produsă în centrale energetice ce utilizează surse 
regenerabile printre care şi biomasa care provine din 
deşeuri lemnoase este compusă din: Legea 220/2008, 
OUG 88/2011, HG 2293/2004, Legea 647/2011.
Ţinta naţională pentru producţia de energie din surse 
regenerabile este de 24% din consumul final brut în 
anul 2020. Producătorii de energie din surse regenera-
bile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru 
energia electrică produsă şi livrată. Referitor la produ-
cătorii de energie ce intenţionează să utilizeze biomasa 
lemnoasă rezultată din deşeuri forestiere şi din prelu-
crarea primară a lemnului aceştia sunt uşor dezavan-
tajaţi faţă de ceilalaţi producători de energie din surse 
regenerabile prin acordarea unor stimulente mai mici, 
care nu îi incurajează să investească în centralele ce uti-
lizează biomasă. De exemplu există o discrepanţă pri-
vind stimulentele acordate producătorilor de energie 
care utilizează biomasa din culturi energetice (unde se 
acordă 3 certificate verzi pentru fiecare MWh) faţă de 
producătorii de energie care intenţionează să utilizeze 
deşeurile forestiere (numai 2 certificate verzi/ 1 MWh).
Deasemenea costurile de recoltare a deşeurilor lemnoa-
se din pădure precum lemnul subţire, crengile, cioatele 
se dovedesc a fi destul de mari în lipsa unei tehnologii 
adecvate şi în lipsa unei asocieri între proprietarii de 
pădure sau firmele de exploatare în vederea achiziţio-
nării de utilaje pentru extragerea acestor materiale din 
pădure. În acest sens se produce o pierdere potenţială 
prin nevalorificarea întregului material lemons rezul-
tat în urma exploatării forestiere şi prin lăsarea acestor 
resturi în padure se pericliteză şi igenizarea şi regene-
rarea pădurii (mai ales în cazul pădurii de răşinoase, în 
materialul lăsat în pădure ce intră în putefacţie pot apă-
rea diverşi daunători care pot afecta şi arborii sănătoşi). 
Pentru recoltarea acestori deşeuri lemnoase, dar şi pen-
tru recoltarea masei lemnoase destinate industrializă-
rii se pot folosi urmatoarele utilaje (harvester, forwar-
der, funicularele) sau/şi animalele de tracţiune. La mo-
mentul actual nu există o piaţa a deşeurilor forestiere 
deoarece potenţialii ofertanţi(proprietari de pădure/
firme de exploatare) nu au luat în calcul în multe cazuri 
posibilitatea valorificării acestor resurse, iar cererea de 
astfel de resurse se limitează zonal în perimetrul unde 
au fost înfiinţate astfel de centrale energetice sau unde 
există proiecte pentru a dezvolta centrale energetice. 
Distanţa maximă pentru care colectarea acestor deşe-
uri devine eficientă din punct de vedere al costului este 
de aproximativ 100 km de la locaţia centalei energetice.
 În acest sens considerăm că ar fi necesară acordarea 
unor stimulente pentru proprietarii de pădure sau fir-
mele de exploatare care colectează şi deşeurile forestie-
re enunţate şi încheie în acest sens contracte de livrare 
de biomasă lemnoasă cu producătorii de energie din 
biomasă.
Pentru proiectul unei centrale energetice de 15MW este 
nevoie de 160.000 tone de biomasă, din care minimum 
120.000 tone de deşeuri lemnoase. Rezultă la o posibi-
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litate naţională anuală de 1.800.000 tone deşeuri lem-
noase un număr total de 11 investiţii în centrale ener-
getice cu o capacitate instalată de 15 MW.
Mai jos redăm un tabel (sursa Green Energy) reprezen-
tând o analiză comparată pentru sistemul de compen-
sare în cazul biomasei şi preţul final al unui MWh, în 
diferite ţări din UE:

Se observă că şi în cazul acordării a câte 3 certificate 
verzi/ 1 MWh (în cazul biomasei forestiere), preţul 
energiei electrice va fi sub preţul energiei electrice din 
multe state europene.

În concluzie, considerăm că ar fi binevenită măsura de 
subvenţionare a producătorilor de energie ce utilizează 
biomasa prin acordarea a câte 3 certificate verzi, com-
plementar cu acordarea unor subvenţii proprietarilor 
de păduri sau agenţilor economici ce exploatează masa 
lemnoasă, pentru colectarea şi valorificarea resturilor 
lemnoase, de la locul exploatării.
Prin aplicarea acestor măsuri s-ar încuraja utilizarea 
biomasei forestiere ca şi resursă regenerabilă, s-ar crea 
noi locuri de muncă ce aduc valoare adăugată în eco-
nomie şi implicit contribuţii suplimentare la bugetul 
statului; Romania şi-ar atinge astfel mai repede ţinta 
privind utilizarea resurselor regenerabile, dezvoltând şi 
această ramură a biomasei forestiere.
Astfel am lua exemplul unor state dezvoltate care ştiu 
să-şi utlizeze integral resursele, apelând la soluţii cu 
impact negativ mai mic asupra mediului şi mai durabile.

Referinţe şi surse documentare
 » Ghid pentru producerea şi utilizarea bioenergiei la 

nivel local-Be2020+, Metla şi VTT
 » AFO.eu.com
 » Bioenergianeuvoja.fi
 » Adresa APPR – Biomasă
 » Green Energy – Romanian Inovative Biomass Cluster

Abstract
The forestry biomass – an energetic potential not completely used in Romania
Biomass resulting from the forest is considered as green energy and is bringing added value in economy being 
used as fuel for energetic factories and as a heating material. Europe has to produce at least 20% from the total 
produced energy from renewable sources until the year 2020. This article is a comparative study of 3 countries: 
Austria, Finland and Romania regarding the use of forest biomass. In the first 2 countries (Austria, Finland) 
collecting the forest waste and using it for heating and producing energy at large scale (electricity & heating) is 
an activity developed in the last 30-40 years. Even in Romania, the forest waste is traditional used by families 
in the country side as heating source; there are at the moment not so many projects to use the forest waste in 
industrial way to produce renewable energy. According to some studies, in Romania, at least 1.800.000 tones 
of forest waste remain in the forest after operating the harvesting of industrial wood. This forest-waste can be 
used as an important resource of green energy in the next years. At the moment, in Romania, there is not a real 
market for the forest biomass (forest waste).Therefore Romania has to increase the incentives for green energy 
producers and to facilitate the forest-owners to collect the forest waste from the forest in order to develop this 
sector.
Keywords: biomass, green energy, renewable sources, forest waste
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A structural state index for torrent control 
protection works and its relation to specific 

characteristics of the torrent catchment area

ROXANA TESILEANU

1. Introduction
Torrent control protection works safeguard infrastruc-
ture and human settlements against torrential hazards. 
Their social-economic value is therefore high (Marchi et 
al. 2010). Investigating the relation between the struc-
tural state of protection works for torrent control and 
the specific characteristics of the torrent catchment is 
of great importance.
So far, researches regarding the structural state of the-
se works focused mainly on defining and assessing each 
damage type separately, without characterizing the 
overall structural state of the protection works with 
respect to their level of performance in operation (Davi-
descu et al. 2012a). Davidescu et al. (2012a) introduced 
a methodology for assessing the overall effects of the 
most important damage types triggered by torrential 
events at the structural state of torrent control structu-
res. Using data obtained from a countrywide database 
of torrent control protection works containing 3845 hy-
draulic works they defined a structural state index (ŶS) 
for the protection works in use. Field data recording the 
different damage types occurred at protection works 
were collected and weighted by means of multi-criteria 
analysis. Depending on the weight and strength of all 
damages produced by the occurred events, the structu-
ral state index (ŶS) was computed. This paper presents a 
multiple regression model relating the structural state 
index (ŶS) of torrent control structures to characteris-
tics of the torrent catchment area. Such predictive re-
gression models are useful in the design of appropriate 
maintenance strategies for protection works based on 
prioritizing sites for maintenance activities. This priori-
tization is – along with the monitoring of the structural 
state of protection works – one of the two basic compo-
nents of the Romanian management strategy establi-
shed for torrent control protection works (Davidescu et 
al. 2012b, Clinciu et al. 2011). The objective of the pre-
sent study is to investigate which features of the torrent 
catchment area can be considered important controls 
on the structural state index, along with aging.

2. Material and methods
2.1 The study site
The Cris River Basin (part of the Pannonian Plain) has 
an area of 25537 km2, is located between 47°06’ and 
47°47’ N and 20°04’ and 23°09’ E and, includes terri-
tories of two countries: Romania and Hungary. For our 
investigation we selected 48 torrent catchment areas 
located in the upper part of the Romanian Cris River 
Basin in Western Romania (fig. 1), a territory which 
accounts for 14680 km2 of the total area of the basin 
(ANAR, Administratia Nationala Apele Romane). It is 
characterized by a temperate continental climate and 
has a highly heterogeneous topography from high 
mountain peaks (the highest point being Vf. Bihor at 
1849 m a.s.l.), to narrows valleys with varying stream-
bed slopes (from 1% to 8%), forest-covered hills and pla-
ins (the lowest point being at 85 m a.s.l. in the Campia 
Crisului Alb) (Davidescu 2013). Precipitation is usually 
of high intensity, short duration, and large spatial va-
riability highlighted by a strong precipitation gradient 
accentuated with elevation: generally we observe in the 
plains a mean annual rainfall of 500 to 700 mm, and 
over 1400 mm in the highlands.
Torrential rainfalls take place mainly in the summer, 
exhausting the catchment water-holding capacity, ge-
nerating high surface runoff. The mean annual tempe-
rature shows a similar pattern with increasing elevati-
on: from 10 to 11° C in the plains to 2 to 7°C in the 
highlands (Davidescu 2013).

2.2 Selection of predictor variables
Knowing that protection works built within a torrent 
catchment are designed to function together as a pro-
tection network (Suda et al. 2010, p. 2), a mean struc-
tural state index was computed for each catchment tak-
ing into account the state of all protection works built 
within (Davidescu et al. 2012b). Moreover, the protec-
tion works within a catchment are exposed to the same 
climatic regime and similar disposition conditions, 
making the mean structural state index the relevant 
response variable for our analysis.

Corectarea torenţilor
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Following parameters of the torrent catchment were 
considered for each of the 48 sites: catchment area [ha], 
empirically derived hydrological retention at catch-
ment-scale [mm] (Gaspar 1985), stream network length 
[m] and, empirically derived field soil loss at catchment-
scale [t ha-1 y-1] (Gaspar 1985) – a modification of Wis-
chmeier and Smith (1965) erosion equation adapted 
for small forested catchments (Munteanu et al. 1991). 
The two morphometric parameters (catchment area 
and stream network length) were obtained from digi-
tal elevation models derived from 1:5000 topographic 
maps, and the input data for the calculation of the two 
empirically derived parameters (hydrological retention 
and field soil loss at catchment-scale) were obtained us-
ing data from forest management plans.

Fig. 1: The Cris River Basin in Western in Romania (Davidescu 2013) 

The above four catchment parameters were selected as 
predictor variables for the present multiple regression 
analysis according to the theoretical assumption that 
the damaging impact of torrential processes (floods, 
debris flows and debris floods) on torrent control struc-
tures heavily depend on water yield of a catchment and 
its erosivity, and on erodibility of exposed materials 
(soils and construction material of protection work 
structures), enhancing the sediment transfer and de-
position along stream channels (Davidescu et al. 2012b, 
Hewlett 1982, Wilford et al. 2005). The above statement 
is based on the recorded types of structural damages at 
protection works, all being due to erosion and/or high 
flow velocities of water containing a high amount of 
suspended sediment (Davidescu et al. 2012b, Tacnet et 
al. 2012). The water erosivity depends on water volume 
and its velocity (Hewlett 1982), thus indirectly on the 
relief of a catchment, torrential catchments being sub-
ject to high water erosivity. In order to assess the impact 

of water erosivity on the structural state of protection 
works for torrent control we selected catchment area as 
one of our predictor variables, larger catchments pro-
ducing greater volumes of water (Wilford et al. 2005).
The empirically derived hydrological retention at catch-
ment scale is a variable alleviating or exacerbating the 
impact of yielded water volumes according to the aver-
age slope, land-use type, soil texture and Bazin rough-
ness coefficient of a catchment (Gaspar 1985) regulat-
ing both water amount and its velocity, and taking into 
account the erodibility of soil surfaces. Stream network 
length is introduced in the analysis as a predictor vari-
able indicating the availability of stream channels like-
ly to act as venues for sediment transfer and deposition 
around torrent control protection works, being one of 
the two variables used in the calculation of the drain-
age density of a catchment – stream network length 
divided by catchment area (Davidescu 2013, Wilford 
et al. 2005). The empirically derived field soil loss at 
catchment-scale is a variable accounting for the sedi-
ment loss per unit area (Munteanu et al. 1991), highly 
related to both water erosivity and erodibility of the 
soil surface.

2.3 Methods
In order to explore the relation of the mean structural 
state index for torrent control protection works (YS) to 
the four predictor variables selected according to the 
theoretical assumptions presented at point 2.1, we used 
the R environment (R Core Team 2015) to analyze our 
dataset (n=48) in a manner that takes into account the 
problems that affect multiple regression analyses (Mac 
Nally 2000, Quinn and Keough 2002, Crawley 2007): (i) 
the issue of collinearity and interactions between ex-
planatory variables, (ii) the heterogeneity of residuals, 
i.e. curvature in the response to the explanatory varia-
bles, (iii) controversial model selection procedures, and 
(iv) the need of results cross-validation. The next secti-
on presents the way the above problems were addressed 
by the present analysis.
2.3.1 Addressing problems related to multiple re-
gression analysis
1. The issue of collinearity and interactions between expla-

natory variables
The first problem, the one of collinearity, was addressed 
from the beginning on by the careful selection of ex-
planatory variables from a set of potential explanatory 
variables available as presented at point 2.1 (Quinn and 
Keough 2002, Mac Nally 2000). The available database 
for torrent control protection works containing detai-
led information on location and disposition conditions, 
design of the protection works, damaged types recor-
ded and damage causes identified (Davidescu 2012b) is 
an ICAS database and is the main result of the study of 
Davidescu (2011) which could be further used in the es-
tablishment of a monitoring system of torrent control 
protection works. Given this high amount of available 
data, we used our technical understanding of the avai-
lable variables for the a priori selection of relevant va-
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riables that measure different quantities, avoiding the 
introduction of additional collinearity in the analysis 
(i.e. selecting the empirically derived retention at catch-
ment scale without introducing the forest cover per-
centage as it is already included in the computation of 
the retention at catchment scale). As Mac Nally (2000) 
states it “statistical tinkering can never be a substitute 
for intelligent prior selection of independent variables” 
(p. 668), a process that “involves building upon existing 
knowledge and theory” (p. 669).
Another guiding principle in a priori variable selection 
is that variables from natural sciences usually correla-
te with each other, thus, we cannot delete technically 
relevant variables form our dataset only because they 
correlate with other relevant variables. Consciously 
keeping relevant collinear variables into the analysis, 
allows for the introduction of interactions between di-
fferent variables in the analysis. Analyzing the web of 
interactions might reveal the fact that predictor vari-
ables involved in interactions with other predictor va-
riables might gather a higher partial correlation slope 
than predictor variables having a high univariate cor-
relation to the dependent variable (Queen and Keough 
2002). According to the above statement we introduced 
in the process of model selection all two-way interacti-
ons between the four predictor variables presented in 
section 2.1, plus age of the torrent control protection 
works, the final model containing five two-way interac-
tions. This approach is recommended also by Crawley 
(2007).
2. The heterogeneity of residuals
One of the main theoretical assumptions of the linear 
multiple regression analysis is the homogeneity of va-
riance, i.e. a constant variance in the response variable 
to the explanatory variables. Checks of this assumpti-
on can be easily made by means of plotting residuals 
against δi (Quinn and Keough 2002). The process of mo-
del selection used in the present study is built mainly 
around this assumption, discarding those models with 
a curved residuals pattern and selecting the model with 
the least heterogeneity of residuals. The residual plot 
indirectly indicates the extent of the variation explai-
ned by the linear model. Thus, achieving homogeneity 
of variance also identifies the linear model with the hi-
ghest coefficient of determination (R2). In order to ful-
fill this assumption we firstly tried transformations of 
explanatory variables normalizing the relationship of 
each of the five initial predictor variables to the respon-
se variable, subsequently discarding the model because 
the assumption of homogeneity of variance could not 
be fulfilled. Guided by the categorical nature of the res-
ponse variable, we further proceeded by transforming 
the response variable by means of a power transforma-
tion, in order to reduce the relation between mean and 
variance (Quinn and Keough 2002). This step being suc-
cessful, we discarded the terms with low significance 
for the model in order to achieve the maximum number 
of allowed parameters (degrees of freedom df=8, 39), a 
further discarding of terms leading to a reappearance 

of the curvature in the response variable to the expla-
natory variables, invalidating the model.
3. Controversial model selection procedures
Our approach is a response to the problems presented by 
Mac Nally (2000) and Quinn and Keough (2002) regar-
ding the model selection techniques involving forward 
and backward elimination of terms and stepwise se-
lection methods, gathered under the umbrella term of 
sequential model-selection procedures. The underlying 
statement of their critique is that the final model achie-
ved cannot be easily interpreted, disentangling the 
web of correlations and interactions between variables 
being a human task based on researcher̀ s technical 
knowledge about the studied relationships, a conscious 
selection of models containing less “noise” independent 
variables, i.e. less “variables that have little real relati-
onship with the dependent variables” (Mac Nally 2000, 
p. 661). Selection methods based on the level of signi-
ficance of regression coefficients of individual variables, 
the so-called naïve selection method, are also facing 
the anomaly of producing final models with apparently 
high explanatory power (high R2) selecting variables of 
no technical relevance (Mac Nally 2000, p. 659). Care-
ful selection of variables and a close examination of the 
theoretical assumptions at each model selection stage 
increase the chance of producing an interpretable, thus 
useful, final model.
4. The need of results cross-validation
In most cases the parameter estimates included in the 
regression model are computed using the observations 
of only one independent sample and the model fit is eva-
luated using the same observations which delivered the 
information for computing the parameter estimates. 
This leads to an underestimation of the prediction error 
indicated by the residual mean square. This type of bias 
is commonly called over-fitting (Starkweather 2011). 
One way to reduce this bias is to use cross-validation 
methods based on resampling the original data (Moli-
naro et al. 2005, Starkweather 2011). These methods 
divide the original sample in a learning set, containing 
observations used to compute the parameter estimates 
and, a test set, containing observations used to assess 
the prediction error (Kutner et al. 2005, Molinaro et al. 
2005). There are five main cross-validation methods: 
holdout method, v-fold cross-validation, leave-one-out 
cross-validation (LOOCV), Monte-Carlo cross-valida-
tion (MCCV) and the 632+ Bootstrap (Molinaro et al. 
2005). For the present study a v – fold cross-validation 
(v=10) was undertaken. This type of method partitions 
the dataset in v parts of near-equal size, then it ran-
domly assigns the n observations to the v parts. One 
of the parts is the test set and the other (v-1) parts are 
forming the learning set. Thus, when v=10, we have 10 
parts, of which 9 are compounding the learning set and 
1 part is the test set. At each of the 10 subsequent folds, 
the test set is subsequently one of the 10 parts. Thus, 
each of the n observations is assigned once to one of the 
v test sets. The prediction error is assessed for each of 
the v folds and averaged across v (Molinaro et al. 2005).
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3. Calculation
3.1 Fitting the regression model
Data coming from the field of natural sciences often 
confront us with the issue of heterogeneity of variances. 
Usually, transforming the predictor variables helps in 
turning them constant over the X space, as required by 
the theory of linear multiple regression analysis (Quinn 
and Keough 2002). For our dataset though, this solu-
tion has been of little help. Although our outcome vari-
able is continuous, it actually describes the structural 
state of torrent control protection works, taking values 
between 0 for very damaged, and 100 for not at all dam-
aged, having thus, a categorical meaning. In such cases 
it is recommended to use the power transformation of 
the outcome variable, in order to reduce the relation be-
tween mean and variance and, with it, the curvature of 
residuals (Quinn and Keough 2002). The above recom-
mendation fixed the problem of variance heterogene-
ity, our predictive regression model having a  trans-
formed response variable:
( YS)i =β0 + β1(age)i + β2(area)i + β3(network)i + β4(area)i x 
(erosion)i + β5(age)i x (area)i + β6(network)i x (erosion)i + 
β7(age)i x (retention)i + β8(age)i x (erosion)i + ε i

The fitted model with n=48 was obtained using the lm 
function of the MASS library of the statistical package 
R (Venable and Ripley 2002). The multiple R2 measured 
0.6811, the adjusted R2 measured 0.6157 and the mean 
square error (MSE) was 0.14. The model had an F=10.41 
at df= 8, 39 with a P<0.0001. We arrived at this model 
in an iterative model assessment process, starting with 
a large number of variables p=15 (the 4 parameters pre-
sented at point 2.1 plus age of protection works and, 
all their two-way interactions), in order to prune it as 
much as possible while paying attention at the residual 
plots, monitoring the variance behavior. We stopped at 
the smallest number of parameters for which the pre-
dictive model guarded its residual variance constant.

Term Coefficient (standard error) MS
Intercept 9.983e+00 (1.004e-01) -

Age -1.171e-01 (4.783e-02) 1.80
Area -6.142e-03 (1.985e-03) 4.21

Network 1.937e-04 (5.683e-05) 0.26
(area)x(erosion) 1.195e-03 (4.153e-04) 0.01

(age)x(area) -8.514e-05 (2.865e-05) 2.28
(network)x(erosion) -3.372e-05 (1.064e-05) 2.02

(age)x(retention) 7.121e-03 (3.032e-03) 0.48
(age)x(erosion) 8.045e-03 (3.811e-03) 0.62

Table 1: Coefficients of model terms with standard errors in the pa-
rentheses and their mean square from the ANOVA.

3.2 Simple slopes for Ys on age of protection 
works at different levels of catchment’s area, 
retention and erosion
The theory of multiple linear regression offers beyond 
all constrains, the opportunity of measuring the total 
effect of a variable by means of the simple slope analy-
sis. The basic idea of simple slopes is that the regression 

coefficient of a variable, i.e. its partial slope, measures 
only a part of the effect of a variable on the response 
function. The other part of the effect of a variable ex-
plained by the model is in the interaction terms con-
taining the variable. In order to investigate the total ef-
fect of aging of protection works on the response func-
tion Ys, the simple slope of age of protection works is 
determined using the simple regression equation for Ys 
on age of protection works (Quinn and Keough 2002):
( ŶS)i= (age) i [b1 + b5(area) i  + b7(retention) i  + 
b8(erosion) i] + [b0 + b2(area) i + b3(network) i + b4(area) i 
x (erosion) i + b6(network) i x (erosion) i]

According to the above equation, the simple slope for Ys 
on age of the protection works for specific values of area, 
retention and erosion is: [b1 + b5(area) i + b7(retention) i 
+ b8(erosion) i].
Values for the simple slope for Ŷs on age are obtained 
by substituting values for area, retention and erosion 
into the equation for the simple slope. Usually, the rec-
ommended values for the substitution are the variables 
mean and the variables mean plus/minus their stan-
dard deviation (Quinn and Keough 2002). In the case of 
area, we added the median too, as it better represented 
the center of the distribution of sampled areas.
 Thus, following values are used for the substitution:
mean(area) i = 235.73 and 
mean(area) i + sdarea= 235.73 + 436.405
median(area) i = 29.05
mean(retention) i = 9.108 and 
mean(retention) i ± sdretention= 9.108 ± 3.401
mean(erosion) i = 5.248 and 
mean(erosion) i ± sderosion= 5.248 ± 2.899
Following variable combinations were used for the in-
vestigation of the relationship of Ys on age of protection 
works at different levels of the moderator variables (i.e. 
area, retention, erosion) by substituting in the simple 
regression equation of the form ( ŶS)i= age[b1 + b5(area) 

i + b7(retention)i + b8(erosion) i] + 10.00 :
 » area is set low (median), retention and erosion equal 

their means
 » area is set low (median), retention is set high 

(mean+sd), erosion is set low (mean-sd)
 » area is set low (median), retention is set low (mean-

sd), erosion is set high (mean+sd)
 » area is set high (mean + sd), retention and erosion 

equal their means
 » area is set high (mean + sd), retention is set high 

(mean+sd), erosion is set low (mean-sd)
 » area is set high (mean + sd), retention is set low 

(mean-sd), erosion is set high (mean+sd)
 » area is set mean, retention and erosion equal their 

means
 » area is set mean, retention is set high (mean+sd), ero-

sion is set low (mean-sd)
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 » area is set mean, retention is set low (mean-sd), ero-
sion is set high (mean+sd).

The intercept is set at 10.00 because the structural state 
index Ŷs equals 10.00 at the moment when the pro-
tection works are put into operation.
The simple regression equations were:
Eq (1): ( ŶS)i=(age) i x (-0.0125) + 10.00
Eq(2): ( ŶS)i = (age) i x (-0.0116) + 10.00
Eq(3): ( ŶS)i = (age) i x (-0.0134) + 10.00
Eq(4): ( ŶS)i = (age) i x (-0.0672) + 10.00
Eq(5): ( ŶS)i = (age) i x (-0.0663) + 10.00
Eq(6): ( ŶS)i = (age) i x (-0.0681) + 10.00
Eq(7): ( ŶS)i = (age) i x (-0.030) + 10.00
Eq(8): ( ŶS)i = (age) i x (-0.0292) + 10.00
Eq(9): ( ŶS)i = (age) i x (-0.0310) + 10.00

Fig. 2: Simple relationship between Ys and Age at different levels of 
area, retention and erosion

3.3 Internal model validation
The accuracy of model predictions can be measured 
internally or externally (Maindonald and Braun 2010, 
Kutner et al. 2005). Internally if no independent data 
exist on which the accuracy can be tested and resam-
pling techniques are used in order to simulate new data, 
and, externally if new data are available and the ge-
neralizability of the model can be assessed using data 
from multiple locations (Maindonald and Braun 2010, 
Kutner et al. 2005). As no independent data are avai-
lable for the studied catchment at the present moment, 
an internal model validation method was opted for. 
Due to these considerations, a 10-fold cross-validation 
was performed using the CVlm function of the DAAG 
library of the statistical package R (Maindonald and 
Braun 2014). According to this procedure, the overall 
cross-validation mean square error (MSE) of the regres-
sion model is 0.201, indicating an over-fitting bias of 
0.061. It should be stated at this point that internal va-
lidation methods preserve the sampling bias (Maindo-
nald and Braun 2010, p. 189), thus, the prediction error 
will be different if we predict response values for data 
points sampled with a different sampling bias, i.e. di-
fferent experimental settings. If we wish to extrapolate 
beyond the studied settings, external validation should 
be undertaken first, in order to check the generalizabi-
lity degree of the predictive model.

4. Results and discussion
Catchment area has always been considered an im-
portant variable for distinguishing between stream-
flow behaviors. The streamflow of small catchments 
is controlled differently by the same variables as the 
streamflow of large catchments (Chang 2006). It is 
thus natural that protection works deteriorate differ-
ently, according to the catchment size, being exposed 
to different streamflow behaviors. The damages at pro-
tection works for torrent control in small catchments 
are generally caused by the water erosivity due to the 
torrential processes occurred on steeper land slopes 
and on streambed substrate compositions composed 
mainly of gravel, cobble and boulders. On the other 
hand, in larger downstream catchments the stream-
bed substrate compositions are increasingly being the 
subject of fine-grained sediment input (silt and clay), a 
natural process that might be exacerbated by human 
activities like the conversion of natural tall-grass prai-
ries and riparian forests to agricultural land (Zaimes 
and Schultz 2011). Also, large catchments produce 
greater volumes of water, which increase the erodibil-
ity of control structures. This explains why the struc-
tural state of protection works of large catchments de-
teriorated at a quicker pace than the state of protection 
works of smaller catchments. It appears that indepen-
dently of the erosion level, protection works of larger 
catchments are exposed to a higher stress translated 
in accelerated deterioration. This fact could indicate 
that the erosion index used doesn’t take into account 
the anthropogenic input of fine-grained sediment, so 
probably the erosion indexes for the large catchments 
are underestimated. Due to the performed simple 
slope analysis, the multiple regression model identified 
though the difference in the change with aging in the 
state of protection works for different area and erosion 
levels.
The simple slope analysis conducted on the catch-
ments of the Cris River Basin for Ys on age of protec-
tion works at different levels of catchment’s area, re-
tention and erosion, showed it is not possible to trans-
fer results from small catchments to large catchments 
within a basin. The three upper equations in fig. 1 (Eq 
2, Eq 1, Eq 3) indicate that in small catchments the 
structural state of protection works deteriorates more 
slowly than in medium-sized and large catchments. 
On the other hand, in larger catchments (Eq 5, Eq 4, 
Eq 6) the protection works for torrent control are en-
dangered even at high retention levels. All protection 
works, independently of area, are affected in the same 
way by an eventual reduction from high to medium 
in retention, i.e. register the same difference in slope  
( slope=9e-04) for a switch from Eq 2 to Eq 1, from Eq 
5 to Eq 4, and from Eq 8 to Eq 7. The same happens 
for a reduction in retention from medium to low, al-
though the difference in slope is larger ( slope=18e-04) 
(switch from Eq 1 to Eq 3, from Eq 4 to Eq 6 and for 
Eq 7 to Eq 9). Measures of erosion control might al-
leviate this situation. Erosion and retention showed 



Anul XX | Nr. 36 | 2015

95

a strong theoretical negative correlation, in practice 
though, the two parameters might not always be cor-
related at such a high degree. A barren compact rock 
doesn’t possess a high retention, still it doesn’t erode 
as quickly as a grass-covered soil bulk having a higher 
retention but facing a higher erosion hazard. The two 
parameters (retention and erosion index) evaluate dif-
ferent phenomena and it should be avoided to compute 
them with the same input parameters, as it will end up 
in a strong negative correlation, and erosion is not the 
inverse of retention.
The three middle equations in fig. 1 (Eq 8, Eq 7, Eq 9) 
indicate that the protection works of mean-sized catch-
ments deteriorate (independently of retention and ero-
sion) quicker than small catchments, and, slower than 
large catchments.

