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Editorial

DIN PROBLEMELE ACTUALE  
ALE SILVICULTURII ROMÂNE

GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA

1. Pădurea ca etalon al 
profesionalismului
Pentru silvicultori, pădurea nu este numai un ecosis-
tem viu şi complex, producător de lemn, protector al 
mediului, captator al bioxidului de carbon, primenitor 
al calității aerului sau component principal al unor pe-
isaje fermecătoare. Pentru inginerii silvici, pădurea 
este un etalon al profesionalismului, al talentului, al 
atașamentului şi patriotismului şi, mai ales, al succesu-
lui personal şi colectiv. O pădure creată prin regenerări 
naturale ori prin împăduriri este o operă dificilă şi de 
largă anvergură, care reflectă, peste ani, decenii şi seco-
le, competențele profesionale ale silvicultorilor.

Fig. 1-2. Torentul Chilii – Prisaca (Vrancea) înainte și după 
reconstrucția terenurilor degradate (foto E. Costin 1958 şi Nistor et al. 

2015, în Bogdan et al. 2015)

Un exemplu elocvent îl constituie pădurile realizate 
prin reconstrucția ecologică a terenurilor degradate din 
Vrancea, la baza căreia au stat:
 » Patriotismul silvicultorilor care şi-au propus să sal-

veze “Vrancea lui Ștefan cel Mare”, prin acțiuni en-
tuziaste, inițiate de marele silvicultor Traian Ionescu 
Heroiu, cu intonarea marșului echipei silvice “Spre 
Vrancea!” şi a marșului forestier “Ne cheamă pădurea!”, 
acțiuni susținute de marile personalități silvice Ma-
rin Drăcea, D.S. Drâmbă şi E. Vintilă.

 » Profesionalismul personalului silvic din Inspectora-
tul Silvic Vrancea şi O.S. Năruja (Bogdan et al. 1972).

 » Perseverența şi competența științifică a cercetători-
lor implicați Traci et al. (1966), Untaru et al. (1975, 
1979, 2013), Munteanu et al. (1991, 1993), Lupe et 
Păcurar (2004), Constandache et Nistor (2008).

 » Colaborarea rodnică, armonioasă și susținută în 
timp, între producție (direcția silvică, ocoale silvice) 
și cercetare (ICAS, ASAS, învățământul silvic supe-
rior) (Bogdan et al. 2015). Prezentarea în lucrarea 
“Consecințele despăduririlor – reconstrucția ecologică a 
Vrancei„ (Bogdan et al. 2015) a terenurilor dinainte și 
după reconstrucție (ex. Torentul Chilii – foto E. Cos-
tin 1958 şi Nistor et al. 2015) au o forță convingătoa-
re extraordinară (fig. 1-2).

În OS Simeria şi Deva, peste 2000 ha de păduri au luat 
naștere prin regenerări naturale și plantații, executate 
cu competență de dr. Eugen N. Popescu, care reprezin-
tă un model de profesionalism. Fundamentul acestei 
activități a constituit-o colaborarea sa fructuoasă cu 
reprezentanții cercetării silvice naționale, dintre care 
un rol deosebit l-a avut dr. doc. Ioan Lupe, membru titu-
lar al ASAS. “Cine a avut șansa de a colabora cu dr. Lupe 
– unul dintre titanii silviculturii românești – nu va uita 
niciodată imaginea prezenței lui vibrante, exigența sa 
rațională” (Popescu et Bolea 2009). Această colaborare 
s-a concretizat prin înființarea a peste 50 ha regene-
rări și reconstrucții ecologice, care au înlocuit arbore-
tele degradate subproductive. Acestea, precum și alte 
experimente realizate, vor constitui suprafețe demon-
strative ce vor folosi urmașilor în vederea fundamen-
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tării soluțiilor de creștere sustenabilă a productivității 
pădurilor. Unul dintre blocurile experimentale realizate 
în colaborare cu dr. Lupe este la Mintia (Hunedoara), 
în care arboretul de castanul (în amestec cu tei și car-
pen, plus arbuști) era de clasa a II-a de producție (după  
Manetti et al.), rezistând competiției pinului strob și pi-
nului silvestru din subparcela învecinată (fig. 3).

Fig. 3-4. Castan și pin strob din blocul experimental Mintia – Deva (3); 
Castan în blocul experimental Lupe – Baia Mare (4)

În OS Baia Mare (Maramureș), blocul experimental 
„Frumușeaua lui Lupe” întrerupe monotonia făgeto-go-
runetelor prin marea diversitate a speciilor: Larix deci-
dua, Picea abies, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pseudotsuga 
menziesii, Quercus petraea, Castanea sativa, Juglans regia,  
Fraxinus excelsior, Populus x canadensis, amplasate pe 
o gamă variată de microstațiuni, de la terenuri plane, 
udate de izvoare plantate cu plopi euramericani, până 
la pante de 50g cu soluri scheletice, unde puieții de pin 
negru au fost plantați cu pământ de împrumut la rădă-
cini (Lupe et Bolea 1975). Rezultatele, la 56 ani de la in-
stalare, ar trebui publicate, iar Pădurea Frumuşeaua să 
intre în circuitul realizărilor deosebite ale silviculturii 
române (fig. 4).
Timp de mai multe decenii, poluarea locală (acidul sul-
furic, compușii metalelor grele etc.) de la Baia Mare a 
fost puternică (depășindu-se de multe ori pragurile de 
toxicitate la plumb, cadmiu, mangan, fier, sulf etc. – fig. 
5), contribuind la degradarea solurilor. Silvicultorii au 
creat plantații speciale (cu specii variate, rezistente), 
menite să oprească degradarea biotopului.

Fig. 5. Perdeaua antipoluantă de la Uzina Pheonix

Perimetrul de ameliorare Măgura – Ferneziu este un 
model de perseverență (au fost necesare mai multe lu-
crări silvotehnice pentru instalarea, întreținerea și 
conducerea regenerărilor), de-a lungul deceniilor, cu re-
zultate foarte valoroase (fig. 6), puse în valoare în me-
diul universitar (prin excursii tematice cu studenții). 
Compoziția arboretelor din perimetrul de ameliora-
re Măgura – Ferneziu este deosebit de bogată în spe-
cii: Quercus petraea, Q. rubra, Castanea sativa, Robinia  
pseudoacacia, Pinus nigra, P. sylvestris, Populus tremula,  
Salix caprea, Carpinus betulus. În ochiuri, se constată 
prezența unei regenerări naturale bune cu castan, gorun 
şi mălin american. Diversitatea subarboretului format din 
crușin (paţachină), păducel, măceș ori lemn câinesc asigu-
ră hrană şi adăpost pentru diferite păsări sau mamifere.

Fig. 6. Pădurea Măgura – Ferneziu

2. Scheme utile privind orientarea 
succesiunii altitudinale şi latitudinale 
spre speciile, amestecurile şi structurile 
mai rezistente la secetă şi vânt
Față de perioada 1961-1990, creșterea temperaturii 
medii anuale a aerului cu 1,40C în orizontul temporal 
2021-2050 şi cu 3,10C pentru perioada 2071-2100 (Bar-
bu et al. 2016) va aduce schimbări importante:
°Aridizarea climatului, cu efecte mai dramatice în toate 
zonele joase (sub 500 m altitudine) şi extinderea stepei 
în sudul, estul şi vestul țării.
°Trecerea de la limită (l) la suboptim (so) sau de la optim 
(o) la suboptim și translatarea altitudinală a speciilor 
(tab. 1), prin substituirea speciilor mai sensibile cu cele 
mai rezistente.
°Modificarea potențialului biologic suboptim la optim 
(tab. 2) pentru următoarele specii:

 » Larix decidua și Picea abies în cazul creșterii tempera-
turii medii de la 30C la 40C.

 » Acer pseudoplatanus și Betula pendula la o creștere a 
temperaturii medii de la 40C la 50C.

 » Fagus sylvatica, Abies alba și Populus tremula în cazul 
creșterii temperaturii medii de la 50C la 60C.

 » Quercus petraea, Quercus robur, Fraxinus excelsior,  
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Ulmus minor, Acer platanoides, Carpinus betulus, Pinus 
nigra, Alnus glutinosa şi Populus alba la o creștere a 
temperaturii medii de la 70C la 80C.

 » Robinia pseudoacacia, Quercus frainetto şi Salix alba în 

cazul creșterii temperaturii medii de la 80C la 90C.
°Extinderea speciilor de cer şi gârniță, în special pe so-
lurile grele şi compacte din Subcarpaţii Getici şi Câmpia 
Română, mai rezistente la regimul hidric alternativ.

Tab. 1. Variația potențialului biologic al speciilor în funcție de altitudine (m) (adaptare după Stănescu et al. 1997)

Altitudine 
Specia  10

0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

JN l l l l l l
LA l s s o o o o o o o o s s l l l
MO l s s o o o o o o s s s l
PIS l l s o o o o o o o s s s l l l
BR l s s s o o o o s s l
ME l l s o o o o o o o s s l

PAM l s s s o o o o o s s s l
FA l s s s o o o o o o o s s s l l
PLt s o o o o o o o o o s s l l
GO s o o o o o o o s s s l l
CA l l o o o o o s s l l
PIN s s o o o o o s l l l
PAC l s o o o o o o s s l l l
FR o o o o

Ann o o o o o o s s l l l
ST ls o o o o s s l l
GÂ l o o o s s
ULc l o o o o s
SC o o o s l l l

TEa s o o o o s l
STp l s s o s l l
PLa o o o o o s s l
SA o o o o s l l

Tab. 2. Variația potențialului biologic al speciilor în funcție de temperatura medie anuală) (adaptare după Stănescu et al. 1997)

Nr.
crt.

Tma (0C)
Specia Sp -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pinus mugo JN l l l l l
2 Larix decidua LA l s s o o o o o s l
3 Picea abies MO l l s o o o o s l
4 Pinus sylvestris PIS l l o o o o o o sl
5 Abies alba BR s s o o o s s
6 Betula pendula ME l s s o o o o s l
7 Acer pseudoplatanus PAM l s o o o s s l
8 Fagus sylvatica FA l s  o o o o s
9 Populus tremula PLt l s s o o o s l

10 Quercus petraea GO l s s o o o s
11 Carpinus betulus CA l s s o o o s
12 Pinus nigra PIN l s s o o o o
13 Acer platanoides PAC l s o o o s
14 Fraxinus excelsior FR l s s o o o s
15 Alnus glutinosa ANn l l s o o o o
16 Quercus robur ST l s o o o sl
17 Quercus frainetto GÂ l s o o o
18 Ulmus minor Ulc s o o o sl
19 Robinia pseudoacacia SC l l s o o o
20 Tilia tomentosa TEa ls o o os
21 Quercus pubescens STp l s s s
22 Populus alba PLa l s o o o o
23 Salix alba SA l s o o o

În acest context se recomandă:
• Recartarea stațiunilor forestiere şi alegerea speciilor 
forestiere în funcție de prognozele climatice (Barbu et 
al. 2016) şi ținând cont de regimul estival al umidității 
solurilor.
• Extinderea amestecurilor de specii și proveniențe re-
zistente la secetă, la doborâturi de vânt, dar și la incen-
dii, evitând mai ales monoculturile de rășinoase (Ichim 
1993, Barbu et al. 2016, Şimonca et al. 2017).
• Folosirea speciilor cu amplitudine ecologică largă, a 
proveniențelor mai adaptate sau a ecotipurilor locale adap-
tate la variațiile îndelungate ale climatului din regiune:

 » bradul relativ termofil din Munții Banatului, adaptat 
la un climat cu temperatura medie anuală de 9-100C 
(Șofletea 1992);

 » proveniențele de brad Avrig și Lăpuș, remarcate în 
culturile experimentale din Bavaria (Velea 1996);

 » climatipul de molid din depresiunile intracarpatice 
transilvănene este foarte bine adaptat la climatul mai 
sărac în precipitații, dar rece, cu frecvente înghețuri 
(Pârnuţă et al. 2009);

 » edafotipul molidului de luncă adaptat pe soluri aluvionare 
cu regim pedohidrologic de aport freatic sau de inundații 
ușoare (Șofletea et Curtu 2007; Budeanu et al. 2016);
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 » tipul de molid “pieptene” cu eficiență ridicată în utili-
zarea apei și care poate fi coborât în partea inferioară 
a arealului (Pârnuţă et al. 2009).

 » tipul de molid “perie”, cu un conținut mai ridicat de 
mangan în ace, poate forma un sistem radicelar mai 
bine dezvoltat și poate să reziste mai bine la doborâ-
turi de vânt și la secetă (Ichim 1993);

 » molidul cu scoarță brun-roșcată, cu o eficiență mai 
ridicată în metabolizarea azotului, fosforului, calciu-
lui și magneziului, poate fi utilizat pe solurile mai să-
race în macroelemente (Bolea, Popescu, Surdu, Man-
dai 1996);

 » la fag se pot promova, în funcție de regiune și stațiune: 
ecotipul de mare altitudine adaptat la un sezon mai 
scurt de vegetație și cu amplitudini termice mari; 
ecotipul bucovinean adaptat la climat relativ aspru, 
cu geruri mari și precipitații la limita de suportanță 
a speciei; ecotipurile din ținuturile vestice (bănățean 
sau bihorean), colinare sau premontane, relativ mai 
termofile, climatipul dobrogean din Munții Măcinu-
lui, adaptat la climatul cald și relativ uscat; și clima-
tipul de mică altitudine, cu stațiuni calde, precipitații 
reduse, dar umiditate atmosferică relativ ridicată 
(Şofletea et al. 2002);

 » ecotipul gorunetelor (Quercus petraea ssp. petraea) 
submezoterme de mare altitudine, cu staţiuni calde, 
expoziții însorite și substrat calcaros (Stănescu et al. 
1997);

 » ecotipul gorunetelor relativ xerofite și relativ ter-
mofile din sudul Moldovei şi Dobrogea (Doniţă et al. 
2005);

 » gorunul de Dalmația (Quercus petraea ssp. dalescham-
pii) şi gorunul transilvănean (Quercus petraea ssp. 
polycarpa), relativ termofile şi mezoxerofite (Şofletea 
et Curtu 2007);

 » stejarul pufos (Quercus pubescens) cu toate formele 
şi varietățile sale este o specie eutermă şi xerofită, 
reprezentativă pentru climatul de silvostepă de deal 
(cu coaste pietroase sau nisipoase) sau de câmpie (pe 
cernoziomuri levigate), supuse insolației şi deficitului 
hidric accentuat (Şofletea et al. 2002, Florenţă 2015);

 » stejarul italian (Quercus vergiliana) este mai termofil 
decât stejarul pufos şi are un potențial ridicat pentru 
silvicultura viitorului în zonele aride, în extindere al-
titudinală (Doniţă et al. 2005);

 » stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora) cu varie-
tatea atrichoclados cu frunze pubescente şi adaptabi-
litate sporită la climatul silvostepic (Budeanu et al. 
2014) şi cu forma parviflora cu frunze foarte mici, 
păroase pe dos, ceea ce îi conferă o rezistență foarte 
bună la secetă și caniculă (Apostol et al. 2015);

 » climatipul de stejar (Quercus robur) submezoterm de 
la limita altitudinală superioară a speciei (peste 500 
m) și temperaturi medii anuale <70C (Şofletea et al. 
2002, Apostol et al. 2017);

 » climatipul stejarului de silvostepă, de pe câmpii și 
terase, pe cernoziomuri levigate sau faeoziomuri (so-

luri cenușii) (Apostol et al. 2017);
 » edafotipul stejarului de terasă, pe soluri relativ com-

pacte, predominant argiloase, puternic podzolite, 
pseudogleizate (Stănescu et al 1997);

 » edafotipul stejarului de gleiosoluri, pe soluri hidro-
morfe, cu orizont de glei la mică adâncime (Borlea et 
al. 2006, Dănescu et al. 2011);

 » edafotipul stejarului de soluri relativ alcaline, sărătu-
rate (Şofletea et al. 2002);

Rezultatele experimentărilor privind cultura duglasu-
lui albastru din OS Simeria (Popescu et al. 1998) reco-
mandă utilizarea acestei specii atât în zonele montane 
cât și în cele deluroase (în proporţii foarte reduse până 
în cvercetele de deal).
• Promovarea speciilor și proveniențelor mai bine adap-
tate nu numai cu ocazia împăduririlor, ci și la aplicarea 
tuturor tratamentelor de regenerare sau la executarea 
lucrărilor de îngrijire.
• O deosebită atenție se va acorda intensificării lucrări-
lor de curățiri și rărituri (fig. 7), experimentate pe teren 
și despre care s-a scris în literatura de specialitate (Gui-
man 2004, Pătrăucean et Nicolescu 2011, Cojoacă et al. 
2012, Florescu et Spârchez 2012).

Fig. 7. Făget montan cu floră de mull din OS Săcele, cu vârsta de 30 ani, 
parcurs cu ultima curățire

3. Din experiența perdelelor forestiere 
de protecție
Perdelele forestiere de protecție ale terenurilor agrico-
le din zonele secetoase ale țării au fost studiate de-a 
lungul timpului de o serie de cercetători dedicați: D.R. 
Rusescu, P. Murgoci, V. Pașcovschi, Ș. Rubțov, N. Avra-
mescu, I. Lupe, I. Catrina, C.I. Popescu, V. Discuțeanu, 
E.N. Popescu (Vasilescu 2004).
Despre perdelele forestiere antipoluante și de protecție a 
lacurilor s-a scris mai puțin, deși „zona de protecție a La-
cului Firiza” din Baia Mare constituie după 55 ani de la in-
stalare (în 1962) un model experimental unic în România.

3.1. Perdelele forestiere de protecție a 
lacurilor
Lacul Firiza s-a format în 1964, la 10 km amonte de Baia 
Mare, pe râul Firiza, în spatele unui baraj cu contraforți 
de 52 m înălțime; lacul are 17 mil. mc apă potabilă, iar 
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la cota de reținere (370 m) are o suprafață de 110 ha, o 
lungime de 3 km şi o lățime de 1 km. Zona de protecție 
(consolidare) a lacului are 166,75 ha, având ca obiective: 
i) diminuarea colmatării lacului prin reducerea contra-
eroziunii şi reglarea debitului de apă ce se scurge în lac; 
ii) ridicarea valorii de agrement a lacului şi a împrejuri-
milor, prin înfrumusețarea peisajului, evitarea monoto-
niei, reducerea poluării, favorizarea pescuitului sportiv; 
iii) constituirea unui model demonstrativ pentru perso-
nalul silvic şi aspiranții la această meserie (fig. 8).

Fig. 8. Perdeaua de protecție a Lacului Firiza

Perdeaua de protecţie a Lacului Firiza prezintă interes 
din cel puțin 10 puncte de vedere:
• Stabilirea soluțiilor de împădurire pe unități staţiona-
le: zona inundabilă, terasele râurilor care se varsă în lac, 
versanții din aval de baraj cu umiditate atmosferică ridi-
cată, taluzele drumului de ocolire, traseul liniilor electri-
ce, versanții din jurul lacului, deasupra zonei inundabile;
• Complexitatea tipurilor de cultură instalate: împădu-
riri pe fânețe, pășuni şi terenuri forestiere parțial re-
generate (fig. 9), reîmpădurirea pe terenuri forestiere 
parțial regenerate, substituirea şi împădurirea taluzelor 
drumurilor de ocolire a lacului, culturi speciale cu pomi 
de Crăciun pe traseul liniilor electrice, aliniamente de 
arbori ornamentali şi garduri vii de-a lungul drumului 
de ocolire şi pe malul lacului, culturi de arbuști orna-
mentali pe liziera arboretelor, spații verzi cu specii or-
namentale în jurul amenajărilor sociale, comerciale ori 
culturale din zona Lacului Firiza (fig. 10).