5. Conclusions
Multiple linear regression models are a powerful tool 
for investigating the web of variable interactions com-
monly found in datasets coming from the field of natu-
ral sciences. The deterioration with time of the struc-
tural state of torrent control protection works at diffe-
rent levels of catchment’s area, retention and erosion 
analyzed by means of the simple slope analysis offers 
results that can be further used to design appropriate 
maintenance strategies for torrent control protection 
works based on prioritizing sites for maintenance ac-
tivities. The present study represents pioneer work in 
the field of assessment of protection works for torrent 
control, relating the structural state index to the spe-
cific characteristics of the catchment area. It opens 
new opportunities in the field of torrential hazards 
assessment improving the understanding of the relati-
on between the state of the torrent control protection 
works (characterized by high social-economic value ge-
nerated by the protection of infrastructure and human 
settlements) and, the features of the natural setting in 
which they are located.
In future work we will further investigate the present 
topic in a multi-site analysis, introducing new variables 
like data on streambed substrate composition, stream-
bed slope and streambed width in order to determine 
the bias in the erosion index and to improve the gene-
ralizability degree of the predictive model.
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Abstract
A structural state index for torrent control protection works and its relation to specific characteris-
tics of the torrent catchment area
Torrent control protection works safeguard infrastructure and human settlements against torrential hazards. 
Their social-economic value is therefore high. Investigating the relation between the structural state of protec-
tion works for torrent control and the specific characteristics of the torrent catchment is of great importance. 
The present study addresses this topic by means of a multiple regression analysis having as response variable 
the structural state index of protection works (YS) developed by Davidescu et al. (2012a/b?) and, as predictor 
variables the age of protection works and four catchment specific characteristics: area, network length and, 
the index of retention and of erosion. The objective of the present study is thus to investigate which features of 
the torrent catchment can be considered important controls on the structural state index YS, along with aging. 
As two-way interactions between variables were included in the regression model, a simple slope analysis for 
Ys on age of protection works at different levels of catchment’s area, retention and erosion was conducted. The 
results of the simple slope analysis showed that the structural state of protection works for torrent control de-
teriorates at a quicker pace in large-sized catchments than in small – and mean-sized catchments. This results 
independently of the erosion and retention levels. Thus, protection works of larger catchments are exposed 
to a higher stress translated in accelerated deterioration. The simple slope equation of Ys on age of protection 
works can also be used to assess the lifecycle of torrent control protection works in catchments were no such 
structures have been built yet. We showed in an application how this can be made. The results of the present 
study open new opportunities in the field of torrential hazards assessment improving the understanding of the 
relation between the state of torrent control protection works and the features of the natural setting in which 
they are located.
Keywords: structural state of torrent control protection works, multiple regression analysis, simple slope 
analysis, catchment characteristics
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Cercetări privind contribuţia drumurilor forestiere 
la dezvoltarea turismului  

în zona montană a Carpaţilor Meridionali

VIOREL POPOVICI

1. Introducere*

Noile dimensiuni ale vieții contemporane, ca și dina-
mismul lor, generate de revoluția tehnico-științifică, 
prefigurează cu suficientă certitudine un nou cadru de 
viață pentru societatea viitoare, punând de pe acum în 
evidență faptul că omenirea va fi confruntată cu proble-
me mai complexe comparative cu cele de azi. Astfel se 
așteaptă ca în cele mai multe dintre sectoarele din do-
meniul economic și social, să se creeze mutații structu-
ral esențiale în cadrul și modul de viață al societății, în-
vederând, în acest fel, ocupații, preocupări și necesități 
cu totul noi, decurgând din procesele și fenomenele care 
se află într-o continuă expansiune în societatea noastră 
contemporană. Un astfel de fenomen, conturat cu mai 
multă pregnanță în zilele noastre și cu largi posibilități 
de dezvoltare în viitor, îl reprezintă și turismul.
Ridicarea continuă a calității produselor românești la 
nivelul exigențelor mereu crescânde ale pieței turistice 
interne și externe, dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
turistice și a infrastructurii tehnice aferente, în prin-
cipalele zone turistice ale țării, lărgirea ariei geogra-
fice internaționale a turismului românesc și creșterea 
eficienței economice a întregii activități turistice, asi-
gurarea odihnei și tratamentelor balneo-medicale a 
populației țării noastre sunt probleme de importanță 
deosebită pentru promovarea turismului românesc în 
strânsă concordanță cu planificarea întregii activități 
economice și sociale din țara noastră.
Valorificarea tuturor resurselor pe care le oferă bogatul 
patrimoniu turistic al României contribuie la dezvol-
tarea tuturor destinațiilor turistice potențiale de pe 
întreg cuprinsul țării și creează noi posibilități de mul-
tiplicare a activității economice și sociale, și de armoni-
oasă distribuire teritorială a acesteia.
Subordonat acestor dorințe de mare amploare, progre-
sul industriei turismului necesită un program com-
plex de cercetare și dezvoltare, capabil să valorifice pe 
deplin concepțiile noi, care vor orienta timpul liber al 

* Informațiile folosite în articol datează din anul 1990

populației în perspectiva deceniilor viitoare. Progra-
marea dezvoltării turismului se va realiza în strânsă 
concordanță cu dezvoltarea tuturor sectoarelor eco-
nomiei naționale, care furnizează în mod direct sau 
mijlocit elementele componente ale produselor turis-
tice românești, printr-o conlucrare armonioasă a unui 
număr important de specialiști având cele mai diver-
se profile. Luarea în considerare și studierea atentă și 
aprofundată a evoluției fenomenului turistic sub toate 
aspectele sale este o necesitate vitală a zilelor noastre.

1.1 Funcțiile pădurii și rețeaua de drumuri 
forestiere
Pădurile, prin suprafața pe care o ocupă și prin modul 
lor de răspândire, constituie un fundal permanent al 
peisajului românesc în zona de deal și de munte și, îm-
preună cu litoralul, reprezintă ansamblul turistic natu-
ral cel mai important din țara noastră.
O dată cu dezvoltarea vertiginoasă a economiei țării 
și concentrării populației în mari centre urbane, 
importanța pădurii pentru societate și pentru turism 
în special a căpătat noi valențe, pădurea nemaifiind pri-
vită astăzi exclusiv ca o sursă de materie primă pentru 
cerințele economiei, ci și ca mediul principal de recreere 
în aer liber. Ca urmare a acțiunii de zonare funcțională 
a pădurilor, peste 150.000 ha au fost încadrate ca pă-
duri cu rol principal de agrement, peste 45.000 ha au 
fost delimitate ca rezervații științifice și monumente 
ale naturii și circa 260.000 ha din suprafața pădurilor 
de interes social, amplasate cu precădere de-a lungul 
șoselelor de interes turistic național și internațional 
sau situate în apropierea unor centre intens frecven-
tate de turiști au fost destinate protecției peisajului. 
Dezvoltarea turismului în țara noastră solicită mărirea 
suprafețelor actuale destinate scopurilor turistice și 
de agrement, ceea ce impune găsirea unor mijloace cât 
mai adecvate de armonizare a intereselor producției de 
lemn cu cele ale turismului.
Accesibilitatea pădurilor este asigurată, în principal, de 
rețeaua de drumuri forestiere, care totalizează peste 
26.500 km. Deși au fost construite pentru nevoile gos-

Drumuri forestiere
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podăririi pădurilor, drumurile forestiere sunt solicitate, 
din ce în ce mai mult, și pentru deplasări în scopuri re-
creative, fără a se cunoaște în ce măsură elementele lor 
geometrice corespund circulației turistice, în ce măsură 
modul de consolidare a părții carosabile poate primi un 
trafic suplimentar și în ce măsură dezvoltarea trasee-
lor, făcută de pe alte poziții decât cele de interes turistic, 
asigură valorificarea cât mai completă a resurselor re-
creative ale pădurilor.

Foto 1. Aspecte din Carpații Meridionali

Foto 2. Aspecte din Carpații Meridionali

Foto 3. Aspecte din Carpații Meridionali

Foto 4. Aspecte din Carpații Meridionali

Foto 5. Schemă de ansamblu Transfăgărășan

1.2 Scopul cercetărilor
Lucrarea își propune să studieze și să cerceteze 
contribuția drumurilor forestiere la dezvoltarea turis-
mului într-o zonă montană întinsă, stabilind aptitu-
dinea drumurilor forestiere pentru circulația turistică 
și măsura în care acestea reușesc să pună în valoare 
potențialul recreativ al pădurilor din zona luată în stu-
diu.

1.3 Metoda de cercetare
Contribuția drumurilor forestiere la dezvoltarea turis-
mului este o problemă complexă și ar putea fi cercetată, 
în general, din diferite puncte de vedere.
Astfel, în urma dotării susținute a pădurilor noastre cu 
drumuri a sporit afluxul de turiști în zona forestieră a 
țării, a fost facilitată construcția de cabane, teleferice, 
stațiuni de vacanță etc.
În această zonă și, în general, s-a asigurat accesibilita-
tea unor întinse teritorii cu un peisaj deosebit de atrac-
tiv. Acceptând premisa că dezvoltarea turismului într-
o zonă oarecare este strâns legată de posibilitățile de 
acces în acea zonă, contribuția drumurilor forestiere la 
dezvoltarea turismului poate fi scoasă mai pregnant în 
avidență și corelată, în același timp, cu frumusețea pei-
sajului natural. De aceea, scopul studiului a fost formu-
lat în concordanță cu acest punct de vedere, iar metoda 
de cercetare a fost subordonată acestei idei.
Pentru cunoașterea cât mai detaliată a teritoriului 
Carpaților Meridionali s-au folosit, pe lângă documen-
tarea bibliografică, recunoașteri directe pe teren, mă-
surători pe hărți și interpretări pe fotograme. Pentru 
cercetarea potențialului recreativ al zonelor turistice 
și stabilirea valorii recreative a fost conceput un model 
operațional, folosindu-se principiile analizei pentru 
desemnarea elementelor componente ale valorii recre-
ative și tehnica grafurilor arborescente pentru sinteza 
lor. Stabilirea ponderilor diferitelor componente ale 
potențialului recreativ s-a făcut în baza unei anchete 
de opinii, ale cărei rezultate au fost prelucrate statistic. 
Analiza măsurii în care drumurile fosrestiere permit 
desfășurarea unui trafic turistic se fundamentează prin 
calcule.

1.4 Locul cercetărilor. Prezentare generală
Conform titlului articolului, cercetările s-au desfășurat 
în zona montană a Carpaților Meridionali, care reprezin-
tă cel mai înalt sector din cadrul Carpaților românești, 
având numeroase piscuri ce depășesc 2500 m.
Limita estică este definită de Culoarul Bran-Rucăr, iar 
cea vestică de Culoarul Timiș-Mehadia.
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Spre nord, între Valea Șincăi și cea a Oltului, munții se 
termină printr-o denivelare aproape rectilinie, spre De-
presiunea Făgărașului, iar între Olt și Strei munții co-
boară în trepte largi spre depresiunile Sibiului, Sălăștei 
și a Văii Secașului. De la Valea Sebeșului, limita nordică 
se recurbează spre Hațeg, sector în care se înregistrează 
cea mai mare lărgire a Carpaților Meridionali (circa 70 
km de la nord la sud), ca apoi, între Valea Streiului și 
Culoarul Timișului, munții să se termine din nou prin 
abrupturi pe aliniamentul unei falii.
Marginea de sud este bine marcată printr-o denivelare 
de peste 300 m spre depresiunea tectonică a Câmpulun-
gului și jalonată de mici depresiuni de contact litologic 
până la Olt. Cu unele înaintări spre sud, între Olt și 
Olteț, limita capătă un traseu rectiliniu până la Motru, 
terminându-se printr-un impunător povârniș tectonic 
spre Subcarpații Gorjului și coborând la altitudini mai 
mici între Obârșia Motrului și Defileul Dunării.
Cu toate caracterele specifice care fac din Carpații Me-
ridionali un sector foarte unitar, divizarea lor apare de-
osebit de clară datorită văilor transversale ale Oltului 
și Jiului, care separă Carpații Meridionali în trei grupe 
distincte de munți: grupa Munților Făgăraș, între cu-
loarul Bran-Rucăr și Olt, grupa Munților Parâng, între 
Olt și Jiu și grupa Munților Retezat-Godeanu, la vest de 
Jiu. Un loc aparte în cuprinsul celor trei grupe de munți 
îl ocupă sectorul depresionar Jiu-Strei care, datorită 
suprafeței sale întinse, constituie o unitate distinctă.
Față de această situație s-a considerat că teritoriul 
Carpaților Meridionali este divizat în următoarele 
grupe principale de munți și sectoare depresionare: 
Culoarul Bran-Rucăr, grupa Munților Făgăraș, grupa 
Munților Parâng, sectorul depresionar Jiu-Strei și gru-
pa Munților Retezat Godeanu.
În cuprinsul studiului se face o prezentare generală a fi-
ecărei grupe, fundamentându-se împărțirea Carpaților 
Meridionali în zone turistice.

2. Elaborarea unui model operațional 
pentru cercetarea contribuției 
drumurilor forestiere la sporirea 
valorii recreative a unei zone turistice
2.1 Noțiuni generale despre turism. Poziția 
drumurilor forestiere în ansamblul 
activităților turistice
Dezvoltarea turismului presupune existența unui 
patrimoniu turistic care, prin atractivitatea sa, are 
menirea să asigure integrarea unei zone, regiuni tur-
istice sau a unei țări în circuitele turistice interne și 
internaționale. Componentele patrimoniului turistic 
sunt: resursele naturale, resursele antropice, baza 
tehnico-industrială și infrastructura tehnică.
Cele patru componente, reunite, exprimă potențialul 
turistic al patrimoniului considerat, respectiv ceea ce 
poate oferi acesta sub raport turistic, la un anumit grad 
de echipare. Resursele naturale și cele antropice repre-
zintă așa-numita ofertă primară, iar celelalte două 
componente, oferta turistică secundară. (fig. 1)

Fig. 1 . Componentele ofertei turistice

Oferta turistică trebuie să țină seama, printre altele, de ce-
rerea turistică, care se caracterizează prin diferite for-
me de turism a căror pondere în cadrul fluxului turistic 
se modifică în permanență. Progresul tehnic în domeniul 
industriei autoturismelor și nivelul de echipare al trasee-
lor rutiere acționează substanțial în direcția promovării 
formei de turism rutier semi-organizat sau neorganizat.
Considerând pădurea drept un patrimoniu național cu 
capacitate turistică, este evident că drumurile foresti-
ere, în afara funcționalității lor obișnuite, corespun-
zătoare funcțiilor de producție și protecție a pădurii, 
îndeplinesc și rolul unui echipament turistic, deoarece 
pun în valoare și valențele recreative ale pădurii, re-
spectiv resursele sale naturale și antropice, asigurând 
accesibilitatea mediului natural în ansamblu, precum și 
a diferitelor obiective turistice din perimetrul său. Sub 
acest aspect, drumurile forestiere fac parte din oferta 
turistică secundară, cel mai frecvent din infrastructura 
tehnică și, foarte rar, numai atunci când s-au executat 
special în scop turistic, din baza tehnico-materială a tu-
rismului. De asemenea, în situația când însuși drumul 
forestier, prin desfășurarea traseului, prin modul de 
încadrare în peisaj, prin lucrările de artă cu care este în-
zestrat, reprezintă un obiectiv de atracție pentru turiști, 
el poate face parte din oferta turistică primară.
Privite ca echipament turistic, drumurile forestiere pot 
servi, în principal, la desfășurarea turismului rutier in-
tern, itinerant sau ocazional și cu precădere neorganizat, 
fără să se excludă drumeția, turismul organizat sau se-
mi-organizat și cu posibilități de sejur, atunci când exis-
tă în zonă o bază tehnico-materială corespunzătoare.
În regiunea de munte, majoritatea drumurilor forestie-
re poate asigura accesul turistic numai în sezonul esti-
val (iunie-octombrie), în rest fiind inaccesibile autotu-
rismelor.

2.2 Stadiul actual al cunoștințelor privind 
componentele și modalitățile de determinare 
a valorii recreative a unei zone turistice
Aptitudinea turistică a unui teritoriu considerat se 
exprimă prin intermediul valorii recreative a acestuia, 
care poate fi estimată cu diferite grade de complexitate.
Ocupându-se de valoarea recreativă a pădurilor, Alexix 
Scamoni și Gerhard Hofman [103] deosebesc o valoare 
recreativă actuală, care poate fi absolută sau relati-
vă și o valoare recreativă potențială. Valoarea recre-
ativă absolută este aceea pe care o are pădurea dintr-o 
zonă oarecare, indiferent de gradul său de accesibilita-
te, în timp ce valoarea recreativă relativă se stabilește 
ținându-se seama de accesibilitatea zonei. Valoarea re-
creativă potentială exprimă întregul potential turisti-
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co-recreativ, care poate fi atins prin amenajări turistice 
și printr-o gospodărire adecvată a pădurii.
Gh. Neagu [68], analizând lucrurile prin prisma ofertei 
recreative, arată că baza valorii recreative este mediul 
natural, care conferă teritoriului turistic un anumit 
potențial recreativ natural. Punerea în valoare a 
acestor aptitudini naturale se face printr-o echipare 
corespunzătoare a teritoriului, urmare a unor acțiuni 
de amenajare turistică a omului, adăugând la aceasta și 
condițiile de acces în teritoriul echipat turistic se obțin 
elementele care codifică și cuantifică valoarea recreati-
vă a teritoriului considerat.
Stabilirea valorii recreative a unei zone turistice este de-
osebit de complexă datorită multitudinii, eterogenității 
și subiectivismului factorilor care intervin. De aceea 
este necesar să se apeleze la modele operaționale.
Elemental principal care permite folosirea tehnicii de 
modelare este încadrarea activităților de turism într-o 
viziune de system, modelul fiind o reprezentare a aces-
tui sistem dintr-un anumit punct de vedere. Tehnicile 
de construcție a modelelor sistemului turismului nu 
diferă, în esență, de tehnicile generale de construcție a 
modelelor, fiind bazate, obișnuit, pe teoria grafurilor 
arborescente.
Modelul elaborat sub forma grafului arborescent 
stabilește doar componentele valorii recreative (criteri-
ile de evaluare ale acesteia), precum și conexiunile spe-
cifice. Fiecare dintre componente se măsoară cu unități 
de măsură diferite și contribuie în proporții diferite la 
constituirea valorii recreative. De aceea, pentru ca mo-
delul să devină operațional și să permită evaluarea va-
lorii recreative a unei zone turistice este necesar ca di-
mensiunile tehnice ale componentelor să fie converti-
te în dimensiuni sociale, proprii unui anumit sistem 
de cuantificare, bazat pe o scală convențională și care 
face parte integrantă din modelul operațional. Prin 
conversiune, modelul arborescent își pierde caracterul 
multidimensional, componentele valorii recreative de-
venind omogene în conținut și cuantificabile atât ca mă-
rime, cât și ca pondere în valoarea finală.
Întrucât părerile turiștilor asupra importanței relative 
a componentelor valorii recreative pot fi foarte diverse, 
pentru obținerea unei ierarhizări (preferențiale) a ele-
mentelor puse în discuție se recurge la anchete de opi-
nii, cum sunt cele effectuate de C.E. Gearing, T. Var și 
W.W. Stuart cu privire la ponderea relativă a diferitelor 
componente ale atracției turistice.
 Agregarea valorilor parțiale (valorilor componentelor 
modelului), estimate în dimensiuni sociale, corespun-
zător sistemului de cuantificare, care adoptat, poate fi 
făcută prin diferite tehnici de calcul, cu condiția res-
pectării conexiunilor specific în arcele grafurilor ar-
borescente și a coeficienților de pondere obținuți prin 
anchete de opinii proprii sau preluați din literatura de 
specialitate.

2.3 Stabilirea unui model operational pentru 
evaluarea valorii recreative
2.3.1 Structura modelului

Modele operaționale furnizate de literatura de speci-
alitate au în vedere, în mod obișnuit, fie determinarea 
utilității și a posibilităților de a dota sau amenaja o 
zonă, în vederea dezvoltării turismului la nivelul unei 
cereri recreative preconizate, fie de a studia amplasarea 
optimă a unor dotări turistice, fie de a evalua rentabili-
tatea investițiilor turistice. Ele nu urmăresc să scoată în 
evidență contribuția unui anumit echipament turistic 
existent (recreativ sau de accesibilitate) la exploatarea 
turistică a zonei, adică tocmai ceea ce formează obiectul 
studiului. Din această cauză a fost necesară elaborarea 
unui model propriu, în concordanță cu scopul urmărit.
La stabilirea structurii modelului s-a pornit de la urmă-
toarele premise:
a. Zona turistică dispune de un potențial natural și 

de un potențial antropic, care împreună constituie 
potențialul recreativ al zonei;

b. Potențialul natural este determinat de factorii bio-
tici (vegetație, faună) și abiotici (geomorfologie, ge-
ologie, hidrologie), iar cel antropic, de o serie de fac-
tori istorici (monumente istorice și arhitectonice, 
vestigii arheologice etc.) și sociali (stațiuni, cabane, 
zone și localități cu manifestări cultural-folclorice și 
de artă populară etc.)

c. Factorul climatic, prin elementele sale componen-
te, influențează condițiile de recreere oferite de 
potențialul natural și cel antropic al zonei, acționând 
direct asupra potențialului recreativ;

d. Drumurile forestiere, alături de rețeaua publică de 
transport asigură accesibilitatea zonei și, punând 
în valoare potențialul recreativ al zonei, îi conferă 
acesteia o valoare recreativă (fig. 2).

Modelul cu structură arborescentă, elaborat în baza 
premiselor enunțate și a analizei fiecărei grupe de fac-
tori este redat în fig. 3. După cum se vede, grupele de 
factori (nivel C) sunt constituite din mai multe com-
ponente (nivel D), care la rândul lor sunt definite prin 
mai multe criterii relevante (nivel K). S-a avut în vedere 
doar sezonul estival.

Fig.2. Realizarea valorii recreative

2.3.2 Estimarea funcțiilor de valoare a crite-
riilor relevante care contribuie la constituirea 
potențialului recreativ
Stabilirea unui sistem de estimare a funcțiilor de valoa-
re a criteriilor relevante a presupus:
a. Precizarea dimensiunilor tehnice și a unităților de 

măsură prin care poate fi exprimat fiecare criteriu în 
parte;
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b. Adoptarea unei scale convenționale pentru exprima-
rea dimensiunilor sociale;

c. Stabilirea unui sistem de conversiune a dimensiuni-
lor tehnice în dimensiuni sociale.

Dimensiunile tehnice ale criteriilor relevante, care con-
tribuie la onstituirea potențialului
recreativ, conversiunea lor în dimensiuni sociale, pre-
cum și modul de agrerare a acestora pentru stabilirea 
valorii componentelor se prezintă în tabelul 1. Punc-
tarea, în vederea conversiunii, s-a făcut astfel încât la 
nivelul factorilor (nivelul simbolului C de pe graful ar-
borescent) să rezulte pentru fiecare dintre aceștia, în 
urma agregării componentelor specifice, un punctaj 
care să corespundă unei scale convenționale de la 0 la 10. 
Clima, având un caracter limitativ pentru desfășurarea 
activităților turistice, se evaluează ca un coefficient de 
reducere (subunitar).
Pentru stabilirea corespondenței dintre dimensiunile 
tehnice și cele sociale, precum și a ponderii cu care par-
ticipă valoarea fiecărui element la constituirea valorii 
elementului de rang imediat superior, studiul s-a ori-
entat după unele indicații ale literaturii de specialitate 
[10, 25, 40, 68, 70, 103], adaptate însă astfel încât să 
corespundă scalei convenționale și modului de calcul 
adoptat și după o serie de analize și calcule comparati-
ve preliminare pentru câteva zone caracteristice. Drept 
urmare, punctajele adoptate într-o primă fază au suferit 
ajustări și reajustări până când sau s-a apreciat că sunt 
în măsură să redea, cu suficientă fidelitate, valențele re-
creative ale fiecărui element considerat. Pentru stabili-
rea unora dintre ponderile folosite în calcule s-a recurs 
la o anchetă de opinii.
Desigur că, în aceste condiții, cu toate măsurile luate, 
sistemul de conversiune și cuantificare adoptat nu evi-
tă total subiectivismul, însă acest lucru se accesptă, de 
majoritatea autorilor de specialitate, ca inerent.
Relațiile de calcul ale valorilor componentelor sunt re-
date în tabelul 1. Valorile corespunzătoare grupelor de 
factori se determină cu ajuorul următoarelor relații:
 » VC1=VD1+VD2+VD3 (1)
 » VC2=VD4+VD5 (2)
 » VC3=VD7+VD8 (3)
 » VC4=VD9 (4)

Litera V pusă în fața simbolurilor adoptate arată că este 
vorba de valori.
Valorile potențialului natural și a celui antropic se de-
termină ca medii ponderate: VB1=46VC1+54VC2/100 
(5); VB2=41VC3+59VC4/100 (6).
Valoarea potențialului recreativ al zonei este și ea o me-
die ponderată, corectată însă cu valoarea componentei 

„climă”: VA1=64VB1+36VB2/100 x VD6 (Anexa 1, tab. A1).
Ponderile adoptate în relațiile de mai sus sunt cele re-
zultate din ancheta de opinii efectuată în cadrul studiu-
lui. Valorile VB1, VB2 și VA1 se exprimă, de asemenea, pe 
scala convențională 0…10.

2.3.3 Estimarea funcției de valoare a accesibilității
În lucrările din domeniul economiei turismului, „acce-
sibilitatea” se exprimă fie prin „durata accesului” reda-
tă prin izocrone, fie prin „densitatea” rețelei de căi de 
comunicații, ajustată, în funcție de gradul de moderni-
zare și echipare turistică a drumurilor, de intensitatea 
medie a traficului.
Pentru trasarea izocronelor se pornește de la viteza me-
die de deplasare a turiștilor pietoni, cu privire la care se 
găsesc indicații în lucrările cercetătorilor F.Frazzei, H. 
Wöbse, Gh. Neagu ș.a.
Conform modelului operational elaborate în cadrul stu-
diului, accesibilitatea include două componente: „Căi de 
acces public” și „Drumuri forestiere”, fiecare dintre ele 
având drept criteriu relevant „gradul de accesibilitate”, 
respectiv raportul dintre suprafața totală și a zonei tu-
ristice. Suprafața accesibilă se determină pe hartă prin 
planimetrarea suprafețelor delimitate de izocrona de 2 
ore. Premisele avute în vedere sunt următoarele:
a. Drumurile forestiere sunt căi de acces care servesc 

tursimul rutier și, racordându-se la rețeaua rutieră 
publică permit accesul în zonă a vehiculelor motori-
zate;

b. Turiștii, deplasându-se cu mijloace moto sau auto, 
pot opri în diferite puncte de pe traseu și să se depla-
seze pe jos în interiorul zonei, spre diferite obiective 
sau pentru admirarea peisajului natural;

c. Turismul de pe drumurile forestiere fiind, cu precă-
dere, ocazional și itinerant, durata deplasărilor pie-
tonale este limitată la cca. 4 ore, dintre care două la 
dus și două la întors;

d. Viteza de deplasare a turiștilor pietoni este de 
1,25…2,50 km/h, în funcție de accidentația terenului.

Gradul de accesibilitate rezultă sub forma unui coeffici-
ent ale cărui valori sunt mai mici sau cel mult egale cu 1.
2.3.4 Estimarea valorii recreative
Se face în funcție de dimensiunile sociale ale 
potențialului recreativ (VA1) și cele ale accesibilității 
(VA2), conform relației VR=VA1xVA2 (8) și poate varia, 
teoretic, între 0 și 10.

3. Cercetări privind potențialul 
recreativ al zonelor turistice din 
Carpații Meridionali
3.1 Constituirea zonelor turistice
Carpații Meridionali, cuprinzând un teritoriu foarte în-
tins (peste 14.200 km2) au fost asimilați, în elaborarea 
studiului, cu o regiune turistică constituită din mai 
multe zone, fiecare reprezentând o unitate de cercetare 
bine conturată.
Ținând seama de scopul temei, pentru consituirea 
zonelor s-a ales drept criteriu de bază cel fizico-geo-
grafic (geomorphologic), întrucât acesta corespunde și 
sistemului spațial de deschidere a pădurii prin rețele de 
drumuri forestiere.
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În fig. 4 și tabelul 1 se prezintă cele 17 zone constituite.

Indicativ Grupa de munți sau sectorul de-
presionar Zona turistică Simbol Suprafața 

km2

I Culoarul Bran-Rucăr
Culoarul Bran-Rucăr I a 71,8

Munții Piatra Craiului
I b 161,3

Total 233,1

II Grupa munților Făgăraș

Munții Făgăraș (șirul nordic) II a 1487,3
Masivele secundare Ghițu-Frunți-Cozia și depresiunea Loviștei II b 1006, 7

Masivul Iezer-Păpușa
II c 707,2

Total 3201,2

III Grupa munților Parâng

Munții Lotrului III a 1400,0
Munții Cindrel III b 908,8
Munții Șureanu III c 1747,4
Masivul Parângul Mare III d 723,2

Munții Căpățânii
III e 939,5

Total 5718,9
IV Sectorul depresionar Jiu-Strei Sectorul depresionar Jiu-Strei IV 474,0

V Grupa munților Retezat-Godeanu

Munții Retezat V a 686,7
Munții Țarcu V b 1264,0
Munții Godeanu V c 454,4
Munții Cernei V d 414,7
Munții Mehedinți V e 656,0

Munții Vâlcan
V f 1115,0

Total 4590,8
Total suprafață 14218,0

Tabelul 1. Zonele turistice din Carpații Meridionali

Fig.4. Zonarea turistică a Carpaților Meridionali

Este adevărat că modul de zonare turistică adoptat pre-
zintă neajunsuri sub raportul omogenității unor ele-
mente recreative pe întreg cuprinsul zonei, neomogeni-
tate datorată, în special, variației condițiilor naturale 
cu altitudinea. Dar tot atât de adevărat este că, de cele 
mai multe ori, în condițiile turismului rutier, într-o sin-
gură zi, turistul poate parcurge dus-întors un itinerar 
care să-l ducă de la poalele munților până la golul alpin 
și înapoi.

3.2 Cercetări privind dimensiunile tehnice 
ale criteriilor relevante ale potențialului 
recreativ natural
Pentru culegerea datelor necesare stabilirii dimensiuni-
lor tehnice ale criteriilor relevante s-au folosit, în princi-
pal, următoarele: recunoașterea și observația directă în 

teren, hărțile forestiere de scară 1/20.000 și un asamblaj 
al acestora realizat la scara 1/200.000, hărțile M.St.M. 
la scara 1/25.000 și 1/50.000, fotograme (din 1977) la 
scara medie 1/27.000, hărțile geologice de diferite scări, 
hărțile turistice din colecția „Munții noștri”, atlasul 
climatologic al R.S.R. (1967), datele multianuale ale 
stațiunilor meteorologice din interiorul zonelor turistice 
și a acelora din imediata vecinătate a acestora și diverse 
lucrări de prezentare turistică a carpaților Meridionali.
Înscrierea datelor referitoare la fiecare zonă turisti-
că s-a făcut în fișe special concepute și care formează 
anexele III.2…III.1B ale lucrării. În cele ce urmează, se 
redau succint numai elementele esențiale care să ofe-
re o imagine clară asupra modului în care se distribuie 
diferiții factori luați în considerare pe întinsul zonelor 
turistice ale Carpaților Meridionali.
3.2.1 Geomorfologia zonelor turistice
Datorită înălțărilor din neogen și cuaternar, Carpații 
Meridionali au înălțimi medii în jur de 1500 m. și 
înălțimi maxime de peste 2500 m. (Moldoveanu 2543 
m., Negoiu 2535 m., Parângul Mare 2519 m., Feleaga 
2509 m., Vânătoarea lui Buteanu 2508 m. etc.). Cu toată 
masivitatea și omogenitatea generală a reliefului, în in-
teriorul Carpaților Meridionali se pot separa mai multe 
grupe de districte geo-morfologice cu trăsături proprii 
și anume: grupa districtelor munților cu creste alpine 
și cu un puternic relief glaciar (munții Făgărașului, Pa-
rângului și Retezatului), grupa districtelor de munți 
înalți cu întinse suprafețe de eroziune și denudație, cu 
urme de relief glaciar și foarte rar cu nivel de creste 
alpine (munții Iezer-Păpușa, Lotru, Cindrel, Șureanu, 
Căpățânii, Godeanu și Țarcu), grupa districtelor de 
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munți cu înălțimi mijlocii, cu relief larg vălurit în trepte, 
fără forme glaciare (munții Ghițu-Frunți-Cozia și Vâl-
canului), grupa munților înalți și de altitudine mijlocie, 
dezvoltați pe cristalin și pe cuverturi sedimentare me-
zozoice, fără urme de relief glaciar, dar unde eroziunea 
selectivă a dat naștere la carsturi de înălțime (munții 
Piatra Craiului), grupa munților cu înălțimi relativ mici, 
cu nivele de eroziune și denundație larg vălurite, fără 
urme glaciare, dar cu o deosebită dezvoltare a carstului 
(munții Cernei și Mehedinți), grupa districtelor depre-
siunilor intramontane (Culoarul Bran-Rucăr, Depresiu-
nea Loviștei și Sectorul depresionar Jiu-Strei).
Dimensiunile tehnice ale criteriilor relevante ale geomor-
fologiei zonelor turistice sunt redate în Anexa 1, tab. A2.
3.2.2 Geologia zonelor turistice
Carpații Meridionali sunt munți cristalino-mezozoici, 
reîntineriți prin mișcări de ridicare neogene și cuater-
nare. Ei prezintă o zonă centrală de șisturi cristaline 
de care se leagă, în unele locuri, mase puternice de roci 
eruptive vechi, în general granitice, cu treceri uneori 
spre roci mai bazice (granodiorite). Peste zona cristali-
nă centrală s-au depus formațiuni sedimentare.
În sectorul bănățean al Carpaților Meridionali apare 
complexul eruptiv al banatitelor format din roci intru-
sive, cu treceri fie spre granite, fie spre diorite, cu cores-
pondentele lor de suprafață, adică dacite, riolite, porfire, 
andezite.
Prezentarea criteriilor relevante ale geologiei, pentru 
fiecare zonă în parte apare în Anexa 1, tab. A2.
3.2.3 Hidrologia zonelor turistice
Principalele râuri care își au dezvoltate bazinele hi-
drografice în Carpații Meridionali sunt: Dâmbovița, 
Argeșul cu Râul Doamnei, Oltul, Jiul și Cerna. Printre 
afluenții de seamă ai acestor râuri se pot cita: Râul Târ-
gului, Vâlsan, Topolog, Cibin cu Sadu, Lotru cu Latorița, 
Luncavățul, Oltețul cu Cerna de Gorj, Gilort, Sușița, So-
hodol cu Bistrița de Gorj și Motru cu Cosuștea. De ase-
menea, își adună apele în Carpații Meridionali și unele 
râuri din bazinul hidrografic al Mureșului, cum sunt 
Streiul cu Râul Mare și Sebeșul cu Dobra.
Lanțul Carpaților Meridionali este presărat, de aseme-
nea, cu numeroase lacuri formate fie sub acțiunea unor 
factori naturali (lacuri glaciare), fie prin acțiunea con-
structive a omului.
Densitatea rețelei hidrografice și prezența lacurilor 
sunt redate pe zone turistice în tabelul A3 din Anexa 1.
În ceea ce privește izvoarele cu apă potabilă, aceastea 
apar, de regulă, pe liniile de contact dintre calcare și 
suportul de roci impermeabile. Carpații Meridionali, 
alcătuiți din șisturi cristaline peste care s-au depus 
formațiuni sedimentare, sunt bogați în izvoare la orice 
altitudine, cu excepția Munților Piatra Craiului, ale că-
ror văi sunt seci până la baza abrupților calcaroși.
3.2.4 Vegetația zonelor turistice
Vegetația zonelor turistice prezintă, în mod firesc, o evi-
dentă zonalitate verticală, evoluând de la etajul pădurilor 
de gorun și stejar, presărate cu pajiști și terenuri de cultu-

ră, până la etajul alpin superior, caracterizat prin predo-
minarea pajiștilor primare, printre care sunt împrăștiate 
grupări de sălcii pitice și tufărișuri de ericacee scunde.
Din analiza suprafețelor ocupate de pajiști și păduri 
(tabelul 5) rezultă că toate zonele turistice, cu excepția 
Culoarului Bran-Rucăr și a sectorului depresionar Jiu-
Strei, au peste 50% din suprafață ocupată de păduri, cele 
mai bogate sub acest raport fiind: Munții Piatra Craiu-
lui (74,2%), Munții Lotrului (73,5%), Munții Șureanu 
(71,3%), Munții Căpățânii (78,2%) și Munții Vâlcan 
(72,4%). Suprafața ocupată de pajiști se menține, aproa-
pe în toate cazurile, între 20 și 40%, excepție făcând 
Munții Căpățânii (16,6%), Culoarul Bran-Rucăr (51%) și 
Sectorul depresionar Jiu-Strei (61,9%). Suprafața ocu-
pată de alte folosințe variază între 2,8% (Munții Piatra 
Craiului) și 21,5% (Sectorul depresionar Jiu-Strei).
Compoziția arboretelor de pe întinsul fiecărei zone tu-
ristice este variată, fiind prezente, de cele mai multe ori, 
atât amestecurile de foioase și rășinoase, cât și pădurile 
pure de foioase sau rășinoase. De aceea, pentru a obține 
o ierarhizare, în vederea atribuirii punctelor conform 
scalei convenționale, aprecierile s-au orientat după 
compoziția pădurilor care predomină în fiecare zonă 
turistică. În urma studiilor (teren, fotograme, hărți fo-
restiere) s-a ajuns la următoarea grupare:
a. Zone turistice în care predomină pădurile de foioa-

se: sectorul depresionar Jiu-Strei, Munții Cernei și 
Munții Mehedinți;

b. Zone turistice în care predomină pădurile de 
rășinoase: Munții Piatra Craiului;

c. Zone turistice în care predomină amestecurile de fo-
ioase cu rășinoase: Culoarul Bran-Rucăr, masivele se-
cundare Ghițu-Frunți-Cozia cu depresiunea Loviștei, 
Munții Cindrel, Munții Șurianu, Munții Parângul 
Mare, Munții Căpățânii și Munții Vâlcan;

d. Zone turistice în care predomină amestecurile de 
rășinoase cu foioase: Munții Făgăraș, Masivul iezer-
Păpușa, Munții Lotrului, Munții Retezat, Munții 
Țarcu și Munții Godeanu.

Principalele rezervații naturale, sub aspectul vegetației, 
din Carpații Meridionali sunt Parcul Național Retezat, 
precum și rezervațiile științifice: Piatra Craiului, Cozia, 
Iezerele din Cindrel (cu exemplarele de Pinus cembra), 
rezervațiile botanice din jurul lacurilor Șurianu și Gâl-
cescu, pădurea Slivăț din Sectorul depresionar Jiu-Strei, 
pădurea de castani de la Tismana și pădurea Latorița 
din Munții Lotrului.
În ceea ce privește pajiștile (inclusiv golurile alpine), 
acestea, ținând seama de marea întindere a zonelor 
turistice pot fi appreciate, în toate cazurile, ca având o 
vegetație variată, elementele estetico-recreative refer-
indu-se la: coloritul viu și variat al câmpurilor de flori, 
prezența unor specii endemice, intercalații de jnepeni și 
ienuperi între pajiști și stânci, alternanța dintre pajiști 
și păduri, etc.
3.2.5 Fauna zonelor turistice
Componenta „faună” a potențialului recreativ natural 
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nu are în vedere întreaga lume animală a Carpaților 
Meridionali ci se restrânge la fondul cinegetic și la cel 
piscicol.
Distribuția fondurilor de vânătoare pe zone turistice, ca 
și bonitatea lor medie, s-a luat în considerare conform 
datelor furnizate de fostul Departament al Silviculturii 
și A.G.V.P.S.
Datele referitoare la lungimea și productivitatea fondu-
rilor de pescuit au fost extrase din lucrarea „Stabilirea 
productivității piscicole optime a fondurilor rezervate 
(I.C.A.S., tema nr.12/1980).”

3.3 Date climatice
Deoarece nu au putut fi luate în considerare toate 
variațile microclimatice de pe cuprinsul zonelor turisti-
ce s-a urmărit caracterizarea acestora prin date climati-
ce medii, determinate pentru sezonul estival turistic (1 
iunie – 30 octombrie) (tabelul A4, Anexa 1).
Dimensiunile tehnice ale criteriilor relevante ale climei 
sunt redate în tabelul nr. 6 și la stabilirea lor s-a folsit 
Atlasul climatologic al R.S.R. (1967) și valorile multia-
nuale ale stațiunilor meteorologice din cadrul zonelor 
turistice sau din apropierea lor.

3.4 Cercetări privind componentele 
potențialului recreativ antropic
Documentarea întreprinsă cu privire la distribuirea 
în teritoriul Carpaților Meridionali a stațiunilor și 
punctelor turistice (stațiuni cu funcții complexe, 
stațiuni de odihnă și recreere, sate turistice, cabane) 
a arătat că într-o primă categorie, datorită numărului, 
importanței și diversității stațiunilor și punctelor tu-
ristice se înscriu zonele : Masivul Iezer-Păpușa, Munții 
Cindrel, Munții Căpățânii, Culoarul Rucăr –Bran, masi-
vele secundare Ghițu – Frunți – Cozia și Parângul Mare. 
Intr-o categorie mijlocie se situează Munții Fagăraș, 
Munții Lotrului, Munții Țarcu, Munții Mehedinți și 
Munții Vulcan, în zona cărora se află unele stațini or-
ganizate cu funcții complexe. În celelalte zone turistice 
respectiv Piatra Craiului, Șureanu, Sectorul depresionar 
Jiu – Strei, Retezat și Godeanu, stațiunile și satele turis-
tice sunt practic absente, punctele turistice fiind consti-
tuite practic din cabane.
Zonele și localitățile cu manifestări folclorice sunt 
prezentate în majoritatea zonelor turistice din Carpații 
Meridionali. Unele zone turistice se suprapun partial 
peste zone etnografice, iar în cadrul altora se află doar 
localități izolate cu divers specific etnografic. Principa-
lele zone etnografice care cuprind și o parte din teri-
toriul Carpaților Meridionali, sunt : Bran, Rucăr – Dâm-
bovicioara, Țara Făgărașului, Mărginimea Sibiului, Gorj, 
Țara Loviștei, Țara Hațegului și Mehedinți.

-Componenta „Monumente istorice și vestigii arheolo-
gice” cuprinde monumentele istorice de importanță de-
osebită, monumentele arhitectonice, locurile istorice și 
vestigiile arheologice, muzeele și casele memorial, care 
reprezintă atractivitate turistică.
 – În categoria monumentelor istorice de importanță 
deosebită, aflate în perimetrul zonelor turistice ale 

Carpaților Meridionali s-au inclus : Castelul Bran, 
cetățile dacice din Grădiștea de Munte și vestigiile ve-
chii capitale a Daciei romane de la Sarmizegetusa. Nu-
meroasele mănăstiri (Cozia, Sâmbăta, Turnu, Tisma-
na etc.), biserici (Cârțișoara, Rășinari, Sebeș, Horezu, 
Armeniș, Prejba etc.) și schituri (Cornet, Ostrov) con-
stituie adevărate monumente de arhitectură. În rândul 
vestigiilor și locurilor legate de istoria poporului român 
se situează cetatea dacică de la Tilișca, vestigiile cas-
trurilor romane de la Bivolari și Boița, cetățile medi-
evale de la Cisnădie, Cisnădioara și Sântămăria Orlea, 
Casa Grănicerească din Giuvala, Reședința voievodului 
Seneslau din Arefu, localitatea Șelimbăr etc. Mai mul-
te case memoriale și muzee sătești completează lista 
obiectivelor istorice.
Sub raportul distribuției în teritoriu a acestora se con-
stată că unele zone, cum sunt : Culoarul Bran – Rucăr, 
masivele secundare Ghițu – Frunți – Cozia, Munții 
Șureanu și sectorul depresionar Jiu – Strei sunt relativ 
bogate în obiective istorice. În schimb zonele turistice 
ale Munților Godeanu, Piatra Craiului, Iezer – Păpușa, 
Lotru și Țarcu sunt lipsite sau aproape lipsite de puncte 
de atracție de ordin istoric, arhitectonic sau arheologic.

3.5 Cercetări pentru stabilirea ponderii 
componentelor potențialului recreativ
Pentru stabilirea ponderii cu care participă diferitele 
grupe de factori în valoarea potențialului recreativ s-a 
recurs la o anchetă de opinii. În acest scop a fost elabo-
rat un „chestionar” care a fost difuzat la 400 de subiecți 
din centrele populate, limitrofe sau chiar din zona 
Carpaților Meridionali. S-au primit 376 de răspunsuri 
care au fost prelucrate statistic. Conform opiniei medii 
a subiecților a rezultat :
 » Componentele „Geomorfologie”, „Geologie” și „Hi-

drologie” contribuie cu următoarele ponderi în va-
loarea factorilor abiotici :
 » geomorfologia – 40%;
 » geologia – 20%;
 » hidrologia – 40%;

 » factorii biotici și cei abiotici participă în valoarea 
potențialului natural cu următoarele ponderi:
 » factori biotici – 54%;
 » factori abiotici – 46%;

 » factorii sociali și cei istorici participă în valoarea 
potențialului antropic cu următoarele ponderi:
 » factori sociali – 41%;
 » factori istorici – 59%;

 » potențialul natural și cel antropic contribuie la re-
alizarea potențialului recreativ al zonei turistice în 
următoarea proporție:
 » potențialul natural – 64%;
 » potențialul antropic – 36%;

Aceste ponderi au fost folosite la agregarea valorilor 
care participă la constituirea valorii potențialului recre-
ativ al zonelor turistice.
Se semnalează faptul că deși numărul subiecților 
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chestionați a fost relativ redus, totuși rezultatele 
obținute se înscriu în limitele stabilite de anchetele mai 
ample efectuate de instituții specializate, menționate 
în literatura de specialitate (10, 106, 121).
Cu toate că indicatorii statistici (abaterea standard, 
dispersia, coeficientul de variație al răspunsurilor) au 
arătat o mare variabilitate a opiniilor, analiza rangu-
rilor a demonstrat că ponderea cea mai mare acordată 
unei grupe de factori față de cealaltă rezultată în baza 
opiniei medii, este în concordanță cu opinia majorității 
subiecților privind ordinea de ierarhizare.

3.6 Stabilirea potențialului recreativ al 
zonelor turistice
Stabilirea valorii potențialului recreativ al zonelor tu-
ristice a presupus, mai întâi, convertirea dimensiunilor 
tehnice ale criteriilor relevante în dimensiuni sociale, 
corespunzător sistemului de conversiune adoptat (ta-
belul A1), și apoi agregarea acestora conform relațiilor 
matematice specifice (tabelul A5 și fig. 5,6,7).
Zonele turistice au fost grupate încât diferența de punc-
te în cadrul fiecăreia din cele patru categorii să fie cât 
mai mica.

3.7 Concluzii privind potențialul recreativ al 
zonelor turistice din Carpații Meridionali
Potențialul recreativ al Carpaților Meridionali (zona 
montană) este o rezultantă a potențialului lor natural 
și al celui antropic. Cele doua elemente contribuie in-
egal la realizarea potențialului recreativ, atât datorită 
faptului că, după cum a arătat ancheta de opinii, ma-
joritatea turiștilor apreciază aptitudinea recreativă a 
unui patrimoniu turistic prin valențele peisajului natu-
ral, în special, cât și datorită faptului că evaluarea lor 
independentă în raport cu o scală convențională de la 
0 la 10, a demonstrat că valoarea potențialului natural 
al zonelor turistice se situează, cu precădere în partea 
superioară a scalei, pe când a celui antropic în partea 
mijlocie a acesteia. Astfel, deși în cuprinsul zonei mon-
tane a Carpaților Meridionali se găsesc stațiuni de 
odihnă și recreere de importanță republicană (Olănești, 
Căciulata, Călimănești, Băile Herculane, Păltiniș etc.) 
ca și monumente istorice de însemnătate deosebită 
(Grădiștea de Munte, Sarmizegetusa romană, Castelul 
Bran), care sporesc atractivitatea unor anumite zone 
turistice, totuși , în ansamblul său, regiunea montană 
luată în studiu este în cea mai mare parte izolată, 
uneori sălbatică, lipsită de resurse antropice și cu o 
infrastructură turistică și tehnică mai slab dezvoltată.
Prezența, în imediata vecinătate a lanțului montan, a 
unor orașe (Câmpulung Muscel, Curtea de Argeș, Sib-
iu, Făgăraș etc.) cu vechi tradiții cultural artistice și cu 
monumente istorice de prim-ordin, constituie o sursă 
permanentă de vizitatori, care își pot satisface dorința 
de recreere în natură în oricare din zonele turistice 
ale Carpaților Meridionali, teritoriu cu neasemuite 
frumuseți naturale. Cercetările au arătat ca circa 89% 
din suprafața teritoriului studiat beneficiază de un 
potențial recreativ natural ridicat, în prim-plan situân-
du-se zonele munților Retezat, Parâng, Făgăraș, Cindrel, 

Șureanu și Lotru care prin marea lor energie de relief, 
alternanța rocilor, extensia rețelei hidrografice, inclusiv 
prezența formațiunilor glaciare, bogăția și varietatea 
vegetației forestiere și a celei din pajiști și goluri alpine, 
prin valoarea fondurilor cinegetice și piscicole posedă 
calități estetico-recreative cu totul deosebite.

Fig. 5. Clasificarea pe categorii a zonelor turistice în funcție de 
potențialul turistic natural

Fig. 6. Clasificarea pe categorii a zonelor turistice în funcție de 
potențialul antropic

Fig. 7. Clasificarea pe categorii a zonelor turistice în funcție de ansam-
blul elementelor potențialului recreativ
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Anexa 1

Fig.A1. Structura modelului original

Tabelul A1. Evaluarea funcției relevante ale potențialului recreativ pentru activitățile turistice din sezonul estival

Nr. crt. Denumirea criteriului Simbol criteriu Simbolul valorii 
criteriului

Mod de exprimare (dimensiuni tehnice și 
unități de măsură)

Valori speciale 
(puncte)

0 1 2 3 4 5
C1. Factori abiotici

D1.Geomorfologia

1 Energia de relief K1 VK1

-diferența de nivel
Peste 2000 m.
1500-2000 m.
1000-1500 m.
sub 1000 m.

4,0
3,5
2,5
2,0

2 Fragmentarea teritoriului K2 VK2
-număr succesiuni deal-vale pe km:

N≥2
1<N<2

1≥N

1,0
0,9
0,8

3 Planeitatea teritoriului K3 VK3

-procentul de suprafață plană din 
suprafața totală a zonei

15-25%
25-50%

Peste 50%
Sub 15%

1,0
0,9
0,7

0,7

Relația de calcul:
VD1=VK1 x VK2 x VK3

Valoarea maximă a componentei 4,00 
puncte

Valoarea minimă a componentei 1,12 
puncte

D2. Geologia

4 Structura geologică generală K4 VK4
-roci uniforme, mai ușor erozibile;

-roci de duritate variată, dezagregate 
neuiniform;

-roci dure, greu erozibile

1,50

2,00

1,75
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Nr. crt. Denumirea criteriului Simbol criteriu Simbolul valorii 
criteriului

Mod de exprimare (dimensiuni tehnice și 
unități de măsură)

Valori speciale 
(puncte)

0 1 2 3 4 5

5 Prezența rocilor la suprafață 
(la zi) K5 VK5

-numeroase roci vizibile;
-rare roci vizibile (izolate);

-fără roci vizibile

2,00
1,50
1,00

6 Prezența formațiunilor carstice 
și glaciare K6 VK6

-foarte numeroase;
-frecvente;

-rare;
-lipsă

2,00
1,75
1,50
1,00

Relația de calcul:
VD2 = VK4+VK5+VK6 / 3

Valoarea maximă a componentei 2,00 
puncte

Valoarea minimă a componentei 1,17 
puncte

D3. Hidrologia

7 Densitatea rețelei hidrografice K7 VK7

-peste 1km/km2
-0,75... 1km/km2

-0,50... 0,75 km/km2
-sub 0,5 km/km2

-lipsa unei rețele hidrografice

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

8 Prezența izvoarelor cu apă po-
tabilă K8 VK8

-izvoare frecvente;
-izvoare rare;

-absente

1,0
0,9

0,8

9 Prezența lacurilor artificiale sau 
naturale K9 VK9

-numeroase lacuri naturale și artificiale;
-sunt prezente lacuri naturale sau arti-

ficiale;
-absente

1,33
1,20
1,00

Relația de calcul:
VD3 = VK7 x VK8 x VK9

Valoarea maximă a componentei 4,00 
puncte

Valoarea minimă a componentei 0,80 
puncte

C2. Factori biotici
D4. Vegetația

E1. Vegetația forestieră

10 Suprafața păduroasă K10 VK10

-suprafața ocupată de păduri din totalul 
suprafeței
Peste 80%

50-80%
20-50%

Sub 20%
Fără păduri

2,2
2,5
2,4
1,5

0

11 Structura vegetației K11 VK11

-amestecuri de foioase și rășinoase, pre-
domină foioasele;

-amestecuri de rășinoase cu foioase, pre-
domină rășinoasele;
-păduri de foioase;

-păduri de rășinoase;

1,0

0,9

0,7
0,6

12 Parcuri naționale și 
rezervații științifice K12 VK12

-de interes deosebit;
-de interes restrâns;

-absente

1,2
1,1
1,0

E2. Pajiști și goluri alpine

13 Suprafața ocupată K13 VK13

-procente din suprafața totală a zonei:
40-60%
20-40%

Peste 60%
Sub 20%

Fără pajiști sau goluri alpine

2,5
2,3
2,2,
2,0
0

14 Vegetația K14 VK14 -pajiști cu vegetație variată;
-pajiști cu vegetație uniformă

1,25
1,0

15 Elemente estetico-recre-
ative K15 VK15

-pajiști cu arbori și grupări floristice deo-
sebite, liziere dantelate;

-pajiști și goluri alpine fără elemente deo-
sebite, liziere uniforme

1,12

1,00

Relația de calcul:
VD4 = VE1+VE2 = (VK10 x VK11 xVK12) + (VK13 x 

VK14 x VK15)
Valoarea maximă a componentei 6,50 puncte

Valoarea minimă a componentei 0 puncte
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Nr. crt. Denumirea criteriului Simbol criteriu Simbolul valorii 
criteriului

Mod de exprimare (dimensiuni tehnice și 
unități de măsură)

Valori speciale 
(puncte)

0 1 2 3 4 5
E5. Fauna

E3. Fond cinegetic

16 Natura vânatului K16 VK16
-vânat mare predominant;

-vânat mare și mic;
-vânat mic, divers;

-absent

1,25
1,10
1,00

0

17 Bonitatea medie a fon-
dului K17 VK17

-categoria I;
-categoria a-II-a;
-categoria a-III-a;
-categoria a-IV-a

1,20
1,10
1,00
0,90

18 Rezervații cinegetice K18 VK18 -prezente;
-absente

1,0
0,9

E4. Fond piscicol

19 Lungimea fondului K19 VK19
-L>1 km/km2

-0,5<L≤1 km/km2
-0,25<L≤0,5 km/km2
-0<L≤0,25 km/km2

1,40
1,20
1,00
0,80

20 Productivitatea medie K20 VK20
-peste 30 kg/km

-20-30 kg/km
-10-20 kg/km

-sub 10 kg/km

1,30
1,20
1,10
1,00

21 Rezervații piscicole K21 VK21 -prezente
-absente

1,1
1,0

Relația de calcul:
VD5 = VE3+VE4 = (VK16 x VK17 xVK18) + (VK119 x 

VK20 x VK21)
Valoarea maximă a componentei 3,50 puncte
Valoarea minimă a componentei 0,80 puncte

D6. Clima (în sezonul estival)

22 Precipitații K22 VK22

-zile fără ploaie:
80-100%
60-80%
40-60%
20-40%

Sub 20%

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80

23 Nebulozitate K23 VK23

Număr mediu de zile cu cer senin:
80-100%
60-80%
40-60%
20-40%

Sub 20%

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80

24 Temperatură K24 VK24

-temperatură medie a sezonului estival:
10-20oC
4-10oC

Peste 20 oC
Sub 4 oC

1,00
0,95
0,85
0,80

25 Vânt V25 VK25

-zile de calm relativ:
80-100%
60-80%
40-60%
20-40%

Sub 20%

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80

Relația de calcul:
VD4 = VK22+VK23+VK24+VK25/4

Valoarea maximă a componentei 1,00 puncte
Valoarea minimă a componentei 0,80 puncte

C3. Factori sociali
D7. Stațiuni și puncte turistice

26 Categorie K26 VK26

-stațiuni organizate cu funcții complexe 
(odihnă, balneo-climaterice, sportive 

etc.);
-stațiuni organizate de odihnă și recre-

ere;
-sate turistice;

-puncte turistice;
-lipsa stațiunilor și punctelor turistice

0,60

0,40

0,30
0,20
0,00

Total K26 1,50
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Nr. crt. Denumirea criteriului Simbol criteriu Simbolul valorii 
criteriului

Mod de exprimare (dimensiuni tehnice și 
unități de măsură)

Valori speciale 
(puncte)

0 1 2 3 4 5

27 Număr K27 VK27

-peste 3 stațiuni organizate la 500 km2, 
din care cel puțin una cu funcții com-

plexe;
 – peste 3 stațiuni organizate la 500 km2, 

dar fără stațiuni complexe;
-sub 3 stațiuni organizate la 500 km2 și 

puncte turistice;
-puncte turistice, fără stațiuni organizate

4
3

2

1

Relația de calcul:
VD7 = [∑ VK26] x VK27

Valoarea maximă a componentei 6,00 puncte
Valoarea minimă a componentei 0 puncte

C4. Factori istorici
D9. Monumente istorice și vestigii arheologice

29 Categorie K29 VK29

-monumente istorice de importanță 
deosebită;

-monumente de arhitectură și sculpturi 
monumentale;

-locuri istorice și vestigii arheologice;
-muzee, case memoriale;

-absența monumentelor istorice și vesti-
giilor arheologice

2,0
1,25
1,00
0,75

0,00

Total K29 5,00

30 Număr K30 VK30
-în peste 10 localități din zonă;

-în 5-10 localități din zonă;
 – în 2-5 localități din zonă;
 – într-o localitate din zonă;

2,00
1,50
1,25
1,00

Relația de calcul:
VD9 = [∑ VK29] x VK30

Valoarea maximă a componentei 10,00 puncte
Valoarea minimă a componentei 0 puncte

Tabelul A2. Elemente privind geomorfologia și geologia zonelor turistice din Carpații Meridionali

Elemente privind geomorfologia și geologia zonelor turistice din Carpații Meridionali

Nr. 
Crt

Sim-
bol

Denumirea
zonei

Supra-
fața

(km²)

Geomorfologie Geologie
Energia de relief Fragmen-

tarea
Teritoriu-

lui,
Nr. cu-

tări/km

Planei-
tatea

%
Structura geologică 

generală
Prezența rocilor la 

suprafață
Prezența 

formațiunilor
Carstice și glaciare

Alt.
Max
(m)

Alt.
Min
(m)

Dife-
rența

(m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 I a Culoarul
Bran – Rucăr 71,8 1546 700 846 2 13

Calcare în vestul 
platformei Branu-
lui. Conglomerate 

calcaroase de vârstă 
cretacicăîn zona 

munceilor și către 
contactul dintre cu-

loarul depresionar și 
aceasta.

Calcare masive și 
conglomerate apar 
în zona satelor Fun-

data, Șirnea, Măgura 
și Peștera, în mod 

izolat.

Formațiuni carstice : 
Cheile Dâmbovicioa-
rei și Liliecilor, Gaura 

Sbârcioarei, etc.

2 I b Munții Pia-
tra Craiului 161,3 2238 715 1523 3,5 2

Uriaș bloc de calcare 
dispuse în straturi 
verticale. Pe Valea 

Brusturetului apar și 
conglomerate iar pe 
valea Dâmboviței și 

șisturi cristaline.

Numeroase roci la zi, 
în special pe culme 
și abrupturile nord – 

vestice

Numeroase 
formațiuni carstice : 
chei, peșteri, defile-
uri, arcade, hornuri, 

etc.

3 II a
Munții 

Făgăraș 
(șirul nordic)

1487,3 2543 400 2143 2,4 sud
3,6 nord 4 – 5

Structură cristalină 
și din roci metamor-

fice

Foarte frecvente, în 
special în zona de 

coastă și pe versanții 
nordici

Circuri, căldări, 
cascade, praguri, 

morene, lacuri dato-
rate glaciațiunii din 

cuaternar

4 II b

Masivele 
secundare 

Ghițu-
Frunți-Cozia 
și depresiu-
nea Loviștei

1006,7 1668 285 1383 1 – 2 25

În zona montană 
șisturi cristaline și 
calcare. În depresi-
uni : conglomerate, 

gresii, marne și chiar 
aluviuni.

Se observă blocuri 
mai mari sau mai 
mici, grupate sau 

izolate.

Se întâlnesc chei, de-
filee și peșteri, lipsite 

insă de spectaculo-
zitate .

5 II c Masivul Ie-
zer – Păpușa 707,2 2469 610 1859 1-2 10-15

Roci metamorfice și 
sedimentare variate 
ca vârstă și duritate.

Numeroase roci la 
suprafață în partea 

superioară, cu forme 
variate și atractive 

(Colții Cremenei, 
Colții lui Andrei etc.)

Formațiuni glaciare 
pe văile Iezerul 

Mic și Iezerul 
Mare. Formațiuni 

carstice spre Podul 
Dâmboviței.
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6 III a Munții Lo-
trului 1400,0 2240 335 1905 1-1,5 2 Predomină șisturile 

cristaline.

Apar sub formă de 
piscuri, creste galeșe, 

abrupturi, stânci 
izolate de forme și 
dimensiuni diferite.

Urme glaciare (cir-
curi, morene0 și 

formațiuni carstice 
(chei, cascade, 

pereți stâncoși etc.)

7 III b Munții Cin-
drel 908,8 2244 370 1874 1,2 3-4 Șisturi cristaline Numai sporadic Formațiuni glaciare 

(circuri, morene etc.)

8 III c Munții 
Șureanu 1747,4 2130 350 1780 0,8 4-5 Șisturi cristaline

Apar frecvent roci la 
suprafață pe culmea 
principală și pe cul-

mile secundare.