 

A P O R T U L  C E N T U R II V E R Z I L A  C O N S E R V A R E A  
B IO D IV E R S IT A T II

S p ec ii d is p a ru te  d in  fa g e tu l d e  d ea l po lua t d e  
p e  v a lea  V ic lea n u

A m es tec  d e  5 3  s p ec ii în  ju ru l lac u lu i

F iriza

A n e m one  n e m o rosaC a rd a m in e g lan d u lig e ra

A s p e ru la o d o r a ta

Fig. 9-10. Zona de protecție a Lacului Firiza: plantații cu nuc negru 
(stânga) şi introducerea chiparosului de California (dreapta)

• Marea diversitate a speciilor lemnoase: 60, din care 18 
specii principale de bază, 8 principale de amestec, 9 de 
ajutor, 15 de arbuști și 10 ornamentale.
• Alegerea speciilor în raport cu cerințele lor biologie și 
cu obiectivele urmărite (d.p.d.v. hidrologic, estetic, tu-
ristic, ecologic).
• Originalitatea schemelor de împădurire și acuratețea 
executării lucrărilor de teren, pentru a asigura:  
i) menținerea speciilor regenerate natural și racordarea 
lor cu speciile introduse; ii) promovarea unor specii exo-
tice (cu număr redus de puieți / ha) în amestec cu spe-
ciile autohtone, care au completat desimea culturii (10 
mii puieți/ha), iii) crearea unor structuri verticale com-
plexe (30GO,CAS 20PI,PIS 20PAM,FR,CI 10CA,JU,SR 
20AL,SG).
• Adaptarea tehnologiilor de pregătire a terenului la 
factorii orografici și pedologici sau la cerințele speciilor 
respective.
• Realizarea reușitei definitive la un preț de cost redus 
și într-un timp scurt: 2 ani pentru larice, 3 ani pentru 
plopul euramerican, chiparosul de California și Pinus  
banksiana, 3-5 ani pentru molid, 4 ani pentru pinul 
strob, pinul silvestru și pinul negru, 5 ani pentru gorun 
și nuc negru.
• Ținerea evidenței proveniențelor utilizate în amena-
jament.
• Situarea performanțelor biometrice ale arborilor la ni-
velul clasei I de producție: molidul și chiparosul 21 m 
înălțime la 35 ani, stejarul roșu 17 m la 30 ani, pinul sil-
vestru 23 m la 40 ani, pinul strob 21 m la 40 ani, nucul 
negru 20 m la 35 ani, gorunul 17 m la 35 ani, paltinul 
de munte 24,5 m la 40 ani, cireșul 24 m la 40 ani, teiul 
argintiu 20 m la 35 ani, Catalpa speciosa 16 m la 35 ani, 
aninul negru 22 m la 35 ani.
• Atingerea unei valori recreative a ecosistemului fores-
tier de 6474 puncte (după Scamoni și Hofmann), repre-
zentând, comparativ cu alte zone din Baia Mare, un plus 
de 4,3% faţă de Valea Usturoi, 27,7% față de Valea Nea-
gră, 80,1% față de Lacul Body-Baia Sprie, 129,5% față 
de Valea Roşie, 138,3% față de Sfântul Ioan, 198,3% 
față de Valea Borcutului.
• Având în vedere rolul de agrement şi protecție a aces-
tei perdele forestiere şi, mai ales, aportul educațional şi 
profesional, publicarea unei monografii a zonei Lacului 
Firiza (cu susținerea financiară a Societății Progresul 
Silvic) ar fi deosebit de utilă.

3.2. Perdelele forestiere antipoluante
a) Baia Mare
Un model de educație cetățenească şi profesională îl re-
prezintă perdeaua forestieră de protecție împotriva fu-
mului şi gazelor emanate de fostul Combinat chimico-
metalurgic din Baia Mare, care a atins vârsta de 55 ani.
Perdeaua are 100 m lățime, a fost amplasată în fața 
uzinei, perpendicular pe direcția de maximă frecvență 
a vântului, fiind alcătuită din 6 specii: 25ST,PI.N 
25ME,PL.T 25MĂ.A 25CR (fig. 11-14). Aceste specii 
se remarcă prin: închiderea rapidă a stării de masiv;  
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longevitatea mare; rădăcinile profunde (stejar) capabile 
să utilizeze straturile de sol profunde, mai puțin polua-
te; regenerarea mai ușoară (semințe, lăstari şi drajoni – 
mălin american, cruşin/paţachină); capacitatea ridicată 
de reținere a poluanților atmosferici (coroane mari); 
capacitatea ridicată de metabolizare a sulfului (cel mai 
mult, 2250 pp, a fost bioacumulat în frunzele de paltin: 
mai mare de 4,5 ori faţă de pragul de toxicitate PT), a 
cadmiului (maxim 10,2 ppm la răchită > 20,4 x PT), a 
cuprului (20,3 ppm la carpen > 1,7 x PT; 29,5 ppm la 
cânepa codrului Eupatorium cannabinum), a plumbului 
(13,1 ppm la carpen >1,3 x PT, respectiv 18,6 ppm la E. 
cannabinum); a zincului (maxim 687,3 ppm la plop tre-
murător > 13,8 x PT); a fierului (maxim 607,2 ppm la 
carpen); a manganului (maxim 878,2 ppm la stejar > 8,8 
x PT); a sodiului (natriu) (maxim 570,1 ppm la răchită).

Fig. 11-14. Perdeaua forestieră antipoluantă de la CUPROM Baia Mare

Plantația de la Șesul Băii, executată în 1962, pe 105 ha, 
cuprinzând 50 specii lemnoase, cu menirea înființării 
“Parcului de sud” al Băii Mari, în condițiile unui sol 
dificil (luvisol albic pseudogleizat, pH 4,2), a scos în 
evidență comportamentul foarte bun al stejarului roșu 
(fig. 15), specie ideală pentru zona poluată cu sulf, pen-
tru că: având frunziș mai bogat şi marcescent reține 
praful şi gazele mai bine decât stejarul; are o capacita-
te de metabolizare a sulfului de 2,8 ori mai mare decât 
stejarul, respectiv este mai rezistent decât acesta la sulf 
având decolorări şi necroze foliare la un raport N/S mai 
mic decât stejarul; suportă foarte bine atât solurile aci-
de cât și cele cu texturi de la nisipoase la argiloase, are 
o creștere rapidă în tinerețe; suportă foarte bine um-
brirea laterală; asigură o protecție durabilă a solului, 
lăstărind viguros şi abundent până la vârste înaintate; 
are o valoare ornamentală particulară prin coloritul de 
toamnă al frunzelor.
Plantația de la Șesu Băii s-a făcut cu: i) plop eurame-
rican, frasin, salcie și anin pe lângă râul Craica; ii) pin 
negru, pin silvestru (fig. 16), molid, larice, duglas în 
amestec cu mălin american (fig. 17) și alun, de-a lungul 
drumului Baia Mare – Satu Nou; iii) stejar și gorun pe 
celelalte laturi; iv) stejar roșu, nuc negru, castan, stejar, 
gorun, catalpă, arbore de plută (Phelodendron amuren-
se), mălin american, carpen, frasin, paltin, cireș, castan 

porcesc și alun, în mijlocul terenului. Deși solul brun 
argiloiluvial pseudogleizat era sărac în humus, luto-
argilos, greu permeabil, puternic acid, oligomezobazic, 
plantația s-a dezvoltat foarte frumos și la 43 ani avea 
înălțimi de până la 21 m și diametre de 20-30 cm (fig. 
16). Situată la marginea unei pășuni cu Nardus stricta, 
plantația a fost protejată de pășunat printr-un gard viu 
de glădiță, dublat de un șanț de minin sanitar.

Fig. 15-17. Parcul Șesu Băii: stejar roșu (15), pin silvestru (16), mălin 
american (17)

Culturile comparative cu câte 9 specii instalate în 1974 
(Savu et al. 1977), la „Uzina de apă” şi la „Limpedea” con-
firmă rezistența la poluarea cu SO2 a stejarului roșu şi 
a mălinului american (Bolea 2001, Bolea et Chira 2001) 
şi evidențiază calitățile remarcabile ale chiparosului 
de California (Chamaecyparis lawsoniana): capacitate de 
metabolizare a sulfului de 1,9 ori mai mare decât a pi-
nului negru; decolorări şi necroze nu apar la N/S 3,8-5,8 
cu mult sub pragul de toxicitate de 7 (Zech et al. 1985).
Experiența acumulată în ultima jumătate de secol în 
culturile experimentale de la Baia Mare, permite formu-
larea următoarelor recomandări pentru crearea perdele-
lor de protecție faţă de poluarea cu sulf (şi metale grele):
 » Îmbunătățirea formulei de împădurire prin comple-

tarea ei cu stejar roșu şi chiparos de California: 25 
ST,ST.R,CH,PI.N 25 ME,PL.T 25 MĂ.A 25 CR.
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 » Consolidarea şi înfrumusețarea lizierelor perdelei 
prin aliniamente formate prin alternarea la 0,75 m 
distanță a două specii ghimpoase şi rezistente la po-
luare: sălcioară (Eleagnus angustifolia) – rezistentă la 
secetă și sare, fixatoare de azot, cu vigoare mare de 
drajonare și valoare ornamentală ridicată și păduce-
lul (Crataegus monogyna) care suportă soluri compac-
te și ameliorează însușirile acestora.

 » Asigurarea drenajului și protecției împotriva 
pășunatului, printr-un șanț de minim sanitar, pe a 
cărui parte interioară să se planteze un gard viu for-
mat din glădiță sau amorfă (specii rezistente la polu-
are, fixatoare de azot, cu valoare ornamentală și de 
susținere a faunei).

Perdelele forestiere și culturile comparative din zonele 
poluate de la Baia Mare sunt unice în România și repre-
zintă repere civice și profesionale oferite de silvicultură 
(pentru administrarea zonelor verzi și a zonelor polua-
te), demne de urmărit și studiat.
b) Brașov
Un specific deosebit îl are perdeaua forestieră de 
protecție antipoluantă de pe perimetrul companiei Kro-
nospan – Brașov, realizată în martie 2010 (fig. 18), cu 
următoarele obiective: reducerea poluării sonore; puri-
ficarea aerului pe o lățime de 50-60 m înaintea perde-
lei și pe o lățime de 200-250 m, pe terenul din spatele 
perdelei; diminuarea conținutului de CO2 din aer, con-
sumul anual și stocarea în biomasă ajungând la matu-
ritatea arborilor până la 40 t CO2/ha; împrospătarea 
aerului cu până la 30 t O2/ha la maturitatea arborilor; 
reținerea și metabolizarea noxelor din aer în frunze, 
care în 2010 depășeau pragul de toxicitate (PT) la cal-
ciu (14470 ppm față de 8000 ppm PT) și cupru (10,7 
ppm față de 10 ppm PT); fixarea valurilor de pământ 
(8 m înălțime și 5 m lățimea platformei de sus și 25 m 
lățimea bazei de jos) și evitarea fenomenului de alune-
care și spălare a solului; înfrumusețarea peisajului din 
Cartierul Stupini (Brașov), creșterea biodiversității și 
asigurarea durabilității mediului urban (McPherson & 
Haig 1982); ocrotirea ariilor protejate „Dealul Cetății-
Lempeș”, „Mlaștina Hărman” și „Pădurea și mlaștinile 
eutrofe Prejmer”, situate în apropierea Fabricii Kro-
nospan – Brașov.
Pentru realizarea acestor obiective s-a făcut o selecție a 
speciilor polifuncționale, pentru următoarele caracte-
ristici: rezistența la uscăciunea din sol, să suporte un pH 
alcalin (7,8-8,2) și un conținut mare de carbonați (12,4 
ppm) și săruri de cupru (10,7 ppm) din sol; rezistență la 
poluarea industrială cu fluor (12,4 ppm în frunze); spe-
cii repede crescătoare în tinerețe; să se regenereze ușor 
pe cale naturală pentru a recupera pierderile; să acopere 
bine solul și să-l amelioreze prin litieră și asociațiile ra-
dicelare; să reziste la intemperiile specifice zonei – ger, 
îngheț, vânt, ploi torențiale; specii țepoase, impenetra-
bile, rezistente la pășunat; să posede înrădăcinare bo-
gată și puternică, cu facultatea de a lăstări și drajona 
puternic, pentru a fixa taluzurile instabile, cu eroziune 
activă și tendință de alunecare, surpare și crăpare.

Fig. 18. Plantarea perdelei forestiere antifonice și antipoluante Kro-
nospan – Brașov

Astfel, perdeaua are o structură complexă pe orizon-
tală și verticală, cu diferențieri ale speciilor în raport 
cu panta și orientarea versanților: pinul negru e specia 
principală de bază care asigură continuitatea funcțiilor 
de protecție în timpul iernii; speciile principale de 
amestec sunt frasinul, paltinul de munte în partea infe-
rioară şi mijlocie a versantului umbrit şi respectiv cenu-
şer, corcoduș şi ulm de Turkestan pe platou, versantul 
însorit şi partea superioară a celui umbrit şi sălcioara în 
rânduri pure la intervale regulate pe platou şi versanți 
precum și grupată într-o zonă cu fenomene de surpa-
re; speciile de arbuști – porumbar, cătină albă pentru 
zonele însorite și gard viu pe liziere, respectiv sânger, 
lemn câinesc, spinul lui Cristos, oțetar, păducel, măceș 
pentru zonele umbrite. La baza versanților umbriți spre 
terenurile agricole înconjurătoare, în gardul viu a fost 
folosită glădița.

4. Întărirea profesionalismului în 
silvicultură
În acțiunile de împădurire a terenurilor goale, degra-
date și de reconstrucție a pădurilor derivate sau slab 
productive, generațiile tinere de silvicultori au nevoie 
de modelele unor păduri și perdele forestiere bine struc-
turate și rezistente la schimbările climatice.
Suprafețele experimentale, executate în urmă cu circa 
jumătate de secol, în ocoalele silvice enunțate mai sus, 
au trecut testul timpului, dovedind care sunt cele mai 
stabile, rezistente şi productive specii și amestecuri de 
specii pentru fiecare zonă de cultură și particularități 
ale condițiilor staționale.
Pentru punerea la dispoziția inginerilor silvici și a 
studenților a tezaurului de modele experimentale, efec-
tuate de-a lungul timpului, se propune reactivarea ur-
mătoarelor acțiunii tradiționale, din silvicultura româ-
nească:
 » Includerea rezultatelor culturilor experimentale în 

normele silvice.
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 » Cursuri obligatorii de perfecționare profesională a 
inginerilor, bazate pe vizitarea a cât mai multe cul-
turi experimentale și perdele de protecție forestieră, 
cu concursul cercetătorilor care le supraveghează și a 
specialiștilor cu experiență mare în producție.

 » Schimburi de experiență la nivel național, regional 
ori local, în care specialiștii din producție sprijiniți de 
cercetători să-și poată etala realizările și să le supună 
analizei colegilor cu aceleași preocupări (din ocoalele 
silvice de stat sau particulare) și a specialiștilor din 
academie, minister, garda de mediu, învățământul 
superior.

Astfel, schimburile de experiență națională, desfășurate 
în zona Lacului Firiza – Baia Mare (fig. 19), în complexul 
de lucrări silvo-cinegetice şi în culturile comparative de 
specii exotice de la Poiana Mona – Valea Usturoi (fig. 21) 
au constituit o confirmare şi încurajare pentru aplicarea 
soluțiilor tehnice testate în premieră pe țară. De aseme-
nea, schimburile de experiență între districte, cantoane 
silvice ori pepiniere au mobilizat personalul silvic şi au 
declanșat inițiative locale valoroase, cum sunt „Parcul 
Vasile Pop” de la Prăpadea – Valea Borcutului, „Parcul 
Piatra Virgină” – Valea Usturoi, zona de agrement „Bri-
gadierul Benea” – Chiuzbaia (Baia Mare) (fig. 20).

Fig. 19. Participanţii la schimbul de experienţă naţional din anul 1972

Fig. 20. Zona de agrement a brigadierului Benea din Chiuzbaia (păduri 
de castan și stejar roșu)

Fig. 21. Cryptomeria japonica în cultura de pe V. Usturoi 
Fig. 22. Făgeto-brădetul multisecular din Munții Țaga – Șinca Veche

 » Sesiuni științifice cu vizitarea unor obiective intere-
sante pe teren, precum “Regele brazilor” de la Brașov, 
perdeaua antifonică şi antipoluantă de la Kronospan, 
curățirile şi răriturile de intensitate mare din zona 
Lacului Tărlung – Săcele, pădurea virgină de la Șinca 
Veche etc. (fig. 22).

 » Vizitarea unor lucrări forestiere educative, în cadrul 
practicilor studențești, a perimetrelor de ameliorare 
a terenurilor degradate din zona Vrancea (Bogdan et 
al. 2015), a celor afectate de poluare din zonele Baia 
Mare, Copşa Mică, Zlatna, Moldova Nouă, inclusiv a 
împăduririi haldelor de steril din industria extracti-
vă (Dincă et al. 2012, Cântar et al. 2013, Hernea et 
al. 2014), a refacerii habitatelor distruse de jneapăn, 
zâmbru, ienupăr şi molid cu coroana îngustă (Munții 
Rodnei, Munții Vâlcan etc.) (Blada 2006, Stăncioiu et 
al. 2008), a arboretelor şi perdelelor forestiere menite 
să fixeze nisipurile, să protejeze căile de comunicații 
sau câmpul agricol (Costăchescu et al. 2010).

 » Popularizarea prin panouri informative a: i) câtor 
mai multe păduri model de regenerare, structură, 
compoziție și calitatea lemnului, ii) lucrărilor de 
întreținere, îngrijire (degajări, curățiri, rărituri), a 
lucrărilor de aplicare a tratamentelor cu regenerare 
naturală etc., iii) evidențierea arborilor excepționali, 
iv) resurselor de fructe de pădure, plante medicinale 
şi ciuperci comestibile sau medicinale.

Popularizarea pădurilor în ansamblu, ca ecosistem, ca 
monument al naturii, ca producător de lemn, ca uzină 
emanatoare de oxigen şi acumulatoare de bioxid de car-
bon, ca umbrelă protectoare a solului şi a zonelor apro-
piate de urgia ploilor şi zăpezilor, ca parc de agrement 
ori grădină botanică, dendrologică sau chiar zoologică, 
ca tezaur de plante medicinale, ciuperci şi fructe de pă-
dure, constituie:
 » o modalitate deosebită de educație ecologică şi 

cetățenească asupra rolului şi importanței unui eco-
sistem viu aflat în continuă presiune antropică;

 » un mijloc de evidențiere a activității, dificile şi com-
plexe, a silvicultorilor, de apărare, refacere şi îngrijire 
a unui tezaur expus „la drumul mare” atât la îndemâ-
na răuvoitorilor cât şi a schimbărilor de mediu;
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 » o dovadă, peste generații, a măiestriei creatorilor şi 
ocrotitorilor de păduri, de blocuri experimentale, de 
arboretumuri şi rezervații;

 » un punct de pornire pentru analizarea efectelor în 
timp a alegerii speciilor, a lucrărilor de îngrijire şi 
conducere, a factorilor dăunători, antropogeni, me-
teorologici (vânt, îngheț) sau a bolilor şi daunelor 
provocate de insecte.

Sărbătorirea arborilor şi arboretelor excepționale şi 
evidențierea (prin panouri) performanțelor biometrice 
şi de longevitate printre cele mai mari din țară şi Eu-
ropa, pune în valoare potențialul de excepție al pădu-
rilor din România (şi profesionalismul celor care le-au 
îngrijit), care merită din plin respectul şi admirația 
populației.
Aceste acțiuni de perfecționare profesională se pot 
adresa în special tinerei generații de silvicultori sau pot 
fi prilejuite de organizarea schimburilor de experiență 
între ocoalele și direcțiile silvice.
 » Elaborarea hărților cu resursele forestiere de plante 

medicinale (ierboase sau arbustive) și ciuperci, pe 
unități amenajistice (ce permite ulterior gruparea pe 
unități de producție, trupuri de pădure sau bazinete), 
cu precizarea unor detalii privind speciile principale, 
frecvența şi răspândirea acestora (pe liziere, disemi-
nat, în grupe/pâlcuri, pe toată suprafața), respectiv 
în pășunile împădurite, enclavele şi poienele limitro-
fe pădurii.

 » Prin panouri publicitare pot fi oferite informații pri-
vind principalele specii de plante medicinale şi ciu-
perci dintr-o zonă forestieră. Este foarte necesară 
avertizarea populației privind limitele ariilor prote-
jate în care este interzisă recoltarea produselor pă-
durii. Zonele poluate din care nu este recomandată 
recoltarea de plante medicinale, fructe de pădure sau 
ciuperci trebuie semnalate populației prin panouri 
informative, care vor include şi simptomele plantelor 
poluate (fig. 23-28).

23

24

25 
Fig. 23-25. Necroze perimetrale cauzate de fluor: Tei (23), măceș (24), 

zmeur (25)

26



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

14

27

28 
Fig. 26-28. Necroze internervale: Salvia glutinosa (26), Rubus hirtus 

(27), Taraxacum officinale (28)

 » Susținerea și diseminarea largă a publicațiilor de 
largă anvergură, care pun în valoare rezultatele cer-
cetărilor române privind problemele majore ale silvi-
culturii contemporane, cum ar fi adaptarea pădurilor 
la schimbările climatice, evoluția staţiunilor, habi-
tatelor şi ecosistemelor forestiere, rolul perdelelor 
forestiere de protecție și al sistemelor agro-silvice în 
noul context de mediu, managementul ecosisteme-
lor (inclusiv în arii protejate) expuse factorilor soci-
ali şi ambientali, reconstrucția terenurilor poluate 
industrial și degradate, folosirea resurselor genetice 
forestiere în contextul încălzirii climatice și al inva-
ziei factorilor biotici perturbatori etc. (Doniţă et al. 
2005, Carcea 2009, Dănescu et al. 2011, Costăchescu 
et al. 2010, Badea et al. 2008, Doniță et al. 2008, Gaf-
ta et Mountford 2008, Santini et al. 2013, Barbu et 
al. 2015, Bogdan et al. 2015, Vasilescu 2015).