Peștera Bolii, una 
din cele mai înalte 

din Transilvania (46 
m arcadă)

9 III d Masivul Pa-
rângul Mare 723,2 2519 299 2220 1-2 2-3 Șisturi cristaline

Foarte numeroase 
și de cele mai vari-
ate forme în zona 

centrală a masivului. 
Mai rare pe culmile 

sudice.

Numeroase formații 
glaciare în zona 

alpină. În partea de 
sud apar formații 

carsticedintre care 
Peștera Muieriiși 

peștera Polovragi 
sunt cele mai impor-

tante.

10 III e Munții 
Căpățânii 939,5 2130 300 1830 2-3 4-5

Roci cristaline în 
sectorul vestic și 

zona alpină; gnaise 
micacee în sectorul 
mijlociu; calcare jur-

asice în sud.

Frecvente în zona 
alpină și în lungul 
cursurilor de apă.

Urme glaciare în 
partea superioară. 

Numeroase formații 
carstice (chei, 

peșteri, abrupturi) în 
partea de sud.

11 IV
Sectorul 

depresionar 
Jiu-Strei

474,0 868 275 593 0,4 52 Roci metamorfice Foarte rară.

Lipsesc. Singura 
formațiune de acest 

gen este Peștera 
Bolii de sub Dealul 

Cetății.

12 V a Munții Re-
tezat 686,7 2509 411 2098 1-2 5

Predomină șisturi 
cristaline; Pe culmea 
Drăgșaru-Pleșa sunt 

prezente calcare.

Foarte numeroase, 
atât sub formă de 
stânci masive, ab-

rupturi cât și sub for-
mă de stânci izolate.

Structura geologică 
variată a favorizat 

formarea unui carst 
alcătuit din peșteri, 
chei, abrupturi, pis-
curi etc. Pe culmile 

principale nume-
roase formațiuni 

glaciare.

13 V b Munții 
Țarcului 1264,0 2190 230 1960 0,6 10

Foarte variată atât în 
ceea ce privește na-
tura cât și duritatea 

rocilor.

Frecvente cu deose-
bire în golurile alpine, 

defilee și chei.

Formațiuni carstice 
în sud-vestul ma-

sivului. Formațiuni 
glaciare la peste 

2000 m. Altitudine.

14 V c Munții Go-
deanu 454,4 2292 500 1792 0,45 1-2

Întregul masiv este 
alcătuit din roci me-

tamorfice

Frecvente, cu deose-
bire în zona alpină și 

subalpină

Puține formațiuni 
carstice. Frecvente 
urme de glaciațiuni 

din cuaternar.

15 V d Munții Cer-
nei 414,7 1929 500 1429 0,50 1-2

Predomină șisturi 
cristaline. În partea 
inferioară calcare, 

gresii și marne.

Frecvente, pe cul-
mea principală, în 
lungul defileului și 

pe abrupturi.

Numeroase 
formațiuni carstice.

16 V c Munții 
Mehedinți 656,0 1467 500 967 0,30 6-7

Structura geologică 
foarte complexă, 

cuprinzând granite, 
șisturi cristaline, cal-
care, gresii, marne.

Frecvente în zona de 
creastă și mai ales în 
formațiuni carstice

Sunt prezente 
formațiuni carstice 

(chei, peșteri, abrup-
turi etc.)

17 V f Munții Vâl-
can 1115,0 1946 556 1390 2-3 4-5

Predomină șisturile 
cristaline. La margi-
nea sudică calcare.

Frecvente pe culmea 
principală și pe 

culmile nordice. De 
asemenea pe văi și 

în formațiile carstice 
din sud.

Zona calcaroasă din 
sud prezintă intere-

sante forme carstice

Tabelul A3: Elemente ale rețelei hidrografice și principalele lacuri din zonele turistice al Carpaților Meridionali

Nr. Crt Sim-
bol Zona turistică Suprafața

(km²)

Rețeaua hidrografică Denumirea lacurilor
Lungime 

(Km)
Densitate
(km/km²) Naturale Artificiale

0 1 2 3 4 5 6 7

1 I a Culoarul
Bran – Rucăr 71,8 38 0,54 - -

2 I b Munții Piatra Craiului 161,3 152 0,94 - -

3 II a Munții Făgăraș (șirul 
nordic) 1487,3 1130 0,76

Zârna, Hârtop, Galbena, Picu-
iata, Buda, Capra, Călțun, Ur-

lea, Podragu Mare, Bâlea,
-

4 II b
Masivele secundare 

Ghițu-Frunți-Cozia și 
depresiunea Loviștei

1006,7 785 0,78 - Vidraru, Cumpăna, Dobro-
neagu
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5 II c Masivul Iezer-Păpușa 707,2 806 1,14 Iezer Baciu

6 III a Munții Lotrului 1400,0 1428 1,02 Iezerul Latoriței Vidra, Balindru, Jidoaia, Galbe-
nu, Petrimanu, Mălaia

7 III b Munții Cindrel 908,8 1110 1,22 Iezerul Mare-Cindrel, Iezerul 
Mic Gura Râului, Negovanu, Sadu.

8 III c Munții Șureanu 1747,4 1975 1,13 Iezerul Cârpei, Iezerul Șureanu Oașa

9 III d Masivul Parângul 
Mare 723,2 853 1,18

Iezer, Câlcescu, Zănoaga Mare, 
Tăul fără Fund, Oglinda Mân-
drii, Slivei, Mija, Tăul Adânc, 

Tăul Ascuns etc.
-

10 III e Munții Căpățânii 939,5 1165 1,24 Cioara, Sânguratec Galbenu, Petrimanu, Mălaia

11 IV Sectorul depresionar 
Jiu-Strei 474,0 335 0,71 - -

12 V a Munții Retezat 686,7 707 1,03

Peleaga, Peleguța, Bucura, 
Tăul Răsucit, Zănoaga, Cârlig, 
Tăul Negru, Gemenele, Lacul 

Mare, Galeșu, Tăul dintre Brazi, 
Buda etc. (în total peste 80 de 

lacuri alpine)

Râul mare(în perspectivă)

13 V b Munții Țarcu 1264,0 1363 1,08 Netiș, Bistra, Lucios -

14 V c Munții Godeanu 454,4 375 0,82 Borăscu Mare, Scărișoara, 
Gugu Valea lui Iovan

15 V d Munții Cernei 414,7 365 0,88 - -

16 V e Munții Mehedinți 656,6 395 0,60 - -

17 V f Munții Vâlcan 1115,0 1185 1,10 Tăul fără Fund Valea de Pești

Total 14218 12834 0,90 - -

Tabelul A4. Elemente climatice ale sezonului estival din Carpații Meridionali

Nr. crt.
Denumirea 

zonei turistice 
(simbol)

Zile fără ploaie Zile cu cer senin Temperatura me-
die în oC

Zile cu calm re-
lativ în %Nr. % Nr. %

1 I a 75 49 43 28 10,1 18-20
2 I b 58 38 37 24 6,8 4-8

3 II a 61 41 37 24 7,1 10-15

4 II b 105 68 48 32 12,5 45-50

5 II c 73 48 45 30 10,7 15-20

6 III a 63 42 43 28 10,5 20-25

7 III b 66 43 43 28 10,8 20-25

8 III c 68 44 42 28 11,5 20-25

9 III d 63 42 41 27 10,2 30-35

10 III e 75 49 44 29 11,0 30-35

11 IV 76 50 44 29 10,2 40-45

12 V a 62 41 44 29 9,6 22-24

13 V b 90 59 44 29 10,1 25-30

14 V c 78 51 41 27 9,4 25-30

15 V d 85 56 45 30 10,5 30-35

16 V e 90 59 52 34 13,1 35-40

17 V f 90 59 47 31 12,5 35-40

Tabelul nr. A5. Împărțirea pe categorii ierarhice a zonelor turistice în funcție de valorile potențialului natural, antropic și recreativ

Cate-
goria

Denumirea zonelor turistice și valori obținute
Potențial natural Potențial antropic Potențial recreativ

I

1.Munții Retezat (8,28)
2.Mas. Parângul Mare (8,26)

3.M. Făgăraș (8,05)
4.M. Cindrel (8,02)
5.M. Șureanu (8,01)

6.M. Lotru (7,91)

1.Cul. Bran-Rucăr (5,51)
2.M. Cindrel (5,21)

3.M. Șureanu (4,86)
4.Sect. Depr. Jiu-Strei

5.Mas. Ghițu-Frunți-Cozia (4,18)
6.M. Vâlcan (4,04)

1.M. Cindrel (6,31)
2.M. Șureanu (6,19)

II

7.Mas. Iezer-Păpușa (7,77)
8.M. Vâlcan (7,76)
9.M. Țarcu (7,72)

10.Mas. Ghițu-Frunți-Cozia (7,59)
11.M. Piatra Craiului (7,53)

12.M. Căpățânii (7,40)
13.M. Godeanu (7,34)

7.M. Căpățânii (3,83)
8.Mas. Iezer-Păpușa (3,73)

9.M. Făgăraș (3,30)
10.M. Cernei (3,13)

11.M. Mehedinți (3,05)

Mas. Ghițu-Frunți-Cozia (5,85)
M. Vâlcan (5,76)

Mas. Parângul Mare (5,62)
Mas. Iezer-Păpușa (5,62)

M. Făgăraș (5,57)
M. Retezat (5,53)

Cul. Bran-Rucăr (5,52)
M.Căpățânii (5,51)



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

112

Cate-
goria

Denumirea zonelor turistice și valori obținute
Potențial natural Potențial antropic Potențial recreativ

III 14.M. Cernei (6,70)
15.Cul. Bran-Rucăr (6,58)

12.M. Parângul Mare (2,64)
13.M. Retezat (2,52)

14.M. Piatra Craiului (2,49)
15.M. Lotrului (2,05)

M. Lotrului (5,22)
M. Piatra Craiului (4,91)

M. Cernei (4,88)
M. Țarcu (4,85)

IV 16.M. Mehedinți (6,26)
17.Sect. Depres. Jiu-Strei (5,31)

16.M. Țarcu (1,23)
17.M. Godeanu (1,07)

M. Mehedinți (4,59)
Sect. Depres. Jiu-Strei (4,56)

M. Godeanu (4,52)

Tab nr. A6. Suprafețele zonelor turistice din Carpații Meridionali

Nr. Crt Indicati-
vul zonei

Suprafața tota-
lă a zonei

(km²)

Suprafața ocupată de păduri Suprafața ocupată de pajiști Suprafața ocupată de alte 
folosințe

Ha % Ha % Ha %
1 I a 71,8 3020 42,0 3660 51,0 500 7,0
2 I b 161,3 11970 74,2 3710 23,0 460 2,8
3 II a 1487,3 87010 58,5 57110 38,4 4610 3,1
4 II b 1006,7 83020 62,6 24970 24,8 12680 12,6
5 II c 707,2 41870 59,2 23540 33,3 5310 7,5
6 III a 1400,0 102900 73,5 28420 20,3 8680 6,2
7 III b 908,8 60900 67,0 19630 21,6 10350 11,4
8 III c 1747,4 124590 71,3 36690 21,0 13460 7,7
9 III d 723,2 46720 64,6 20970 29,0 4630 6,4

10 III e 939,5 73470 78,2 15600 16,6 4880 5,2
11 IV 474,0 7860 16,6 29340 61,9 10200 21,5
12 V a 686,7 42100 61,3 20670 30,1 5900 8,6
13 V b 1264,0 66360 52,5 43100 34,1 16940 13,4
14 V c 454,4 25040 55,1 13540 29,8 6860 15,1
15 V d 414,7 22530 54,3 15840 38,2 3100 2,5
16 V e 656,0 41590 63,4 20860 31,8 3150 4,8
17 V f 1115,0 80730 72,4 23190 20,8 7580 6,8

Total 14218,0 901680 63,4 400840 28,2 119280 8,4

Abstract
Research regarding the contribution of forest road networks to the development of tourism in the 
mountain area of the Meridional Carpathians
Researches on the presented issue show that aproximately 89% of the study area benefit from a high recreati-
onal potential, with a accent on following montane zones: Retezat, Parâng, Făgăraș, Cindrel, Șureanu și Lotru, 
which benefit from thier high relief energy, changing bedrocks, dimensions of hidrographical networks, in-
cluding glacial forms, richnes and diversity of the forest, pasture and above treeline vegetation, value of their 
game and fish populations, thus, having special aethetic and recreational characteristics.
Keywords: Meridional Carpathians, touristic zones, recreational potential, forest roads.
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Recenzie
Aurel Ungur, Viorel Popovici – coordona-
tori– 2014: ”TRANSFĂGĂRĂȘANUL cel mai 
important drum turistic din România și 
una din minunile lumii, ”the best road in 
the world””, 116 pagini, 18 figuri, din care 
9 color și 2 hărţi.
O carte mică despre o lucrare românescă gran-
dioasă, recunoscută ca una din minunile lumii 
: Transfăgărășanul. O carte modestă ca formă, 
dar deosebit de valoroasă ca și conținut, des-
pre o capodoperă a proiectanților, inginerilor și 
muncitorilor constructori români, care împreu-
nă cu regimentele de geniu au dat dovadă de 
ingeniozitate, perseverență și sacrificiu în con-
struirea celui mai important drum turistic din 
România – Transfăgărășanul. 
Prin importanța și frumusețea drumului, cu-
noscut ca ”the best road in the world”, lucrarea 
devine o ”carte de vizită” a României, înlăturând 
vălul uitării și atrăgând atenția asupra tezau-
rului de monumente istorice și naturale de pe 
traseul de 135 km al acestui drum extraordinar: 
Cetatea lui Vlad Ţepeș de la Poienar, Barajul și 
Lacul de acumulare Vidraru, Cascadele Mioarei 
și Berbecului, lacuri glaciare, tuneluri de 847 m 
lungime la cota de 2400 m, vedere spre vârfurile 
Moldoveanu și Nehoiu, iar pe Versantul Nordic: 
Lacul Bâlea, pistele de schi, telefericul, cascada 
Bâlea, localitatea Cârța, etc. Desigur că publi-
carea de Ministerul Mediului sau de Societatea 

Progresul Silvic a ediției a II a acestei cărți, cu de-
scrieri mai ample ale obiectiveleor turistice și cu 
fotografii color ale peisajelor și a monumentelor 
istorice ar da strălucirea meritată de a ”carte de 
vizită” a țării noastre. 
Publicată cu ocazia celei de-a 40-a aniversa-
re a inaugurării Transfăgărășanului, lucrarea 
menționează, în semn de aleasă prețuire, nu-
mele eroilor distinși cu medalii, a inginerilor, 
tehnicienilor, maiștrilor, muncitorilor, milita-
rilor, personalului de proiectare și construcția 
drumului și tunelului din activitatea de punere 
în valoare și exploatare a masei lemnoase de pe 
traseul drumului și din bazinul Hidrocentralei 
Vidraru, precum și a personalului care a împă-
durit zonele afectate de construcțiea drumului. 
Inițiatorii și coordinatorii acestei publicații sunt 
două personalități bine cunoscute: dr. ing. Au-
rel Ungur, autorul cărții de referință ”Pădurile 
României. Trecut, prezent și viitor. Politici și 
strategii” și dr. ing. Viorel Popovici, preocupat 
de ”Cercetări privind contribuția drumurilor fo-
restiere la dezvoltarea turismului în zona mon-
tană a Carpaților Meridionali”. Alături de Aurel 
Ungur și Viorel Popovici participă la colegiul de 
concepție și redactare valoroși specialiști din 
construcții, profesori, proiectanți și cercetători: 
Rostislov Bereziuc, Valeria Alexandru, Nicolae 
Olteanu, Liliana Horga, Dumitru Ducaru, Ioan 
Cazan, Valentin Bolea, George Burnei. 

Iubitorii naturii sălbatice, a peisajelor unice, 
originale, amatorii de turism și senzații tari vor 
găsi în această carte: cronica înfăptuirii acestui 
drum senzațional, cea mai importantă lucrare 
din domeniul construcțiilor de drumuri din Ro-
mânia, realizări ale constructorilor forestieri, 
care au premers execuția Transfăgărășanului, 
proiectarea drumului și ecoul pe plan mondial 
al realizării acestui drum formidabil.
Autorii cărții evidențiază rolul uriaș al 
Transfăgărășanului pentru punerea în valoare al 
potențialului productiv și recreativ al pădurilor 
de pe cei doi versanți ai Munților Meridionali și 
popularizează valoarea turistică a acestora, me-
ritând pe deplin un premiu al Societății Progre-
sul Silvic, cu atât mai mult cu cât președintele 
Societății Progresul Silvic, ing. Gheorghe Gavri-
lescu, se numără printre consultanții tehnici ai 
lucrării. 
Ca brașoveni, avem satisfacția de a fi publi-
cat în Revista de Silvicultură și Cinegetică nr. 
31/2012 și 32/2013 articolele ”Drumul Național 
Transfăgărășan” partea I și II, scrise în ultimele zile 
de viață de regretatul dr. ing. Aurel Amzică și de 
a constata aportul la reușita Transfăgărășanului 
a tezei de doctorat ”Avalanșele și tehnica de 
combateri” elaborată de regretatul dr. ing. Alexa 
Boris, fostul șef al colectivului de proiectare de 
investiții din ICAS Brașov.

Valentin Bolea 
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Determinarea influenței calității habitatului asupra 
densității relative a populației de castor eurasiatic 

(Castor fiber) de pe cursul principal al râului Olt

CLAUDIU PAȘCA, ROXANA TEȘILEANU, GEORGETA IONESCU, GEORGE SÎRBU

1. Introducere
Populația de castor eurasiatic (Castor fiber) larg răspân-
dită odinioară în întreaga Eurasie a avut o evoluție fluc-
tuantă în ultimele două secole. În majoritatea statelor 
europene, inclusiv pe teritoriul țării noastre, specia a 
dispărut în prima jumătate a secolului XIX. Populațiile 
relictare cu efective reduse păstrate în opt nuclee euro-
pene au constituit sursa de refacere a arealului speciei 
prin repopulare la începutul secolului XX (1921-1927). 
În România specia a rămas extinctă până în 1998 când 
au fost puse în libertate, pe râul Olt, primele exemplare 
provenind din Bavaria (Germania) (Ionescu et al. 2010).
Cu toate că specia este considerată ca având o ampli-
tudine ecologică foarte mare și o mare capacitate de 
adaptare, înainte de reintroducere s-a realizat un stu-
diu preliminar de clasificare ecologică a habitatelor 
folosind indicele de bonitate a habitatului (IH) după 
metoda Heidecke (1989), prin care au fost identificate 
cele mai potrivite zone. Ulterior, pentru determinarea 
succesului acțiunii de reintroducere a castorului, proces 
care este conform IUCN unul ”de durată”, s-au realizat 
evaluări periodice ale populației și ale habitatelor popu-
late de către specie.
În acest articol investigăm relația dintre indicele de bo-
nitate a habiatului (IH) și densitatea relativă a castoru-
lui pe cursul principal al Oltului la 17 ani după reintro-
ducere.

2. Metode
2.1 Indicele de bonitate (IH)
Dacă primele bonitări de habitat preliminare intro-
ducerii castorului in România au fost realizate dupa 
Heidecke (1989), în perioada 2013-2014 s-a realizat 
o adaptare a metodologiei elaborate de Heidecke prin 
îmbunătățiri aduse de grupul de specialiști de la ICAS 
Brașov pentru reducerea ambiguităților cheii de bo-
nitare ce pot genera rezultate diferite pentru aceeași 
suprafață evaluată, precum și testarea cheii de bonitare 
noi prin aplicări repetate în teren.
Metoda definitivată presupune parcurgerea habitatelor 

populate cu castor și divizarea acestora în sectoare în 
funcție de caracteristicile acestora. În teren se comple-
tează o fișă de teren predefinită care tratează următorii 
factori și subfactori:
R1 Biotop
a. Diversitatea habitatului
b. Structura malurilor
c. Morfologia malurilor
R2 Factorul hidrologic
d. Tip de sistem acvatic
e. Informații cantitative
f. Calitatea apei
R3 Vegetaţia
g. Vegetaţia arborescentă
h. Pătura erbacee
i. Acoperirea
R4 Factorul antropic
j. Surse de pierderi
k. Deranjare
Pentru fiecare subfactor se acordă un punctaj de la 0 la 
5, după care se calculează Indicele de Bonitate al Habi-
tatului (IH).
Relațiile de calcul pentru cei 4 factori sunt următoarele:

1 0,4 0,8 0,8R a b c= × + × + ×
2 0,8 0,8 0,8R d e f= × + × + ×
3 0,8 0,6 0,6R g h i= × + × + ×
4 1 1R j k= × + ×

Formula de calcul a Indicelui de Bonitate al Habitatului 
(IH) este:

( )
1 2 3 4 %
1 2 3 4

R R R RIBH
k R R R R

× × ×
=

+ + + , unde k=2.5
IBH ia valori între 0 și 100%.
Cele trei clase definitorii pentru habitatele populate cu 
castor sunt:
I – habitat optim,
IBH = 40,0 – 100%;

Cinegetică
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II – habitat satisfăcător,
IBH = 20,0 – 39,9%;
III – habitat nefavorabil,
IBH = 0,0 – 19,9%.

2.2 Metodologia de estimare a efectivelor
Estimarea efectivelor se realizează în perioada de toam-
nă-iarnă, prin identificarea adăposturilor locuite (su-
praterane sau săpate în mal) și estimarea numărului de 
castori care compun fiecare familie pe baza impactului 
produs asupra vegetației lemnoase și/sau în funcție de 
mărimea adăpostului.
Evaluarea habitatelor și estimarea efectivelor s-a 
desfășurat pe un sector de 440,6 km al râului Olt, între 
Bălan-Câineni, fără a lua în calcul afluenții.

2.3 Modelarea statistică
Pentru a investiga relația dintre indicele de bonitate a 
habitatului și efectivele estimate pe porțiunea studia-
tă, s-a realizat o analiză de varianță cu un singur factor 
(engl. one-way ANOVA). Variabila explicativă (IH) este 
o variabilă categorică cu trei nivele: nesatisfăcător (0-
19.9), satisfăcător (20-39.9) și optimal (20-100). Varia-
bila răspuns este densitatea relativă a castorului pe seg-
mentele de râu evaluate. Relația dintre IH și densitatea 
relativă nu poate fi descrisă cu ajutorul regresiei lineare 
simple, deoarece relația dintre cele două variabile, pri-
vită pe tot spectrul IH, nu este una lineară, și nici nu a 
putut fi linearizată prin transformări (fig. 1). De aceea 
o împărțire „pe bucăți” a spectului IH (definirea nivelu-
rilor) ne poate da mai multe informații despre modul în 
care un anumit nivel IH influențează densitatea relativă. 
În acest model IH este considerat o variabilă categorică 
fixă, și nu aleatoare, pentru că cele trei nivele sunt consi-
derate standard în procedurile de evaluare a habitatului 
pentru castor în România. Deci, interpretatea rezultate-
lor modelării statistice va fi valabilă numai pentru aces-
te nivele clar specificate (Quinn și Keough 2002).

3. Rezultate
3.1 Rezultatele bonitării habitatului și ale 
estimării efectivului de castor
Rezultatele obținute pe sectorul de Olt investigat sunt 
prezentate în tabelul 1.

Bonitatea 
habitatului

Lun-
gime 
(km)

% Hab.
Nr. 

adă-
pos-
turi

Nr. es-
timat 
exem-
plare

Densitate 
adăpos-

turi
(Nr/km)

Densitate 
exemplare

(Nr/km)

Nefavorabil 151,21 34,32 39 87 0,26 0,58
Satisfăcător 157,48 35,75 127 345 0,81 2,19

Optim 131,87 29,93 102 300 0,77 2,28
TOTAL 440,56 100,00 268 732 0,61 1,66

Tabelul 1: Rezultatele IH și densitățile obținute pe sectorul de Olt studiat

Din tab. 1 reiese că sectorul analizat al Râului Olt este 
caracterizat printr-un procent ridicat de habitate ne-
favorabile (34,32%) datorită în mare parte barajelor 
hidroenergetice, care sunt însoțite de lucrări de conso-
lidare cu beton a malurilor în scopul protecției antie-
rozionale. Aceste sectoare au fost clasificate nefavo-
rabile pentru că nu există condiții pentru construirea 
adăposturilor, este îngreunată deplasarea castorilor pe 
maluri, iar hrana este constituită aproape exclusiv din 
vegetație ierboasă prezentă la mare distanță de luciul 
apei. Cu toate acestea, impactul construcțiilor hidro-
tehnice asupra efectivului și densității populației de 
castori de pe râul Olt este atenuat de lacurile de acumu-
lare care oferă în partea din amonte condiții optime de 
viață, prin formarea unor zone acvatice cu aspect delta-
ic, foarte generoase atît din punct de vedere hidrologic 
cât și trofic, puțin afectate din punct de vedere antropic. 
Acest fapt explică densitatea medie superioară de pe 
acest curs de râu (1,66 castori/km curs râu) comparativ 
cu alte râuri populate cu castori din România: Mureș – 
0,43 și Ialomița – 0,87.

3.2 Rezultatele modelării statistice
Pentru a determina pragurile critice exacte ale 
densității castorului în funcție de calitatea habitatului 
estimată cu ajutorul IH, deci pentru stabilirea exactă 
a impactului calității habitatului asupra denstității re-
lative a castorului în regiunea studiată, s-a efectuat ca 
pas preliminar analiza de varianță prezentată la punc-
tul 2.3. Un alt pas necesar în determinarea pragului 
critic îl reprezintă și definirea dimensiunii populației 
minime viabile și includerea acestei informații in mo-
delul ANOVEI. Acest articol prezintă pasul preliminar 
al determinării pragului critic al densității castorului în 
funcție de calitatea habitatului, stabilirea dimensiunii 
unei populații minime viabile și includerea ei în model 
fiind prevăzută pentru viitor.
ANOVA împarte variația unei variabile (densitatea rela-
tivă a castorului) în două părți: variația densității rela-
tive explicată de împărțirea în grupuri/nivele a variabi-
lei explicative (IH) (cea explicată de model), și, variația 
reziduală (cea neexplicată de model). De aceea este bine 
ca variația densității relative din grupurile/nivelele IH 
să fie cât mai omogenă. Efectul factorului explicativ din 
model se testează cu statistica F care este fracția dintre 
două varianțe: MSGroups/MSResidual (varianța mediilor gru-
purilor față de media totală / varianța erorilor). Această 
fracție ne indică și raportul variației explicate de model, 
față de cea neexplicată de model. În cazul studiului pre-
zentat aici, modelul ANOVA pentru explicarea variaţiei 
în densitatea relativă a castorului cu ajutorul nivelelor 
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IH a avut o valoare F=17.52 şi o valoare P<0.001, rezul-
tat foarte semnificativ d.p.d.v. statistic. Deci, ipoteza 
nulă conform căreia nu există nici o diferenţă între me-
diile densităţii relative a grupurilor IH poate fi respinsă, 
indicând cel puţin o diferenţă semnificativă între medi-
ile densităţii relative a grupurilor IH (tab.2).

Sursa SS df MS F P
Gr. IH 65.57 2 32.79 17.52 <0.001

Reziduri 144.07 77 1.87
Total 209.64 79

Tabelul 2: Rezultatele analizei de varianta (sum-of-squares SS, mean 
squares MS, degrees of freedom df, valoarea F si valoarea P ale surselor 

de variatie: clasele IH si reziduri)

Relaţia dintre densitatea relativă a castorului şi IH a 
fost investigată şi grafic cu ajutorul boxplot-urilor den-
sităţii relative pentru cele trei nivele IH (fig.2).

4. Discuție
Pe cursul principal al râului Olt, pe sectorul anali-
zat, populația de castor eurasiatic este distribuită de-
alungul întregului sector, ceea ce dovedește încă odată 
amplitudinea ecologică ridicată a speciei. Se observă 
existența unor nuclee cu densități superioare mediei pe 
porțiunile cu habitat optim și efective foarte reduse pe 
sectoarele nefavorabile. În plus, şi boxplot-urile din fig. 
2 ce folosesc medianele – mediana fiind un indicator de 
locaţie robust la valorile extreme – ne indică faptul că 
diferenţa dintre mediana densităţii relative la un nivel 
IH nestisfăcător şi cea a densităţii relative la un nivel 
IH satisfăcător sau optim este semnificantă, ceea ce se 

datorează şi faptului că mediana grupului IH nesatisfă-
cător este aproape de zero. Însă dacă comparăm grupul 
IH satisfăcător cu cel al unui IH optimal, medianele bo-
xplot-urilor sunt aprox. la acelaşi nivel al densităţii re-
lative. Deci, densitatea relativă obţinută la un nivel IH 
satisfăcător este în mare asemănătoare cu cea obţinută 
la un nivel IH optimal.
Un alt aspect care intră în discuţie pe acest subiect este 
o eventuală reîmpărţire a spectrului IH in noi grupuri. 
Însă dat fiind faptul că varianţele grupurilor actuale 
sunt relativ egale, conform rezultatului testului Flig-
ner-Killeen cu P=0.299 şi H0 că varianţele grupurilor 
sunt egale, o eventuală reîmpărţire a spectrului IH 
nu ar schimba situaţia. Rămâne de investigat cum un 
eventual rezultat al analizei de determinare a unei po-
pulaţii minime viabile schimbă situaţia. Dacă am ştii 
densitatea minimă viabilă, am putea realiza o împărţi-
re a spectrului IH în aşa fel încât nivelul IH nefavorabil 
să aibă ca limită superioară densitatea minimă viabilă 
în acea regiune.