Ancorarea silviculturii române la ultimele rezultate 
confirmate de știința națională și mondială se poate 
face prin susținerea financiară continuă a revistelor 
științifice de profil (Revista pădurilor, Revista de Silvi-
cultură și Cinegetică sunt susținute financiar de Socie-
tatea Progresul Silvic). RSC a promovat continuu reali-
zările deosebite ale silviculturii române prin publicarea 

de numeroase articole (Popescu E.N. 2013: Realizări 
obținute de silvicultori în OS Deva și Simeria în perioa-
da 1965-1990; Alexandru I., 2011: Din experiența unui 
ocol silvic de munte; Ureche M., 1996: Valorificarea prin 
împădurire a terenurilor cu fenomene de degradare din 
OS Săliște, Filiala Sibiu; Bărbătei R., 2001: Reconstrucția 
ecologică a pădurilor afectate de poluare din zona Copșa 
Mică; Boldoi C., Coteț A., 1999: Lucrări de reconstrucție 
ecologică în Lunca Oltului; Velea D., 1996. Zestrea ge-
netică la OS Avrig; Bunea D.D., 2005: Particularități 
privind aplicarea tratamentelor cu regenerare naturală 
sub masiv în arboretele pure sau amestecate de brad, 
din masivul nord-vestic al Munților Făgăraș; Bolea et al. 
2005: Adaptarea răriturilor la particularitățile pădurii 
cu castani de la Limpedea – Baia Sprie).
 » Stimularea prin diplome şi premii acordate de Socie-

tatea Progresul Silvic a celor mai bune cărți şi artico-
le, scrise de inginerii silvici și susținerea financiară a 
publicării unor cărți deosebit de valoroase.

 » Vizitarea, analizarea și premierea de către Socie-
tatea Progresul Silvic a unor lucrări deosebite din 
producția silvică (culturi de pepinieră, lucrări de 
împădurire, îngrijire sau conducere, a unor arborete 
deosebite, arbori excepționali etc.). Șefii ocoalelor 
silvice care au lucrări deosebite sau doresc să parti-
cipe la analizarea acestor modele demonstrative sunt 
rugați să ne scrie la sediul Societății Progresul Silvic 
din București, bd. Magheru nr. 31, http://progresul-
silvic.ro/contact, email: progresul.silvic@yahoo.com 
sau la redacția Revistei de Silvicultură și Cinegetică 
din cadrul Stațiunii INCDS Brașov, str. Cloșca nr. 13, 
email: revsilvcin@gmail.com).
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Agroforestry

A BRIEF REVIEW OF FOREST SHELTER BELT 
ESTABLISHMENTS IN BULGARIA AND ROMANIA

EMIL POPOV, GEORGI HINKOV, VANIA KACHOVA, CRISTINEL CONSTANDACHE, LUCIAN DINCĂ

1. Introduction
Romania and Bulgaria have a renowned experience 
in regard with forest shelter belts. In numerous cases, 
within common actions (for example within the cross-
border debate “Forest shelter belts in the context of 
climatic changes”, organized by ASAS in May 2008), 
it was advocated that the most efficient method for 
diminishing climatic changes, also acknowledged 
at an international level, was represented by forest 
vegetation. There are certain extreme phenomena 
happening nowadays whit direct effects on the safety 
of agricultural harvests (Ianculescu 2008). One of the 
most important methods for controlling drought and 
the desertification phenomenon is represented by a net 
of protection forest shelter belts. Such nets are already 
present in Bulgaria, in the Cadrilater (South Dobruja), 
where a performing agriculture is practiced sheltered 
by forest belts, without any kind of irrigation.
Through their exceptional functional value, richness 
and floral diversity, the existent forest shelter belts 
have an exceptional scientific importance, offering 
valuable information for substantiating the action of 
realizing a net of forest shelter belts.

2. Shelter belt establishments in 
Bulgaria
First phase – the beginning
The concept of holy wood is widespread in the Bulgarian 
language. Although the population relies mainly on 
agricultural production, the forest, not the agricultural 
land, is sanctified because it gives protection and due 
to its unconscious connection with nature. The forest 
gives protection both to men himself and to his ability 
for effectively producing food.
The issue of protecting the agricultural fields from 
devastating winds had an important stage in Bulgaria 
in the early 20th century – especially during the 
period 1925-1940 in the region of Southern Dobruja 
(Дoбруджа in Bulgarian). It should be noted that at this 
time Southern Dobruja was part of Romania. The issue 
was firstly raised by grand landowners who started 
activities for creating plantations in order to protect 

agricultural lands. Afforestation was donelinear, with 
5 to 7 rows. Fast-growing species were used in pure 
and mixed plantations, namely: Black locust (Robinia 
pseudoacacia), Black locust and Honey locust (Gleditsia 
triacanthos), Small leaved Elm (Ulmus pumila) and shrubs. 
Poplars were also preferred. The first modern forest 
belts were established in 1936-1939 in Dobruja, in the 
villages Karvuna (Balchik Municipality) and Rogozino 
(Dobrich Municipality), under the management of the 
National Institute for Research and Development in 
Forestry from Bucharest.

Second phase – intensive afforestation works
As everywhere in the world, the afforestation activities 
stopped in Bulgaria during the wars. After the end of the 
Second World War, the process of land nationalization 
started in Bulgaria (the process transferred the lands 
to state ownership). In 1951 a state act (№ 236) for 
the development of agriculture, water supply and 
electrification in Dobrudja was adopted by the Council 
of Ministers (DCM). Together with this, a plan and 
program for the creation of a system of state shelter-
belts was elaborated. Legislation was adopted after 
scientific studies and justification for carrying out 
afforestation activities. At this time, the target territory 
was controlled and managed by the State Forestry 
(SF), labour cooperative farms (TKZS) and state farms 
(DZS). Based on the above mentioned legal documents, 
the state assigned the task for the creation of:
A) 9 state shelter belts with a total area of 21,997 ha and 
800 km length. This area was allocated as follows: 7387 
ha managed by forest services and 14,610 ha managed 
by cooperative farms and state farms (Fig. 1).
The belts had a length between 25 and 220 km and a 
width of 70-90 m. The efforts of forest and agricultural 
services were united in achieving the following tasks: 
delivery of reproductive materials, production of 
seedlings, supplying the necessary mechanization 
for carrying out afforestation activities. Furthermore, 
afforestation technical projects and schemes for the 
selection of tree and shrubby species were developed 
together with the technology for soil preparation, 
planting and cultivation methods.
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Fig. 1. Total arable and wooded area (ha) of state forest belts in Dobrudja (processing after Vachovski & Dimitrov 2003)

Fig. 2. Scheme of the state and field forest belts in Dobruja (processing after Vachovski & Dimitrov 2003,Dobrev & Peshev 1957, Zahariev 1959)

These activities were carried out in the period 1951–
1958. The tree species that were used were as follows: 
pedunculated oak (Quercus robur), sessile oak (Quercus 
petraea), common ash (Fraxinus excelsior), honey locust, 
black locust, common walnut (Juglans regia), and poplars. 
The Forest Office reported very good results. Towards 1980, 
the average height of the belts was ranging from 5 to 15 
m, while the total growing stock volume reached 389,000 
m3. The established forest belts reduced wind erosion, 
protected the Silistra Shumen highway, eroded glens, and 
surrounding parts (Vachovski & Dimitrov 2003, Dobrev 

& Peshev 1957, Zahariev 1959) (see Figure 2).
B) Second by rank but not by importance was the task of 

“creating shelter belts on 13,672 ha arable land managed 
by cooperatives and state farms. The aim of the activity 
was to protect 560,000 ha of one of the most fertile land 
in the country. According to plans realized in the period 
1951-1958, 8,000 ha shelter-belts were established. 
The area of shelter-belts represented 1.6% of the area 
of protected land. Species composition consists of 
pedunculated oak (Quercus robur), sessile oak (Quercus 
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petraea), common ash (Fraxinus excelsior), honey locust, 
black locust, common walnut (Juglans regia) and poplars 
(the species are almost the same as in state forest belts, 
but in this case, the height of the protective belts field 
was of 20 m). These shelter belts were designed to protect, 
or otherwise said, to cover their influence on arable land 
cells that had a width of 500-600 m and 1200-2000 m 
in length. Because prevailing winds for this area were 
coming from north, most of the main shelter belts had 
the rows directed to east – west and were located at 
approximately 500 m apart. The secondary shelter belts 
were arranged transversely on the main shelter belts, 
at approximately 1000 m apart. As such, the protected 
arable area was of approximately 50 ha. According to 
Georgiev in Vachovski and Dimitrov (2003), the impact 
of the belts was spread at an equal distance to their 
height multiplied by 25-30. Specific effects could be 
summarized as follows: strength of the wind in summer 
was reduced by 20-30%, the deficit of air humidity by 
15-20%, and the physical evaporation by 7-20%. The 
snow cover accumulated uniformly on the impact area 
of the shelter belt while soil moisture reserves a horizon 
of 100 to 200 cm, increased by 45-50%. Furthermore, 
all these aspects assisted and had positive impact on the 
development of agricultural crops. From the existing 
shelter-belts in Bulgaria those in Dobruja had the best 
status. Shelter-belts established there served as an 
example that was followed by other Bulgarian districts, 
namely Pleven, Montana, Plovdiv, and Yambol.
Large scale forestation programs for establishing state 
forest shelter belts and forest shelter-belts for arable 
land protection were implemented in the period 1951–
1958 in the conditions of agglomerated cooperative 
land use. The proprietors of nearly all the arable and 
forest land at that time were the state and cooperatives. 
Under current conditions, a key issue in the process of 
establishing forest shelter belts become the interest and 
will of landowners. The program launched in Bulgaria in 
1951 for the development of agriculture was linked to 
the EU Operational Programme for Rural Development.
Under the current forest legislation, namely the Forest 
Act (2012), protective forest belts "are linear plantations 
designed to protect soil, engineering structures and 
urbanized territories for improving the microclimate and 
constitute public state property" (Kachova & Dincă 2015).
Currently, forest belts are stewardshiped. Black locust 
timber has being harvested mainly due to the excellent 
regeneration of the species after clear cut (Kalmukov et 
al. 1999, Todorov personal communication).

3. Shelter belts establishment in Romania
History
In this domain, Romania was one of the most advanced 
countries in the world, maybe even the first country that 
posed the problem of developing national forest shelter 
belts systems. Until 1961-1962, when the shelter belts 
were destroyed and abandoned as main investment, 
Romania had a worldwide priority in this domain as the 
Bărăgan shelter belt plan from 1906 had preceded with 

39 years the Roosevelt plan for field shelter belts and with 
42 years the Soviet Union plan for transforming nature.
Some of the historical moments that must be 
mentioned are rendered below (Lupe 1981, Popescu 
2001, Ianculescu 2010, Tomescu & Muşat 2013):
Stage I – pioneering efforts, 1852-1903
 » 1852: the first afforestation for fixing mobile sands 

from Băilești, in South Oltenia;
 » 1860: the first official act of Al. I Cuza government was 

released on 6th May, featuring the creation of some 
protection forests in Brăila and Ialomița Counties.

Stage II – scientific consolidation and silvicultural 
techniques, 1904-1936
 » 1904-1906: the appearance of the first scientific 

studies about the necessity of preventing drought 
in the Romanian Field through forest shelter belts, 
together with the “Bărăgan’s General Afforestation 
Plan”, elaborated by the great forest researcher 
D.R. Rusescu, who received gold medals for his 
contributions. The events preceding the Balcanic 
war and the First World War did not allowed for the 
completion of this plan that was realized partially, 
especially near pastures.

Stage III – the intensive development of forest 
shelter belts system, 1937-1957
Considered one of the most beneficial period during 
which Romanian forest researchers, led by the most 
respected amongst them, Professor Marin Drăcea, 
approximately 10,000 ha of forest shelter belts were 
created in Dobruja (Dobrogea in Romanian) and 
Bărăgan. As such, approximately 500 ha of forest 
shelter belts were realized per year in a difficult 
economic period, which included the Second World War, 
economic recession after the war, and dictatorial and 
oppressive regimes.
 » 1938-1939: in a maximum urgency regime the 

Romanian state created numerous forest shelter belts 
and an entire system which, unfortunately, has lasted 
in its entirety only in the Cadrilater (South Dobruja).

 » 1940: Romania concedes the Cadritaler to Bulgaria, 
with the exchange of population and establishing the 
present border between North Dobruja (Romania) 
and South Dobruja (Bulgaria).The newly created forest 
shelter belts were also conceded then. However, they 
have survived until today, being a source of pride for 
Bulgarian forest researchers who acknowledge their 
creation to Romanian forest researchers.

 » 1949: dr. I.Z. Lupe sustained the first PhD in 
silviculture with the theme of forest shelter 
belts. Following this achievement, the first 
recommendations and technical instructions for 
realizing forest shelter belts were elaborated (Lupe 
1953, Lupe et al. 1959).

In 1937, the Ministry of Agriculture and Domains 
(MAD) initiated a study concerning field protection 
shelter belts. As a result, ICEF introduced in its work 
program similar preoccupations, financed by “The fund 
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for encouraging agriculture”. In 1936, a year before 
MAD took this decision, at only three years from its 
creation, the Forest Research and Experimentation 
Institute (ICEF) started to plant black locust shelter 
belts (on the edge of Stănculeanu estate from Cuiuchioi 
village, Vultureşti town, Caliacra county). In 1938, 
they were completed with an interior net of mixture 
forest shelter belts, conceived as experimental. This 
experimental net of forest shelter belts was continued 
in the following years (1939 and 1940). However, 
changing the border with Bulgaria led to stopping the 
works and not following them anymore.
On 14 July 1942, the Ministry Council offers ICEF 
approximately 1200 ha of agricultural land at Jegălia. 
Here, in 1946, a new experimental forest station was 
created – “Bărăgan”.
Outside these networks, shelter belts were also created 
by field owners at Mărculeşti and Jegălia (Ialomița 
County), Ciocârlia and Izvoru (Constanţa County), on 
large areas (367 ha and 104 ha). The plantations were 
mainly composed of black locust, but also partially 
mixed with honey locust, hybrid black poplar, Japanese 
locust, American ash, oleaster, red sea buckthorn (in the 
first case), Siberian elm, poplar and red sea buckthorn 
(for the second case). All these shelter belts, especially 
the mixture ones, proved their efficiency during the 
drought of 1946 (the most drought year from the XX 
century), when a 300% harvest increase was obtained 
for the protected fields in comparison with the 
unprotected ones. The shelter belts had a positive effect 
also in 1947, when the grain from Dobruja froze on the 
unprotected fields, whereas 600 kg/ha were obtained 
under the cover of shelter belts.
A significant action was the creation of a network of 
shelter belts in Dobruja, in the Danube Canal-Black Sea 
area (first construction stage). The works were realized 
in the period 1950-1961 under the surveillance of 
a special forest district, with 5 execution sectors 
(Cernavodă, Medgidia, Poarta Albă, Palas-Constanța, 
and M. Kogălniceanu). The network occupied an area of 
ca. 3,000 ha, protecting a surface of ca. 1,000,000 ha.
Stage IV – the destruction and regress of forest 
shelter belts, 1958-1971
 » 1958: during the “National Conference of peasants 

and workers from the social agricultural sector” (on 
3-6 April, at Constanta), the former communist 
leader Gh. Gheorghiu Dej made the first official 
statement hostile to field shelter belts;

 » 1961: regardless of these first signals, the Ministry 
of Agriculture published “Technical guidelines for 
maintaining and managing shelter belts”, elaborated 
by the Forest Research Institute.

 » 1962: a sad year for the existence of field forest 
shelter belts; through HCM numbers 273 and 385 
the plantation of shelter belts was stopped and any 
research and production activity on this theme was 
interrupted. Approximately 6,300 ha of shelter belts 
were entirely cleared.

 » 1969-1971: through HCM number 1898/1969 
approximately 9,000 ha of forests and locust shelter 
belts were destroyed on the previously mobile sands 
from South Oltenia in order to create the Sadova – 
Corabia irrigation system. Without consulting forest 
specialists, the communist party decided to destroy 
forest shelter belts and Romania lost its worldwide 
position as leader in this domain.

Stage V – The sporadic development of forest 
shelter belts, 1971-1990
In isolated cases, forest shelter belts were still created 
near some industrial places, reservoirs, digs, etc.
Stage VI – Relaunching the development of forest 
shelter belts, 1990-2003
 » 1993: based on Law number 83, 4,000 ha of forests 

were created as measure against natural calamities 
during an anti-drought governmental program.

 » 1995 and 1999: the Ministry of Waters, Forests and 
Environmental Protection, elaborated the “National 
Development Strategies in Silviculture”, including 
the necessity of forest shelter belts.

 » 2002: Law number 289 (“Forest shelter belts 
law”) was released as a premise for protecting the 
agricultural lands and the communications and for 
ensuring a stable worldwide ecological equilibrium 
(Ianculescu 2002, 2006).

 » 2003: MAAP Order number 636/23.12.2002 
appears, approving Technical Silvicultural measures 
for creating, maintaining and managing forest 
vegetation from forest shelter belts, based on article 
35 from Law 289/2002.

In this moment, Romania has a complete legislative 
and technical frame for creating forest shelter belts. 
The Law number 289/2002 stipulates the realization 
of the “National Forest Shelter Belts System”. There 
also exists a structure formed of representatives from 
decentralized state (agricultural, silvicultural, and 
communication) units.
In regard with the research activity, all the investigations 
concerning the characteristics, behaviour and 
efficiency of forest shelter belts, were renewed (Neşu 
1999, Ungurean et al. 2017). The results are useful in 
order to consolidate the composition, mixture diagram 
or optimal conditions (dimensions, location, etc.) for 
future forest shelter belts.
Starting with 2005, at the order of the Environment 
Ministry, the first substantiation studies and technical 
projects were realized in the Danube Field and Dobruja, 
together with the realization and rehabilitation of 
communication forest shelter belts (especially those 
from the south part of the country, Figure 2), (Tomescu & 
Muşat 2013, Adam et al. 2012, Greavu 2012, Costachescu 
et al. 2010, Dănescu et al. 2007, Ianculescu 2006, 2010).
The necessity and opportunity of forest shelter belts, 
especially in South Romania, was determined by the 
following aspects (Lupe 1981, Popescu 2001, Muşat 
2006, Ianculescu 2006):
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Fig. 3. The South part of Romania which requires urgent forest shelter 
belts (Ianculescu 2010)

 » The strongest and most frequent droughts from the 
last 20 years, which have extended on longer periods 
especially in the S, SE and SW areas, destroying or 
diminishing agricultural productions have led to 
the necessity of elaborating programs for combating 
drought. As such, an important land percentage was 
allocated to creating forest shelter-belts especially in 
ecologically deteriorated areas.

 » In the absence of irrigation systems, agriculture 
is dependent on climatic conditions. As such, the 
realized productions are low and frequent calamities 
of large areas are recorded, caused especially by 
excessive and prolonged droughts.

 » The creation of forest shelter-belts (in order to protect 
the field, communication and transport means and 
also embankments and banks etc.) through which 
the afforestation percentage will be improved in 
certain areas or territories lacking forests, presently 
constitutes one of the main methods of ecological 
reconstructions from Romania.

 » The counties from the South and South-East part 
of Romania (but not only) contain under 10% of 
afforested surfaces from their total surface, in 
comparison with an optimum amount of 20-25% for 
these territories (fields).

 » Based on previous studies, an area 7.5 mil. ha of 
agricultural land needs forest shelter-belts. Based on 
the phytoclimatic area, the power and frequency of 
winds and forest species characteristic to the area, 
shelter-belts are covering 2-5% of the protected area.

According to the National System of Forest Shelter Belts 
(fig. 4), the necessary types of forest shelter belts are:
 » Field protection shelter belts, with a main role 

in improving the soil’s humidity regime and in 
attenuating climatic adversities (fig. 4,5).

 » Anti-erosion shelter belts, on inclined fields, with a 
main role in preventing soil erosion.

 » Communication and transport protection shelter 
belts, with a role in reducing the effects of winds, 
blizzards and snow-drifts.

 » Protecting digs and banks against currents, floods, 

frost and other harmful calamities.
 » Protecting cities and different economic and social 

objectives.

Fig. 4. The structure of National forest shelter-belts System Law 
289/2002 (Ianculescu 2010)

In regard with the creation technologies, the realized 
investigations have permitted the establishment of 
some afforestation compositions for installing field and 
communication forest shelter belts in the South-East 
part of Romania (Catrina 2005).
Based on the purpose played in the shelter-belt, the 
forest species that can be used in creating forest shelter-
belts in this part of the country are divided into:
 » Main or basic species (P) that are forming the superior 

level and define the type of shelter-belt, occupying 
usually the interior rows.

 » Helping or secondary species (A) that are forming 
the second level and have the role of stimulating the 
main species growth in height, ensuring a good soil 
protection and a structure similar with the forest.