5. Concluzii
Deşi castorul are o amplitudine ecologică mare, popu-
lând în densităţi mici chiar şi habitatele clasificate ca 
fiind nefavorabile, rezultatele acestui studiu ne indică 
faptul că adaptabilitatea castorului are limite, el pre-
ferând cu predilecţie segmentele satisfăcătoare şi op-
timale. În contextul managementului de conservare a 
castorului, stabilirea pragului ecologic critic în ceea ce 
priveşte calitatea habitatului este una dintre aporturi-
le cele mai importante pe care mediul ştiiţific le poate 
aduce. Această informaţie ne-ar putea ajuta să reîmpăr-
ţim spectrul IH aşa încât densităţile minime să cores-
pundă grupului IH nesatisfăcător. Din acest punct de 
vedere modelul ANOVA şi categoriile IH vor mai suferi 
probabil schimbări pe viitor.
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Abstract
The effect of habitat quality on relative density of beaver (Castor fiber) on the main course of the 
Olt River
The relationship between habitat quality and species’density is a highly important issue in the field of conser-
vation, especially for threatened and endangered species like Castor fiber. In this paper we investigated this 
relationship using the index of habitat quality (IH) as an explanatory variable of the relative density of the 
biber population along the main course of the Olt River. The results of our analysis are very useful and can be 
incorporated in management strategies and policy recommendations.
Keywords: castor fiber, index of habitat quality, ANOVA



Anul XX | Nr. 36 | 2015

117

Evoluția după anul 1970 a populației de dropii 
din Câmpia Boianului, județul Olt

SORIN GEACU, NICOLAE FLORICA, NICOLAE NĂSTĂSESCU

1. Introducere
Sectorul de pe teritoriul judeţului Olt al Câmpiei 
Boianului, a constituit unul dintre cele mai reprezen-
tative areale cu dropie din ţara noastră. Habitat foarte 
favorabil acestei specii, acesta se caracterizează prin 
terenuri agricole foarte întinse, cu localităţi periferice 
(cu o excepţie – comuna Stoicăneşti), iar drumurile 
modernizate care o traversează sunt numai două (unesc 
Drăgăneşti-Olt de Văleni şi respectiv Roşiorii de Vede). 
În cuprinsul său există numai o mică pădurice – Peia 
(49 ha).
Doar râul Călmăţui cu afluentul său Călmăţuiul Sec 
traversează regiunea analizată, cunoscută de localnici 
sub numele de “Câmpul Boianului”. Primul, cu scurgere 
intermitentă, trece prin satele Stoicăneşti, Crăciunei, 
Radomireşti, Poiana şi Călineşti, iar Călmăţuiul Sec 
traversează satele Seaca, Mihăeşti şi Buşca. În nord/
nord-vestul Câmpiei Boianului curge Iminogul (aflu-
ent al Oltului), iar în nord este valea Dorofeiului, aflu-
ent al Vedei, confluenţa fiind lângă satul Nicolae Tit-
ulescu. Către Dorofei se îndreaptă valea Bungetului (cu 
văile Cracului şi cea a Tufanului), iar către Călmăţui se 
îndreaptă văioagele Dragna şi Ştiucii.
Surse de apă pentru dropii erau şi micile lăculeţe, natu-
rale ori antropice, din cuprinsul câmpiei.
Cercetările combinate efectuate (arhivistice şi anchete 
de teren) au urmărit evidenţierea crono-spaţială a 
populaţiilor de dropii, un astfel de demers lipsind până 
acum. Acest aspect îl considerăm semnificativ, având 
în vedere faptul că regiunea Câmpiei Boianului a fost 
ultimul “refugiu” al acestei păsări din marea Câmpie 
Română de la est de Olt.

2. Situaţia dropiilor în deceniul 
1971-1980
În 1971 numai pe teritoriul Ocolului Silvic Drăgăneşti-
Olt (sud de aliniamentul localităţilor Crâmpoia-Alimă-
neşti), populaţia de dropii se ridica la circa 300 de exem-
plare, cârdurile având predominant 5-15 exemplare.
O diminuare populaţională datorită braconajului s-a 
semnalat pe poleiul din luna ianuarie 1973. În 1973 

mărimea medie a unui cârd era de 5-10 exemplare.
În iarna 1973-1974 “un cârd de circa 30 de exemplare a 
poposit, seară de seară, la furajele C.A.P. Radomireşti, 
depozitate pe câmpul de lângă valea Ştiucii, fiind hrăni-
te de un mecanizator de la S.M.A. Radomireşti” notau 
Ciobanu şi Lemnaru în 1974 (pag. 309).
Numai pe teritoriul administrativ al comunei Nicolae 
Titulescu erau circa 40 de dropii în 1973 (Diaconu, 1974, 
pag. 60). Pe cel al comunei Vâlcele în 1973 s-au văzut 
câteva cârduri (a 3-4 exemplare fiecare), în zona Vâr-
top-valea Cracului pe terenurile agricole.
În 1974 s-au observat ultimele dropii pe câmpul din-
tre Brebeni şi Greci. În vara acelui an la câţiva km vest 
de localitatea Nicolae Titulescu, la ridicarea în zbor a 
unui cârd de 25-30 dropii “parcă s-a întunecat cerul” îşi 
amintea un tânăr localnic.
 “În efective mai mari [dropia] este prezentă în Câm-
pia Boianu, într-o zonă întinsă cuprinsă între comunele 
Nicolae Titulescu şi Crâmpoia la est, Văleni la sud-est, 
Seaca la sud, Stoicăneşti la sud-vest, Izvoarele şi Mo-
vileni la nord-est” menţionau Ciobanu şi Lemnaru în 
1974 (pag. 309).
Arealul speciei în anul 1974 era de circa 56.000 ha, dro-
piile nemaifiind întâlnite la nord de aliniamentul sate-
lor Şerbăneşti-Greci. Arealul de atunci se extindea pe 
33 km de la nord-vest către sud-est şi lăţimea de 18 km, 
la altitudini de 167 m în nord şi 114 m la hotarul cu 
judeţul Teleorman.
În 1975 locurile unde s-au văzut dropiile au fost urmă-
toarele:
 » pe fondul de vânătoare Comani-Boianu în zona Sto-

icăneşti;
 » pe fondul Bărcăneşti: 7 exemplare în zona “Vârtop” 

şi 9 lângă “Copacul Bădiţii”;
 » pe fondul Boianu: 11 exemplare în zona numită 
“Enăchescu” (către pădurea Momiceanca), 10 pe va-
lea Cracului, 6 pe terenurile Fermei 2 a I.A.S. Drăgă-
neşti-Olt şi 4 pe valea Călmăţuiului;

 » pe fondul Crâmpoia-Boianu: 17 exemplare în lucerna 
existentă atunci la 2 km sud-vest de satul Buta (com. 
Crâmpoia), 9 pe valea Călmăţuiului şi 8 în lucerna de 

Cinegetică
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la sud-vest de Crâmpoia.
 » pe fondul Seaca dropiile existau în zona văii Ştiuca şi 

pe locul numit “Braniştea” la 3 km vest de satul Seaca.
Tot în 1975, Alexandru Satmari pentru realizarea unui 
documentar despre această pasăre, a filmat din elicop-
ter 16 dropii, filmul fiind difuzat la televiziune. Satmari 
a venit şi în 1976 dar pentru a filma – pe parcursul a 
două zile – rotitul la dropii, pe câmpul de la nord de pă-
durea Peia. La rotit, tot în 1976, pe teritoriul comunei 
Şerbăneşti, s-a văzut o bătaie puternică între doi dro-
pioi, cu răniri de ambele părţi.
În 1976, pe teritoriul comunei Stoicăneşti s-au văzut 
două cârduri a 20 indivizi fiecare.
La evaluarea populaţiei de dropii din 18 martie 1976 a 
participat şi un delegat din Inspectoratului General al 
Silviculturii (I. G. S.) din Bucureşti. Astfel, în procesul 
verbal nr. 397 din 18 martie 1976 încheiat de delega-
tul I. G. S., inspectorul şef al Inspectoratului Silvic Olt 
şi şeful Secţiei Silvocinegetice Drăgăneşti-Olt pentru 
evaluarea dropiilor de pe fondurile de vânătoare Crâm-
poia-Boianu şi Comani-Boianu şi păstrat în Arhiva Di-
recţiei Silvice Olt erau specificate următoarele: “Având 
în vedere situaţia actuală a efectivului de dropii, pentru 
o evaluare cât mai corectă s-a procedat la organizarea 
acestei acţiuni folosind metoda parcurgerii integrale şi 
concomitente a suprafeţelor fondurilor de vânătoare. 
Astfel, terenul a fost împărţit în benzi, acestea parcur-
gându-se călare sau cu şareta. O echipă a pornit în di-
recţia est-vest cu plecare din şoseaua Şerbăneşti-Văleni, 
iar a doua echipă în sens opus cu plecare din şoseaua 
Stoicăneşti-Alimăneşti, joncţiunea făcându-se pe valea 
Călmăţuiului. Din datele culese de la cei 21 observatori 
care au parcurs terenul, rezultă că în prezent [1976 n.n.] 
habitează următorul efectiv de dropie: fondul Boianu-
Comani – 22 exemplare (15 femele), fondul Crâmpoia-
Boianu – 30 exemplare (6 femele), total 52 exemplare 
(21 femele). Din informaţiile culese de la personalul 
întâlnit pe câmpurile agricole (mecanizatori, membri 
C.A.P.) s-a mai declarat un număr de 21 exemplare în 
fondul Seaca în parcelele Valea Călmăţui – 12 exempla-
re şi lângă pădurea Călugăreasca – 9 exemplare”.
Tot în 1976, dar în perioada rotitului, locurile păsărilor 
erau următoarele:
 » pe fondul de vânătoare Comani-Boianu: 16 exempla-

re la est de Alimăneşti într-un lan de grâu;
 » pe fondul Boianu: 6 exemplare în zona Vârtop, 4 pe 

valea Cracului, 2 pe terenurile de la Ferma 5 şi un 
exemplar nu departe de Ferma 4 ale I.A.S. Drăgă-
neşti-Olt;

 » pe fondul Crâmpoia-Boianu: 16 exemplare pe valea 
Călmăţuiului, 10 în zona Eleşteu Tituleşti, 9 în lucer-
na de la sud de satul Buta şi 4 în apropierea Fântânii 
Văleni.

Iată şi pentru 1977 numărul dropiilor din locurile de 
observaţie:
 » pe fondul de vânătoare Boianu: 12 exemplare în zona 
“Ferma Boianu” într-un lan de lucernă, 11 nu departe 

de Fântâna Vârtop într-un lan de grâu şi 8 pe valea 
Călmăţuiului tot în grâu;

 » pe fondul Crâmpoia-Boianu: 16 exemplare în zona 
numită “Crucea Micului” (la 1,5 km sud de Buta), 11 
nu departe de Fântâna Tituleşti şi 5 exemplare la 3 
km vest de satul Nicoae Titulescu;

 » pe fondul Bărcăneşti: 6 exemplare în zona Vârtop, 6 
în zona Baciu.

Menţionăm că limitele între fondurile de vânătoare Co-
mani-Boianu, Boianu şi Crâmpoia-Boianu erau date de 
drumul Stoicăneşti-Alimăneşti şi respectiv valea Căl-
măţuiului Sec.
Alaci (2012) nota faptul că de-a lungul a 3 zile din luna 
aprilie 1977, a identificat în Câmpia Boianului 74 dropii 
din care 15 masculi.
Pe teritoriul comunei Mihăeşti în anii 1970-1977 s-au 
găsit cuiburi cu ouă în lanurile de porumb înalte de 50-
60 cm. Tot acolo, pui s-au văzut la recoltatul grâului în 
1975.
Mărimea medie a cârdurilor de dropii în perioada 1975-
1978 a fost de 2-5 exemplare. În 1978 specia aproape 
dispare de pe teritoriul comunei Izvoarele. În acelaşi an, 
pe fondul Crâmpoia-Boianu toate dropiile s-au întâlnit 
lângă valea Tufanului.
La sfârşitul primăverii anului 1978, Satmari a filmat un 
cârd de 4 dropii pe o arătură nu departe de pădurea Peia. 
De la cabana Palanca pentru filmare s-a deplasat cu că-
ruţa spre Stoicăneşti (a găsit şi un ou părăsit pe care l-a 
luat la Bucureşti).
Pe teritoriul comunei Mihăeşti ultimele dropii s-au văzut 
în 1978 la sud-est de satul Buşca, spre hotarul cu judeţul 
Teleorman. În apropiere şi în acelaşi an, pe teritoriul co-
munei Seaca, acestea s-au întâlnit în culturile de lucernă 
şi grâu, iar în zona Poiana-Călineşti ele se observaseră 
pe o parcelă cu lucernă pe locul numit la “La Tufan”.
În ansamblu, în perioada 1974-1978, populaţia de dro-
pii s-a redus cu 36% (tab. 1).

Tab. 1. Populaţii de dropii observate pe fonduri de vânătoare (FV) în 
unii ani (exemplare)

An / FV 1974 1975 1976 1977 1978 1981
Crâmpoia-

Boianu 53 34 39 34 43 12

Boianu 39 31 13 31 18 11
Comani-Bo-

ianu 12 6 16 11 6 2

Bărcăneşti 18 16 2 12 13 -
Poiana-Căli-

neşti 14 13 15 16 5 -

Seaca 22 2 6 - 16 12
TOTAL 158 102 91 104 101 37

Pe un polei de la sfârşitul lunii ianuarie 1979 s-a semna-
lat braconaj la dropii.
Un dropioi aflat în zbor, a fost lovit în luna mai 1979 
de un elicopter care erbicida la grâu. Exemplarul căzut 
la circa 10 km de Şerbăneşti (dar pe teritoriul comunei 
Crâmpoia), era făcut bucăţi şi a fost găsit de paznicul de 
vânătoare.
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În 1980 la sud de comuna Valea Mare (est de Slatina), 
s-au văzut câteva dropii dar şi un cuib într-un lan de 
porumb înalt de 10 cm. În acel an, în afara dropiilor de 
pe fondurile Boianu şi Crâmpoia-Boianu, mai erau 11 
exemplare pe fondul Bărcăneşti şi 15 pe fondul Poiana-
Călineşti. Tot în 1980 “se constata scăderea îngrijoră-
toare a efectivului de dropie pe fondurile de vânătoare 
Boianu şi Boianu-Crâmpoia. Scăderea se datorează lip-
sei culturilor agricole adecvate [şi] liniştii din perioada 
oatului şi clocitului” (Cronica Ocolului Silvic Drăgă-
neşti-Olt, pag. 3).

3. Exemplare observate după 1980
Arealul dropiei în 1981 era delimitat de localităţile: 
Seaca-Stoicăneşti-Vâlcelele de Sus-pădurea Momicean-
ca-Crâmpoia-Nicolae Titulescu-Văleni. Se redusese la 
37.000 ha, (mai evident în partea sa sudică), având 16 
km de la nord la sud şi 13 km de la vest la est, altitudi-
nea variind între 130 şi 153 m.
În 1981 “culturile de rapiţă [erau] locurile unde este lo-
calizată dropia” se specifica în Cronica Ocolului Silvic 
Drăgăneşti-Olt (pag. 9). Atunci, populaţia speciei era de 
37 exemplare (numai în ziua de 14 august 1981 la 2 km 
vest de Crâmpoia, pe o tarla cu sfeclă de zahăr, s-au ob-
servat 6 dropii).
În 1983 s-au numărat 34 exemplare din care 9 cocoşi, 
21 femele şi 4 pui (Cronica Ocolului Silvic Drăgăneşti-
Olt, pag. 17), la care se adugau încă 2 exemplare pe fon-
dul de vânătoare Bărcăneşti.
La controlul fondului Boianu din 27 iunie 1985 s-au ob-
servat 12 dropii (5 masculi şi 7 femele).
Pe fondul Crâmpoia-Boianu, în luna februarie 1986, în 
grâu, s-au văzut două cârduri cu 8 şi respectiv 5 exem-
plare. În luna august a aceluiaşi an la 4,5 km vest de 
satul Nicolae Titulescu s-a observat un cârd de 6 dropii, 
tot într-un lan de grâu.
În primăvara anului 1987 pe fondul Boianu erau 8 dro-
pii în 2 cârduri (unul de 5 şi altul de 3 exemplare) ambe-
le într-o cultură de grâu din zona Vârtop. Tot în 1987, 3 
dropii s-au văzut între satele Ghimpeţenii Noi (jud. Olt) 
şi Tecuci (jud. Teleorman), chiar pe hotarul dintre ju-
deţe. În 1987 arealul speciei se redusese la aproximativ 
19.000 ha în centrul câmpiei (cel mai departe de orice 
drum şi sat), având forma aproximativ circulară cu dia-
metru de 5 km, altitudinea fiind de 137-145 m.
În 1989 s-au identificat 6 dropii (2 masculi şi 4 femele) 
într-o parcelă cu grâu treierat în dreptul Fermei 5 a 
I.A.S. Drăgăneşti Olt. La 16 aprilie 1990 la 6 km nord de 
Stoicăneşti s-a văzut, într-un lan de orz, un dropioi a că-
rui greutate aproximată de localnici a fost de circa 15 kg.
Dacă în intervalul 1980-1988 pe teritoriul comunei 
Şerbăneşti s-au menţinut 3 cârduri, ultimile dropii s-au 
văzut acolo în luna iulie 1992 (un exemplar în zbor şi 3 
într-o cultură de grâu din apropierea văii Bunget).
Ultimele dropii s-au observat pe fondul Boianu în 1993, 
pe o tarla de 500 ha (141-143 m altitudine). Acest an 
marchează finalul existenţei permanente a dropiei în 
Câmpia Boianului.

În tabelele 2 şi 3 este menţionat numărul dropiilor ob-
servate în intervalul 1974-1992 (1993) pe fondurile ci-
negetice reprezentative Boianu şi Crâmpoia-Boianu.

Tab. 2. Numărul dropiilor observate pe fondul Boianu în perioada 
1974-1993 (exemplare)

An 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1983 1984
Ex. 39 31 13 31 18 15 13 11 25 13

An 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Ex. 12 7 8 7 6 2 3 2 2

Tab. 3. Numărul dropiilor observate pe fondul Crâmpoia-Boianu în unii 
ani din perioada 1974-1992 (exemplare)

An 1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1992
Ex. 53 34 39 34 43 20 12 21 9 12 13 13 4

Ulterior, s-au mai observat în alţi 5 ani, câteva dropii 
apărute cu totul întâmplător, prin migraţie, din alte regi-
uni. Astfel, în 1996 au apărut câteva dropii nu departe 
de pădurea Momiceanca la 4,5 km vest de Şerbăneşti.
În luna octombrie 2001 s-au semnalat 8 dropii pe un te-
ren care se discuia în zona Ghimpeţeni-Nicolae Titules-
cu. S-au menţinut probabil acolo pentru că, pe 7 ianua-
rie 2002, din acest grup, a fost identificat un exemplar 
braconat, pe malul râului Vedea la marginea pădurii 
Palanca. El murise cu o zi înainte, fiind găsit întreg de 
pădurar, care a anunţat apoi pe ing. Ion Văleanu de la 
Ocolul Silvic Drăgăneşti-Olt, care, s-a îngrijit nu numai 
de preluarea şi transportul acestuia la sediul Direcţiei 
Silvice Olt, dar şi de împăierea lui ulterioară, acţiune 
realizată de Tudor Fleşaru la Râmnicu Vâlcea. Acum se 
păstrează, la loc de cinste, în sala de şedinţe a Direcţiei 
Silvice Olt din Slatina (fig. 1).

Fig. 1. Exemplarul de dropie împăiat în anul 2002, păstrat la Direcţia 
Silvică Olt din Slatina

Iată şi elementele biomerice a acestui exemplar împăiat 
de dropie: lungime cioc – 6 cm, lungime aripă – 49,6 
cm, lungime tars – 22 cm, înălţime – 66,1 cm, lungime 
totală – 64,5 cm. Este fixat pe un stativ de lemn cu di-
mensiunea de 25 / 36 cm.
În 2005 s-au văzut 2 dropii nu departe de pădurea Peia, 
care au stat puţin, părăsind în zbor zona. La 23 aprilie 
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2007 ing. Ion Văleanu de la Ocolulul Silvic Drăgăneşti-
Olt a identificat urmele a 3 dropii (2 femele şi un mascul, 
care, probabil, era la “rotit”) la 3,5 km vest de Crâmpoia 
(spre Vârtop). În acel an un exemplar s-a văzut şi pe te-
ritoriul comunei Seaca.
Menţionăm că mulţi din angajaţii fermelor vegetale 
ale I.A.S. Drăgăneşti-Olt şi C.A.P.-urilor din zonă, 
erau “instruiţi” de către conducerea Ocolului Silvic 
Drăgăneşti-Olt cu privire la existenţa şi valoarea dro-
piilor din Câmpia Boianului, şi, prin înţelegeri amiabile 
cu aceasta, primeau sprijinul lor în acţiunile de obser-
vare (număr, loc), urmărire şi protecţie a acestora. De 
altfel, evaluările anuale se făceau de tehnicianul Vasile 
Năstăsescu şi pădurarul Ion Iordache cu ajutorul fer-
mierilor.

4. Concluzii
Dacă în 1970 populaţia speciei era de circa 300 de exem-
plare, în primăvara anului 1974 aceasta se restrânge la 
jumătate, iar în 1981 s-au mai văzut circa 40 de exem-
plare. Ultimele s-au constatat în anul 1993. Cele câteva 
dropii observate între 1996 şi 2007 au migrat din alte 
regiuni.
Diminuarea populaţională şi, în final, extincţia speciei 
a avut următoarele cauze: mecanizarea şi chimizarea 
agriculturii, deranjarea teritoriului (traversarea câmp-
iei) prin săparea şanţurilor în 1983 pentru derivaţia 
din conducta de gaze Piteşti-Turnu Măgurele către fab-

rica de zahăr din Drăgăneşti-Olt, şi realizarea de către 
Trustul de Construcţii Hidrotehnice Râmnicu Vâlcea, 
între 1985 şi 1989, a canalului magistral de irigaţii (ră-
mas neterminat), dar şi braconajul. În perioada când 
populaţiile erau numeroase, erau locuitori din unele 
sate care adunau chiar ouă de dropie de pe câmp !
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Abstract
The post-1970 evolution of the Great Bustard populations in the Boian Plain, Olt County
The Boian Plain sector in Olt County was one of the best represented Great Bustard areas in Romania. The 
species found here a very favourable habitat due to vast agricultural fields, peripheral settlements (except for 
Stoicăneşti Commune) and to only two updated roads crossing the area that links Drăgăneşti-Olt Town to Vă-
leni Commune and Roşiorii de Vede Town, respectively.
In 1970, the Great Bustard population numbered about 300 specimens, half of them remained in the spring of 
1974 and only 40 individuals in 1981, the last Great Bustards being seen in 1993.
Noteworthy, the Olt County Forest Direction based in Slatina Town, holds a stuffed specimen poached on Dră-
găneşti-Olt Forest Range in 2002.
Keywords: Great Bustard, Boian Plain, Olt County, Romania.
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Eficiența acțiunilor de management implementate 
în populațiile de vânat mic  

– Studiu de caz

MIHAI FEDORCA, GEORGETA IONESCU, OVIDIU IONESCU, MARIUS POPA, COSMIN MARIȘ, 
ANCUȚA COTOVELEA

1. Introducere
Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, 
influenţa politicii comune agricole începe să fie din ce 
în ce mai mare. Subvenţiile acordate în domeniul agri-
culturii şi respectiv cel al creşterii animalelor domesti-
ce încep să producă efecte. O consecință a acestora se 
reflectă în concentrarea ridicată a terenurilor agricole, 
urmată de exploatarea pe suprafeţe mari, mecanizată 
şi chimizată în vederea creşterii productivităţii. Astfel 
sunt folosite utilaje performante, cu viteză mare de 
execuţie a lucrărilor şi front larg de lucru (Castiov 2014, 
Gates 1964). Acest lucru conduce la modificarea brutală 
a condiţiilor de viaţă de la o zi la alta, la pierderi mari 
înregistrate în rândul puilor, uneori chiar și în rândul 
adulţilor, cea mai mare transformare a habitatelor re-
flectându-se mai ales în dispariţia locurilor de refugiu. 
Zonele de adăpost situate în cuprinsul terenurilor agri-
cole (şanțuri/perdelele de protecţie) sunt de cele mai 
multe ori distruse de proprietarii de teren, în special 
datorită politici de acordare a subvenției în funcție de 
suprafața cultivată.
Politica Agricolă Comună restricţionează producţia de 
lapte de vacă, dar acordă subvenţii pentru ovine şi ca-
prine, însă nu contingentează producţia de lapte de la 
acestea în ţările ce au aderat mai târziu la UE. Favori-
zarea creşterii numărului de oi şi capre în defavoarea 
vitelor mari, are ca și consecință apariția concurenţei 
la hrană, la un nivel foarte ridicat, cu grave consecințe 
pentru vânatul mic; la o distrugere a adăpostului şi la 
o perturbare a liniştii din teren şi chiar o prădare în 
rândul puilor realizată de câinii însoţitori ai turmelor. 
În acest context se impune realizarea unor cercetări 
amănunțite în vederea descoperirii celor mai eficiente 
măsuri de contracarare a efectelor negative directe şi 
indirecte ale desfășurării activităţilor antropice (Cota și 
Bodea 2002; Comșia 1961, Castiov 2014).

2. Scopul cercetărilor
Cercetarea de față are ca și scop elaborarea unor măsuri 

necesare pentru creșterea eficienţei managementului 
populaţiilor de vânat mic şi anume a Iepurelui comun 
(Lepus europaeus), a Fazanului (Phaesianus cholchichus) şi 
a Potârnichei (Perdix perdix), dar şi a speciilor de vânat 
mic migrator (Sandsort 1965).
Adoptarea unor măsuri adecvate pentru creşterea efi-
cienţei managementului populaţiilor de vânat mic, are 
atât efecte economice: creşterea numărului de exempla-
re care pot fi recoltate pe durata unui sezon de vânătoa-
re cât și ecologice: creşterea stării de sănătate în cadrul 
populaţiilor, precum și efecte care pot modifica încadra-
rea în alte categorii de bonitate, având ca și consecințe 
obținerea unor efective optime mai mari și un complex 
de beneficii care rezultă din acestea (Negruțiu 1983; 
Negruțiu și alții 2000).

3. Localizarea cercetărilor
Cercetările au fost localizate pe raza fondurilor cinege-
tice Giera nr. 65 și Tolvadia nr. 66, gestionate de către 
RNP-Romsilva (Fig.1), respectiv fondul cinegetic Cralo-
văţ nr.41, gestionat de către USAMVB; fondul cinegetic 
Şarlota nr. 16, gestionat de către RNP-Romsilva (Fig.2), 
situate în județul Timiș.

4. Metoda de cercetare
Suprafaţa fondurilor cinegetice a fost împărţită în cva-
drate cu dimensiunile de 1x1 km, astfel încât dispoziti-
vul de culegere a datelor cuprinde 515 ploturi (zone de 
monitorizare) (Ionescu și Ionescu 2003).

4.1 Distribuţia şi selecţia transectelor/ 
zonelor pentru monitorizare
Locurile pentru monitorizare (în cadrul ploturilor) au 
fost stabilite în funcţie de zonele cele mai utilizate de 
vânatul mic, zone cu habitate diferite, zone cu surse de 
hrană diferite, zone cu impact antropic diferit şi nu în 
ultimul rând accesibilitatea terenului. Utilizând pre-
zenta schemă de monitorizare se vor preleva date pe 
durata a 3 ani, acelaşi set de ploturi de monitorizare se 
vor parcurge anual (Negruțiu și alții 2005).

Cinegetică
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Fig. 1 : Figura 1. Harta fondurilor cinegetice Giera și Tolvadia,  
județul Timiș

Fig. 2: Harta fondurilor cinegetice Cralovăț și Șarlota, județul Timiș

5. Analiza generală a fondurilor 
cinegetice
Au fost analizate un total de 515 suprafețe de probă, 
utilizând baza de date Corine Land Cover (2006), în 
programul ArcGIS 10.1, astfel rezultând categoriile 

de folosință pentru fiecare suprafață de probă în par-
te. Fiecare fond cinegetic fiind împărțit în ploturi, prin 
suprapunerea acestora peste categoriile de folosință 
ale fondurilor cinegetice, au rezultat proporțiile fiecă-
rei categorii de folosință în cadrul ploturilor, mai apoi 
realizându-se o clasificare a utilizării acestora de către 
speciile luate în studiu.

5.1 Analiza zonelor monitorizate
Din totalul ploturilor analizate, în 134 din acestea a 
fost semnalată prezența fazanului, în vreme ce în 102 
dintre aceastea a fost semnalată prezența iepurelui și 
a potârnichi. Faptul că nu s-a determinat prezența spe-
ciilor de vânat mic în toate suprafețele luate în studiu, 
poate fi atribuită prezenței prădătorilor (vulpi, șacali 
și păsări de pradă diurne, așa cum este șorecarul), care 
datorită statutului prezent de conservare, înregistrează 
efective ridicate. Însă un alt efect poate să apară dato-
rită influențelor antropice negative, un aport impor-
tant fiind atribuit stânelor și numărului mare de câini 
prezenți în incinta acestora, precum și a câinilor și pisi-
cilor hoinare.
În urma centralizării datelor din teren, s-a modelat 
preferința pentru habitatul utilizat de speciile de vânat 
mic în perioada de monitorizare (Tab.1), astfel având 
la bază utilizarea diferitelor categorii de habitat, s-a 
determinat clasa de preferință. Principalele catego-
rii de habitat utilizate de speciile analizate au fost: li-
vezi, mlaștini (canale cu stuf și arbuști), teren arabil, 
vegetație arbustivă și vii. În cea de-a doua categorie de 
preferință au fost incluse: suprafața ocupată în princi-
pal de agricultură și drumurile. Foarte important este 
faptul că datorită observațiilor (care s-au făcut la pri-
mele ore ale dimineții, când vânatul era în mișcare), 
locațiile înregistrate cu aparatul GPS au indicat locația 
exactă în care a fost văzut fiecare exemplar, rezultând 
astfel și drumurile, chiar dacă acestea sunt folosite doar 
pentru deplasarea indivizilor între diferitele zonele de 
habitat. În ultima categorie de preferință, în ceea ce 
privește utilizarea habitatului au fost incluse pădurile 
și pășunile. De menționat este faptul că vizibilitatea 
în pădure a fost redusă (spațiu restrâns de observații 
și dificultatea în a detecta prezența speciilor datorită 
prezenței regenerării), comparativ cu terenul agricol. 
Trebuie menționat fapul că pădurea nu a fost caracteri-
zată ca și lizieră, în consecință nu s-a evidențiat efectul 
de margine al acesteia.