 » Arbustive species (a), have the role of protecting the 
soil, blocking the overgrown of grass, favouring and 
decomposing the litter.

 » Marginal (border) species:
 » arborescent and arbustive species for protection 

against animals;
 » species with a technical and fruit role;
 » aesthetical species used for creating an attractive 

landscape environment.
Afforestation compositions based on Quercus and 
planting layouts for field shelter-belts
A.Main shelter-belts (10 m width)
1.Afforestation composition: 20P 10Am 20Aj 50a, 
where:
P = main species: Q. pedunculiflora, Q. cerris, sometimes 
pedunculated oak or red oak, based on the phytoclimatic 
and pedologic conditions;
Am = main species of mixed forest: field sycamore, 
linden, field elm;
Aj = accessory (helping) species: Acer campestre, Turkish 
maple, pear tree, cherry plum, Maclura pomifera;
a = shrubs: Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, 
hawthorn, wild-rose, blackthorn, Cotinus coggygria, 
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elder, European spindle.
2. Width (l): 10 m.
3. Plantation distances: 2m between rows; 1m on the 
row.
4. Total number of planted seedlings for one hectare of 
shelter-belt(N): 5000.
5. Plantation line-up:

a     P   a      P    a                                                   
Aj   a   Am  a    Aj
a     P   a      P    a  
Aj   a   Am  a    Aj
a     P   a      P    a  
Aj   a   Am  a    A

Afforestation compositions based on locust 
or honey locust and planting layouts for field 
shelter-belts
1. Afforestation composition, specifications:
A. Main shelter-belts (5 rows): 60P 20Aj 20a
B. Secondary shelter-belts (4 rows): 50P 25Aj 25a
P: locust or honey locust, based on the soil conditions;
Aj: Acer campestre, Turkish maple, pear tree, cherry 
plum, maclura, oleaster;
a: hawthorn, wild rose, Cotinus coggygria, Ligustrum 
vulgare, caragana, lilac, blackthorn.
2. Plantation distances: 2m between the rows; 1m on 
the row.
3. Total number of planted seedlings for one hectare of 
shelter-belt: 5000.
4. Plantation line-up – main shelter-belt (5 rows):

a    P   P  P   a                                                   
Aj  P   P  P  Aj
a    P   P  P   a                                                   
Aj  P   P  P  Aj
a    P   P  P   a                                                   
Aj  P   P  P  Aj

Fig. 5-6. Field forest shelter based realized after 1990, Vrancea County 
(photo: C. Constandache)

Shelter-belts for protecting communication means
1. Afforestation composition: 26,7 R 6,7 P 3,3 Am 13,3Aj 
33,4a 3,3 O 13,3 o
R = main species with a high rate of growth: black locust 
or honey locust, based on the soil conditions;
P = long-lasting main species: brown oak, Q. cerris, 
eventually pedunculated oak or red oak, based on the 
phytoclimatic and soil conditions;
Am: silver linden, field sycamore, field elm, ash;
Aj: Acer campestre, Turkish maple, Turkestan elm, pear 
tree, cherry plum, oleaster, maclura;
O = ornamental tree species: black pine, thuja, juniper;
a: hawthorn, wild rose, Cotinus coggygria, elder, 
Ligustrum vulgare, European spindle.
o: ornamental shrub species: bridal wreath, honeysuckle, 
lilac, Cotinus coggygria, jasmine, forsythia.
2. Width(l): 30 m.
3. Plantation distances: 2m between the rows; 1m on 
the row.
4. Total number of planted seedlings for one hectare of 
shelter-belt (N): 5000.
5. Plantation line-up

a   Aj  R  R   a    P  a      P  a    R   R  Aj  a  O  o
a   a    R  R   Aj  a  Am  a  Aj   R  R   a    a  o  O
a   Aj  R  R   a    P  a      P  a    R   R  Aj  a  O  o
a   a    R  R   Aj  a  Am  a  Aj   R  R   a    a  o  O

The investigations realized in previous forest shelter belts 
have allowed us to formulate some recommendations 
regarding the association of species in shelter belts:
 » introducing in the composition some species with 

multiple usages (melliferous, fructiferous, wood), in 
regard to their exigencies toward site conditions;

 » fast growing species with shady port and rich rooting 
will not be placed in the immediate proximity or in 
an intimate mixture with valuable species that grow 
more slowly, so as not to compromise them;
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 » in order to increase the shelter belt’s resistance, the 
species with flat rooting will alternate with those 
with a pivoting one. The species with a flat rooting 
will not be planted on the marginal rows. Instead, 
these rows will be planted with pivoting or grouped 
fascicular rooting species in order to ensure an 
increased resistance to wind;

 » the marginal rows will be composed of spiky species 
(wild rose, oleaster, honey locust, hawthorn etc.), as 
they ensure a better protection against grazing or 
other illicit acts;

 » the trees and seedling’s root power will be taken into 
consideration and the species will be mixed so that 
all the soil layers are better used.

In order to facilitate the mechanical execution of 
installation, maintenance and management works, it 
is indicated that the shrubs should be introduced on 
aligned rows, distanced at 2 meters, with the plantation 
of shrubs at 1m per row. The rows can be pure or can 
be composed of more species alternatively disposed, 
resulting in lane or close mixtures.
When creating forest shelter belts based on oak as the 
main species, close mixtures with locust, ash, honey 
locust and elm will be avoided. Furthermore, the 
introduction of species that harbour harmful agents 
will also be avoided: barberry (Berberis vulgaris) favours 
the development of grain rust, corn (Cornus sanguinea) 
and spindle tree (Evonymus sp.) favour the development 
of green lice, hawthorn (Crataegus monogyna), hag berry 
(Padus racemosa), Turkish cherry (Prunus mahaleb) offer 
shelter for caterpillars and some butterflies.
An important economic interest is represented by the 
introduction in the composition of shelter belts of some 
fructiferous species such as: walnut, hazel, forest cherry 
tree, cherry tree, American hag berry, cherry plum or 
apricot. These species must be planted on the marginal 
rows in order to allow their fructification. These species 
are also accompanied by melliferous species such as 
locust tree, linden tree or oleaster. The introduction of 
fructiferous and melliferous species in forest shelter 
belts increases their economic value together with the 
field owner’s interest.
As such, the introduction of a much diversified range 
of forest species is recommended, both trees as well 
as shrubs, with a high resistance to drought during 
summer and that can rapidly reach at the closing 
massive state (Costandache et al. 2016).
The previous researches have shown that the protection 
effect of forest shelter belts starts after 3-5 years from 
installation, but it have maintained on a long period 
of time (between 30 and 120 years, with an average of 
60 years), after which it can naturally regenerate, a fact 
that proves the sustainability of this type of investment 
(Constandache et al. 2013).

4. Conclusions
Romania and Bulgaria benefit from a vast experience in 
the domain of forest shelter belts.

The necessity of creating forest shelter belts both 
in Romania as well as in Bulgaria is represented by 
reducing the effects of harmful factors, protecting 
agricultural cultures, communication means and cities.
The role of forest shelter belts is complex and consists 
in reducing wind speed, intercepting snow wreck and, 
as such, improving the microclimatic conditions in 
the protected area. Furthermore, the role is extended 
toward delivering a considerable quantity of wood 
and nonwood products in lacking areas together with 
beautifying the landscape.
The protection effect of shelter belts starts after 3-5 
years from installation, but is maintained on a long 
period of time (between 30 and 120 years, with an 
average of 60 years). The most long-lasting species are 
the oaks.
However, achieving the protection functions with a 
maximum efficiency is conditioned by the composition, 
structure and location of shelter belts, which are 
conditioned by the knowledge of natural factors from 
the respective area.
The existent forest shelter belts are storing valuable 
information that represent a scientific basis for 
substantiating technologies for creating networks of 
forest shelter belts with a high efficiency. Knowing 
the aspects regarding the behaviour of species in 
different compositions, mixture schemes in report 
with site conditions, as well as the functional 
efficiency of different forest shelter belts in regard 
with site conditions, represent common objectives of 
researchers in both countries which will be approached 
in partnership.
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Abstract
Forest shelter belts have represented and continue to represent a subject of maximum interest in Romania and 
Bulgaria. This fact is caused by their importance in diminishing the effects of drought, protecting agricultural 
fields as well as communication means or other social and economic objectives in the conditions of climatic 
changes. Furthermore, Romania and Bulgaria both have a rich and long lasting experience in regard with 
creating forest shelter belts, proved by the creation in 1906 of the first scientific studies and plans (with a focus 
on diminishing drought). A series of coherent forest shelter belt systems were also realized before the 1940s 
(in Baragan, Dobruja).
The existence of previous forest shelter belts has allowed the realization of numerous studies and investigations 
together with the organization of many actions and experience exchanges between Romania and Bulgaria.
The present paper presents in detail the stages of developing this concept and the creation of forest shelter belts 
in the two above mentioned countries, together with some technical aspects resulted based on investigations 
realized in previous forest shelter belts. The present forest shelter belts are storing valuable scientific 
information, representing the basis for substantiating forest shelter belts with optimal structures, properly 
situated and with maximum protection effects.
Keywords: forest shelter belts, protection effects, climatic changes.
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OBSERVAȚII PRIVIND INFLUENȚA PERDELELOR 
FORESTIERE DE PROTECȚIA CĂILOR DE COMUNICAȚIE 

ASUPRA GROSIMII STRATULUI DE ZĂPADĂ

CEZAR UNGUREAN, ANDREI ADORJANI, ȘERBAN DAVIDESCU, NICU TUDOSE,  
ADRIANA DAVIDESCU, MARGARETA CRIVĂȚ

1. Introducere
Preocupările privind înființarea de perdele forestiere 
de protecție datează de la 1880, când marii proprietari 
de terenuri agricole, precum și administrația CFR, au 
inițiat crearea de perdele forestiere de protecție pe te-
renurile din proprietatea lor. Au fost înființate astfel 
de perdele pe moșia Stănculeanu, pe domeniul Coroa-
nei ”Sadova” în anii 1902-1907, de-a lungul căii ferate 
Cioara-Dudești (jud. Brăila) în 1914-1916. Ulterior, au 
fost demarate campanii succesive de înființare a perde-
lelor forestiere (Lupe 1947, Neșu 1999). În jurul anului 
1960, existau perdele forestiere de protecție a câmpului, 
căilor ferate și șoselelor în lungime totală de 14000 km, 
respectiv 18000 ha. 
După 1962 au fost defrișate practic toate aceste perdele 
(perdelele de protecția câmpului realizate în Dobrogea 
de sud / Cadrilater au fost protejate de statul bulgar), 
chiar și cele de pe căile ferate fiind brăcuite până la 
desființare. 
Până în anul 1986, întregul patrimoniu al țării for-
mat din perdele de protecție a fost practic lichidat, 
supraviețuind numai 120 ha perdele de protecție a 
terenurilor agricole și 1350 ha pentru protecția căilor 
de comunicație. Excepție fac perdelele plantate în anii 
1970-1975 la Stațiunea de Irigații Dăbuleni-Bechet 
pentru stabilizarea nisipurilor, cu suprafață de 1700 
ha (Catrina 2007). În ultimii 15 ani, INCDS (ICAS) a 
efectuat studii de necesitate și de fezabilitate pentru 
perdelele forestiere de protecție a câmpului și a căilor 
de comunicație, inclusiv a celor din partea de sud-est 
a României (Dănescu et al. 2007, Constandache et al. 
2012, Greavu et al. 2012).
Perdelele forestiere de protecție a căilor de comunicație 
(perdele parazăpezi) constituie un capitol distinct al do-
meniului perdelelor forestiere de protecție. Caracteristi-
ca principală a lor constă în marele rol economic pe care 
îl joacă, ele trebuind să asigure circulația nestingherită 
a mijloacelor de transport, atât pe drumuri, cât și pe 
căile ferate, înzăpezirea acestora implicând cheltuieli 

enorme pentru înlăturarea urmărilor, care pot include 
chiar şi pierderi de vieți omenești. Cheltuielile necesare 
pentru restabilirea circulației și înlăturarea zăpezii sunt 
mult mai mari în comparație cu cheltuielile de instalare 
și întreținere a perdelelor forestiere de protecție (Shaw 
1988, Mușat 2012, Kulshreshtha & Kort 2009, Rempel 
et al. 2017). Conform datelor companiei de drumuri, 
cheltuielile pentru întreținerea drumurilor naționale 
în iarna anului 2010-2011 au fost de 333,47 milioane 
lei (77 milioane euro), iar în iarna următoare,  de 401,7 
milioane lei (93 milioane euro). În Minnesota, în iarna 
1996/1997, cheltuielile pentru curățarea drumurilor de 
zăpadă s-au ridicat la 215 milioane USD, o bună parte 
din această sumă fiind cheltuită pentru înlăturarea ză-
pezii spulberate de vânt (Shulski et al. 2004). Această 
problemă poate fi rezolvată prin utilizarea perdelelor 
forestiere pentru reducerea vitezei vântului și reținerea 
zăpezii (Heisler  et al. 1988, McNaughton 1988, Tabler 
1994, Amichev et al. 2015).
În aceste condiții, una din soluțiile eficiente pe termen 
lung o reprezintă protecția căilor de comunicații cu per-
dele forestiere, denumite şi perdele „parazăpezi”. 
În prezentul articol este analizat modul de funcționare 
al perdelelor forestiere de protecție a căilor de 
comunicații existente în zona de sud și sud-est a țării, 
fiind evaluatmodul de așezare a zăpezii viscolite în in-
teriorul și în vecinătatea acestora.

2. Metoda de cercetare
Pentru analiza modului de comportare a perdelelor fo-
restiere din punct de vedere al retenției de zăpadă au 
fost selectate 27 de tronsoane de perdele forestiere care 
protejează căi de comunicație terestre (tab. 1, fig. 1).
Au fost executate două serii de măsurători, prima în 
ianuarie 2016, după viscolul produs în perioada 16-
18 ianuarie și, a doua, în 2017, după viscolul produs 
în perioada 11-12 ianuarie.Caracteristice pentru cele 
două perioade studiate sunt: temperaturile scăzute, 
precipitațiile bogate sub formă de zăpadă ce au condus 
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la depunerea unui strat de zăpadă de 20-40 cm) și vite-
za mare a vântului, cu viteza maximă de peste 6 m/sec 

în zilele cu viscol (valori extreme ce au ajuns până la 24 
m/sec în rafale). 

Fig. 1. Amplasamentul perdelelor măsurate

Tab. 1. Perdele forestiere în care au fost executate măsurători privind grosimea stratului de zăpadă

Județ Obiectiv
 protejat

Lățime
medie

(m)

Caracterizarea vegetației forestiere Profile măsurate
H

(m) Cons. Compoziție 2016 2017

Giurgiu DN 5 28.51 10 0.8 5CI 5CD 30MJ 20GL 40SC 5 5
Giurgiu DN 5 36.40 7 0.8 30UL 20CD 10MJ 10GL 30SC 3 3
Giurgiu DN 5 43.00 4 1.0 10FR 10MJ 40SC 40AMF 3 3
Giurgiu DN 5 44.20 7 0.6 50MJ 50GL 3 3
Giurgiu DN 5 42.58 6 0.7 20CD 40GL 40SC 4 4
Giurgiu DN6 37.88 5 0.9 20CD 30MJ 40SC 10AMF 2  
Giurgiu DN6 35.08 5 0.6 10FR 30CD 10MJ 20GL 10SC 1PD 1AMF 3  

Teleorman DN6 25 10 0.8 20FR 10DD 30CD 20GL 10SC 10MC 3 1
Teleorman DN6 28 7 0.8 20FR 10DD 60CD 10MC 3 3
Teleorman DN6 25 7 0.8 20FR 80CD 3 3
Teleorman DN6 22 7 0.8 20FR 50CD 20GL 10MC 4 4

Vrancea CFR500 28 12 0.9 10CD 20GL 30SC 10PL 10MAC 20MC 2 2
Vrancea CFR600 30 15 0.6 40UL 10GL 5SC 20SL 5VI.T 10SI 10LC 1 1
Vrancea DJ 204B 12 9 0.8 70SC 10SL 10PD 10MC 3 3
Vrancea DJ 204B 11 9 0.8 70SC 10CD 10PD 10MC 1 1

Galati DN 24 56 7 0.8 50AR.A 20FR.A 5GL 5SC 5PD 5MC 10PA 2 2
Buzau CFR 600 35 6 0.7 80UL 10SC 5PO 5SC 2 2
Brăila CFR 700 50 8 0.9 20UL 20CD 10GL 20SC 10VI.T 10PD 10LC 2 2
Brăila CFR 700 25 4 0.8 30SL 30PL 10LL 10SI 10LC 10 MC 1 1
Brăila CFR 700 90 11 0.7 30UL.T 20UL 10AR.A 10ST.B 10VI.T 10PD 10SO 1 2
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Județ Obiectiv
 protejat

Lățime
medie

(m)

Caracterizarea vegetației forestiere Profile măsurate
H

(m) Cons. Compoziție 2016 2017

Călăraşi DN4 38 6 0.8 30FR 20CD 10AR.A 30SC 4 3
Călăraşi DN4 35 6 0.7 30CD 40GL 10SC 10MAC 10MC 4 4
Călăraşi DN3 32 6 0.8 40SC 20GL 20AR.A 10CD 10PD   2
Călăraşi DN3 32 10 0.8 40AR.A 20SC 20CD 10GL 10PD 1  

Ilfov DN7 34 6 0.9 60AR.A 10FR 10DD 10GL 3 2
Ilfov DN7 43 10 0.9 30AR.A 20UL 10FR 20GL 10SC 10PB 3 2
Ilfov DN2 30 6 0.9 60AR.A 20CD 10SC 10PO   2

H: înălţime; Cons.: consistenţă; Specii: AMF: amorfă, AR.A: arţar american, CI: cireş păsăresc, CD: corcoduş, DD: dud alb, FR: frasin comun, FR.A: frasin american, GL: 
glădiță, LC: lemn câinesc, LL: liliac, MAC: maclură, MC: măceş, MJ: mojdrean, PA: paltin de câmp, PD: păducel, PL: plop, PO: porumbar,SC: salcâm,  SI: sânger, SL: 

sălcioară, ST.B: stejar brumăriu, UL: ulm de câmp, UL.T: ulm de Turkestan, VI.T: vişin turcesc

Viteza mare a vântului, combinată cu temperaturile 
scăzute, a permis antrenarea zăpezii de pe terenurile 
agricole plane, lipsite de obstacole, și transportul aces-
teia până în zonele depresionare (reprezentate de căile 
de comunicație) sau până în dreptul unor obstacole (cel 
mai adesea perdele forestiere de protecție). Deși grosi-
mea stratului de zăpadă înregistrată la stațiile meteo 
nu depășește 40 cm, în cuprinsul perdelelor forestiere 
și în imediata apropiere a acestora poate ajunge până 
la 160 cm. Perdelele luate în studiu sunt constituite 
preponderent din salcâm și corcoduș, alături de care 
mai apar o mare varietate de specii arborescente (ulm, 
ulm de Turkestan, arțar american, maclură, frasin, dud, 
vișin turcesc și glădiță) și/sau arbustive (măceș, amorfă, 
porumbar, păducel).
Înălțimea perdelelor forestiere este cuprinsă între 3 și 
15m, dar în majoritatea cazurilor este de 6 până la 10 m, 
variabilă de-a lungul perdelei.

3. Rezultate și discuții
Lucrările de teren au constat în măsurarea grosimii 

stratului de zăpadă de-a lungul unor profile transver-
sale, dispuse perpendicular pe perdeaua forestieră la 
distanțe convenabile. Grosimea stratului de zăpadă a 
fost măsurată cu stadia sau jalonul, iar distanțele au 
fost măsurate cu ruleta. Au fost trasate 1 până la 4 pro-
file transversale pentru fiecare perdea, în funcție de 
lungimea tronsonului și de omogenitatea condițiilor de 
vegetație din cuprinsul acestuia. În marea majoritate 
a cazurilor măsurătorile din 2017 au fost executate pe 
același traseu ca și în anul 2016, dar există și tronsoane 
de perdea în care au fost executate măsurători numai în 
unul dintre ani.
Modul de realizare a măsurătorilor de-a lungul unui 
profil transversal este prezentat în figura 2. În câmp, 
măsurătorile au fost efectuate din metru în metru pe 
primii 5 metri din marginea perdelei, iar apoi din 5 în 
5 metri pe o distanță de 15-40 m (până când grosimea 
stratului de zăpadă se stabilizează). În perdea și în fața 
acesteia (între perdea și obiectivul protejat) măsurăto-
rile au fost efectuate din 5 în 5 metri de-a lungul profi-
lului (fig. 2).

Fig. 2. Schema măsurătorilor pentru un profil transversal

Lungimea profilelor transversale este cuprinsă între 
40 și 185 m, în funcție de lățimea perdelei, de distanța 
până la obiectivul protejat și de caracteristicile valului 
de zăpadă acumulat în spatele perdelei forestiere.
Dacă luăm în considerare valorile medii ale grosimii 
stratului de zăpadă în zona de câmp și în perdea obser-

văm că grosimea maximă este atinsă la liziera dinspre 
vânt a perdelei. În câmp, grosimea stratului de zăpadă 
scade accentuat pe măsură ce ne depărtăm de liziera 
perdelei, în timp ce, în interiorul perdelei, reducerea 
înălțimii stratului de zăpadă se produce după o curbă 
mai domoală (fig. 3).
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În intervalul cuprins între – 40 m și + 40 m se observă 
că valorile sunt distribuite după curbe relativ uniforme, 
în timp ce valorile de la distanțe mai mari sunt distri-
buite neuniform. Aceasta se datorează numărului mult 
mai ridicat de observații pentru distanțele din inter-

valul – 40 m – +40 m față de liziera perdelei, în timp 
ce la distanțe mai mari observațiile sunt mai puțin 
numeroase și se resimte mai puternic influența valori-
lor extreme, necaracteristice, ale grosimii stratului de 
zăpadă.

Fig.3. Grosimea medie a stratului de zăpadă de-a lungul profilului transversal

Considerând că grosimea stratului de zăpadă în interio-
rul perdelei și în afara acesteia este influențată în mod 
diferit de viteza vântului, grosimea perdelei, cantitatea 
de precipitații căzută etc., am procedat în continuare 
la analiza separată a modului de dispunere a zăpezii 
în zona de câmp, în interiorul perdelei și în zona de 
protecție dintre perdeaua forestieră și calea de rulare 
(unde este cazul).

 

În zona de câmp
Pe baza datelor măsurate s-a urmărit dacă distanța în 
câmp față de liziera dinspre vânt a perdelei influențează 
înălțimea stratului de zăpadă. Procedând în acest sens 
s-a analizat mai întâi omogenitatea datelor privind 
înălțimea stratului de zăpadă cu ajutorul testului Leve-
ne de omogenitate al varianței. Deoarece prin aplicarea 
acestui test a fost observată neomogenitatea datelor 
(F=24,26,  p<0,000), în continuare am apelat la testul 
neparametric de corelație Spearman Rank (tab. 2). 

Tab. 2. Corelația dintre distanța față de perdea și înălțimea stratului de zăpadă

Corelația N R t(N-2) p
Distanță – înălțimestrat de zăpadă 1890 -0,73 -46,49 0,00
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După cum se poate observa în tabelul de mai sus există 
o corelație invers proporțională între distanța față de 
perdea și înălțimea stratului de zăpadă. Astfel pe mă-
sură ce crește distanța față de perdea scade înălțimea 
stratului de zăpadă. Această influență a distanței față 
de perdea a fost scoasă în evidențiată și în cadrul altor 
cercetări (Kort et al. 2011). În continuare, ținând sea-

ma de corelația observată, a  fost aplicat testul Mann 
– Whitney pentru estimarea semnificației diferențelor 
dintre valorile medii (tab. 3).
Analizând  datele din tabel se observă că diferențe sem-
nificative ale înălțimii stratului de zăpadă apar de la o 
distanță de 3 m față de liziera dinspre vânt (p<0,05).
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Tab. 3. Corelația dintre distanța față de perdea și înălțimea stratului de zăpadă

Grupe de dis-
tante

Rank Sum 
Group 1

Rank Sum 
Group 2 U Z p-

value
Z 

adjusted
p-

value
Validate N 

group 1
Validate N 

group 2

0-1 16522 15356 7355.0 1.006 0.314 1.009 0.312 126 126

0-2 16802 15076 7075.0 1.490 0.136 1.494 0.135 126 126

0-3 17398 14480 6479.0 2.520 0.011 2.526 0.011 126 126

0-4 17566 14312 6311.0 2.811 0.004 2.817 0.004 126 126

0-5 17741 14136 6135.5 3.114 0.001 3.122 0.001 126 126

0-10 18781 13096 5095.5 4.912 0.000 4.916 0.000 126 126

0-15 19595 12283 4282.0 6.318 0.000 6.327 0.000 126 126

0-20 20557 11321 3320.0 7.981 0.000 7.994 0.000 126 126

0-25 21211 10667 2666.0 9.111 0.000 9.161 0.000 126 126

0-30 22357 9520.5 1519.5 11.093 0.000 11.275 0.000 126 126

0-35 23519 8358.5 357.5 13.101 0.000 13.692 0.00 126 126

0-40 23699 8179.0 178.0 13.412 0.000 14.144 0.00 126 126

0-45 23750 8128.0 127.0 13.500 0.000 14.322 0.00 126 126

0-50 23783 8094.5 93.5 13.558 0.000 14.383 0.00 126 126

În interiorul perdelei
Deși corelația între înălțimea stratului de zăpadă în 
câmp și distanța față de liziera perdelei este distinct 
semnificativă, variabilitatea mare a datelor înregistra-
te reduce gradul de reprezentativitate al mediei și suge-
rează faptul că înălțimea stratului de zăpadă la diferite 
distanțe față de perdeaua forestieră este influențată și 
de alți factori, dintre care amintim: viteza și direcția 
vântului, cantitatea de zăpadă căzută și caracteristicile 
perdelelor forestiere (înălțime, structură etc.) (Vasiles-
cu & Tereșneu, 2006, Vasilescu, 2015). Variabilitatea 
datelor înregistrate este evidențiată de valorile ridicate 
ale coeficientului de variație (tab. 4).
Tab. 4. Valoarea mediei, abateri standard și coeficientul de variație pe 

categorii de distanță

Categorii 
de distanţă Media Min. Max. s s%

0 40 10 162 22 54

1 38 5 130 20 54

2 37 5 125 20 53

3 35 3 125 21 59

4 34 5 120 20 60

5 34 5 130 20 61

10 31 3 180 22 70

15 28 2 145 17 61

20 26 5 130 15 59

25 27 10 75 12 43

30 25 7 73 11 45

35 24 10 77 15 63

40 22 10 50 12 55

45 24 15 45 12 50

50 20 10 40 12 57

s-Abaterea standard; s%-coeficientul de variație%

Datorită variației foarte mari a grosimii stratului de ză-
padă și a scăderii semnificative a vitezei vântului în in-
teriorul perdelelor (Lupe 1951, Campi et al. 2009, Cleug 
2002) s-a trecut la stratificarea măsurătorilor pe cate-

gorii de lățimi de perdea. Au fost definite 5 categorii de 
perdele, având lățimile cuprinse între:
1 – 5 și 15 m .........................................................6 profile
2 – 16 și 30 m ....................................................75 profile
3 – 31 și 45 m ....................................................29 profile
4 – 46 și 60 m ....................................................13 profile
5 – 60 m ...............................................................3 profile.
În figura 4 este reprezentată grafic distribuția stratului 
de zăpadă (valori medii) din profilele transversale pe 
categorii de lățime a perdelelor. Se observă că, în cazul 
perdelelor cu lățimea sub 45 m, se manifestă o tendință 
de scădere a grosimii stratului de zăpadă dinspre liziere 
spre mijlocul perdelei. La perdelele cu lățimea mai mare 
de 60m se manifestă o tendință de creștere a grosimii 
stratului de zăpadă dinspre liziera din vânt spre interio-
rul perdelei (până la 20-35m), iar apoi urmează o scăde-
re accentuată a grosimii. La perdelele cu lățimea de 45-
60m se observă, pe lângă creșterea grosimii stratului de 
zăpadă spre interiorul perdelei, și o ușoară tendință de 
sporire a grosimii stratului de zăpadă spre liziera opusă 
vântului, observație ce nu mai este valabilă în cazul per-
delelor cu lățimea mai mare de 60 m. 

Fig. 4. Grosimea medie a stratului de zăpadă pe categorii de perdele
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Fig. 5. Grosimea medie a stratului de zăpadă în funcție de distanța 
relativă față de lizieră

Dacă luăm în considerare distanța relativă (% din 
lățimea perdelei), se observă că în perdelele cu lățimea 
de peste 45m grosimea maximă a zăpezii se înregistrea-
ză la cca. 25% din lățimea perdelei (dinspre marginea 
din vânt), iar apoi scade până la liziera adăpostită. În 
perdelele cu lățimea sub 45m, grosimea maximă se în-
registrează pe liziera dinspre vânt, apoi scade până la o 
distanță corespunzătoare la 75% din lățimea perdelei, 
apoi înregistrează o ușoară creștere spre lizieră (fig. 5).

În zona de protecție
În cazul în care perdelele de protecție ale căilor de 
comunicații au fost situate la o distanță mai mare de 5 
m față de obiectivul protejat, au fost realizate măsură-
tori ale grosimii stratului de zăpadă și în această zonă, 
denumită zonă de protecție. Astfel, au fost realizate 
măsurători în zona de protecție pentru 65 de profile, pe 
lungimi cuprinse între 5 și 35 m.

Fig. 6. Grosimea medie a stratului de zăpadă în zona de protecție

Dacă luăm în considerare grosimea medie a stratului de 
zăpadă pentru distanțele la care s-au efectuat măsură-
tori, se observă existența unei corelații semnificative 
între grosimea stratului și distanța față de liziera per-
delei (fig. 6). Astfel, cu cât crește distanța față de perdea, 
grosimea stratului de zăpadă scade.
Precizăm că în imediata apropiere a căii de rulare (în 

cazul drumurilor auto) precizia măsurătorilor este afec-
tată de surplusul de zăpadă provenit de la utilajele folo-
site la deszăpezirea drumurilor.

4. Concluzii
Intervalul de realizare a măsurătorilor este foarte scurt 
(câteva zile după producerea viscolului) întrucât pot in-
tervenii intervale de încălzire semnificativă a vremii 
care conduce la topirea și tasarea zăpezii (implicit re-
ducerea diferențelor între grosimea zăpezii din zonele 
de depunere și cea din zonele din care zăpada este spul-
berată).
Perdelele forestiere constituie obstacole în fața vântu-
lui încărcat cu zăpadă (provenită din ninsoare și/sau an-
trenată de la suprafața solului) și au ca efect reținerea 
unui volum important de zăpadă în interiorul perdelei 
și în apropierea acesteia pe partea expusă la vânt. Volu-
mul de zăpadă înregistrat pe 1ml în zona perdelei este 
de 2-3 ori mai mare decât cel înregistrat în câmp, dar au 
fost înregistrate și cantități de 8-10 ori mai mari decât 
cele din câmp. În zona de protecție, cea cuprinsă între 
perdea și obiectivul protejat, volumul de zăpadă este de 
multe ori mai mic decât cel înregistrat în câmp deschis.
Grosimea stratului de zăpadă este în strânsă corelație 
cu distanța față de perdea, cea mai mare grosime fiind 
înregistrată în apropierea lizierei dinspre vânt a perde-
lei. Chiar la lizieră este semnalată, de multe ori o ușoară 
reducere a grosimii stratului de zăpadă, datorată turbi-
oanelor produse la coliziunea maselor de aer în mișcare 
cu obstacolul constituit de perdeaua forestieră. 
În zona de câmp, cea mai intensă acumulare de zăpadă 
se produce în primii 10 m de la lizieră, dar efectul per-
delei se resimte până la 40-50 m.
În interiorul perdelei grosimea maximă a stratului de 
zăpadă se înregistrează lângă lizieră în cazul perdelelor 
cu lățimea mai mică de 45 m, iar la perdelele cu lățimea 
mai mare maximul este înregistrat la o distanță (față 
de liziera dinspre vânt)  echivalentă cu 20-25% din 
lățimea perdelei. 
Grosimea minimă a stratului de zăpadă în interiorul 
perdelelor se înregistrează la o distanță față de liziera 
dinspre vânt echivalentă cu 60-75% din lățimea per-
delei. Apoi urmează o creștere a grosimii stratului de 
zăpadă spre liziera adăpostită, mai evidentă în cazul 
perdelelor cu lățimea sub 45 m. 
În zona de protecție, cuprinsă între liziera adăpostită 
și calea de rulare a fost evidențiată o corelație strânsă 
între înălțimea stratului de zăpadă și distanța față de 
perdea, astfel, pe măsură ce distanța crește (până la 25 
m), grosimea zăpezii scade. După aceea înălțimea stra-
tului începe să crească, dar insuficiența datelor nu ne-a 
permis să evidențiem un prag clar la care este atinsă 
grosimea minimă. Totuși, putem afirma că amplasarea 
obiectivului de protejat la o distanță mai mică de 20 m 
față de liziera adăpostită a perdelei forestiere nu este 
eficientă.
Datele privind înălțimea stratului de zăpadă înregis-
trează o variabilitate foarte mare între profile la aceiași 
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distanță de măsurare față de lizieră. Această variabi-
litate este rezultatul influenței mai multor factori (in-
tensitatea și direcția vântului care a produs acumularea 
zăpezii în zona perdelei forestiere, gradul de penetra-
bilitate al perdelei, înălțimea stratului de zăpadă căzut 
etc.), al căror impact nu a putut fi evaluat numai pe 
baza datelor măsurate. Ca urmare, au fost evidențiate 
corelații între înălțimea stratului de zăpadă și distanța 
față de liziera perdelei, dar nu au putut fi elaborate 
ecuații de regresie validate în această direcție.

5. Finanțare 
Rezultatele prezente în acest articol au fost obținute în 
cadrul proiectului PN16330302 derulat în cadrul Pro-
gramului Nucleu ”Dezvoltarea durabilă a sectorului fo-
restier, creșterea competitivității acestuia şi a calității 
vieții” / DESFOR, respectiv „Gestionarea durabilă a eco-
sistemelor forestiere în contextul modificărilor globale 
de mediu” / GEDEFOR.
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Abstract
Observations on the influence of roadside forest shelterbelts over the thickness of the snow layer
Shelterbelts are linear arrays of trees and shrubs planted to create a range of benefits. Dense shelterbelts trap 
snow close to them, reducing snow removal costs from adjacent roadways and improving road safety. To assess 
the effect of the forest shelterbelts on snow distribution, measurements were made in 27 shelterbelts. The 
measurements were made in winter of 2017 and 2016, following the blizzards produced in 16-17 January 
2016 and 11-12 January 2017. The thickness of the snow layer is closely correlated to the distance from the 
shelterbelt skirt, the largest thickness being recorded near the windward selvage. In the field, the most intense 
snow accumulation occurs in the first 10 m from the shelterbelt edge, but the effect of the shelterbelt is felt up 
to 40-50 m. Within the shelterbelts, the maximum thickness of the snow layer is recorded at a distance (from 
windward edge) equivalent to 20-25% of the shelterbelt width. A tight correlation between the thickness of 
the snow layer and the distance to the shelterbelt edge has been highlighted in the leeward, so as the distance 
increases (until 25 m), the snow thickness decreases. The data on the height of the snow layer has very high 
variability due to (wind intensity and direction, shelterbelts porosity, falling snow, etc., whose impact could not 
be measured solely on the basis of measured data.
Keywords: forest shelterbelt, snowfall, road protection, wind.
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Fiziologie

ACTIVITATEA SUBSTANȚELOR ANTIOXIDANTE ÎN 
MUGURII PUIEŢILOR DE STEJAR PEDUNCULAT (QUERCUS 

ROBUR L.) DE PROVENIENȚĂ ECOLOGICĂ DIFERITĂ

PETRU CUZA, ALEXANDRU DASCALIUC

1.Introducere
Stejarul pedunculat (Quercus robur) este o specie de 
plante cu flori din familia Fagaceae, având un rol im-
portant în ecosistemele forestiere europene, fiind de 
mare interes ecologic, sursă de hrană pentru o mare 
varietate de mamifere, păsări, insecte, fungi, licheni şi 
muşchi (Bossema 1979, Doniţă et al. 2007, Müller et al. 
2009). Buştenii groşi întrunesc calităţi tehnologice de-
osebite pentru industria prelucrătoare a lemnului (Diaz- 
Maroto & Tahir 2016).
Stejarul pedunculat este considerat ca ,,regele arbori-
lor”, are un loc special în cultură, folclor şi reprezintă 
un simbol al puterii şi durabilităţii (Mabey 1996, Royal 
Botanic Gardens 2013). Stejarul pedunculat este un ar-
bore magnific, cu creştere îndelungată, cu durată lungă 
de viaţă, atinge o înălţime de până la 50 m, cu o coroană 
largă, neregulată. Ramurile principale masive se dez-
voltă adesea pe trunchi mai mult decât la alţi stejari şi 
devin răsucite şi îngroşate cu vârsta (Humphries et al. 
2000, Clinovschi 2005).
Specia este răspândită în condiţii de climă temperată-
nemorală, fiind considerată ca o specie mezo-higrofilă 
(Piedallu et al. 2013, Peguero-Pina et al. 2016). Creşte 
viguros în văile dealurilor, pe soluri fertile, cu conţinut 
bogat în substanţe nutritive, afânate, revene până la 
umede, dar se adaptează suficient de bine pe solurile 
compacte şi argiloase ale teraselor (Negulescu & Stă-
nescu 1964).
În cuprinsul vastului său areal stejarul pedunculat ocu-
pă biotopuri cu diferite condiţii de mediu. Expansiu-
nea teritorială se datorează faptului că în decursul mai 
multor generaţii populaţiile stejarului pedunculat s-au 
adaptat la diverse condiţii specifice de mediu. Totuşi, 
rezultatele cercetărilor în acest domeniu sunt contra-
dictorii. Unele studii au demonstrat că adaptările po-
pulaţiilor de stejar sunt determinate genetic (Peguero-
Pina et al. 2016, Cuza 2017).
În unele culturi experimentale provenienţa locală are 
creșterile cele mai performante (Jensen 1993), în timp 
ce în alte culturi, se consemnează o viteză de creştere 

mai mare a culturilor de origine străină (Cuza 2009,  
Kirilov 2016, Cuza 2017).
În Germania, stejarului pedunculat i se acordă o aten-
ţie deosebită, astfel încât acesta se cultivă pe suprafeţe 
mari, deoarece se caracterizează printr-o aptitudine 
ridicată de creşte în diverse condiţii ecologice (Bolte et 
al. 2009, Reif et al. 2010). Se consideră că introducerea 
stejarului în culturile forestiere este deosebit de avanta-
joasă pentru a spori rezistenţa pădurilor la schimbările 
climatice (Roloff & Grundmann 2008). Pronosticurile 
oamenilor de ştiinţă referitoare la evoluţia vegetaţiei 
forestiere în acord cu presupusa încălzire a climei pre-
figurează o creştere importantă a suprafeţelor ocupate 
cu stejar pedunculat în toată Europa (Barbu et al. 2016).
În condiţii experimentale a fost estimată supravieţui-
rea pe termen lung a puieţilor stejarului pedunculat de 
provenienţă diferită prin congelarea simultană a unor 
plante întregi şi apoi cultivarea acestora pentru a le in-
vestiga regenerarea. Nu au fost identificate diferențe 
privind înmugurirea şi înghețarea timpurie a lăstarilor 
între proveniențele de stejar pedunculat din Germania. 
Diferențe între populații au apărut numai atunci când 
în experiment a fost introdusă o proveniență maghiară 
de stejar pedunculat. Ea se caracteriza printr-o înmu-
gurire mai redusă şi o sensibilitate mai mare la îngheț. 
S-a concluzionat că diferenţele dintre condiţiile ecologi-
ce ale teritoriilor de provenienţă a populaţiilor studiate 
nu sunt suficient de mari pentru a genera reacții dife-
rite la înghețul timpuriu, invocându-se că plasticitatea 
fenotipică ridicată acoperă adaptarea locală a populaţi-
ilor (Selig & Bohne 2016).
În schimb, în testele comparative de pepinieră de ste-
jar pedunculat, din Câmpia Română (81 proveniențe 
din România şi 3 din Ungaria), proveniențele sudice au 
pornit mai devreme în vegetație și au suferit (necroze 
foliare severe) din cauza înghețurilor târzii, diferența 
de pornire în vegetație fiind de maximum 20 zile (16 
aprilie – 7 mai) între cele mai timpurii și cele mai tardi-
ve proveniențe (Chira et al. 1995).
Hofmann & Bruelheide (2015), măsurând scurgerile 
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electrolitice ale mugurilor porniți și neporniți expuși 
la temperaturi foarte scăzute, au dovedit că nu există 
diferențe de rezistență la temperaturi joase la frunzele 
tinere, speciile forestiere testate având doar strategii 
diferite (pornire timpurie / tardivă) pentru a evita acest 
fenomen.
Temperaturile excesive din perioada de trecere de la un 
anotimp la altul pot provoca daune ţesuturilor, dar şi 
mugurilor plantelor (Larcher et al. 2010, Kollas et al. 
2014).
Supunerea artificială la temperaturi foarte scăzute a 
lujerilor anuali recoltați (toamna, iarna și primăvara) 
de la 16 proveniențe (din 6 țări) vest europene și mă-
surarea conductivității au permis înțelegerea legăturii 
dintre evoluția proceselor fiziologice de intrare / ieșire 
din reapus vegetativ și rezistența / sensibilitatea diferi-
telor proveniențe de stejar pedunculat la ger (Deans & 
Harvey 1996). Prin măsurarea scurgerii electrolitice s-a 
dovedit că rezistența la ger diferențiată (intra – și in-
terspecifică) la Quercus robur, Q. pubescens şi Q. ilex este 
dată de concentrația de carbohidrați solubili din lujerii 
anuali, în timp ce concentrația totală de carbohidrați 
indică limitele maxime ale rezistenței naturale a aces-
tor specii la ger, iar ambele caracteristici sunt direct 
corelate cu temperatura zonei de origine a populațiilor 
testate (Morin et al. 2007).
Unele cercetări efectuate cu speciile de stejar, efectua-
te în timpul trecerii mugurilor de la perioada activă la 
cea de repaus (dormitare), dar şi în perioada de ieşire a 
lor din această fază, au demonstrat că datorită activi-
tăţii specifice a substanţelor antioxidante din muguri, 
stejarul pufos în comparaţie cu alte specii, intră mai 
devreme în repausul de toamnă şi iese mai târziu din 
starea de dormitare primăvara. Procese antioxidante 
deosebite se desfăşoară în mugurii gorunului, urmarea 
cărora acesta toamna intră mai târziu în starea de re-
paus, iar primăvara iese mai timpuriu din repaus. Ac-
tivitatea catalazei din muguri în timpul iernii a servit 
drept indicator al rezistentei speciilor de stejar la tem-
peraturi joase. Conform acestui criteriu stejarul pufos 
s-a dovedit a fi mai puţin adaptat la condițiile iernii în 
comparație cu stejarul pedunculat şi gorunul (Florenţă 
2015).
În articolul de față se prezintă rezultatele cercetărilor 
referitoare la specificul activităţii substanţelor antioxi-
dante în mugurii descendenţilor stejarului pedunculat 
ai căror arborete de origine sunt situate la nordul, cen-
trul şi sudul Republicii Moldova şi cultivaţi pe teritoriul 
Rezervaţiei „Plaiul Fagului” (centrul R. Moldova).