Tabelul 1. Categorii de habitat utilizate

Categorii de habitat Livezi
Mlaștini
(canale 

cu stuf și 
arbuști)

Păduri Pășuni
Structuri 

urbane dis-
continue

Suprafață 
ocupată în 

principal de 
agricultură

Teren arabil 
neirigat

Vegetație 
arbustivă 

de tranziție
Vii

Clasa de preferință 
determinată I I III III II II I I I

6. Concluzii
Cu ajutorul celor 515 suprafețe de probă analizate, au 
putut fi determinate categoriile de folosință pentru spe-
ciile analizate, astfel cea mai mare proporție o repre-
zintă terenul arabil, acesta reprezentând o amenințare 

în ceea ce privește habitatul propice existenței acesto-
ra. De asemenea, în 134 din suprafețele de probă a fost 
semnalată prezența fazanului, iar în 102 de suprafețe a 
fost semnalată prezența iepurelui și a potârnichii.
În ceea ce privește preferința pentru habitat a specii-



Anul XX | Nr. 36 | 2015

123

lor de vânat mic în perioada de monitorizare, aceasta 
se împarte în 3 categorii, astfel în prima categorie au 
fost incluse livezi, mlaștini (canale cu stuf și arbuști), 
teren arabil, vegetație arbustivă și vii; în a doua cate-
gorie a fost inclusă suprafața ocupată în principal de 
agricultură; iar în ultima categorie au fost incluse pă-
durile și pășunile. În ceea ce privește proporția de teren 
arabil, cel mai mare procent se regăsește în fondul cine-
getic Tolvadia, urmat de fondul cinegetic Giera. Aceas-
tă categorie este propice existenței speciilor, însă este 
condiționată de prezența remizelor. Livezile, mlaștinile 
(canale cu stuf și arbuști), vegetația arbustivă și viile au 
un rol foarte important în existența specilor și repre-
zintă zone cheie în asigurarea menținerii unui habitat 
propice.
Cercetarea de față reprezintă un stadiu incipient (uni-
cul de altfel la nivel național) în ce privește cercetarea 
vânatului mic utilizând suprafețe de probă, iar conti-
nuarea acesteia în următorii ani va furniza informații 
esențiale cu privire la managementul vânatului mic în 
țara noastră.
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Abstract
The management efficiency in small game populations – case study
Once Romania joins the European Union, the influence of the common agricultural policy begin to be increa-
singly higher, a consequence of these are reflected in the high concentration of agricultural land, followed by 
mechanized and chemicalize exploitation of large areas, in order to increase the productivity. Thus appeared 
the need to develop measures to increase efficiency in the management of small game populations. A research 
method was developed using plots of 1x1 km, the monitoring device being composed of 515 plots. After cen-
tralizing the field data, was modelled the preference of small game species for the habitat used in the monito-
ring period. Based on different categories of habitat used in this study, was determined the preference class of 
habitat for the studied areas.
Keywords: small game, rabbit, pheasant, partridge, habitat, preferences.
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File inedite din culisele istoriei cinegetice

De la Moscova la aniversare,  
la Vârşag la vânătoare

ION MICU

Cred că Nicolae Ceauşescu, practica vânătoarea nu doar 
din snobismul caracteristic noii clase politice comunis-
te apărută după 1948, ci pentru el această ancestrală 
îndeletnicire constituia totodată şi un mijloc de destin-
dere, de calmare şi de relaxare în urma unor perioade 
cu încărcătură neuropsihică mai accentuată. Aveam să 
mă conving oarecum de prezumţia anterioară, în toam-
na anului 1977, când la Moscova s-au aniversat 60 de 
ani de la Marea Revoluţie Socialistă din octombrie 1917. 
Ceauşescu a fost invitat la festinul ce se pregătise cu 
acest prilej la Moscova, dar se pare că acolo nu s-a simţit 
prea confortabil din punct de vedere emoţional, întru-
cât după stresul prin care probabil trecuse, la revenirea 
acasă a dorit să se relaxeze, să se destindă.
Nici nu a coborât bine din avionul cu care s-au întors 
în ţară după terminarea evenimentului de la Moscova, 
că Nicolae Ceauşescu a şi solicitat, aşa cum se spune în 
lumea politică, aproape în procedură de urgenţă, să-i 
fie organizată o partidă de vânătoare. Adevărul este că 
solicitarea şefului statului a fost o surpriză, întrucât 
nimeni nu se gândea că după un asemenea eveniment, 
Ceauşescu nu avea nimic mai bun de făcut decât să 
meargă la vânătoare. Este de presupus că nimeni din-
tre cei ce obişnuiau să organizeze astfel de acţiuni, nu a 
răspuns afirmativ la acestă solicitare, motiv pentru care 
Ceauşescu a decis scurt şi concis: Dacă nu poate niminea 
să organizeze vânătoare, atunci mergem la Harghita, că ăia 
întodeauna au urşi. Cel puţin acesta a fost mesajul care 
ni s-a transmis de la cabinetul lui Vasile Patilineţ minis-
trul nostru, atunci când ne-a rugat, dacă se poate spune 
aşa (solicitând de fapt), să ne angajăm la organizarea 
acţiunii de vânătoare. Nu am avut încotro, ne-am anga-
jat. Rugămintea ministrului, a fost cam cum se zice în 
proverb: vrei nu vrei, bea Grigore agheasmă.
Înainte de a relata cum a fost cu acea vânătoare intem-
pestivă, să încercăm să analizăm şi să ne explicăm de ce 
se simţea Ceauşescu la sovietici în nesiguranţă, să înţe-
legem dacă această stare de îngrijorare era motivată sau 
nu. Cu alte cuvinte, să înţelegem dacă era vorba despre 
un pericol real sau avea el o angoasă apărută pe seama 
unor incidente neplăcute sau a vreunui accident petre-

cut mai demult. Pentru a ne edifica cât de cât asupra ve-
ridicităţii celor menţionate, vom trece în revistă câteva 
din vizitele pe care Ceauşescu le efectuase în decursul 
timpului în Uniunea Sovietică, cât şi a unele incidente 
pe care le avusese cu liderii sovietici. Menţionăm că 
unele incidente pe care Ceauşescu le avusese cu liderii 
sovietici, le-am aflat din presa vremii, iar altele ne-au 
fost confirmate de martori oculari care au asistat la în-
tâlnirile respective în calitate de organizatori ai unor 
partide de vânătore.
Să începem cu începutul, de fapt cu festinul celei de a 
patra aniversări decenale a Marii Revoluţii Socialiste 
din octombrie, comemorată la data de 4 noiembri 1957, 
la care a participat o delegaţie română, din care făcea 
parte şi Nicolae Ceauşescu. La aterizare, delegaţia ro-
mână a suferit un accident aviatic în care şi-a găsit moar-
tea colegul şi prietenul lui Ceauşescu, Grigore Preotea-
sa care avea funcţia de secretar al Comitetului Central 
al partidului. Ceauşescu, care în acele vremuri era şi el 
doar tot un secretar al partidului, dar cu mare influenţă 
în rândul membrilor săi, a scăpat cum se spune ca prin 
urechile acului cu unele răni nu foarte grave. Au circulat 
însă zvonuri conform cărora accidentul ar fi fost pre-
meditat şi că cel vizat era chiar Ceauşescu, care se pare 
că devenise deja pentru sovietici persona non grata. Zvo-
nurile nu s-au confirmat în urma anchetei pe care au 
efectuat-o autorităţile sovietice, dar se pare că frica faţă 
de astfel de alternative s-a imprimat în conştiinţa viito-
rului şef al statului român. Ceauşescu, cu caracterul său 
coleric, nu a lăsat să treacă evenimentul fără comentarii 
neprietenoase şi chiar cu acuze adresate Uniunii Sovie-
tice, mai ales că atât avionul cât şi piloţii cu care s-a pră-
buşit delegaţia română, erau sovietici.
În acelaşi an 1957, a avut loc o vânătoare oficială or-
ganizată pentru N.S. Hruşciov, în renumitul teren de 
vânătoare de la Budac-Bistriţa, când au fost împuşcaţi 
în total 20 de urşi din care 13 au căzut cum se spune în 
foc, iar 7 au fost răniţi şi au fost găsiţi ulterior. Mulţu-
mit de rezultatul vânătorii, cât probabil şi de proverbia-
la ospitalitate românească, Hruşciov şi-a repetat vizita, 
în toamna anului 1958, în săptămâna sfântului Andrei. 

Cinegetică



Anul XX | Nr. 36 | 2015

125

De această dată, rezultatul vânătorii a fost 11 urşi îm-
puşcaţi, din aproape 100 văzuţi. În timpul mesei de 
prânz, oaspetele s-a declarat foarte mulţumit de rezul-
tatul vânătoarei şi a solicitat sistarea continuării goane-
lor (după ce s-a băut din renumitul vin Steiningher, ce se fă-
cea într-o singură podgorie de la Bistriţa). Se pare că şirul 
vânătorilor prin care se urmărea flatarea importantului 
oaspete a continuat lângă Bucureşti la Ghimpaţi, cu o 
vânătoare la fazani, unde protocolul a fost mai bogat şi 
discuţiile între gazde şi musafiri mult mai lungi şi mai 
fructuoase. După cum ne-a relatat Mihai Bodea, direc-
torul Direcţiei de Economie a Vânatului (D.E.V.) din 
acele vremuri, Hruşciov a fost deosebit de mulţumit de 
cele văzute şi de respectul cu care a fost tratat, numin-
du-i pe români prietenii mei sinceri. Rezultatul vizitei a 
fost unul cu totul remarcabil, întrucât în acest context 
s-a reuşit negocierea cu Hruşciov a retragerii trupelor 
sovietice de pe teritoriul României.
Este de reţinut faptul că la acele vânători colective or-
ganizate pentru oaspeţii sovietici, la care au participat 
mai mulţi invitaţi, nu a fost prezent printre conducă-
torii români, tocmai Nicolae Ceauşescu, care după Ion 
Gheorghe Maurer era considerat cel mai pasionat vână-
tor dintre toţi. După cum se comenta în acele vremuri, 
motivul pentru care Ceauşescu nu fusese inclus pe lista 
demnitarilor români participanţi la vânătoare este sim-
plu de înţeles: nu era agreat de sovietici, faţă de care se 
manifestase în numeroase ocazii prin declaraţii ostile. 
Atitudinea neprietenoasă a lui Ceauşescu faţă de sovie-
tici nu a încetat a se manifesta nici chiar în anul 1964, 
cu puţin înainte de a se pune problema alegerii noului 
lider de partid al României. Deşi se ştia că Ceauşescu 
era unul dintre candidaţii la această funcţie, iar sovie-
ticii aveau un cuvânt greu de spus în această alegere, 
la Plenara Comitetului Central al Partidului din 17-22 
aprilie 1964 el a declarat totuşi: „Nu se poate să nu su-
bliniem rolul important pe care l-au avut şi-l au relaţiile de 
colaborare cu Uniunea Sovietică, cu celelalte ţări, dar a ab-
solutiza, cum se încearcă să se facă, numai ajutorul unilate-
ral, înseamnă a fi primit de pomană şi, după cum ştim, noi 
n-am primit nimic de pomană". Bineînţeles, prin această 
afirmaţie acuzatoare, Ceauşescu nu se referea atât la ce-
lelalte ţări, cât la însăşi Uniunea Sovietică.
În ciuda acestor declaraţii ale lui Nicolae Ceauşescu, 
la Congresul al IX-lea al PCR. din 19-24 iulie 1965, în 
unanimitate a fost ales în fruntea partidului.
Ceauşescu nu suporta tutela şi cu atât mai puţin ma-
nifestările de suveranitate ale conducătorilor sovietici. 
Nu era discurs în care şeful statului român să nu amin-
tească de neamestecul în treburile interne ale statelor, 
ceea ce îi irita pe liderii sovietici care se considerau tă-
tucii socialismului.
Un alt eveniment care a contribuit la accentuarea osti-
lităţilor, a fost cel din Cehoslovacia acelor vremuri, unde 
începuseră să apară manifestări de autonomie şi inde-
pendenţă faţă de Uniunea Sovietică, pe care Ceauşescu 
le-a salutat şi le-a sprijinit. Problemele din Cehoslovacia 
au dus în anul 1968 la invadarea acestei ţări de către 
trupele Sovietice, însoţite şi de armatele altor ţări so-

cialiste (Bulgaria, R.D.Germana, Polonia si Ungaria) 
dar nu şi de cele ale României. Cu acest prilej Ceauşescu 
a avut declaraţii foarte critice faţă de agresiune, ceea ce 
a dus la o şi mai mare adâncire a conflictului dintre el şi 
liderii sovietici.
Din cele prezentate, considerăm că acum se poate înţe-
lege de ce vizitele lui Ceauşescu la Moscova puteau fi 
prilej de îngrijorare pentru integritatea lui şi a membri-
lor delegaţiilor pe care le conducea şi ne putem explica 
de ce simţea nevoia ca după ele să se relaxeze, să se des-
tindă.
Vom reveni în cele ce urmează la mesajul transmis de la 
cabinetul ministrului Vasile Patilineţ, dar în prealabil 
vom face câteva referiri la persoana acestuia, întrucât 
este unul dintre guvernanţii care, la timpul respectiv, 
au trasat anumite linii directoare în managementul ci-
negetic al României.
Vasile Patilineţ făcea parte din greii partidului şi era 
unul dintre colaboratorii loiali ai lui Ceauşescu. Era 
folosit în locurile cele mai fierbinţi unde era necesară 
mână forte şi autoritate. Era expert în confecţionarea 
aşa ziselor ,,dosare”. A fost pe rând responsabil la nivel 
central cu securitatea, apoi ministru la cele mai grele 
ministere şi apoi ambasador în Turcia, unde a şi murit 
într-un accident de circulaţie despre care se zvonea că 
nici nu fusese chiar un accident întâmplător.
De puţin timp fusesem numit în fruntea aparatului sil-
vic judeţean de către Vasile Patilineţ pe atunci ministru 
al Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor 
de Construcţii, care se înfiinţase printr-o comasare la 
cererea lui expresă. Patilineţ mă cunoştea personal de 
la vânătoare, înaine de a mă numi în această funcţie, 
întrucât fusesem responsabil cu vânătoarea pe judeţ. 
La Direcţia Silvică, fusesem adus de la Ocolul Silvic 
Tulgheş unde lucram ca şef al ocolului. Numirea mea în 
funcţie fusese făcută contrar părerii unor conducători 
de partid de la judeţ, care spuneau că sunt prea tânăr 
pentru a prelua la numai 33 de ani responsabilitatea 
gospodăririi pădurilor judeţului Harghita. Într-adevăr 
responsabilitatea era mare, întrucât în Harghita nu-
mai pădurile statului ocupau mai bine de o treime din 
suprafaţa judeţului. Adevărul cred însă că era altul  : 
liderii locali de partid care trebuiau să facă propuneri 
pentru numirea în această funcţie aveau alte interese. 
Ministrul care aşa cum spune Evanghelistul Luca ,,era 
om aspru, întrucât lua de unde nu pusese şi secera de unde 
nu semănase”, nu a ţinut cont de părerea lor, iar atunci 
când m-a numit în funcţie mi-a spus: Să te ocupi în conti-
nuare de vânătoare, dar acum de pe funcţia de director, dar 
să nu neglijezi nici celelalte probleme de silvicultură. Să-ţi 
organizezi un aparat eficient din specialişti cu experienţă pe 
care tu să-i controlezi, că te pricepi, doar ai fost şi şef de ocol, 
nu numai şef cu vânătoarea. Voi schimba toţi directorii din 
ţară, care nu se pricep la vânătoare, întrucât nu este admis 
ca atunci când vine Tovarăşu’ Ceauşescu sau un alt demni-
tar la vânătoare să fie însoţit pe teren de un simplu pădurar, 
pentru că directorul nu este vânător. Pădurarul sau paznicul 
de vânătoare nu cunoaşte problemele fondului forestier ale 
judeţului şi nu se pot purta discuţii cu el în acest sens. În 
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altă ordine de idei, şefii care vă vin la vânătoare, caută să 
se informeze cu această ocazie şi despre realităţile concrete 
din teren. Un director isteţ care i-ar conduce la vânătoare ar 
avea prilejul să-i informeze şi să le sugereze soluţii pentru 
reglementarea bunei gospodăriri a pădurilor şi a sectorului 
forestier în general. Inclusiv pe Tovarăşu’ care vine frecvent 
la voi la vânătoare, cum să-l laşi pe seama unui simplu pă-
durar.
Ministrul Patilineţ s-a ţinut de cuvânt. La doar câteva 
luni, a suspendat toate conducerile Direcţiilor Silvice 
Judeţene şi i-a reinvestit în funcţie doar pe directorii 
care aveau aptitudini şi se pricepeau la vânătoare. Din 
păcate au fost mulţi directori capabili şi buni profesio-
nişti în activitatea de gospodărire a pădurilor care cu 
acest prilej au fost schimbaţi din funcţie (exemplu ca-
zurile de la Braşov şi Mureş).
În altă ordine de idei, ministrul Patilineţ s-a dovedit a 
fi un adevărat reformator, scoţând, aşa cum spunea el, 
din amorţeală pe vânătorii de la Direcţiile Silvice şi nu 
numai. Făcând abstracţie de heirupismul specific stilu-
lui de muncă communist, în care totul trebuia rezolvat 
într-un interval de timp mai scurt decât cel socialmente 
necesar soluţionării problemelor şi preceptului că nimic 
nu este imposibil. În timpul mandatului său, s-au reali-
zat unele lucruri cu adevărat deosebite:
În primul rând a scos vânătoarea din sectarismul în 
care coabita cu silvicultura. A impus ca fiecare pădurar 
să se preocupe în cadrul cantonului silvic pe care îl avea 
în gestiune şi de problemele de vânătoare, punând ac-
cent mai mult pe latura de pază şi ocrotire şi mai puţin 
pe cea de recoltare şi valorificare a vânatului. În felul 
acesta întreaga activitate de vânătoare a trecut prin-
tr-un proces rapid de reactivare şi extindere.
A impus lărgirea arealului unor specii prin repopularea 
habitatelor în care efectivele unor populaţii de vânat 
erau la limită, dispăruseră sau nu au fost prezente ni-
ciodată. Putem aminti în acest sens repopulările cu 
capre negre (Munţii Hăzmaş, Călimani, Rodnei) cât 
şi extinderea arealului fazanului (mai ales în Podişul 
Transilvaniei).
A iniţiat elaborarea unui nou act normativ cu putere 
de lege, care să reglementeze activitatea de economie a 
vânatului şi prin care s-a abrogat Decretul nr. 76/1953 
privind economia vînatului şi pescuitul. Noul act normativ 
care l-a înlocuit pe cel din 1953 a fost Legea Nr. 26 din 5 
noiembrie 1976 privind economia vînatului şi vînătoa-
rea. În expunerea de motive a noii legi, se explică mo-
tivele pentru care a fost necesară înlocuirea vechiului 
decret:

-realizarea unei concepţii unitare de gospodărire, care 
să conducă la atingerea efectivelor optime de vânat, 
sporirea potenţialului biologic şi productiv al fonduri-
lor de vânătoare, cât şi popularea acestora cu noi specii;

-stabilirea unor măsuri speciale de ocrotire şi gospodă-
rire a vânatului care să corespundă cu activităţile eco-
nomice ce se desfăşoară pe fondurile de vânătoare;

-elaborarea unor norme generale obligatorii care să con-
ducă la întărirea ordinii şi disciplinei în acest sector de 

activitate.
În legătură cu întărirea ordinii şi disciplinei pe care o 
impunea noua lege, este de menţionat o întâmplarea 
anecdotică ce s-a petrecut cu ocazia votării acesteia în 
plenul Marii Adunări Naţionale (Parlamentul de atunci 
al României). Unul dintre deputaţi a trimis un bileţel 
ministrului Patilineţ în care a consemnat: legea este 
foarte bună dar are o mare lacună; nu precizează unde să 
depună vânatorii armele după intrarea ei în vigoare, întru-
cât dacă se respectă toate prevederile acesteia, nu mai au 
nevoie de ele întrucât nu vor mai putea să vâneze.
Adevărul este că ministrul Vasile Patilineţ, era în felul 
lui un autocrat şi ca atare, avea tendinţe dictatoriale. 
Nu se putea ca aceste însuşiri să nu se reflecte şi în li-
tera şi spiritual noii legi elaborate sub tutela lui. Cu si-
guranţă tocmai pentru caracterul lui dominator şi in-
transigent a fost numit de Ceauşescu în fruntea unui 
minister mamut care se formase prin unirea Economiei 
forestiere cu Materialele de construcţii. În ritmul alert 
în care ţara se dezvolta, avea nevoie de numeroase 
construcţii care nu se puteau realiza fără lemn, piatră, 
beton, prefabricate şi alte materiale. Având în vedere 
cele menţionate, nu trebuie să ne mire faptul că legea 
vânătorii a ieşit într-o formulă drastică care îndemna la 
severitate şi intransigenţă. Nu este mai puţin adevărat 
că o stricteţe mai mare în acest domeniu era necesară, 
pentru ca nimeni să nu poată vâna oriunde, oricând şi 
necondiţionat. Pe de altă parte ministrul dorea să ţină 
toată activitatea de vânătoare în mâna lui, impunând 
în acest sens o centralizare excesivă. Această tendinţă 
s-a văzut şi prin alte măsuri pe care le-a luat ,, pe linia 
revigorării activităţii de vânătoare” şi pe care le vom 
parcurge pe scurt în cele ce urmează.
Premergător modificării legii economiei vânatului, Mi-
nistru Patilineţ s-a îngrijit ca prin unele măsuri organi-
zatorice să înceapă să-şi pregătească dominanţa în cine-
getică. Din poziţia pe care o deţinea, putea să dispună 
de fondurile de vânătoare aflate în gestiunea directă a 
instituţiilor de stat care se aflau în subordinea minis-
terului său. Acestea însă nu reprezentau decât în jur de 
25% din totalul fondurilor de vânătoare ale ţării. Marea 
majoritate a acestora, în proporţie de 73% din fondul ci-
negetic naţional, fiind atribuite AGVPS-ului (Asociaţiei 
Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi) din Româ-
nia. AGVPS-ul fiind o organizaţie obştească, ministrul 
nu putea să se implice în problemele lor interne, sau cu 
alte cuvinte, nu putea să-i comande; dar prin ingeniozi-
tatea, abilitatea şi expertiza ce o avea în domeniul orga-
nizării şi conducerii, a găsit până la urmă soluţia. Aso-
ciaţiile judeţene de vânătoare, ca organizaţii obşteşti, 
erau conduse de un comitet în fruntea căruia se alegea 
un preşedinte. Cei ce urmau să facă parte din comitet 
şi în mod deosebit preşedintele trebuiau să fie avizaţi 
şi după alegere să fie confirmaţi de organele locale de 
partid. Ministrul Patilineţ a luat legătura cu organe-
le centrale de partid şi a convenit să fie ,,recomandat” 
membrilor vânători ca la alegeri să aleagă în comite-
tul lor, pe cei cu pregătire silvică de specialitate, iar ca 
preşedinte să fie ales directorul direcţiei silvice. În felul 
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acesta, ministrul a reuşit ca indirect prin directorii di-
recţiilor silvice, care erau angajaţii ministerului, să se 
poată implica în conducerea asociaţiilor judeţene de 
vânătoare. Bineînţeles că această implicare a motivat-o 
prin necesitatea creşterii competenţei conducerii secto-
rului cinegetic de la asociaţii, prin faptul că personalul 
silvic avea o mai bună pregătire de specialitate. În cazul 
când în rândul vânătorilor de la vreo asociaţie, nu era 
personal silvic eligibil în funcţii de conducere, a dispus 
ca aceştia să fie aleşi din cadrul personalului Direcţiilor 
silvice, care să fie făcuţi vânători şi să se înscrie în aso-
ciaţie. În scurt timp, foarte mulţi silvicultori au devenit 
vânători. În felul acesta, măsurile pe care ministrul le 
dispunea pe linie de vânătoare în sectorul silvic, puteau 
fi implementate şi la Asociaţiile de Vânătoare prin per-
sonalul silvic care era în conducerea lor.
La nici un an după ce noua lege a vânătorii a intrat în 
vigoare şi a început să producă efecte, ministrul Vasile 
Patilineţ a fost trecut la alt minister (se pare că la Mine 
şi Geologie). Măsurile impuse de el au rămas însă în vi-
goare, producând în timp efecte cu adevărat benefice, 
astfel că în anul 1989 când s-au produs schimbările 
în România, vânatul şi habitatele acestuia ajunseseră 
la cel mai înalt nivel de dezvoltare din toate timpurile. 
Din păcate vremurile postdecembriste nu au fost favo-
rabile nici pentru vânat şi nici pentru păduri după cum 
se poate constata în prezent.
După această lungă divagaţie de la tema propriu-zisă 
care se referea la vânătoarea organizată pentru şeful 
statului în luna noiembrie a anului 1977, revenim la re-
latarea celor ce ne-am propus.
La sugestia ministrului, care văzând că ne cam codim 
cu asumarea acestei acţiuni de vânătoare, am procedat 
aşa cum ne-a spus: mergeţi la Ianoş baci la Vârşag că eu vă 
garantez că o să fie bine. Nici nu ne-am mai gândit asupra 
locului unde am putea să mergem, întrucât sugestia 
ministrului am interpretat-o ca fiind şi o asumare a 
răspunderii lui alături de a noastră, în eventualitatea 
unui eşec. L-am anunţat imediat pe Ianoş baci, bătrânul 
pădurar de vânătoare, să se pregătească că urmează să 
venim la el la vânătoare.
Ianoş baci (în sriere originală: Iános bácsi), aşa cum 
îi spunea ministrul, era unul dintre vechii pădurari 
de vânătoare încadraţi pe funcţie după război şi care 
aveau întradevăr calităţi deosebite pentru îndeletnici-
rea ce o practicau. Majoritatea dintre aceşti pădurari de 
vânătoare, fuseseră braconieri, iar când s-a strâns şuru-
bul fiind adunate toate armele rămase după război, au 
intrat la stat ca pădurari de vânătoare. Bătrânul pădu-
rar vorbea o românească stricată cu un evident accent 
secuiesc şi asta îl amuza pe ministru, motiv pentru care 
ori de câte ori venea în judeţ dorea să se întâlnească cu 
Ianoş baci; de fapt dorea să-l viziteze şi să se înfrupte 
din sarmalele secuieşti pe care le pregătea Iuliska neni, 
soţia bătrânului. Deşi bătrânul se pensionase, comti-
nuam să colaborăm, întrucât era un foarte bun profesio-
nist şi avea în apropierea locuinţei un observator pentru 
urşi de care se angajase să se ocupe şi în continuare în 
mod benevol. Bătrânul era unul dintre cei mai pricepuţi 

în combaterea cu capcane a răpitoarelor vânatului. În 
timpul activităţii pe care a desfăşurat-o în cariera lui de 
pădurar de vânătoare a reuşit să captureze peste 100 de 
lupi. A păstrat ca dovadă a acestei performanţe craniile 
lupilor pe care le avea expuse la vedere pe o poliţă mon-
tată sub streaşina unui şopron din grădina casei unde 
locuia cu soţia. Gospodăria bătrânului avea aspectul 
unei ferme izolate, fiind mai apropiată de pădure, decât 
de singurul său vecin ce locuia în ultima casă din cele 
răzleţite, cu care practic se termina de fapt localitatea.
Observatorul de urs unde urma să vină Ceauşescu la 
vânătoare, nu era departe de locuinţa lui Ianoş baci, 
fiind amplasat la mai puţin de un kilometru în apro-
pierea albiei unui pârâu care se afla în faţa casei. Prima 
dată când a venit ministrul Patilineţ la observator şi 
apoi la locuinţa bătrânului, l-a întrebat dacă observa-
torul nu este prea aproape de casă. Bătrânul i-a răspuns 
mucalit că nu observatorul este aproape de casă, ci casa 
este poate prea aproape de observator. Apoi a început 
să-i explice în româneasca lui secuizată că acolo unde 
este observatorul: De kind avem lume şi pemânt urşi a vi-
nit la fagi, de acolo se mununce jir; noi numa kind nu avem 
jir pune la ursu cucuruz se mununce şi el crede ke şi asta 
este tot de la fagi. Noi avem numa douzeci de ani ke fecut 
aici case, da urşi mununci acolo de mulţi sute ani. De fapt 
dacă stăm şi ne gândim puţin, aşa a început antropi-
zarea habitatului animalelor sălbatice; prin amplasarea 
de construcţii şi gospodării în mediul unde acestea se 
hrănesc, se adăpostesc, într-un cuvânt, unde vieţuiesc. 
Ministrul, care foarte repede sesiza esenţa fenomene-
lor, cu siguranţă s-a gândit şi el la pericolul antropizării 
ambientului întrucât imediat mi-a spus: Să ai grije! Să 
nu permiţi sub nici o formă şi nimănui să facă construcţii în 
pădure şi nici în apropierea ei. Oamenii trebuie să trăiască 
în sate şi oraşe, nu în păduri. Ai înţeles ? Cum ajung la mi-
nister fac un ordin prin care să interzicem efectuarea de 
construcţii peste tot în fondul forestier, inclusiv în enclavele 
din acesta. S-a ţinut de cuvânt, a dat ordinul şi de atunci 
de câte ori trecând prin judeţ vedea că se construeşte 
ceva în pădure ori în liziera acesteia, primeam notă de 
la cabinetul lui să-i raportez despre ce este vorba şi ne 
acorda maximum 30 de zile pentru a lua măsuri ca to-
tul să fie demolat şi terenul să fie adus la forma iniţială, 
iar pe şeful de ocol în perimetrul căruia erau acestea, 
trebuia să-l schimb din funcţie. Bietul ministru, dacă 
ar vedea sărmanul de el ce s-a ales de fondul forestier 
şi de vânatul pe care cu atâta grijă l-am crescut şi l-am 
ocrotit nu numai din ordinul lui, ci şi din conştiinţa 
noastră profesională, cred că s-ar răsuci de mai multe 
ori în mormânt.
Am pus la punct toate detaliile legate de organizarea vâ-
nătorii şi am stabilit locul şi ora întâlnirii. Observatorul 
bătrânului nu era prea spaţios şi nici prea elegant, dar 
el ca un bun organizator a făcut curat şi a pus pe jos 
cetină de brad împletind cu măiestrie crenguţele astfel 
că părea că pe pardoseală este pus un covor. Pe pereţi a 
pus nişte ştergare luate probabil de la Iulişka neni, iar 
printre ele, de asemenea a agăţat crenguţe de brad. Pe 
dinafară observatorul nu arăta foarte bine, având un 
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aspect destul de ponosit, dar nu se mai putea face nimi-
ca, întrucât orice cosmetizare a lui care ar fi putut să-i 
îmbunătăţească aspectul exterior, ar fi dat de gândit ur-
sului şi probabil ori nu ar mai fi venit, ori în cel mai bun 
caz ar fi întârziat.
În momentul când am ajuns cu Ceauşescu la observator 
l-a privit oarecum dezamăgit şi a întrebat dacă acesta 
este locul ? Am confirmat, şi apoi cu o faţă cam sme-
rită l-am invitat să urce scara de acces. Când a intrat 
în observator s-a luminat la faţă şi s-a văzut pe el că 
este mulţumit, chiar plăcut impresionat, întrucât a ex-
clamat: Ce bine mirose cetina asta şi aerul este mai sănă-
tos dacă este cetină. Apoi a spus să rămână cu el numai 
aghiotantul, iar ceilalţi însoţitori să coboare, întrucât 
locul este foarte strâmt. Într-adevăr observatorul era 
destul de mic. Cum intrai în observator, după uşă, de la 
un perete la altul, era un fel de pat, de fapt o laviţă în-
gustă, pe care nu încăpea decât un om culcat pe o parte. 
Lângă pat, sub geamul prin care se putea vedea locul 
unde se punea nada şi trebuia să vină ursul, era o mă-
suţă mică pe care vânătorul putea să -şi rezeme coatele 
atunci când trăgea cu arma. Mai era un scaun lângă mă-
suţă, apoi o ladă pentru lemne şi o sobă în colţul de după 
uşă, în partea opusă patului. Ceauşescu parcă devenise 
mai jovial. S-a aşezat pe scaunul de la măsuţă şi a privit 
pe geam spre locul unde se punea nada şi unde se afla 
un fag gros şi rămuros de care Ianos baci obişnuia să 
atârne câte o bucată de carne atunci când găsea vreun 
hoit. Pe sub fag, pentru a momi urşii, bătrânul împrăş-
tiase câteva găleţi de porunb. Aghiotantul, un ofiţer de 
securitate între două vârste, destul de corpolent dar nu 
gras, părea cam obosit, fiind tras la faţă şi încercănat, 
de unde am tras concluzia că îl însoţise pe Ceauşescu şi 
la Moscova. Probabil, cum venirea a fost destul de in-
tempestivă, nu apucase să fie schimbat cu cel ce urma 
să-l înlocuiască. Dar poate nici Ceauşescu nu a vrut să 
lase să fie schimbat, întrucât din câte se auzise, acesta 
era aghiotantul pe care-l prefera atunci când mergea la 
vânătoare. Ceauşescu a cerut de la aghiotant o cutie de 
cartuşe, din care a scos două bucăţi pe care le-a intro-
dus în holand-ul lui cu ţevi basculante. A închis arma 
şi apoi a aşezat-o pe măsuţa de sub geam, iar cartuşele 
rămase le-a dat aghiotantului. Când acesta a vrut să le 
pună la loc în geantă, Ceauşescu l-a oprit spunând: Nu, 
nu, nu le pune în geantă, ţine-le în mână, că s-ar putea să 
am nevoie mai repede de ele.
Bătrânul pădurar făcuse focul în soba din observator 
cu câteva ore înainte de sosirea noastră după care a ae-
risit bine încăperea şi în felul acesta, temperatura po-
trivită şi mirosul de cetină proaspătă au creat o atmos-
feră foarte plăcută şi relaxantă. Ceauşescu privea atent 
pe geam şi se uita când în stânga, când în dreapta, să 
vadă dacă nu cumva apare ursul. Între timp se mai uita 
şi la aghiotant, care cu cartuşele în mână începuse să 
moţăie. La un moment dat, se pare că bietul ofiţer chiar 
a aţipit puţin, pentru că a scăpat cartuşele din mână 
fără să se trezeazcă. Cartuşele au căzut pe cetina moale 
de brad, fără a face nici cel mai mic zgomot, iar aghio-
tantul aplecase capul pe piept şi începuse să respire mai 