2.Material şi metode
În toamna anului 2003 pe lotul experimental din Re-
zervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului” au fost instalate cul-
turi comparative de proveniențe de stejar pedunculat. 
Ghinda pentru semănături a fost recoltată în arboretele 
care cresc pe teritoriul Ocoalelor silvice Edineţ (situat 
în nordul R. Moldova), Hârjauca (centru), Zloţi (centru-
sud), Baimaclia (sud), precum şi din rezervaţia „Plaiul 
Fagului” (centru). Iniţial, în fiecare ocol silvic, în baza 

indicilor dendrometrici ai stejarilor au fost inventari-
ate şi selectate arborete performante. În interiorul fi-
ecărui arboret ghinda a fost recoltată de la 10 arbori 
predominanţi. Semănatul ghindei s-a făcut separat pe 
provenienţe în interiorul unor parcele de formă drept-
unghiulară. În cadrul parcelelor au fost marcate câte 
10 rânduri distanţate la 1 m unul de altul. De-a lungul 
fiecărui rând, la distanţa de un 1m, au fost săpate câte 
15 cuiburi în care s-a introdus ghinda provenită de la 
un anumit arbore. În experiment au fost prevăzute 3 
repetiţii randomizate.
Mugurii apicali şi laterali au fost colectați în iarna ani-
lor 2013 şi 2014 (în 10 şi respectiv 6 februarie) şi în pri-
măvara anului 2014 (în 11 aprilie). De fiecare dată, în 
cadrul fiecărei proveniențe, mugurii au fost colectaţi de 
pe lujerii situaţi în partea inferioară şi sudică a coroanei, 
ale acelorași 5 arbori cu înfrunzire timpurie.
În laborator a fost realizată analiza biochimică a mu-
gurilor apicali şi laterali colectaţi. După fărâmiţarea la 
rece în mortar de porţelan a 0,1g de muguri, materialul 
obţinut a fost extras timp de 30 de minute la tempera-
tura de 25oC în 2 ml de soluţie-tampon, care conţinea 
0,2 MTris, pH-7. Ulterior, extractul a fost centrifugat pe 
parcursul a 15 minute la 4000 rot/min. Supernatantul 
a fost separat şi trecut printr-o minicoloană de Sepha-
dex G 25, substanţele obţinute fiind separate în două 
fracţii: cu masă moleculară mică (fracţia 1) şi cu masă 
moleculară mare (fracţia 2).
Pentru a determina capacitatea sumară a fracţiilor 1 şi 
2 privind reducerea conţinutului oxigenului liber, dato-
rită potenţialului de reducere directă de către substan-
ţele antioxidante din fracţia 1 şi activităţii enzimatice 
a oxidazelor din fracţia 2, la 1,56 ml de soluţie-tampon 
menţionată mai sus, au fost adăugate 40 μcl ale fracţi-
ei 1 sau 2 şi incubate la 25oC. În toate experimentele, 
cu ajutorul oximetrului YSI (SUA), a fost determinată 
dinamica diminuării conţinutului de oxigen în soluţiile 
experimentale, în comparaţie cu cea din soluţia martor 
(aceasta conţinea doar 1,6 ml de soluţie tampon). La 15 
minute de la iniţierea incubării la 25oC, conţinutul oxi-
genului în soluţie atingea faza staţionară, atunci când 
procentul de oxigen utilizat devine egal cu cel ce pe-
netrează în soluţie prin procesul de difuzie. Diferenţa 
procentului de oxigen din soluția martor şi cea experi-
mentală era determinată de capacitatea fracţiei 1 sau 2 
de a reduce oxigenul, ceea ce constituie cauza diminu-
ării procentului de oxigen în soluţie la faza staţionară. 
Pentru a determina activitatea catalazelor din fracţia 
2, dinamica conţinutului de oxigen a fost determinată 
după adăugarea la 1,5 ml de soluţie tampon menţionată 
a 60 μcl de 0,05% H2O2 şi a 40 μcl de soluţie din fracţia 
2, urmată de incubarea la 25oC.
Dinamica schimbării conţinutului de oxigen a fost in-
fluenţată de activitatea eliminării oxigenului în urma 
degradării peroxidului de hidrogen de către catalaze, 
precum şi de activitatea legării oxigenului de către oxi-
daze. Rezultatul sumar al proceselor menţionate era 
determinat în baza procentului de oxigen în soluţie la 
faza staţionară. După cum am menţionat anterior, în 
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experimentele noastre faza staţionară era atinsă la 15-
30 minute de la începutul incubării componentelor de 
reacţie în soluţia tampon.

3.Rezultate și discuții
În condiţiile staţionale din Rezervaţia „Plaiul Fagului”, 
extractele din mugurii apicali şi laterali colectaţi la 10 
februarie 2013, cea mai înaltă activitate a catalazelor, 
oxidazelor şi substanţelor antioxidante a fost semnala-
tă la provenienţa Edineţ (cea mai nordică).
O activitate intermediară a catalazelor, oxidazelor şi 
substanţelor antioxidante, a fost caracteristică muguri-
lor descendenţilor provenienţei locale Plaiul Fagului (din 
zona centrală a R. Moldova). În extractele mugurilor 
stejarilor provenienţelor Zloţi şi Baimaclia (sudice) atât 
activitatea catalazelor, cât şi cea a oxidazelor şi antio-
xidanţilor a fost mai redusă. Din cele expuse rezultă că 
iarna activitatea antioxidantă a extractelor din mugu-
rii apicali şi laterali ai descendenţilor este cu atât mai 
scăzută cu cât aceştia provin din arborete situate mai 
la sud.
Având în vedere că rezistenţa plantelor la ger şi alţi 
factori de stres se corelează cu activitatea substanţelor 
antioxidante (Garcia-Plazaola et al. 1999, Loreto et al. 
2004, Hasanuzzaman et al. 2011, Florenţă 2015), consi-
derăm că descendenţii de provenienţă nordică sunt mai 
bine adaptaţi la condiţiile de iarnă, caracteristice pen-
tru teritoriul Rezervației „Plaiul Fagului”.
Semnificativ este faptul că activitatea catalazelor în 
extractele mugurilor arborilor din provenienţa cea mai 
nordică este cea mai ridicată (Edineţ), fapt ce consem-
nează o rezistenţă mai mare a descendenţilor faţă de ger 
în comparaţie cu cei de origine sudică (Zloţi şi Baima-
clia). Cele expuse sugerează că într-o perioadă evolutivă 
îndelungată selecţia naturală de-a lungul gradientului 
sud-nord a oferit prioritate la genotipurile cu rezistenţă 
mai înaltă la ger. De asemenea, datele obţinute demon-
strează că însuşirile ereditare a rezistenţei arborilor la 
ger se transmit specific descendenţilor.
Interesant de menţionat că în timpul iernii diferenţele 
dintre activitatea diferitelor componente ale metabolis-
mului antioxidant în extractele din mugurii apicali şi 
laterali nu sunt semnificative.
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Figura 1. Activitatea catalazelor (1), oxidazelor plus antioxidanților (2) 
şi cea sumară a catalazelor, oxidazelor şi antioxidanților (3) extrase din 
mugurii apicali (a) şi laterali (b) ai proveniențelor de stejar pedunculat, 

colectați iarna (10.02.2013)

Se observă o tendință de depășire (ușoară) a activității 
componenților antioxidanți în extractele din mugurii 
laterali în comparație cu cei apicali. Acest fapt se dato-
rează specificului expunerii mai pronunțate la tempe-
raturile negative a mugurilor apicali în comparație cu 
cei laterali şi desfășurării în mugurii apicali a proceselor 
metabolice la un nivel mai înalt decât în mugurii late-
rali. Anume din această cauză rata substanțelor antio-
xidante în stare redusă în mugurii apicali este scăzută, 
iar activitatea de reducere a lor în extractele mugurilor 
apicali a descendenților tuturor proveniențelor tinde să 
fie mai mare în comparație cu ale extractelor din mugu-
rii laterali (figura 1). Totodată, datorită activității mai 
înalte a catalazelor în extractele din mugurii apicali, 
activitatea antioxidantă totală tinde să fie mai mare în 
mugurii apicali.
Comparând activitatea oxidazelor şi substanţelor an-
tioxidante în condițiile de iarnă din anii 2013 şi 2014, 
observăm că aceasta este vădit influenţată de factorul 
temperatură (figurile 1, 2 şi 3). Din figura 3 se observă 
că, în anul 2014 în comparaţie cu 2013, temperaturile 
înregistrate, în decada a treia a lunii ianuarie şi în fe-
bruarie, au fost mult mai geroase. Probabil că acest fapt 
a determinat scăderea de circa 1,5-3 ori a activității 
substanțelor antioxidante aflate în stare redusă în 
extractele atât din mugurii apicali, cât şi din cei late-
rali. În felul acesta, temperaturile de iarnă ale anului 
2014, fiind mai joase, au frânat semnificativ reducerea 
substanțelor antioxidante din muguri, fapt care a de-
terminat ca procesele de reducere a acestora să decur-
gă mai lent. În condițiile de temperaturi mai joase ale 
anului 2014, activitatea antioxidantă a extractelor din 
mugurii apicali şi cei laterali a fost similară (figura 2).
Datele prezentate, în ansamblu, sugerează că diferen-
ţele dintre activitatea antioxidantă a diferitelor compo-
nente şi cea sumară a extractelor din mugurii descen-
denţilor stejarului pedunculat de proveniență diferită 
se manifestă doar în condiţiile de iarnă mai moderată a 
anului 2013. Din cele expuse mai sus, concluzionăm că 
diferențele privind activitatea antioxidantă a substan-
ţelor din mugurii genotipurilor de proveniență diferită 
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în condițiile Rezervației „Plaiul Fagului” sunt slab expri-
mate.
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Figura 2. Activitatea catalazelor (1), oxidazelor plus antioxidanților (2) 
şi cea sumară a catalazelor, oxidazelor şi antioxidanților (3) extrase din 
mugurii apicali (a) şi laterali (b) ai proveniențelor de stejar pedunculat, 

colectați iarna (06.02.2014)

Luând în considerație informațiile din literatura de 
specialitate privind posibilitatea dobândirii în ontoge-
neză a unor trăsături fenotipice şi funcţionale noi men-
ţinute pe cale epigenetică (Hauben et al. 2009, Lisch & 
Bennetzen 2011), nu este exclus ca, de-a lungul gradi-
entului sud-nord, activitatea antioxidantă a extracte-
lor din mugurii descendenţilor să fi fost dobândită în 
ontogeneză şi transmisă generativ descendenţilor. Este 
plauzibil ca diferențele funcționale dintre proveniențe 
să fie transmise epigenetic.
În condiţiile mai dificile din iarna 2014, descendenţii 
din Plaiul Fagului au avut cea mai înaltă activitate a ca-
talazelor atât în extractele din mugurii apicali, cât şi 
din cei laterali (figura 2).
Având în vedere funcția catalazelor de detoxificare 
a peroxidului de hidrogen, rezultă că descendenţii 
provenienței locale sunt cel mai bine pregătiţi pentru 
condiţiile de iarnă, fiind bine cunoscut faptul că activi-
tatea proceselor de dezactivare a speciilor reactive de 
oxigen determină în mare măsură viabilitatea plante-
lor în condiţii de iarnă (Prasad et al. 1994).
Activitatea substanţelor antioxidante (metaboliţi-
lor secundari) este foarte apropiată în extractele din 
mugurii apicali şi cei laterali ai proveniențelor (fi-
gura 2). Doar în extractele din mugurii laterali ai 
descendenților din proveniența Baimaclia (sudul R. 
Moldova) a fost sesizată o activitate antioxidantă ușor 
mai înaltă. Datorită acestui fapt activitatea antioxi-
dantă sumară în extractele din mugurii laterali a des-
cendenţilor din Baimaclia s-a situat la acelaşi nivel cu 
cea caracteristică pentru descendenţii din provenienţa 
Plaiul Fagului.
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Figura 3. Temperaturile medii pentru 24 ore ale lunilor ianuarie-februarie pentru anii 2013 şi 2014

Datele analizate demonstrează că activitatea catala-
zelor influențează diferențele dintre capacitatea de 
detoxificare a speciilor reactive de oxigen în mugurii 
descendenților de proveniență diferită. În viitor, pla-
nificăm să comparăm spectrul catalazelor în extracte-

le din mugurii puieților de proveniență diferită, ceea 
ce ne va oferi posibilitatea să conchidem în ce măsu-
ră diferenţele cantitative în activitatea enzimei sunt 
influențate de spectrul izoenzimatic.
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Primăvara, adică la data de 11 aprilie 2014, activitatea 
substanțelor antioxidante în mugurii apicali ai puieților 
reflectă starea de ieșire din repaus vegetativ a plantelor.
Desfășurarea proceselor de reducere directă, sau pe 
cale enzimatică, a oxigenului de către substanțele an-
tioxidante extrase din mugurii apicali ai puieților de-
notă tendința ieșirii mai devreme din starea de repa-
us a plantelor ale căror arbori-mamă cresc în partea 
de sud a țării (pe teritoriile Ocoalelor silvice Zloţi şi 
Baimaclia). Activitatea totală mai scăzută de utilizare 
a oxigenului de către substanțele antioxidante a fost 
atestată în extractele mugurilor puieților apicali din 
proveniențele mai nordice (figura 4a).
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Figura 4. Activitatea catalazelor (1), oxidazelor plus antioxidanților (2) 
şi cea sumară a catalazelor, oxidazelor şi antioxidanților (3) extrase din 
mugurii apicali (a) şi laterali (b) ai proveniențelor de stejar pedunculat, 

colectați primăvara (11.04.2014)

În extractele din mugurii apicali prelevați de la 
puieții proveniențelor mai sudice, activitatea totală a 
substanțelor antioxidante a fost mai ridicată (figura 4 
a).
Din datele prezentate reiese că activitatea substanțelor 
antioxidante în extractele din mugurii descendenților 
de proveniență diferită a manifestat tendința să creas-
că specific în funcție de amplasarea de-a lungul gra-
dientului latitudinal al arboretelor de origine (adică 
de la nordul spre sudul țării). Ieșirea mai timpurie din 
starea de repaus (conform gradientului sud-nord) a 
descendenților se corelează cu suma temperaturilor de 
primăvară precum şi cu activitatea antioxidantă su-

mară a descendenți. De aici reiese că descendenții au 
moștenit (genetic sau epigenetic) momentul de ieșire 
din repaus corespunzător cu climatul de origine a pre-
decesorilor.
Legitatea surprinsă este caracteristică doar pentru mu-
gurii apicali. Mugurii laterali, fiind mai puţin receptivi 
la semnalele sosirii primăverii timpurii (temperaturii şi 
fotoperioadei), n-au atins această stare, cu toate că şi 
la ei procesele antioxidante au devenit semnificativ mai 
active în comparaţie cu cele caracteristice pentru peri-
oada de iarnă (a se compara datele din figurile 4b şi 2b).

4. Concluzii
În perioada de iarnă se manifestă o scădere graduală 
a activităţii catalazelor şi a substanţelor antioxidante, 
atât în mugurii apicali, cât şi în cei laterali, la puieţii, 
a căror arborete de origine sunt amplasate de-a lungul 
gradientului latitudine. Diminuarea activităţii catala-
zei în extractele mugurilor la descendenţii din proveni-
enţele nordice către cele sudice caracterizează viabilita-
tea lor mai înaltă în timpul iernii.
Iarna se manifestă tendinţa de depăşire a activităţii 
componenţilor antioxidanţi în extractele din mugurii 
laterali în comparaţie cu cei apicali. Acest fapt se dato-
rează oxidării mai active a substanţelor antioxidante 
urmare a activităţii fiziologice mai sporite în mugurii 
apicali în comparaţie cu cei laterali (care sunt într-o sta-
re de dormitare mai profundă).
Primăvara, activitatea substanțelor antioxidante se co-
relează cu ieșirea din starea de repaus vegetativ a mu-
gurilor apicali la descendenții de proveniență diferită.
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Abstract
Activity of antioxidants in buds of common oak (Quercus robur L.) of different ecological provenance
It was determined the summary activity of catalases, oxidases and antioxidant substances of the extracts from 
the buds of the pedunculate oak, whose origins stand are located in the northern, central and the southern 
part of the Republic of Moldova and cultivated on the territory of the „Plaiul Fagului” Reserve (the center of 
the Republic of Moldova). Samples of buds were collected in the winter and spring. In the winter period, there 
is a gradual decrease in the activity of catalase and antioxidant substances, both in the apical buds and in the 
lateral, to the plants, whose origin stands are located along the latitudinal gradient. Decreasing catalase activ-
ity in bud extracts in descendants from northern to southern provenance characterizes their higher viability in 
winter. The results demonstrate that the hereditary properties of frost tree resistance are specifically transmit-
ted to descendants of different provenance. In the spring, the activity of antioxidant substances correlates with 
the exit from dormancy state of apical buds.
Keywords: pedunculate oak, provenance trial, budburst, antioxidant substances.
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Ecology

TRENDS IN THE NATURAL REGENERATION OF BEECH 
AND FIR IN THE NORWAY SPRUCE FORESTS IN THE 

EASTERN CARPATHIANS (ROMANIA)

ION BARBU, CATALINA BARBU

1. Introduction
In the mountain regions, the dynamic of colonization 
in relation with micro sites and species abilities to pro-
duce seeds and seedlings conduct to a very large vari-
ability of speeds of colonization because of few suitable 
regeneration sites. The presence of “relict species” or of 
endemic species, adapted to the local ecological condi-
tions is a measure of this variability (Barbu et al. 2016).
The natural regeneration appears spontaneous in patch-
es after the gapes are produced by disturbing factors in 
the mature stands. The successful installation of the 
seedlings and their transformation into saplings of dif-
ferent heights (0.5 … 1 and 2 m) is more complex and 
put in evidence the multitude of ecophysiological, envi-
ronmental and adaptive capacity of tree species in the 
actual climatic conditions (Elith et Leathwich 2009).
Regeneration processes refers to the physiological (seed 
productions, dispersal and generation) and autecologi-
cal (development of the plants in the environment) as-
pects including the competition with other species in 
specific climatic and site condition. The main factors 
that influence the regeneration process are: (i) the light 
and the regeneration treatment; (ii) the micro site, and 
site conditions and (iii) the herbivores.
The relations between the frequencies of the tree spe-
cies in the natural regeneration represent an easy and 
useful way to study the trends in changing the compo-
sition of the forests, mainly at the border of the natural 
area of the trees.
One of the most widely held expectations of vegetation 
response to warming is that altitudinal belt of vegeta-
tion will move with the altitude. These changes seem to 
be more evident in the spruce belt of the Carpathians 
(Table 1).
Analysis of the species frequency in number, basal area 
and regeneration capacity put in evidence some trends 
and allow forecasts concerning the composition and 
strength of the stands natural regenerated. For this 
purpose the VID index (Value of Dendrologic Index) 

proposed by Jourdant in 1976 was used.
Previous studies (Geambaşu 1984, Barbu et Barbu 
2005, Clinovschi 2008) have shown that this index 
can be used also for the regions in which anthropic in-
fluence modified the forest composition through the 
extensions in the culture of some productive species, 
which are not in their natural range. For example, pop-
lar hybrids in the alluvial sites, or conifers planted in 
the mixed broadleaves stands or in pure plantations for 
pulp and paper or for resins.

Table 1. Climatic effects induced by the Carpathians mountainous 
chain (after Barbu et al. 2016)

The aim of our study is to reveal some trends in the 
natural regeneration of beech and fir in the Norway 
spruce forests located in the Eastern Carpathians. The 
research focuses on the relations between the natural 
regeneration processes and the environmental factors 
including the structural characteristics of the mature 
stands.

2. Material and methods
The research was carried out in Northern Carpathians, 
Dorna Basin (Fig. 1). The coordinates of the study area 
are: (47o08' – 47o21' N, 25o05' – 23o13' E). The altitude 
ranges between 850 and 1450 m a.s.l.
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Fig. 1 Research area

Tree species presence and competition capacity were 
quantified using the index VID (Value of dendrologi-
cal index) calculated as sum of the frequency percent of 
tree species in number (N), basal area (G) and regenera-
tion layer (R) (Jourdant 1976, Barbu et Cenușă 2001).
VID = N% + G% + R%.
The limit of the VID index varies from 0 to 300. High 
values of VID prove high dendrological value and a high 
capacity of competition with other species. Low values 
can show from one side a reduced capacity for compe-
tition (being eliminate – low N, or suppressed low G), 
or with low regeneration potential in comparison with 
other species.
Function of the VID characteristic values following 
classification of the tree species is possible (Table 2).

Table 2. Simple criteria for classification  
the species through dendrological value index (VID)

Characteristics 0-20% 21-50% >50%
N (frequency of 

species in the total 
no of trees)

Low  
competitor

Middle  
competitor

High  
competitor

G (frequency in the 
total basal area of 

the stand)

Low biomass 
accumulation

Middle biomass 
accumulation

High biomass 
accumulation

R (frequency in 
natural regeneration)

Low  
regeneration

Middle  
regeneration

High  
regeneration

To evaluate the colonization capacity of the ecological 
niches by the main tree species, inventories which per-
mitted the calculus of the VID-index were made.
The inventories were made in mature stands with natu-
ral regeneration in gaps in 11 transects of 500-1000 m 
length. Each transect comprises mature stands with 
different density and structures as result of wind dam-
ages in the past and silvicultural treatments. On each 
transect were choose 8 to 10 circular plots of 500 m2 
situated at 30-50 m altitudinal differences and 50-150 
m distance (Fig. 2).

 
Sample plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Altitude (m)

Slope orientation
Inclination
Substrate
Soil type

Structural type.
Herbal flora type
Herbal coverage 

Fig. 2 Characterization of the transects and plots environment

For each plot were described and estimated following 
site parameters: altitude (m), slope orientation, slope 
inclination, soil substrate, soil types, stand structure, 
herbaceous type flora and % of herb colonization.
For the old stands, in each plot were measured and 
described: tree species, DBH, height, and actual state 
of the crown, estimated in the following categories:  
living, uprooted, hanging, brakeage of the trunk, crown 
brakeage, dry. We take into consideration only the tree 
species with DBH over 8 cm.
In each plot, natural regeneration were estimated in 4 
satellites of 10x1 m2 oriented N, E, S, W. Each seedling 
(living young plants < 50 cm) and samplings (> 51cm) 
were evaluated in relation with the species and quality. 
Field data were recorded as is shown in figure 2. In total, 
a number of 104 circular plots of 500 m2 and 416 plots 
of 10 m2 were registered.
On the basis of inventory data, for each plot the mean 
characteristics of the old stand and natural regenerated 
cohorts were computed. Data for the all transects were 
statistically processed and the results are synthesized 
in graphs and maps.

4. Results
4.1 Variability of VID index for the main tree spe-
cies in Dorna Basin
The VID index values for the species of our study  
(spruce, Silver fir, beech) show a large variability from 
one transect to another and also in the same transect, 
related to the altitude and stand structure.
4.1.1 Distribution of VID index for the main species in 
relation with altitude
For Norway spruce, VID registered 2 maximum: over 
250 at low altitudes (in depressions, at 800-1000 m due 
to counterlapse of temperature) and at high altitudes, 
over 1300 m.
For Silver fir the maximum values for VID-index (150-
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200) were recorded at altitudes between 1000 and 1200 
m. At altitudes lower than 1000 m and over 1200 m 
VID index values drop to 50-75.
Beech has VID indices values lower than silver fir, with 
maximum (100-150) at altitudes between 1100 and 
1200 m (Fig. 3).

Spruce y = -3E-06x3 + 0.0118x2 - 14.998x + 6367.1
R2 = 0.1707

Fir y = 1E-06x3 - 0.0049x2 + 6.4423x - 2640.6
R2 = 0.0774

Beech y = 0.0001x2 - 0.0585x - 20.135
R2 = 0.0743
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Fig. 3. Distribution of VID index values for the main species in relation 
with altitude

4.1.2 Frequency of the main species in number of trees 
(N), basal area (G) and composition of the natural re-
generation (R) in relation with the altitude
In the mature stands composition the participation of 
spuce is about 70 to 80% at altitudes lower than 900 m 
and over 80% at altitudes higher than 1300 m (Fig. 4). 
At altitudes between 900 and 1200 m the participation 
of spruce is around 60-70% in stand composition (N) 
and also in basal area (G) (Fig. 5).
The participation of silver fir in N and G is about 20-
30% at altitudes between 900 and 1200 m. Over this 
altitude the presence of silver fir in stand composition 
decreases sharply (Fig. 4).
For the beech, the mean frecquency of participation in 
stand composition vary between 8% at 1000 m altitude 
and 15% at 1200 m altitude.
In the regeneration layer (R) spruce participate in a 
proportion of 70% at altitudes lower than 900 m. This 
proportion increases to over 80% at altitude over 1300 
m. Silver fir presence in the regeneration layer is much 
more lower than spruce, with a mean percentage of 40% 
at altitudes between 1000 and 1200 m (Fig. 6). Beech 
participates in the regeneration layer with a proportion 
of 20-25% at altitudes of 1200 m.
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Fig. 4. Frequency of the main species in number of trees (N) in relation 
with the altitude
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Fig. 5. Frequency of the main species in basal area (G) in relation with 
the altitude



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

800 1000 1200 1400 1600
Altitude(m)

R%

Spruce Fir
Beech Sycamore
Polinomială. (Spruce) Polinomială. (Fir)
Polinomială. (Beech) Liniară (Sycamore)

Fig. 6. Frequency of the main species in the composition of the natural 
regeneration cohorts (R) in relation with the altitude

4.2 Density of natural regeneration in relation 
with the site conditions and stand structure
The density of the natural regeneration is very scattered 
but a downward trend of the number of seedlings in the 
regeneration layer can be observed with increasing of 
the altitude (Fig. 7).

y = -30,367x + 61301
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Fig. 7. Distribution of natural regeneration density R/ha in relation 
with the altitude

The highest density of natural regeneration was found 
in mature stands with a density between 300 and 500 
trees/ha. In the opposite, the lowest density appear in 
dense mature stands (more than 800 trees/ha) and 
open stands (less than 300 trees/ha) (Fig. 8).
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Fig. 8 Distribution of the density of natural regeneration in relation 
with altitude and of the density classes old stand

Density of natural regeneration reach maximal values 
at basal area of the old stand 30-50m2/ha and a density 
of trees of 200-400 N/ha (Fig. 9 and 10).
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Fig. 9 Relation between density of the old stand (N/ha) and the density 
of natural regeneration
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Fig. 11. Mean density of natural regeneration in mature stands with 
different stand structure

The stands with relatively uneven aged structure 
present the highest density of natural regeneration: 
40,000 seedlings per hectare at an altitude of 1000 m 
and 20,000 seedlings per hectare at 1500 m. The lowest 
values of regeneration density are found in even aged 
stands: 20,000 seedlings/ha at 1000 m altitude and 
10,000 seedlings/ha at 1400 m altitude (Fig. 12).
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Fig. 12 Influence of the altitude and stand structure on the density of 
natural regeneration (R/ha)

4.3 Influence of the stand structure on the num-
ber of the seedlings of the natural regeneration 
on height classes
The highest number of seedlings under 20 cm height 

was found in relatively uneven aged stands (23,000/
ha). On the opposite, the lowest number was found in  
uneven aged (11,000/ha).
In the 20-50 cm height class the highest number of 
seedlings can be found in relatively uneven aged stands 
(8,000/ha) and uneven aged stands (6,000/ha) (Fig. 13).
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Fig. 13 Number of the natural regenerated seedlings on different height 
classes in relation with the structural types of the old stands

For the height class 50-100 cm the highest number of 
saplings was found in uneven aged stands (4,000/ha) 
and the lowest in even aged stands.
The mean density of seedlings per hectare were 27,322 
of which 16,229 under 20 cm, 5,966 with 21-50 cm, 
2,004 with 51-100 cm and 3,122 over 100 cm height 
(Table 3).
Table 3. Distribution of the mean number of seedlings in different high 

classes on the tree species in 416 plots in Dorna Basin

Species
Seedlings height class (cm)

<20 21-50 51-100 >100 Total
Norway spruce 4860 3082 1037 1618 10596

Silver fir 9689 1322 281 283 11575
Beech 1270 1310 670 1219 4469

Sycamore 252 173 12 2 439
Rowan 158 79 5 0 242
Total 16229 5966 2004 3122 27322

Regarding the presence of the studied species in the re-
generation layer in relation with stand structure it can 
be easily noticed that the spruce is present in all stand 
structure. Silver fir appears only in 90-92% of the plots 
installed in uneven aged and relatively uneven aged 
stands and in 80-85% of the plots installed in even 
aged and relatively even aged stands (Fig. 14).
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Fig. 14 Probability of occurrence of the tree species in the natural 
regeneration cohorts in relation with the stand structure

The presence of the spruce in the regeneration layer is 
lower in the height class under 20 cm, but increases 
in the other height classes up to 50%. For Silver fir 
can be observed the high presence in the height class 
under 20 cm (more than 60%), but very low presence 
for the height class over 100 cm (less than 10%). The 
proportion of beech in the regeneration increase from 
less than 10% in height class under 20 cm to 40% in 
height class over 100 cm (Fig. 15).
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Fig. 15. Comparison between the proportions (%) of the species in the 
regenerations cohorts according to the height classes

5. Discussions
According with the most of the scenarios of climate 
changes, at the end of 21st century the temperature will 
increase with 2…40C and precipitations will change in 
their seasonal distribution. Consequently the storm 
damages, the forest fires and drought episodes will 
increase for the same periods (IPCC 2013, Bosela 
et al. 2016). The main responses of the processes 
which influences the natural regeneration by climatic 
parameters are summarized in table 4.

Table 4. Responses of the ecophysiological and autecological factors to 
some climatic parameters

Processes
Tempe-
rature

Precipi-
tations

Storm
frequency

Drought
frequency

+ + - + +
Seed productions ± - - -

Seed dispersal 0 ± ± + -
Seed germination + + - ? -

Seedling establishment ± + - + -
Seedling growth ± + - + -

Possible response: + increase; 0 no change; – decrease
The main climatic factors can have opposite action on 
different processes taken into consideration. For the 
production of seeds, temperature can be favorable, 
but a high temperature and a drought can induce 
important losses in the seed production and survival 
of the seedlings. Precipitations and light (after storm 
damages) may favor the growth and survival of the 
saplings. For each tree species a detailed analysis can put 
in evidence advantages and disadvantages in relation 
with other competitive species. High variability of the 
climatic condition are difficult to be modeled in relation 
to the ecological exigencies of the trees.
Light intensity is the main factors in the survival rate 
and the growth of the seedlings. Even shade tolerant 
species can survive longue periods but with reduced 
height increments (Parascan et Danciu 2001, Stancioiu 
et O'Hara 2006). The analysis of the increment and 
the frequencies of the cohorts of ages (or heights) 
categories can provide good indications concerning the 
regeneration capacity of the species.
Seedlings and saplings are sensitive to light (after 
disturbing factors which produce gaps in the old 
stand) and react rapidly, but also are very sensitive 
to drought and extreme temperatures. Seedlings are 
also competing by herbaceous species and by browsing. 
Browsing by dear was found an important factor for the 
elimination of Silver fir and Sycamore from the natural 
regeneration cohorts over 1m height (Barbu et Cenușă 
2001). A decrease in percetage of fir and also of other 
tree species due to browsing by game was confirmed 
also in other areas of central Europe (Motta 2003, 
Meier et al. 2017, Vacek 2017).
 Analysis of the capacity of seedlings to achieve different 
heights to escape the concurrence of herbs (ex. 0.5…1 
m) or to browsing (1…2 m) can offer other scales for the 
forecast of the future composition of stands. Only the 
survivors are candidates for the future stands, and can 
be take into consideration.
Large variability of micro-ecological conditions made 
the models based on the process to not be very useful for 
the evaluation of the behavior of the actual stands in the 
future meteo-climatic conditions in mountainous areas.
The spatial heterogeneity prove that regeneration niches 
are very differentiated and enable the coexistence of 
the more species even in the spruce dominants forests 
(Lupke et Spellmann 1999, Barbu et Cenușă 2001).
In the forests where gap dynamics is very variable, the 
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shade tolerant tree species are typically present and the 
frequencies of saplings of different height dimensions 
give a measure of the competitivity and environmental 
limiting factors. For the stands in which disturbant 
factors (mainly wind) produced large areas mass 
damages, the succession through pioneer species (Betula, 
Populus tremula, Salix caprea) to a new spruce forest is 
also frequent in the studied region (Barbu et Cenușă 
2001, Barbu et Barbu 2005, Jonasova et al. 2010)
The study of the frequency and intensity of wind 
damages through the index of windthrow rate computed 
as ratio between the damaged volume and standing 
volume (according with the forest management plan) 
put in evidence large variability in relation with site 
factors and forest types (Schutz et al. 2006).
The influence of the anthropic activity on the actual 
composition of the forests were good documented in 
the last decades (Barbu et Barbu 2005, Ichim 1988, 
Geambasu 1986, 1994, Økland et al. 2003).
The actual shift at the broadleaves at high altitudes is 
in great part a recolonization of the ecological niches 
in which this species were dominated by the planted 
spruce stands.
It is assumed that large spatial extents are associated 
with coarse data resolution and small extents with fine 
data resolutions (Fig. 16).

Fig. 16. How different factors may affect the distribution of the species 
at various spatial scales

Stand clearings by storms, accelerate the installation 
and the development of natural regeneration and 
increase the nonhomogeneous structures to a mosaic-
like structures. Using the spots of regeneration after the 
wind damages can be a good chance for improving the 
structure of the future stands, mainly in the protected 
areas (National Parks etc.)(Jaworski et Pach 2014).
In the last century the Norway spruce were artificial 
extended through plantations and artificial seeding not 
only in the spruce type forests but also in the mixed 
forests.
Reducing area of new planted stands encourages the gap 
regeneration of the pure spruce stands with sensitive 
species (Abies alba, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus) 
and increases the stand stability (Angelier et Francois 
2004, Knoke at al. 2008, Klopcic et Boncina 2011).
Dominance of the Norway spruce remain in the large 
areas damaged by wind with succession through 
pioneers’ species.
Observed changes can reduce the quantity of industrial 
wood but increase the stability of stands to wind and 

also improve the nutrient balance in the soils.
For the studied region, the use of the natural 
regeneration in gaps can reduce with 25-70% the costs 
of regeneration.

6. Conclusions
The study investigated the change in the composition 
of the future forests in an area dominated by Norway 
spruce stands, based on observed trends in the natural 
regeneration, with consequent needs to adapt the 
management to climate change.
Analysis put in evidence important changes in the 
composition of the natural regeneration in comparison 
with the old stands.
The mean density of natural regeneration (over 3 years 
or over 20 cm height) was 27,300 plants/ha. Including 
also the seedlings of 1-3 years the number of individuals 
increases to 96,200 plants/ha.
Density of natural regeneration reaches maximal values 
at basal area of the old stand 30-50 m2/ha and a density 
of trees of 200-400 N/ha. With the openness of the 
canopy, the density of natural regeneration regresses 
as result of the increased competition with herbaceous 
strata.
Mean height of natural regeneration differs according 
with the species and the light availability.
Gaps in the knowledge and research needs
 » Natural factors variability:

 » weather and climate,
 » soils and site conditions,
 » disturbing factors (frequency and intensity).

 » Human impact on the land-use and actual structure 
of the landscape.

 » Behavior of the ecosystems in natural and managed 
conditions.
 » natural strategies,
 » management strategies.

 » Trends in the expectations of the socio-economic 
system, concerning the production and protection 
services provided by the mountain ecosystem.

 » Trends in the evolution and regeneration of the forest 
ecosystems under:
 » excessive protection (national parks, forest reserves),
 » browsing by ungulate,
 » intensive wood exploitation,
 » changes in the use of the landscape through 

tourism and abandon.
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Abstract
Trends in the natural regeneration of beech and fir in the Norway spruce forests in the Eastern 
Carpathians (Romania)
The relations between the frequencies of the tree species in the natural regeneration represent an easy and useful 
way to study the trends in changing the composition of the forests. One of the most widely held expectations of 
vegetation response to warming is that altitudinal belt of vegetation will move with the altitude. This change 
appears to be occurring more evident in the spruce belt of the Carpathians Mountains. The study investigated 
the change in the composition of the future forests in an area dominated by Norway spruce stands, based on 
observed trends in the natural regeneration. Tree species presence and competition capacity were quantified 
using the index VID (Value of Dendrological Index) calculated as sum of the frequency percent of tree species in 
number (N), basal area (G) and regeneration layer (R). The participation of silver fir in mature stand composition 
was about 20-30% at altitudes between 900 and 1200 m. Over this altitude the presence of silver fir in stand 
composition decreases sharply. For the beech, the mean frecquency of participation in stand composition varies 
between 8% at 1000 m altitude and 15% at 1200 m altitude. In the regeneration layer spruce participate in a 
proportion of 70% at altitudes lower than 900 m. This proportion increases to over 80% at altitude over 1300 
m. Silver fir presence in the regeneration layer is much more lower than spruce, with a mean percentage of 40% 
at altitudes between 1000 and 1200 m. Beech participates in the regeneration layer with a proportion of 20-
25% at altitudes of 1200 m.
Keywords: natural regeneration, VID (Value of Dendrological Index), Silver fir, beech, climate change.
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Arbori monumentali

ARBORII CAMPIONI ÎN RAPORT CU ÎNĂLȚIMEA, 
VÂRSTA ȘI GROSIMEA DIN ROMÂNIA

VALENTIN BOLEA

1. Introducere
România, țara unora din cele mai frumoase și perfor-
mante păduri din Europa, cu habitate naturale unice, cu 
o silvicultură modernă și un învățământ superior ele-
vat, figura încă în 2013 pe harta Europei ca o țară fără 
arbori excepționali. După un articol mobilizator (Radu 
2006) și numeroase articole de identificare a arborilor 
remarcabili, în Revista de Silvicultură și Cinegetică se pu-
blica un centralizator al celor mai înalți, mai groși și 
mai bătrâni arbori din România, semnalizați, măsurați, 
descriși sau fotografiați de-a lungul timpului, de un 
mare număr de iubitori și pasionați cercetători și ocro-
titori ai monumentelor naturii (Bolea et al. 2013).

2. Metoda
În ultimii patru ani (2013-2017) a continuat identifica-
rea și măsurarea de noi arbori excepționali. Ei au fost 
publicați în:

Fig. 1. Păr pădureț (foto I. Nădișan)

 » revistele de specialitate, cum ar fi RSC nr. 38 / 2016, 
în care se remarcă articolul “Arborii multisecu-
lari între mit și realitate”, unde dr. I. Popa își aduce 
contribuția la creșterea preciziei în determinarea 
vârstei arborilor prin metode dendrocronologice;

 » cărțile de “arhivă a memoriei pământului românesc”, 
dintre care “cartea de aur” “Comori ale patrimoniului 
natural maramureșan” scisă cu mult talent și multă 
competență și mai ales cu o deosebită pasiune și pro-
fesionalism de I. Nădișan și M. Bîrda (fig. 1).

Noile date au făcut posibilă reactualizarea performan-
țelor biometrice și de longevitate ale arborilor din 
România care oferă puncte de referință pentru speci-
ile lemnoase, invitând la noi inventarieri, remăsurări 
și fotografii sau la noi identificări ale exemplarelor 
excepționale care zac în anonimat în diferite păduri sau 
parcuri ale țării.

3. Rezultate și discuții
Din centralizatoarele arborilor performanți rezultă că 
în România există:
 » Din cele 30 exemplare monumentale (tab. 1), 14 pot 

avea cele mai mari înălțimi ale tulpinilor din Europa 
(www.monumentaltrees.com);

 » Din cele 17 exemplare (tab. 2), 2 pot avea cele mai 
mari circumferințe ale trunchiurilor (la 1,3 m 
înălțime) din Europa (www.monumentaltrees.com);

 » Din cel 29 exemplare, câteva pot avea unele dintre 
cele mai mari vârste din Europa (tab. 3, fig. 2).