zgomotos, moment în care Ceauşescu făcând cu ochiul a 
strigat: Pricop dă cartuşele! Aghiotantul s-a trezit brusc 
la realitate şi a avut intenţia să întindă mâna în care 
avusese cartuşele, dar văzând că nu sunt acolo, a înce-
put să caute aproape cu frenezie în geantă. Ceauşescu 
cu un zâmbet ironic în colţul gurii i-a spus: nu acolo 
caută-le ci pe jos, că ai adormit şi le-ai scăpat din mână. 
Dacă aşa mă păzeşti tu pe mine, poate să mă fure oricine, 
până te trezeşti din somn. Bietul om, evident marcat, s-a 
simţit foarte jenat şi şi-a cerut scuze. Apoi s-a aplecat 
să caute cartuşele printre ramurile de brad aşternute 
pe pardoseală, străduindu-se să nu facă zgomot pentru 
a nu fi din nou admonestat. Ceauşescu privea atent 
la aghiotant şi nu a observat că în liziera pădurii, din 
dreapta a apărut ursul care s-a oprit şi cu capul ridicat 
mirosea când sprea stânga, când spre dreapta, dar mai 
mult şi mai insistent spre dreapta, unde era observa-
torul. Când aghiotantul a reuşit, în sfârşit, să-şi adune 
cartuşele, Ceauşescu a privit plictisit pe geam, dar ob-
servând ursul, foarte precipitat a solicitat să-i fie des-
chisă fereastra. Iosif, tehnicianul nostru de vânătoare, 
l-a rugat să aibă puţină răbdare ca ursul să ajungă sub 
fag, unde erau mai multe boabe de porumb şi s-ar fi aşe-
zat să mănânce liniştit. Dar Ceauşescu s-a făcut că nu-l 
aude şi a deschis el singur fereastra, timp în care ursul 
începuse să se deplaseze spre fag. Deschiderea ferestrei 
nu s-a făcut silenţios, zgomot pe care ursul probabil l-a 
auzit, întrucât s-a oprit brusc din deplasare şi a privit 
spre geamul observatorului prin care Ceauşescu toc-
mai scosese ţevile armei, pentru a trage. Văzând miş-
carea de la geam, ursul nu a mai stat pe gânduri ci s-a 
întors brusc şi a început să alerge în salturi spre mar-
ginea pădurii. Ceauşescu a apucat să tragă două focu-
ri de armă,cu puţin înainte ca ursul să intre în pădure. 
După cum relata Iosif, ursul nu a marcat lovitura la nici 
unul din focuri, ceea ce înseamnă că nu fusese nimerit. 
Ceauşescu cu siguranţă a observat şi el că nu nimerise 
ursul, întrucât foarte iritat şi nervos i-a reproşat tehni-
cianului nostru că el este vinovat, întrucât nu a deschis 
fereastra atunci când i-a spus. Bietul om ce era să facă, 
nu putea să-l contrazică pe preşedinte. A spus cu resem-
nare, că probabil l-a nimerit şi să aşteptăm puţin, ca în 
cazul că ursul ar fi rănit să apuce să moară, pentru a 
se evita pericolul unui atac din partea lui. Ceauşescu în 
schimb a făcut pe supăratul şi a dorit să plece imediat la 
maşini, ceea ce a şi făcut. La coloana de maşini se afla şi 
primul secretar al judeţului nostru, care l-a întrebat ce 
a făcut adică dacă a împuşcat ursul, la care Ceauşescu 
i-a răspuns că n-a făcut nimic, întrucât ursul a plecat. 
În timp ce aghiotantul punea puştile în portbagaj, a dat 
mâna cu primul secretar, spunându-i la revedere şi s-a 
urcat în Mercedesul lui prezidenţial, după care coloana 
oficială s-a pus în mişcare spre Bucureşti.
Nu era pentru prima dată când Ceauşescu venea la 
vânătoare şi, să fim sinceri, nu era nici pentru prima 
dată când pleca cum se spune cu tolba goală. Dar era 
pentru prima dată când pleca aşa de mânios, fără a avea 
cel puţin curiozitatea de a merge la locul unde fusese 
ursul, pentru a se convinge dacă glonţul l-a atins sau nu.
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Explicaţia am aflat-o ulterior, după ce am stat de vorbă 
cu cei de la inspectoratul judeţean de interne, care la 
rândul lor au discutat în timp ce noi am fost în obser-
vator cu cei din escorta şi garda de corp a preşedintelui. 
Am aflat astfel că se venise la vânătoare aproape di-
rect de la Moscova şi că acolo s-a stat în cele 2-3 zile 
cât a durat reuniunea într-o stare de încordare destul 
de accentuată. Această stare de încordare l-a cuprins 
şi pe Ceauşescu şi probabil surmenajul şi oboseala i-au 
indus o stare de indispoziţie. Gurile rele, spuneau cât 
în glumă cât în serios, că probabil a venit la vânătoare 
fără aprobarea tovarăşei Elena şi s-a grăbit acasă, nea-
vând curajul să întârzie prea mult pentru ca nu cumva 
la întoarcere s-o ,,încaseze”. După plecarea lui Ceauşes-
cu, Primul secretar al judeţului l-a scuzat oarecum faţă 
de noi, spunând că şeful era foarte obosit după vizita la 
Moscova şi din această cauză era aşa de morocănos, dar 
noi să căutăm şi mai ales să găsim ursul la care trăsese, 
ca cel puţin prin aceasta să ne reabilităm în faţa lui.

A doua zi tehnicianul de vânătoare a raportat că ursul 
a fost găsit la vreo doi kilometri. Când i-am raportat 
ministrului că ursul a fost găsit, s-a bucurat, ne-a feli-
citat pentru reuşita vânătorii şi a acţiunii de recuperare 
a ursului rănit, dar m-a întrebat oarecum ironic, dacă 
ursul găsit era cu adevărat cel la care trăsese Ceauşes-
cu. Am spus că nu pot să răspund la întrebare, întrucât 
eu nu am fost aşa de indiscret şi nu l-am chestionat în 
acest sens pe tehnicianul de vânătoare. Ministrul a râs 
şi mi-a spus că foarte bine am făcut că nu am fost aşa 
curios.
Aşa a luat sfârşit în toamna anului 1977, lunga şi stre-
santa călătorie a lui Ceauşescu de la Moscova, unde a 
aniversat 60 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din 
octombrie, la Vârşag unde s-a relaxat împuşcând un urs 
din observatorul lui Ianoş baci, bătrânul paznic de vâ-
nătoare.

Voslobeni 15 iulie 2015
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Stabilirea condițiilor tehnice de amplasare a 
ecoductelor la intersecția infrastructurii majore cu 

coridoarele ecologice

AURELIAN CANDREA-GRIGORAȘ

1. Introducere
Stabilirea condițiilor tehnice de proiectare și ampla-
sare a ecoductelor reprezintă soluția tehnică viabilă 
pentru menținerea rutelor de migrație a animalelor 
sălbatice la intersecția cu infrastructura de trans-
port. Aceste condiții tehnice determină structura 
și tipul ecoductului. Tipurile de ecoducte sunt pro-
iectate în funcție de importanța rutelor de migrație, 
speciile implicate, relieful și impun stabilirea para-
metrilor tehnici de construcție și întreținere. Reali-
zarea unui ,,înveliș verde’’ al ecoductului, similar cu 
tipurile de vegetație din zona respectivă este obliga-
torie.
Din punct de vedere practic, măsurile protective ce pot 
fi adoptate pentru protecția rutelor migrației în cori-
doarele ecologice pot fi:
 » măsuri pentru facilitarea migrației – proiectarea 

unor structuri (pasaje superioare și inferioare infras-
tructurii)

 » măsuri pentru reducerea mortalității – instalarea 
unor dispozitive preventive (garduri, parapete de 
atenuare fonică și vizuală)

Pentru atingerea eficienței maxime, aceste structuri de 
protecție a migrației trebuie proiectate și amplasate în 
așa fel încât să confere confort sporit în utilizare și un 
nivel minim de stres asupra animalelor. Pentru atinge-
rea scopului inițial este necesară folosirea mijloacelor 
naturale și artificiale pentru a crea un mediu cât mai 
apropiat de cel natural.
Din punct de vedere al funcționalității distingem două 
tipuri de construcții care facilitează deplasarea, acolo 
unde infrastructura rutieră intersectează un coridor 
ecologic:
 » pasajele superioare (wildlife overpass), care pot fi po-

duri speciale sau poduri cu destinație multiplă;
 » pasajele inferioare (wildlife underpass), viaducte, 

podețe, canale;

2. Determinarea dimensiunilor optime 
ale ecoductelor
Lățimea medie a ecoductului
Pentru ca fluxul de gene, rutele de migrație pentru hrană, 
împerechere și teritoriu să nu fie întrerupte, animalele săl-
batice trebuie să poată folosi spontan punctele de trecere 
artificial create ce vor traversa infrastructura rutieră. Din 
acest motiv, dimensiunile de proiectare pot varia în funcție 
de importanță, mărimea culoarului și de speciile afectate.
Lățimea medie a ecoductului este determinată de 
lățimea traseului migrației, măsurată pe suprafața de 
teren într-o direcție paralelă cu axa drumului, fiind 
punte în mijlocul podului (lățimea liberă dintre garduri 
pe ecoduct). Ecoductele sunt structuri de pod pe care 
nici o formă de trafic nu este permisă și de asemenea nu 
pot fi folosite ca drumuri publice (Fig. 1) .
Stabilirea lățimii de bază a ecoductului în funcție de 
categoria de migrație:
 » categoria A – lățime 80 m – migrația supra-regio-

nală pentru mamifere mari;
 » categoria B – lățime 50 m – migrația regiona-

lă  pentru mamifere mari și pentru mamifere de di-
mensiuni medii.

 » categoria C – lățime 25 m – migrația locală pentru 
mamifere de dimensiuni medii si mari.

Lungimea ecoductului
Lungimea ecoductului este determinată de lățimea me-
die a structurii rutiere și de lățimea locală a sectorului de 
drum. Cu cât distanța de traversare este mai mică, cu atât 
ruta artificială de migrație va fi mai favorabilă (Fig. 1).
În cazul în care se impune existența unui drum cu 
destinație specială (traseu de bicicletă, drum fores-
tier) care urmează un traseu similar cu cel al rutei de 
migrație identificate, se proiectează un ecoduct cu 
funcționalitate multiplă. Acest drum va fi construit în 
afara traseului de migrație, la o distanță de cel puțin 1.5 
m de la marginea traseului migrației și va fi prevăzut cu 
o bandă de separare de cel puțin 1.5 m (Fig. 2) .

Cinegetică
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Inclinația terasamentului ecoductului
Forma de relief predominantă influențează decisiv mo-
delarea terenului din imediata vecinătate a ecoductului. 
La câmpie putem avea o inclinație a terasamentului de 
maxim 14-18%, iar la munte această înclinare nu trebu-
ie să depășească 20 % (Fig. 3) .

Fig.1 Elementele de dimensionare ale unui ecoduct

Fig.2 Elementele de dimensionare ale unui ecoduct cu funcționalitate 
multiplă

Fig.3 Înclinația Terasamentului

3. Tipuri de ecoducte construite
Pasaje superioare infrastructurii

Fig 4. Autostradă din Ungaria (foto. P.Farkas)

Fig 5. Pasajul Schwarzgraben, Germania (foto. V. Keller)

Fig 6. Autostrada Trans – Canada – Banff National Park  
(foto. H. Bekker)

Fig 7. Pasajul Harm van der Veen-Olanda (foto.H Bekker)

Pasaje inferioare infrastructurii

Fig.8 Viaduct în Parcul Natural Montseny-Spania(foto C. Rosell)

Fig.9 Pasaj pentru mamifere mari – Republica Cehă (foto J. Dufek)
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Fig.10 Pasaj pentru mamifere mari – Franța (foto SETRA)

Fig.11 Pasaj multifuncțional – Danemarca (foto: B. Wandall)

4. Concluzii
Pentru realizarea unui proiect funcțional al unei structuri 
de tip ecoduct, optim atât din punct de vedere tehnic, econo-
mic și ecologic, este necesară o colaborare interactivă între 
constructori si structurile abilitate de protecție a mediului
Un ecoduct cu o lățime potrivită sau un pasaj subteran cu 
o înălțime optimă reprezintă soluții fezabile în protejarea 
rutelor de migrație la trecerea peste drumuri. Determi-
narea dimensiunilor structurilor de protecție a rutelor de 
migrație în coridoarele ecologice, are un efect decisiv în 
proiectarea structurilor artificiale de migrație. Integrarea 
lor armonioasă în mediul ambiant în funcție de struc-
tura teritoriului, împrejurimi, modificări ale structurii 
vegetației, duce la reducerea semnificativă a presiunii ne-
gative exercitate de intersectarea infrastructurii majore cu 
coridoarele ecologice de deplasare a animalelor sălbatice.

Tot acest complex de măsuri trebuie să confere faunei 
un sentiment de siguranță și dorința de a utiliza ruta 
artificială ca o alternativă la ruta uzuala folosită înain-
tea construirii drumului.
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Abstract
Determining the technical conditions for placing the ecoducts at the junction between the ecologi-
cal corridors and the major infrastructure
Continuous development of road infrastructure in the world requires the provision of special protection mea-
sures for maintaining connectivity for ecological corridors. Establishing the technical design and placement of 
ecoducts is a viable technical solution for maintaining migration routes for wild animals at the junction with 
the transport infrastructure. Determination of dimensions for protective migration routes in ecological cor-
ridors, has a decisive effect in designing artificial migration structures. Their smooth integration into the en-
vironment depending on the territory structure, surroundings, changes in vegetation structure, significantly 
reduce the negative pressure exerted by the intersection of the major infrastructure with ecological corridors 
for wildlife movement.
Keywords: ecoduct, permeability, infrastructure, ecological corridors, migration routes
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Factori de cubaj pentru lemnul de foc  
pachetizat cu lungimi mai mici de 1 m

VASILE RĂZVAN CÂMPU

1. Introducere
Necesitatea determinării factorilor de cubaj pentru sor-
timente de lemn de foc este justificată de apariția unor 
tehnologii noi de pachetizare, în cadrul cărora, volumul 
net de lemn din pachetele rezultate este dificil de esti-
mat. Cunoștințele actuale cu privire la măsurarea lem-
nului stivuit menționează ca soluții pentru determina-
rea volumului real de lemn din stivă: (i) factorul de cubaj 
și (ii) masa volumică aparentă a lemnului (Câmpu, 2014). 
Factorul de cubaj este definit ca fiind valoarea subuni-
tară care reprezintă volumul efectiv ocupat de lemn 
dintr-un volum aparent de un metru cub (Ciubotaru, 
1998). Această valoare rezultă ca urmare a raportului 
dintre volumul net de lemn din stivă şi volumul aparent 
al stivei. Aşadar, folosirea acestei mărimi se impune în 
practica silvică atunci când apare nevoia trecerii de la 
volumul aparent, al lemnului aşezat în stive şi exprimat 
în metri steri, la volumul real de lemn din stivă, expri-
mat în metri cubi. În ceea ce priveşte metodele folosite 
pentru determinarea factorului de cubaj, în literatura 
de specialitate sunt menţionate metode exacte, în care 
volumul real de lemn din stivă se determină prin meto-
da xilometrică, hidrostatică şi gravimetrică, şi metode 
aproximative când măsurătorile se fac pe faţa stivei şi 
anume: metoda diagonalelor, metoda reţelei, metoda 
fotografică, metoda Bitterlich (Pardé și Bouchon, 1988; 
Leahu, 1994; Giurgiu, 1979; Bertram et al., 2002; Câm-
pu, 2014). Cercetările întreprinse până în prezent,la noi 
în țară, au vizat cu preponderență determinarea facto-
rilor de cubaj pentru sortimente de lemn cu lungimi de 
1 m (Toma, 1948; Decei și Armășescu,1959;Decei, 1962; 
Decei şi Anca,1964; 1968) și mai recent pentru sorti-
mente de lemn rotund de celuloză și foc cu lungimea de 
2 și 3 metri (Câmpu, 2012; Câmpu, 2014; Câmpu et al., 
2015). De asemenea, în Europa, de regulă sortimentele 
de lemn pentru care s-au determinat factorii de cubaj 
au lungimi de 1 m (Pardéși Bouchon 1988; Giurgiu et al., 
1972; Giurgiu et al. 2004),1,1 m şi 1,2 m (Panagiotidis, 
1981; Damalas și Panagiotidis, 1981; Damalas, 1982). 
În Canada şi USA lungimea sortimentelor de lemn aşe-
zate în stive nu depăşeşte, de regulă, 2,6 m (***,2012), 
2,8 m (***, 2007a; ***2011) sau 3,14 m (***, 2007b), cele 
mai frecvente lungimi fiind de 1,22 m, 2,44 m şi 2,50 m. 

Întrucât, mărimea factorului de cubaj depinde de lun-
gimea pieselor de lemn (Leahu, 1994), scopul prezentei 
lucrări îl constituie determinarea acestuia pentru lem-
nul de foc cu lungimi mai mici de 1 m și identificarea 
metodelor de măsurare cu aplicabilitatea practică. Pen-
tru atingerea scopului urmărit s-au măsurat prin meto-
de exacte şi expeditive sortimentele de lemn de foc cu 
lungimi de 50 și 25 de centimetri din specia fag (Fagus 
sylvatica L.) în două cazuri: (I) când lemnul este stivu-
it pe palet și (II) când lemnul este pachetizat în figuri 
cilindrice. Cazurile luate în considerare sunt cele mai 
frecvent întîlnite la comercializarea lemnului de foc pa-
chetizat.

2. Material și metodologia de cercetare
Materialul lemnos a fost secționat în butuci cu lungi-
mea de 50 și 25 de centimetri, după care a fost despicat 
folosind despicătorul hidraulic Junior M3 cu o forță de 
despicare de 6,5 tone. Piesele de lemn rezultate au fost 
așezate astfel:
 » 3 paleți de 1,05 x 1,2 x 1,1 m, cu 4 rânduri de piese cu 

lungimea de 25 cm (fig. 1a );
 » 3 paleți de 1,05 x 1,2 x 1,1 m, cu 2 rânduri de piese cu 

lungimea de 50 cm (fig. 1b);
 » 3 figuri cilindrice (Ø = 1,20 m, înălțimea 1,50 m) cu 

piese de 25 de cm lungime așezate verical în 6 rân-
duri suprapuse (fig 1c);

 » 3 figuri cilindrice (Ø = 1,20 m, înălțimea 1,50 m)cu 
piese de 50 de cm lungime așezate vertical în 3 rân-
duri suprapuse (fig. 1d);

 » 3 figuri cilindrice (Ø = 1,20 m, înălțimea 1,50 m) cu 
piese de 25 de cm lungime, în care lemnul este arun-
cat (fig. 1e);

 » 3 figuri cilindrice (Ø = 1,20 m, înălțimea 1,50 m) cu 
piese de 50 de cm lungime, în care lemnul este arun-
cat (fig. 1f).

Figurile cilindrice sunt asemănătoare buncărelor de 
umplere de la sistemul PackFix, care au un volum apa-
rent 1,63 m3 și un volum real de lemn de 1 m3 (***, 2014). 
Pe baza acestor volume rezultă că factorul de cubaj spe-
cific figurilor cilindrice rezultate prin acest sistem de 

Exploatări forestiere
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pachetizare este de 0,61. În astfel de sisteme de pache-
tizare, de regulă, lemnul este așezat prin cădere liberă 
de pe banda transportoare a instalației de despicat.

Figura 1. Cazurile de pachetizare și așezare a lemnului  
luate în considerare

Metodele folosite la determinarea factorului de cubaj 
diferă în cele două situații luate în considerare, astfel:
 » pentru lemnul așezat pe paleți s-au folosit meto-

dele xilometrică, metoda diagonalelor și metoda 
suprafețelor;

 » pentru lemnul așezat în figuri cilindrice s-a folosit 
metoda xilometrică.

Metoda xilometrică (fig. 2) – folosită în ambele cazuri 
– presupune folosirea unui xilometru și se bazează pe 
legea fizicii care spune că un corp scufundat într-un li-
chid dislocă din acesta un volum egal cu volumul corpu-
lui scufundat. Pentru măsurarea volumului unei piese 
de lemn se fac două citiri, una înainte de introducerea 
piesei de lemn și a doua după ce piesa de lemn a fost 
complet scufundată în apă. Volumul piesei de lemn re-
zultă din diferența celor două citiri. Factorul de cubaj 
s-a determinat pentru fiecare caz în parte cu formula:









=

a

r
c V

Vf , în care:
fc – reprezintă factorul de cubaj;
Va – reprezintă volumul aparent al lemnului așezat pe 
palet sau al figurii cilindrice, exprimat în metri steri;

Vr – volumul real de material lemnos, exprimat în metri 
cubi, determinat prin xilometrarea pieselor de lemn.

Figura 2. Metoda xilometrică – Xilometrul folosit la determinarea volu-
mului pieselor de lemn

Metoda diagonalelor (fig. 3) – folosită în cazul lemnului 
așezat pe palet – este metoda consacrată la noi în țară 
în cazul lemnului de steri, astfel că, cercetările au ur-
mărit aplicarea acestei metode și în cazul lemnului de 
foc cu lungimi de 50 și 25 de centimetri. Prin metoda 
diagonalelor, factorul de cubaj se calculează cu relaţia:

21 LL
l

f i
c +
= ∑ , în care:

 » suma segmentelor de pe diagonale ocupate de piesele 
de lemn;

 » L1 + L2 – suma lungimilor diagonalelor.

Figura 3. Metoda diagonalelor

Metoda suprafețelor (fig. 4) – folosită în cazul lemnului 
așezat pe palet – este o metodă nouă, folosită în cazul 
determinării factorului de cubaj pentru lemnul de celu-
loză și foc cu lungimi de 2 și 3 metri (Câmpu et al., 2015). 
Metoda suprafeţelor constă în determinarea factorului 
de cubaj ca raport între suprafaţa ocupată de capetele 
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pieselor de lemn şi suprafaţa poligonului care include 
capetele pieselor de lemn şi spaţiile libere, ocupate de 
aer, dintre acestea. Determinarea suprafețelor se face 
pe fotografiile corespunzătoare celor două fețe ale pale-
tului, prin digitizare, utilizând un program de calcula-
tor. În cazul de față s-a folosit programul AutoCAD.

Figura 4. Metoda suprafețelor

Prin această metodă factorul de cubaj se calculează cu 
relația:

p

i
c S

S
f ∑= , 

în care:∑ iS  – reprezintă suma suprafeţelor capetelor 
pieselor de lemn;
Sp – este suprafaţa poligonului.

3. Rezultate și discuții
3.1. Cazul lemnului stivuit pe palet
În tabelul 1 sunt prezentate valorile factorilor de cubaj 
şi de aşezare pentru lemnul de foc cu lungimi de 25 și 50 
de centimetri. De asemenea, sunt prezentate valoriile 
medii obţinute pentru fiecare sortiment, alături de nu-
mărul de piese de lemn din palet şi de diametrul mediu 
al pieselor.
În analiza valorilor obţinute se consideră valori de re-
ferinţă cele obţinute prin metoda xilometrică, consi-
derată ca fiind cea mai precisă dintre metodele folosite. 
Trebuie amintit faptul că factorul de cubaj depinde în 
aceeaşi măsură de volumul real de lemn din figură cât şi 
de volumul aparent al figurii.

Tabelul 1. Factorul de cubaj și de așezare pentru lemnul de foc pachetizat cu lungimi de 25 și 50 de centimetri, stivuit pe palet

Forma de pache-
tizare

Suprafața medie 
a unei piese (cm2)

Diametrul echi-
valent (cm)

Numărul de 
piese

Factorul de cubaj (fc) Factorul de 
așezare (fa)X D S

Piese de lemn cu lungimea de 25 de centimetri
Palet 1 64,64 9,06 478 0,60 0,70 0,62 1,66
Palet 2 63,13 8,96 484 0,58 0,65 0,61 1,55
Palet 3 65,21 9,10 469 0,61 0,67 0,59 1,48

Media valorilor 64,32 9,04 477 0,60 0,67 0,61 1,56
Piese de lemn cu lungimea de 50 de centimetri

Palet 1 80,29 10,11 214 0,63 0,67 0,66 1,57
Palet 2 78,62 10,01 222 0,62 0,71 0,61 1,61
Palet 3 81,25 10,17 207 0,69 0,82 0,70 1,43

Media valorilor 80,05 10,10 214 0,65 0,73 0,66 1,54

Notă: X – metoda xilometrică; D – metoda diagonalelor; S – metoda suprafețelor

Astfel, pentru determinarea volumului aparent este ab-
solut necesar ca piesele de lemn să aibă aceeaşi lungime, 
iar în cazul în care profilul la partea superioară a figu-
rii nu este uniform, înălţimea luată în calcul să fie una 
medie, reprezentativă pentru paletul de lemn. Având în 
vedere cele menţionate, se constată că cele mai apropiate 
valori de cele de referinţă au fost obţinute prin metoda 
suprafeţelor. Diferenţele obţinute între cele două şiruri 
de valori nu depăşesc 3% la niciunul din sortiment-
ele studiate. În ceea ce priveşte metoda diagonalelor, 
diferenţele înregistrate variază foarte mult, diferenţa 
maximă fiind + 10% în cazul lemnului de foc cu lungimea 
de 25 de cm (paletul 1). Se consideră acceptabilă eroarea 
de ±3% cât este precizia metodei diagonalelor în cazul 
lemnului de steri (Leahu 1994). Cu privire la acest as-
pect, Lupușanschi (1976) arată că erorile de determin-
are a factorului de cubaj prin metoda diagonalelor, la 
lemnul de celuloză cu lungimi de 1m, se înscriu în limita 
acceptată de ± 3% numai în 41% din cazuri, în rest, eror-
ile sunt mult mai mari ajungând până la ± 19%.

Precizia metodei suprafețelor depinde în mare măsură 
de numărul de piese ce se vectorizează, de forma contu-
rurilor precum si de experiența celui care face determi-
narea. Pe lângă precizia asigurată, metoda suprafeţelor 
prezintă avantajul că fotografiile pot fi stocate într-o 
bază de date şi pot fi accesate ulterior expediţiei lem-
nului în cazul unor litigii, verificări şi controale, în felul 
acesta contribuind la o mai bună evidenţă a mişcării 
cantităţilor de material lemnos (Câmpu, 2015).
Se observă, în cazul lemnului de foc cu lungimea de 25 de 
centimetri că valoarea medie obținută afactorului de cu-
baj (0,60) este mai mică atât față de valoarea factorului de 
cubaj utilizată de producătorii de lemn de foc (0,65), cât 
și față de factorul de cubaj pentru lemnul de foc cu lun-
gimea de 50 de centimetrii. O cauză o reprezintă spațiile 
goale dintre rândurile de piese de lemn așezate pe palet.

3.2. Cazul lemnului pachetizat în figuri 
cilindrice
În cazul lemnului pachetizat în figuri cilindrice, valorile 
factorului de cubaj variază în funcție de modalitatea de 
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așezare – aruncat sau așezat vertical (Tabelul 2).
Tabelul 2. Factorul de cubaj și de așezare pentru lemnul de foc cu lungimi de 25 și 50 de centimetri, pachetizat în figuri cilindrice

Forma de prezen-
tare

Modalitatea de 
așezare

Suprafața medie a 
unei piese (cm2)

Diametrul echiva-
lent (cm) Numărul de piese

Factorul de cubaj (fc) Factorul de 
așezare (fa)X

Piese de lemn cu lungimea de 25 de centimetri
Fig.1 Aruncate 64,64 9,06 416 0,56 1,79
Fig.2 Aruncate 63,13 8,96 421 0,56 1,79
Fig.3 Aruncate 65,21 9,10 410 0,52 1,92
Fig.1 Așezate vertical 64,64 9,06 478 0,64 1,56
Fig.2 Așezate vertical 63,13 8,96 484 0,63 1,59
Fig.3 Așezate vertical 65,21 9,10 469 0,66 1,52

Media valorilor
Aruncate

64,32 9,04
415 0,55 1,82

Așezate vertical 477 0,64 1,56
Piese de lemn cu lungimea de 50 de centimetri

Fig.1 Aruncate 80,29 10,11 175 0,47 2,13
Fig.2 Aruncate 78,62 10,01 180 0,46 2,17
Fig.3 Aruncate 81,25 10,17 169 0,49 2,04
Fig.1 Așezate vertical 80,29 10,11 214 0,58 1,72
Fig.2 Așezate vertical 78,62 10,01 222 0,57 1,75
Fig.3 Așezate vertical 81,25 10,17 205 0,60 1,67

Media valorilor
Aruncate

80,05 10,10
175 0,47 2,13

Așezate vertical 214 0,58 1,72

Notă: X – metoda xilometrică

Între valoarea factorului de cubaj caracteristică siste-
mului de pachetizare PackFix (0,61) și valorile obținute 
prin așezare aruncată ( 0,55 pentru lemnul cu lungimea 
de 25 cm și 0,47 pentru lemnul cu
lungimea de 50 cm) există diferențe mari de – 0,06 în 
cazul lemnului cu lungimea de 25 cm și de – 0,14 în ca-
zul lemnului cu lungimea de 50 cm (Fig. 5). De altfel, 
este cunoscut din literatura de specialitate că factorul 
de cubaj variaza foarte mult în cazul lemnului de foc 
despicat și stivuit prin cădere liberă având valori cu-
prinse între 0,45 și 0,66 (Serup et al., 2005).

Figura 5. Valorile factorului de cubaj

Având în vedere rezultatele obținute se poate spune că 
soluția de pachetizare a lemnului de foc în figuri cilin-
drice cum este de exemplu sistemul PackFix prezintă 
pe lângă numeroasele avantaje legate de creșterea 
productivității și un mare dezavantaj care constă în 
gradul ridicat de dificultate în măsurarea volumului real 
de lemn inclus într-o figură cilindrică. Cumpărătorul 
unei cantități oarecare de lemn de foc ambalat în acest 
fel nu are practic nicio posibilitate de a măsura și de 
a stabilii volumul de lemn cumpărat. În acest caz se 
recomandă măsurarea lemnului pe baza masei volu-
mice aparente, cu mențiunea că rezultatele obținute 

vor fi conforme cu realitatea numai dacă se respectă cu 
strictețe următoarele (Câmpu, 2014):
 » masa volumică în stare uscată este determinată pe 

baza unui eșantion din piese de lemn a cărui mărime 
este asigurată statistic;

 » umiditatea lemnului se măsoară cu umidometre elec-
trice numai până la umidități relative de 20% ceea ce 
corespunde unei umidități absolute de 25%. Aceasta 
este limita superioară a domeniului de aplicabilitate al 
medodei electrice (Beldeanu, 2001). Pentru lemnul cu 
umidități mai mari se va folosi metoda uscării în etuvă.

Determinarea factorului de cubaj în cazul figurilor ci-
lindrice poate fi făcută și prin desfacerea figurilor ci-
lindrice și stivuirea pieselor de lemn pe palet utilizând 
metoda suprafețelor ca și în cazul precedent.
În același timp, se observă în cazul lemnului așezat 
vertical că valoarea factorului de cubaj este mai mare 
decât în cazul lemnului aruncat cu +0,09 pentru lem-
nul cu lungimea de 25 cm și cu +0,11 pentru lemnul cu 
lungimea de 50 cm. Ținând cont de aceste diferențe, în 
practică, se recomandă așezarea verticală a lemnului.
Avantajul principal constă în reducerea suprafețelor 
de depozitare sau în creșterea volumului depozitat pe 
aceeași suprafață și în posibilitatea de a transporta mai 
mult lemn cu cca 10% la un transport.

4. Concluzii
În cazul lemnului de foc stivuit pe palet se poate deter-
mina factorul de cubaj prin metoda suprafețelor cu o 
precizie de ±3%. Pentru lemnul cu lungimea de 25 cm se 
recomandă ca stivuirea pe palet să se facă în numai două 
rânduri. În felul acesta se elimină spațiile goale dintre 
rânduri și determinările vor fi făcute pe fotografiile co-
respunzătoare celor două rânduri. În cazul lemnului cu 
lungimea de 50 cm factorul de cubaj determinat nu di-



Anul XX | Nr. 36 | 2015

137

feră față de valorile folosite de producătorii de lemn de 
foc (0,65). Se recomandă folosirea metodei suprafețelor 
mai ales în cazul sortimentelor de lemn de foc stivuite 
în detrimentul folosirii unor valori medii ale factorului 
de cubaj. În felul acesta poate fi determinat factorul de 
cubaj specific fiecărui palet.
În cazul lemnului de foc pachetizat în figuri cilindrice 
rezultatele arată că factorul de cubaj obținut pentru 
cele două sortimente luate în studiu diferă foarte mult 
de cel menționat în cataloagele de prezentare ale siste-
melor de pachetizare. În acest caz nu se poate aplica ni-
cio metodă expeditivă pentru determinarea factorului 
de cubaj, iar metodele exacte sunt mari consumatoare 
de timp. Pentru loturi mari de lemn se justifică aplica-
rea metodei de măsurare a lemnului bazată pe masa vo-
lumică aparentă a lemnului.
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Abstract
The conversion factor for firewood with the length below 1 m
The purpose of this paper is the determination of the conversion factor of stacked wood to solid content for 
firewood with the length below 1 m and the identification of measurement methods which can be used in prac-
tice. Thus, beech (Fagus sylvatica L.) firewood with the length of 50 and 25 cm was measured by using precise 
and expeditive methods in two distinct cases: (I) when wood is stacked on pallets and (II) when wood is pac-
kaged in cylindrical forms. These two cases are among the most frequent in the trading of packaged firewood. 
The conversion factor for wood stacked on pallets was 0.60 for wood with the length of 25cm and 0.65 for wood 
with the length of 50 cm. The most statisfying results were obtained by using the surface method. In the case 
of wood packaged in cylindrical forms the conversion factor was dependant on the method used for packaging 
wood samples. For thrown wood, the conversion factor was 0,55 for wood with the length of 25 cm and 0,47 for 
wood with the length of 50 cm. For vertically packaged wood, the conversion factor was 0,64 for wood with the 
length of 25 cm and 0,58 for wood with the length of 50 cm.
Keywords: conversion factor, firewood, packaged wood, European beach.
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Formarea Grupului de Lucru pentru Elaborarea 
Standardelor Naționale PEFC

GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA

Pe data de 2 aprilie 2015 a avut loc întâlnirea pentru 
constituirea Grupului de Lucru de Elaborare a Standar-
delor Naționale PEFC, întâlnire organizată în cadrul 
Programului de Cooperare Elvețiano-Român. PEFC 
(Programe for Endorsement of Forest Certification) ete 
un sistem de certificare a pădurilor și a lanțului de cus-
todii pe lemn și produse din lemn. Este sistemul de cer-
tificare care este aplicat pe cea mai mare suprafață din 
lume, stabilirea standardelor naționale românești fiind 
de importanță majoră pentru întregul sector forestier 
din România. 
În urma unei prime întâlniri, pe data de 2 februarie 
2015, desfășurată la Suceava, au fost identificate prin-
cipalele organizații representative din sectorul forestier 
din România și s-a decis invitarea acestora în vederea 
stabilirii unui Grup de Lucru (WG) în scopul elaborării 
Standardelor Naționale PEFC. Întâlnirea a vut loc pe 2 
aprilie 2015 în Brașov și a început cu o scurtă trecere 
în revistă a celor prezenți, constatându-se un număr 
adecvat de reprezentanți ai structurilor invitate și lipsa 
reprezentanților mai multor organizații invitate. 
Discuțiile au fost moderate de dl. Istvan Toke, care a 
început printr-o prezentare succintă și comparativă a 
celor două sisteme majore de certificare existente pe 
glob: FSC și PEFC, accentuând faptul că sistemul PEFC 
(cel mai răspândit pe glob) permite creearea unor stan-
darde naționale fiind totodată mai ieftin. Standardele 
naționale, în urma consultărilor publice desfășurate 
printr-un proces transparent, ajung să fie adopta-
te în urma unor proceduri care durează aproxomativ 
un an de zile. Trebuie să existe un organism național 
PEFC care va autoriza aceste certificări a pădurilor și a 
lanțurilor de custodie. 
Dl. Toke a expus procesul demarat pentru indetifica-
rea actorilor principali din domeniul forestier care 
sunt importanți pentru realizarea acestor standarde 
naționale. Aceasta a constituit baza pe care s-a creat în-
trunirea din data de 2 aprilie 2015. Se subliniaza faptul 
că rolul proiectului (finanțat din cadrul programului de 
cooperare elvețiano-român) este de promova PEFC ca 
sistem de certificare a pădurilor alternativ celui exis-
tent. 

În continuarea întâlnirii, s-au prezentat exemple de 
standarde naționale PEFC din Europa. Acestea pot con-
stitui exemple de bune practici ce trebuie analizate în 
detaliu pentru a observa dacă pot fi replicate sau adap-
tate în cazul României.
S-a prezentat site-ul www.pefc.padurea.org. Acesta va 
oferi informații despre PEFC, despre certificarea pădu-
rilor și a lanțurilor de custodie.
S-a discutat de situația proprietarilor privați cu 
suprafețe forestiere mici. Soluția o reprezintă certifica-
rea în grup. Un exemplu în acest sens îl constituie siste-
mul din Austria. 
Dl. Marian Drăgoi – USV a clarificat dilemele unor 
participanți privind beneficiile și limitările de piață 
ale certificării. Se arată că certificarea nu constituie o 
barieră pentru comercializarea masei lemnoase în nici 
o situație. Lemnul provenit dintr-o pădure certificată 
poate fi comercializat și către o firmă care nu are cer-
tificare, însă avantajele certificării dispar în această 
situație. Acest fapt justifică și importanța unui Grup 
de Lucru complex, care să cuprindă organizații umbrelă 
din toate sectoarele economice care au legătură cu pă-
durea. 
Dl. Emil Drăghici – ACoR a întărit ideea că răspundera 
cea mai mare cade pe umerii celor ce vor crea standar-
dele de certificare, oferind asigurări echipei de imple-
mentare a proiectului și a celei de coordonare a Grupu-
lui de Lucru că ACoR susține și a se implica total în acest 
proces.
S-a discutat și problema structurii care va constitui 
organismul de certificare PEFC. Inițial majoritatea 
participanților susțin ideea creării unui organism nou. 
Dl. Cătălin Tobescu a susținut faptul ca Nostra Sil-
va poate prelua acest rol. Dl. Toke a propus ca până la 
sfârșitul lunii aprilie toți cei interesați să-și exprime 
intenția/candidatura. În acest sens va fi emis un comu-
nicat care va fi postat pe site-ul www.pefc.padurea.ro. 
S-a expus clar că prezența în Grupul de Lucru este vo-
luntară și neremunerată. Cei care și-au manifestat inte-
resul pentru a participa efectiv sau consultativ în gru-
pul de lucru sunt:

Certificarea pădurilor
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 » Proprietari: Nostra Silva (Istvan Toke), Pro Forest 
(Veronica Toza), Green Gold (Gigi Bursucanu)

 » Lemn-Celuloză-Hârtie: ASFOR (nefiind prezenți, dar 
vor participa), APM (Dl. Drăgoi susține că în mod 
cert va participa cineva)

 » ONG mediu: vor fi recontactate pentru a desemna 
reprezentanții

 » Sindicate: FSLIL, Consilva (Silviu Geană, Eugen Szi-
lagyi), Carpatisa (Vasile Alexa)

 » Alți reprezentanți ai sectorului silvic: Progresul Silvic 
(Gheorghe Gavrilescu, Valentin Bolea își manifestă 
sprijinul prin revista pe care o editează – RSC- pen-
tru publicarea oricăror materiale de interes pentru 

proiect), FAP (Marian Stoicescu, Viorel Popovici)
 » Grupe de Utilizatori: Asociația Comunelor (Iulian 

Gaina), AGVPS a fost omis, rămânând să fie contac-
tat ulterior)

 » Servicii Forestire: AAP (Doru Fechete), Romsilva  
(Laurențiu Mihăilă)

 » Învățământ și cercetare: UTB (Florin Hălălișan), USV 
(Liviu Nichiforel)

 » Marea Industrie Forestieră: Egger (Emilian Monac), 
Schweighofer (Ionuț Batîr).

D-nii Toke și Drăgoi au prezentat diverse exemple de 
criterii de certificare, intâlnirea încheindu-se cu discuții 
libere.
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Propunerile Societății Progresul Silvic privind 
certificarea pădurilor

GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA

1. Respectarea legislației
1.1 Respectarea înțelegerilor internaționale
 » CITES
 » Convențiile Organizației Mondiale a Muncii
 » ITTA
 » Convenția Diversității Biologice

1.2 Respectarea legislației naționale
 » Legea Nr. 26/1996 – Codul silvic
 » Legea Nr. 137/1995 – Legea protecției mediului (re-

publicată)
 » H.G. 91/2002 pentru modificarea Legii protecției 

mediului
 » H.G. Nr. 1182/2002 de aprobare a accesului la 

informațiile publice
 » Legea 426/2001 referitoare la regimul deșeurilor
 » Legea 214/2002 referitoare la aprovizionarea, testa-

rea, utilizarea și comercializarea organismelor modi-
ficate genetic

 » Legea 81/1993 privind determinarea despăgubiri-
lor în cazul unor pagube produse fondului forestier, 
vegetației forestiere din afara fondului forestier situ-
ată pe terenuri proprietate publică și privată și eco-
nomiei vânatului

 » Legea Nr. 103/1996 – legea fondului cinegetic și a 
protecției vânatului, republicată în 2002

 » Legea Nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul 
și acvacultura

 » Legea Nr. 298/2004 privind modificarea Legii 
192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acva-
cultura

 » Legea Nr. 120/2004 a H.G. Nr. 96/1998 referitoare 
la regimul silvic și administrarea fondului forestier 
național

 » Legea Nr. 141/2004 de modificare a H.G. Nr. 96/1998 
referitoare la regimul silvic și administrarea fondului 
forestier național

 » Legea Nr. 107/1999 – Legea pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 81/1998 privind unele 

măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a tere-
nurilor degradate

 » Legea Nr. 18/1991 – legea restituției modificată de 
H.G. Nr.1 din 23.01.1998; Legea Nr. 54 din 2.03. 
1998; H.G. Nr. 102 din 27.06.2001; Legea Nr. 545 din 
17.10.2001

 » Legea Nr.1/2000 – Legea restituției în completare 
la Legea Nr. 18/1991 și Legea Nr.169/1997 modi-
ficată de H.G. Nr.2 din ian. 2001; H.G. Nr. 102 din 
27.06.2001; Legea Nr. 400 din 17.06.2002

 » Legea Nr. 31/2002 – Legea privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice

 » Legea Nr. 161/2004 de aprobare a H.G. Nr. 11/2004 
referitoare la producerea, comercializarea și reprodu-
cerea materialelor forestiere de reproducere

 » Legea Nr. 426/2001 – de aprobare a H.G. Nr. 236/2000 
referitoare la regimul ariilor protejate și conservarea 
habitatelor naturale de floră și faună

 » Legea Nr. 247/2005 – privind reforma în domeniile 
proprietății și justiției

 » H.G. Nr. 41/2004 – de stabilire a Direcțiilor teritori-
ale de regim silvic și vânătoare

 » H.G. Nr. 96/1998 – de respectare a regimului silvic și 
gospodărire a fondului forestier național

 » H.G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor

 » H.G. Nr. 59/2000 – referitoare la statutul personalu-
lui silvic și Legea Nr. 427/2001e aprobare a H.G.

 » H.G. Nr. 427 pentru aprobarea normelor pri-
vind circulația materialelor lemnoase și controlul 
circulației acestora și al instalațiilor de transformat 
lemn rotund

 » H.G. Nr. 155/2004 – privind aprobarea conținutului-
cadru al studiului pentru fundamentarea înființării 
perdelelor forestiere de protecție

 » H.G. Nr. 85/2004 – pentru aprobarea Regulamentului 
de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică către agenții economici

 » OUG 139/2005 privind administrarea pădurilor din 
România

Certificarea pădurilor
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 » O.M. Nr. 635/2002 pentru aprobarea Normelor privind 
stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de 
exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetația 
forestieră din afara fondului forestier național

 » O.M. Nr. 71/1999 pentru aprobarea Regulamentului 
privind confecționarea și folosirea dispozitivelor de 
marcat material lemnos de lucru care se exploatează 
și se transportă din pădure de către agenții econo-
mici atestați și de structurile administrației silvice a 
pădurilor proprietate publică a comunelor, orașelor, 
municipiilor și pădure proprietate privată

 » O.M. Nr. 225/1997 referitoare la forma, evidența, 
păstrarea și utilizarea ciocanelor de marcat

 » O.M. Nr. 727/1991 – de aprobare a regulilor de 
protecție și securitate a muncii în silvicultură și vâ-
nătoare

 » O.M. Nr. 322/2000 și 647/2001 – pentru aprobarea 
Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, 
capturare și/sau de achiziție și comercializare pe piața 
internă sau la export a plantelor și animalelor din flo-
ra și fauna sălbatică, precum și a importului acestora

 » O.M. Nr. 499/521/2003 al Ministrului Agricultu-
rii, Pădurilor, Apelor și Mediului și al Mninistrului 
Administrației și Internelor pentru aprobarea Nor-
melor metodologice privind constituirea și utili-
zarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu 
destinație silvică

 » O.M. Nr. 135/2005 de aprobare a comisiei pentru 
atestarea produselor fitosanitare și a metodologiei 
de eliberare a avizelor de mediu

 » H.G. Nr. 1470/2004 de aprobare a Strategiei naționale 
a Planului Național de gospodărire a deșeurilor

Norme tehnice, reguli și reglementări în silvicultură:
 » Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehno-

logii de regenerare a pădurilor și de împădurire a te-
renurilor degradate;

 » Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arbo-
retelor;

 » Norme tehnice privind alegerea și aplicarea trata-
mentelor;

 » Norme tehnice pentru evaluarea volumului masei 
lemnoase;

 » Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor;
 » Norme tehnice pentru protecția pădurilor;
 » Norme tehnice pentru efectuarea controlului anual 

al regenerărilor
 » Norme tehnice de prevenire și stingere a incendiilor 

în fondul forestier

Regulament pentru paza pădurilor
Înțelegeri internaționale la care România este semnatară:
 » Legea nr. 131/1993 privind Convenția de la Berna 1979
 » Legea nr. 426/2001 (incluzând referiri la Directiva 

Habitate și Directiva Păsări)
 » Legea nr. 58/1994 – Convenția biodiversității ecolo-

gice (Rio de Janeiro)

 » Legea nr. 187/1990 – Convenția de la Paris
 » Legea nr. 5/1991 – Convenția RAMSAR
 » Legea nr. 24/1994 – Convenția Cadru a Națiunilor 

Unite privind schimbările climatice
 » Legea nr. 13/1998 – Convenția de la Bonn
 » Legea nr. 451/2002 – Convenția Europeană a Peisajului
 » Legea nr. 69/1994 – CITES
 » Legea nr. 3/2001 – Prototocolul de la Kyoto

1.3 Asigurarea și întreținerea bazei 
cartografice a fondului forestier
 » Procedeul aerofotogrametriei – ca suport al dezvoltă-

rii durabile a pădurilor

1.4 Verificarea asigurărilor drepturilor de 
folosință pe termen lung, ale terenului
 » Titlul de proprietate
 » Dreptul de uz
 » Contracte de arendă

1.5 Controlul comunităților locale asupra 
operațiunilor forestiere
1.6 Respectarea prevederilor 
amenajamentelor, proiectelor, planurilor de 
stat, planurilor de măsuri, caietului de sarcini, 
condica de serviciu
 » Obiectivele managementului forestier, corelate cu 

schimbările sociale, economice și de mediu
 » Descrierea și harta cu resursele forestiere
 » Restricțiile de mediu (poluarea, încălzirea climatică) 

și măsurile de protecție
 » Statutul proprietarilor
 » Condițiile socio-economice
 » Situația terenurilor adiacente
 » Sistemul de management (ecologic) silvicultural
 » Cota de recoltă
 » Programul de protecție și harta ariilor protejate și a 

speciilor rare, periclitate

1.7 Monitorizarea prin managementul 
forestier, revizuirea periodică a planurilor de 
amenajament și publicarea indicatorilor
 » Producția resurselor forestiere
 » Rata de creștere
 » Regenerarea pe specii și calitatea puieților
 » Compoziția speciilor pe straturi (după Dobremez, 

1997) – arbori, arbuști înalți (2-7m), arbuști scunzi 
(0,3-2m), ierbaceu, mușchi

 » Evoluția faunei și a pagubelor cauzate arboretelor, 
subarboretelor și regenerărilor

 » Eficiența managementului forestier, costul și produc-
tivitatea

1.8 Aplicarea Normelor Tehnice din 
Silvicultură
 » NTS pentru îngrijirea și conducerea arboretelor
 » NTS pentru alegerea și aplicarea tratamentului
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 » NTS pentru evaluarea volumului masei lemnoase
 » NTS pentru amenajarea pădurilor
 » NTS pentru protecția pădurilor
 » NTS pentru efectuarea controlului anual al regene-

rărilor
 » NTS pentru prevenirea și stingerea incendiilor în 

fondul forestier

1.9 Aplicarea rezultatelor cercetării
1.10 Efectuarea instructajelor practice pe 
teren, în suprafețe demonstrative
1.11 Achitarea obligațiilor fiscale: arenzi și 
taxe
2. Respectarea tehnicii de recoltare 
ecologică a produselor pădurii
2.1 Exploatarea și transportul lemnului
 » Înălțimea cioatei
 » Direcția de doborâre a arborilor
 » Corhănitul fără destructurarea solului, fără afectarea 

fertilității solului și a activității biologice a acestuia
 » Încărcatul
 » Transportul cu măsuri de protejare a malurilor ape-

lor curgătoare
 » Depozitarea fără a fi afectată calitatea și cantitatea 

apei din râuri și fără devierea cursurilor de apă
 » Prelucrarea
 » Asamblarea
 » Protecția ecosilviculturală pentru evitarea pagu-

belor aduse regenerării naturale și subarboretului 
(curățarea parchetului de exploatare, D. Copăceanu, 
RS 2(8) 1998)

2.2 Recoltarea fructelor de pădure
 » Evaluarea
 » Recoltarea

2.3 Recoltarea plantelor medicinale
 » Recoltarea ciupercilor

2.5 Recoltarea vânatului
 » Asigurarea potecilor pentru vânătoare

2.6 Evitarea pagubelor aduse bazinelor 
hidrografice și capacității biogene a apelor
3. Contribuția resurselor forestiere la 
Ciclurile Globale de Carbon
3.1 Implementarea sistemului național de 
producere, control, comercializare și transfer 
de material forestier de reproducere
3.2 Adaptarea proiectării plantațiilor, în 
contextul schimbărilor climatice
 » Asigurarea diversității compoziționale a arboretelor 

prin:
a)amplasarea unităților de management în cadrul teri-
toriului b)numărul mare al speciilor
c)clasele de vârstă

d)structura arboretelor
 » Promovarea pădurilor naturale
 » Folosirea speciilor exotice numai dacă:

a)au performanțe superioare speciilor naturale
b)sunt bine adaptate la mediu
c)nu sunt invadante
d)nu suferă boli și atacuri de insecte

3.3 Interzicerea tăierilor rase
3.4 Împădurirea terenurilor degradate, 
nefolosite sau halde și evidența suprafețelor 
neîmpădurite sau cu reușita împăduririlor
3.5 Reconstrucția ecologică a pădurilor 
riverane și mlaștinilor și evidența 
suprafețelor neîmpădurite, cu păduri 
degradate, cu păduri îngrijite
3.6 Refacerea perdelelor forestiere de 
protecție și evidența suprafețelor fără 
perdele, cu perdele degradate sau îngrijite
3.7 Extinderea sistemelor agro-silvo-
pastorale
3.8 Promovarea și îngrijirea aliniamentelor 
din rețeaua de drumuri
4. Creșterea capacității arborilor de 
sechestrare a CO2 prin asigurarea 
vitalității și stării de sănătate a 
ecosistemelor forestiere (Bolea, Chira, 
Vasile, RSC 24/2008)
4.1 Estimarea intensității de vătămare a 
arborilor după indici de defoliere și decolorare 
a coroanei (Badea, 2008, p.37-38)
4.2 Parametrii de caracterizare a stării 
ecosistemelor (Popescu, Badea, 2013)
4.3 Starea de sănătate și nutriție a arborilor 
(Neagu, Badea, 2013)
4.4 Diagnoza foliară după simptome (Bolea, 
Chira 2004) și analize foliare (Bolea, RSC 
22/2006, Bolea, Chira, RSC 23/2007)
4.5 Depistarea bolilor și dăunătorilor, cu 
accent pe cele de carantină
4.6 Caracterizarea arborilor și arboretelor 
(Badea, Neagu 2013)
4.7 Monitoringul compoziției floristice în 
ecosistemele forestiere (Bolea, Vlonga 2002)
4.8 Monitorizarea stării de sănătate și a 
poluării prin bioindicatori (Bolea, Chira 2009)
4.9 Prevenirea tăierilor ilegale și a impactului
 » Instalațiilor de procesare
 » La amplasarea construcțiilor
 » Activităților neautorizate (pășunat)
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5. Îmbunătățirea funcției de producție 
a pădurilor
 » Diversificarea economiei locale
 » Procesarea pe plan local a resurselor
 » Evaluarea și valorificarea produselor nelemnoase
 » Menținerea sub creșterea anuală a posibilității de 

masă lemnoasă
 » Minimizarea cantității de deșeuri la cioată
 » Menținerea productivității pe baze ecologice
 » Alegerea și amplasarea speciilor pe baza cartării 

staționale
 » Promovarea speciilor valoroase și a lemnului de cali-

tate, prin lucrări de îngrijire
 » Menținerea la nivel optim a parametrilor structurali 

ai pădurilor (Ciubotaru, Păun 2014)
 » Estimatori ai structurii arboretelor
 » Amestecul speciilor:

a)arborete regulate
b)arborete neregulate
c)cu dispunere a speciilor
d)intimă
e)grupată
 » Clasa de calitate a arboretelor (I-X)
 » Densitatea arboretului: m3/ha m2/ha
 » Desimea arboretului: D = N/S
 » Originea arboretelor:

a)după origine: virgine, cvasivirgine, naturale, artificiale
b)după proveniență: din sămânță, din lăstari, mixte
Indicatori ai structurii arboretelor:
 » Clasa de producție (I-V) în funcție de specie, vârstă, 

înălțime
 » Compoziția arboretului
 » Consistența
 » Diametrul mediu
 » Etajarea arboretului: monoetajate, bietajate, multie-

tajate
 » Factorul de spațiere: S% = a/hdom x 100
 » Înălțimea medie a arboretului
 » Suprafața de bază: g = dm2/4 x 12
 » Vârsta
 » Volumul de biomasă

6. Stimularea funcțiilor ecosistemice
6.1 Reglementarea sistemului de cuantificare 
și compensare a funcțiilor ecosistemice de 
păduri (Popescu RSC 35/2014)
6.2 Cuantificarea după valoarea de agrement 
a pădurilor (Bolea, Ciobanu, 2009)
6.3 Precizarea căilor de atingere a 
potențialului recreativ al pădurilor (Bolea, 
Ciobanu, 2009)

6.4 Inventarierile peisajelor pe categorii
 » Peisaj elementar cu profunzime de sute de metri
 » Peisaj cu extensiune medie de mai mulți kilometri
 » Peisaj vast (panoramă)

6.5 Înfrumusețarea peisajului în vecinătatea:
 » Așezărilor urbane sau rurale
 » Întreprinderilor industriale, instituțiilor, mall-urilor
 » Formelor agricole și zootehnice
 » Căilor de comunicație: drumuri, căi ferate, canale na-

vigabile

6.6 Asigurarea unor puncte de observație 
cu perspectivă, prin amenajarea unor 
adăposturi sau locuri de odihnă cu belvedere
6.7 Evitarea schimbărilor dezagreabile în 
aspectul peisajului:
 » Defrișări
 » Construcții
 » Depozitări (halde) de steril, deșeuri
 » Drumuri
 » Devierea și implementarea cursurilor de apă
 » Eroziunea solului prin trasul lemnului
 » Degradarea solului prin pășunat
 » Exploatarea carierelor de piatră

6.8 Evidența și protecția siturilor cu 
semnificație istorică, spirituală, culturală 
(Vasile)
6.9 Identificarea, evaluarea, menținerea și 
ameliorarea caracteristicilor de conservare a 
PVRC
6.10 Conștientizarea și evidențierea 
biodiversității în păduri
 » Conservarea și creșterea biodiversității biologice a 

ecosistemului forestier prin mijloace silvotehnice 
(Florescu, Nicolescu, RS 1 (7) 1998)

 » Monitorizarea indicilor de bogăție floristică și diver-
sitate specifică (Bolea, RSC 25/2009)

 » Protejarea și conservarea celor mai frumoase păduri, 
a speciilor rare, periclitate, a habitatelor acestora și a 
arborilor excepționali

 » Popularizarea prin Registrul național și internațional, 
prin Albumul național, prin sesiuni științifice, pro-
iecte și site-uri ale arborilor excepționali din Ro-
mânia, situați pe primele locuri în Europa, după 
înălțime, diametru și vârstă (Bolea, Vasile, Ienășoiu, 
RSC 32/2013)

 » Asigurarea diversității genetice a speciilor și ecosis-
temelor

 » Favorizarea regenerării naturale a pădurilor

6.11 Fixarea terenurilor în pantă, cu sol 
scheletic, cu halde, depozite menajere, cu 
pământ de împrumut
6.12 Protecția cursurilor de apă, a mlaștinilor 
și a lacurilor
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6.13 Raționalizarea vânătorii, pescuitului și 
recoltării resurselor accesorii
7. Evitarea impactelor negative asupra 
mediului
7.1 Combaterea integrată a bolilor și 
dăunătorilor fără chimicale (pesticide)
7.2 Utilizarea agenților biologici de control, 
minimizată, monitorizate și strict verificată
7.3 Depozitarea combustibililor și uleiurilor în 
locuri special amenajate
7.4 Utilizarea speciilor exotice pe baza 

experimentelor anterioare, locale
8. Diseminarea informațiilor privind 
certificarea pădurilor în rândul 
instituțiilor și organizațiilor din 
sectorul forestier
8.1 Principiile internaționale de gospodărire 
durabilă a pădurilor
8.2 Politicile și inițiativele internaționale 
(Montreal, Helsinki, Tarapopo) și naționale
8.3 Criterii și indicatori ai gospodăririi 
durabile (Kanouski ș.a., 2000)



În cei 20 de ani (1996-2015) de apariție, Revista de Silvicultură și Cinegetică și-a adus 
contribuția la salvarea arborilor excepționali din România. 

ARBORI EXCEPȚIONALI
• Identificarea, descrierea și popularizarea arborilor remarcabili sau excepționali în 22 de 

articole
• Înființarea Registrului Național și înscrierea arborilor excepționali descriși în Revista de 

Silvicultură și Cinegetică, în literatura de specialitate și pe internet
• Introducerea în circuitul internațional, prin site-ul Societății Progresul Silvic a 

performanțelor biometrice ale arborilor din România: 17 campioni europeni în înălțime, 4 
campioni europeni în diametru și 13 campioni europeni în longevitate

• Conceperea și propunerea legii de conservare a arborilor excepționali din România în RSC 
nr. 29 din 2011

• Inițierea, după modelul european a sărbătorii de inaugurare a ”regilor arborilor” pe teren
• Pregătirea pentru publicare a Albumului Național al Arborilor Excepționali din România

Sus: "Regele" molizilor din Poiana Brașov

 Jos: Castanul de la Unguraș - Maramureș (http://www.gazetademaramures.ro/images/news/medium/castanul-urias-din-unguras.jpg
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