Numărul mare de arbori excepționali, identificați, 
măsurați și fotografiați în ultimii ani, deși nu s-au apro-
bat propunerile de “Lege privind conservarea arborilor 
excepționali din România” și nici “Legea pentru modi-
ficarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind rege-
mentarea și administrarea spațiilor verzi din zonele 
urbane”, indică preocupări administrative de scoatere 
în lumină a nestematelor din pădurile și zonele verzi 
ale României.
Întrucât fiecare din acești giganți ai pădurilor și parcu-
rilor din România constituie puncte de atracție irezisti-
bile ale turiștilor din țară și de peste hotare (fig. 3), so-
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licităm din nou aprobarea legilor amintite, înregistrate 
de Senat pentru dezbatere încă din 28.08.2015.

Fig. 2. Cornul (Cornus mas) de la Șișești (foto I. Nădișan)

Tab. 1. Arborii cu cele mai mari înălțimi

Nr. Specie
Hro
Heu
(m)

Loc Autori An

1 Abies nordmanniana 39.0
50.2

Arboretum 
Mihăeşti, AG E.Stuparu 2013

2 A. fargesii var. 
faxoniana

36.5
36.5

Arboretum 
Simeria, HD C.Coandă 2013

3 Acer campestre 30.0
28.9 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

4 A. pseudoplatanus 40.0
41.5

Strâmbu Băiuț, 
MM M.Bîrda 2010

5 Albizia julibrissin 13.0
>16 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

6 Carpinus betulus 28.0
34.7 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

7 Catalpa speciosa 26.6
>30 Arb. Simeria, HD C.Coandă 2013

8 Fagus sylvatica 51.8
49.2

Izvoarele Nerei, 
CS

R.Tomescu, 
R.Târziu

2004-
2008

9 Gymnocladus dioicus 22.0
28.6 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

10 Juglans nigra 36.0
35.2

Arb. Mihăeşti, 
AG E.Stuparu 2010

11 Juglans regia 36.0
29.2

Arb. Mihăeşti, 
AG E.Stuparu 2010

12 Koelreuteria 
paniculata

12.0
16.6 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

13 Maclura pomifera 20.0
25.7 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

14 Phyllodendron 
amurense

29.0
17.8 Baia Mare,MM V.Bolea et al. 2015

15 Pinus cembra 25.0
? Mții Rodnei I.Nădişan 2016

16 Pinus strobus 48.0
43.7 Baia Mare,MM V.Bolea 2012

17 Platanus occidentalis 30.0
35.4

Sighetul 
Marmației,MM

I.Nădişan & 
M.Bîrda 2016

18 Populus alba 53.0
45.4

Grădina 
Dendrologică 
Hemeiuşi, BC

T.Blaga 2013

19 Prunus avium 39.0
39.6

Arboretum 
Mihăeşti E.Stuparu 2013

20 Pseudotsuga 
menziesii

30.0
68.4 Baia Mare I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

21 Pyrus pyraster 27.0
16.5 Brebi, MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

22 Salix alba 35.0
34.6 Arb. Simeria, HD C.Coandă 2013

23 Styphnolobium 
japonicum

40.0
27.0 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

24 Sorbus domestica f. 
piriformis

25.0
32.5

Vălenii 
Șomcutei,MM M.Bîrda 2013

25 Taxodium distichum 41.5
41.0 Craiova, DJ ? 2011

26 Taxus baccata 25.0
28.4

PN Mții 
Maramureşului, 

MM

I.Nădişan & 
M.Bîrda 2016

27 Tilia cordata 38.0
40.5 Cămârzana, MM M.Bîrda 2013

28 Tilia tomentosa 40.0
37.0 Băseşti, MM I.Nădişan 2002

29 Tsuga canadensis 30.0
33.0

Tisa, Băcicoiu 
Mare, MM

I.Nădişan & 
M.Bîrda 2016

30 Ulmus minor 43.0
35.6 Calafat, DJ C.Stoiculescu 1975

Hro: înălțimea maximă măsurată în România,
Heu: înălțimea maximă din Europa

Tab. 2. Arborii cu cele mai mari circumferințe ale trunchiului

Nr. Specie
Cro/
Ceu
(m)

Loc Autori An

1 Acer campestre 2.76
>6.0 Baia Mare, MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

2 A. pseudoplatanus 4.15
10.29 Cavnic, MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

3 Albizia julibrissin 1.07
1.50 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

4 Carpinus betulus 2.95
6.85 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

5 Fagus sylvatica 9.36
9.97 Mții Iezer, AG IA Biriş 2013

6 Gymnocladus dioica 2.40
3.15 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

7 Koelreuteria 
paniculata

2.05
2.40 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

8 Maclura pomifera 2.85
8.84 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

9 Picea abies  7.54
6.71

Păd.Harțagu, 
M.Penteleu,BZ

I.Popescu-
Zeletin 1956

10 Platanus occidentalis 4.70
8.05

Sighetul 
Marmației,MM

I.Nădişan & 
M.Bîrda 2016

11 Populus alba 13.0
10.13 Rafaila, VS M.Chiriac 2013

12 Pseudotsuga 
menziesii

2.20
13.30 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

13 Pyrus pyraster 4.62
5.60 Brebi, MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

14 Styphnolobium 
japonicum

3.62
6.80 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

15 Sorbus domestica f. 
piriformis

3.70
5.07

Vălenii 
Șomcutei,MM

I.Nădişan & 
M.Bîrda 2016
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16 Tsuga canadensis 2.22
6.80 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

17 Ulmus minor 6.63
6.89 Calafat, DJ C.Stoiculescu 1975

Cro: circumferința maximă măsurată în România,
Ceu: circumferința maximă din Europa

Tab. 3. Arborii cu cele mai mari vârste

Nr. Specie
Vro/
Veu
(ani)

Loc Autori An

1 Abies alba 550*
663

Gilort, M.Rânca, 
GJ

A.Ardelean & 
G.Mohan 2012

2 Acer campestre 200*
338 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

3 A. pseudoplatanus 250*
718 Cavnic, MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

4 Albizia julibrissin 25
? Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

5 Carpinus betulus 150*
458 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

6 Catalpa speciosa 90
138 Arb. Simeria, HD C.Coandă & 

S.Radu 2012

7 Fagus sylvatica 500*
1018 Mții Iezer, AG IA Biriş 2013

8 Fraxinus excelsior 450*
862 Branişte, DJ ? 2011

9 Gymnocladus dioica 200*
128 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

10 Juglans regia 400*
518 Costeşti, VN 2010

11 Koelreuteria 
paniculata

200*
? Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

12 Maclura pomifera 200*
168 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

13 Picea abies 466
388 M.Călimani,SV I.Popa 2016

14 Pinus cembra 705
818 M.Călimani,SV I.Popa 2016

15 Pinus sylvestris 276
587 Gura Teghii,BZ I.Popa 2016

16 Platanus occidentalis 200*
468

Sighetul 
Marmației,MM

I.Nădişan & 
M.Bîrda 2016

17 Platanus x hispanica 413
398 Bucureşti ? ?

18 Populus alba ?* Plopi, Drăcşeni, 
TM ? 2011

19 Populus nigra ?* Mocod, 
Nimigea,BN ? 2011

20 Pseudotsuga 
menziesii

200*
176 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

21 Pyrus pyraster 500*
418 Brebi, MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

22 Quercus 
pedunculiflora

500*
318 Diosti,OT I.Voiculescu 1954

23 Sequoiadendron 
giganteum ?* Ardusat, MM I.Nădişan 2002

24 Sorbus domestica f. 
piriformis

200*
408

Vălenii 
Șomcutei,MM

I.Nădişan & 
M.Bîrda 2016

25 Tilia tomentosa 679*
208 Poieneşti,IS I.Lupu 2013

26 Tsuga canadensis 200*
118 Baia Mare,MM I.Nădişan & 

M.Bîrda 2016

27 Ulmus glabra  700*
718

C-lung.
Moldovenesc,SV C.Giurăscu 1975

Vro: circumferința maximă estimată*/măsurată în România,
Veu: circumferința maximă din Europa

4. Propuneri
Reactualizarea (centralizatoarelor) inventarierilor ar-
borilor excepționali din România permite următoarele 

măsuri de intensificare și valorificare superioară a pa-
trimoniului național pe care aceștia îl reprezintă:
a. Verificarea prin măsurători din ce în ce mai precise a 

înălțimii și vârstei la toți arborii din (noul centraliza-
tor) evidențele naționale.

b. Fotografierea cât mai detaliată a tuturor arborilor 
excepționali (fig. 3).

c. Analizarea stării de vegetație (inclusiv prin analize 
foliare), aplicarea îngrășămintelor corespunzătoare 
și luarea măsurilor de combatere a bolilor și dăunăto-
rilor specifici, precum și protecția împotriva rănilor 
mecanice prin împrejmuire.

Fig. 3. Teiul “unirii” (Tilia tomentosa) de la Băsești (foto M.Bîrda)

 » Identificarea de noi arbori remarcabili, atât la speciile 
din centralizator, cât și la alte specii, cum ar fi: Abies 
concolor, A. grandis, A. saccharinum, A. tataricum, 
Aesculus x carnea, Ailanthus altissima, Betula pendula, 
Catalpa bignonioides, Cedrus libanica, Carya ovata, 
Celtis occidentalis, Chamaecyparis lawsoniana, Corylus 
colurna, Cryptomeria japonica, Cupressus sempervirens, 
Cydonia oblonga, Eleagnus angustifolia, Fagus orientalis, 
F. taurica, Fraxinus americana, F. angustifolia, F. 
ornus, F. pallisae, F. pensylvanica, F. pubescens, Ginkgo 
biloba, Gleditsia triacanthos, Juniperus virginiana, 
Kerria japonica, Larix kaepferi, Liriodendron tulipifera, 
Magnolia acuminata, Morus alba, M. nigra, Paulownia 
tomentosa, Picea glauca, Pinus ponderosa, Platanus 
orientalis, Platycladus (Biota) orientalis, Populus tremula, 
Populus x canadensis, Prunus avium, P. cerasifera, P. 
serotina, Quercus borealis, Q. cerris, Q. frainetto, Q. 
petraea ssp. petraea, Q. petraea ssp. dalechampii, Q. 
petraea ssp. polycarpa, Q. pubescens, Q. virgiliana, Rhus 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

48

typhina, Robinia pseudacacia, Salix babylonica, Sorbus 
aria, S. aucuparia, S. torminalis, Thuja occidentalis, T. 
plicata, Ulmus laevis etc.

d. Popularizarea prin panouri indicatoare a performan-
ţelor biometrice și de longevitate ale speciilor respec-
tive.

e. Constituirea, prin grija ocoalelor silvice și a consilii-
lor locale, de mici asociații de proprietari și iubitori ai 
naturii, care să monitorizeze starea lor de vegetație. 
Materialele informative privind evoluția stării lor de 
vegetație în relație cu factorii de mediu sau cu socie-
tatea, pot fi publicate în RSC.

f. Expunerea fotografiilor și a fișelor tehnice de 
performanță biometrică și de longevitate la expoziția 
Regiei Naționale a Pădurilor de la Posada.

g. Elaborarea hărților cu amplasarea arborilor 
excepționali (inclusiv a drumurilor de acces) în Ro-
mânia.
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Abstract
Romanian tree campions in relation with height, age and girth
Best performance of Romanian trees (30 species) has been presented in the paper, from which many individuals 
may be candidates for “champions of Europe” in relation to height (14 individuals), DBH circumference (2 trees) 
and age (several trees).
In the paper the following measures were proposed: enhance of exceptional tree identification; increasing 
accuracy in height and age measurement; improving monitoring and protection measures, including approval 
of the “Law on the Conservation of Exceptional Trees in Romania”.
Keywords: veteran tree, height, circumference, conservation.



Anul XXII | Nr. 41 | 2017

49

Biometrie

INDICI PENTRU CARACTERIZAREA DINAMICII  
LA NIVEL DE ARBORET ÎN AMESTECURI  

DE MOLID, BRAD, FAG

RADU VLAD, CRISTIAN GHEORGHE SIDOR, ALEXANDRA ISPRAVNIC

1. Introducere
Promovarea arboretelor de amestec a fost identificată ca 
o strategie de adaptare în managementul pădurilor pen-
tru a face față schimbărilor climatice (Bolte et al. 2009, 
Kolström et al. 2011). Această realitate implică mai 
multe cunoștințe privind dinamica și managementul 
ecosistemelor de amestec, ceea ce a condus la un număr 
tot mai mare de studii bazate pe efectul compoziției ar-
boretelor asupra dinamicii, creșterii și randamentului 
forestier, precum și asupra efectului tratamentelor sil-
viculturale asupra pădurilor (Bravo-Oviedo et al. 2014).
Arboretele de amestec, care depind atât de interacțiuni 
intra-specifice, cât și de interacțiuni inter-specifice, 
deseori nu funcționează exact în același mod ca o me-
die ponderată a arboretelor pure, ci arată un comporta-
ment diferențiat datorită prezenței efectelor de amestec 
(Pretzsch & Schütze 2009). Interacțiunile pot modifica 
puternic dezvoltarea speciilor de amestec, iar rezultatul 
depinde de caracteristicile ecologice ale acestora și de 
condițiile de mediu (del Rió et al. 2015).
Problema modului în care diferite specii de arbori ocupă 
spațiul de creștere (orizontal și vertical), în arboretele 
de amestec este esențială pentru a înțelege dinamica și 
structura lor (Latham et al. 1998, Oliver et al. 1999). De 
obicei structura arboretului este descrisă de densitate, 
de distribuții ale parametrilor biometrici și a modelelor 
orizontale și verticale. Cu toate acestea, compoziția în 
funcție de vârstă ar putea avea, o puternică influență 
asupra structurii și dinamicii arboretului (Amoroso & 
Turnblom 2006, Garber & Maguire 2004). Există, de 
asemenea, o serie de indicatori care combină mai mul-
te atribute ale structurii arboretului în cadrul aceluiași 
indice, stabilind elemente semnificative ale dinamicii 
acestuia (Pommering 2002).
O caracteristică esențială a dezvoltării arboretului, pu-
ternic influențată de structura acestuia, este dată de 
procesul de creștere care implică arbori de diferite di-
mensiuni. Diferențierea creșterii între arbori de diferite 
dimensiuni este generată de modul de concurență, adică 
gradul de diferențiere, de mărimea acestora (Pretzsch & 

Biber 2010). Creșterea plantelor, în general, depinde nu 
numai de asimilarea și conversia resurselor în biomasă. 
Deoarece arborii și resursele lor sunt relativ limitate în 
spațiu, modul în care aceștia își extind baza lor de re-
surse este fundamental pentru interacțiunile competi-
tive (Schwinning & Weiner 1998).
Dezvoltarea pădurilor în timp duce la schimbarea me-
diului competitiv pentru fiecare arbore, apărând fe-
nomenul de dominare a unor arbori asupra altora și 
diferențierea dintre ei (Franklin et al. 2002, Long et al. 
2004). Arborii dominanți captează, de obicei, mai multă 
lumină și alte resurse (apa din sol și substanțe nutritive) 
decât arborii mai mici, ceea ce conduce la diferențe de 
dimensiuni între aceștia. Modele de distribuție a para-
metrilor biometrici caracteristici arborilor au fost cuan-
tificate folosind varietatea spațială (Boyden et al. 2005) 
și abordări non-spațiale (Neumann & Starlinger 2001).
În prezentul articol au fost abordate aspecte referitoa-
re la unii indici de caracterizare a dinamicii pădurii la 
nivel de arboret, în amestecuri de molid, brad, fag: coe-
ficientul dominanței creșterii, relația creștere-mărime, 
respectiv repartiția volumului și a creșterii în suprafața 
de bază pe categorii de diametre.

2. Material și metoda de cercetare
2.1. Material de cercetare
Materialul de cercetare a constat din opt suprafețe ex-
perimentale permanente din Unitatea de producție I 
Demacușa, Baza experimentală Tomnatic. Arboretele 
cercetate au o vârstă cuprinsă între 80 și 125 ani. Panta 
terenului pe care vegetează acestea variază între 8º și 
23º. Tipul de stațiune întâlnit este „Montan de ameste-
curi, Bs, brun edafic mare cu Asperula – Dentaria” (3333), 
iar tipul natural fundamental de pădure „Amestec de 
rășinoase şi fag cu floră de mull din nordul țării” (1312). 
Arboretele studiate au consistența cuprinsă între 0,5 și 
0,8 și sunt de productivitate superioară (clasele 1 și 2 de 
producție). Volumul∙ha-1, specific arboretelor cercetate, 
conform cu datele din amenajament, este cuprins între 
valorile 390 m3 și 680 m3 (Tabelul 1).
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Tabelul 1. Date de identificare ale arboretelor cercetate

Unitatea 
amenajis-

tică

Suprafața 
(ha)

Vârsta 
(ani) Compoziția Expoziție Panta (º) Altitudi-

ne (m)
Tip de 

sol
Tip 

stațiune
 Tip pă-

dure

Con-
sisten-

ta

Clasa 
producție

Volum∙ha-1 
(m3)

10D 9,5 80 5MO3FA2BR NV 15 825 3201 3333 1312 0,7 2 470
94B 31,8 110 6MO3BR1FA SV 23 840 3201 3333 1312 0,5 1 390
52B 20,0 110 4MO4BR2FA SV 18 775 3108 3333 1312 0,6 2 606
56E 27,0 85 6MO2BR2FA S 8 840 3201 3333 1312 0,5 2 356

102B 35,6 95 5MO3BR2FA E 22 900 3101 3333 1312 0,7 1 639
69A 26,4 80 7MO2BR1FA NV 17 910 3101 3333 1312 0,8 1 680
71C 5,9 95 4BR3MO3FA NE 18 1000 3101 3333 1312 0,8 2 601
72A 19,0 125 4FA3MO3BR N 13 900 3101 3333 1312 0,6 1 525

2.2. Metoda de cercetare
Indicii pentru caracterizarea dinamicii dezvoltării, la 
nivel de arbore și arboret, se referă la diferențierea de 
creștere dintre arbori (și arborete), care poate fi făcută 
prin intermediul coeficientului dominanței creșterii (GDC). 
Acesta indică modul în care volumul arborilor de diferite 
dimensiuni contribuie la creșterea totală a arboretului.
În afară de reprezentarea grafică, dinamica curbei 
creșterii poate fi caracterizată de diferența dintre coefi-
cientul Gini specific masei cumulate a arborilor și coefi-
cientul Gini caracteristic creșterii cumulate, care repre-
zintă coeficientul dominanței creșterii (GDC). Diferența 
dintre masa cumulată și creșterea cumulată a arboretelor, 
cuantificată similar ca și coeficient Gini, poate fi utiliza-
tă ca un indicator pentru evidențierea dominanței într-
un arboret (Binkley et al. 2006). Coeficientul dominanței 
creșterii este dat de diferența dintre suprafața zonei de 
sub linia 1:1 și cea de sub curba de dominanță a creșterii. 
Calculele se fac prin raportarea procentuală a valorilor 
cumulate considerate (masă, creștere). Arboretele cu o 
dominanță de creștere puternică au o curbă care scade 
sub linia 1:1, și un coeficient de dominanță a creșterii po-
zitiv (ca și coeficient Gini). Arboretele care arată poziția 
dominantă de creștere inversă (în regres) prezintă curbe 
care se poziționează deasupra liniei 1:1. Astfel, zona de 
sub curbă este mai mare decât zona de sub linia 1:1, re-
zultând un coeficient al dominanței creșterii negativ.
Relația creștere-mărime, ce exprimă legătura dintre 
volumul respectiv creșterea arborilor și dimensiunile 
acestora, reprezintă un alt indicator pentru exprima-
rea creșterii și dezvoltării arboretelor de amestec. Re-
prezentarea grafică a relației creștere-mărime scoate 
în evidență competiția și diferențele de creștere din-
tre indivizii componenți ai arboretului (Wichmann 
2001). Coeficientul Gini (GC) și curba Lorenz pot fi 
utilizate pentru cuantificarea mărimii sau ierarhizarea 
creșterii între arborii din pădure (Pretzsch & Schütze 
2014). Relația creștere-mărime a fost evidențiată prin 
cuantificarea distribuției relative a volumului arbori-
lor (GCv) și a creșterii în suprafața de bază în intervalul 
2007-2016 (GCc), între arborii din amestecurile de mo-
lid, brad și fag. A fost avută în vedere raportarea pro-

centuală a valorilor cumulate ale factorilor considerați 
(creștere, volum, număr de arbori).
În prelucrarea statistică a datelor, masa arborilor a fost 
determinată folosind ecuațiile de regresie corespun-
zătoare biomasei (biomasa lemnoasă și a cojii) pentru 
speciile molid, brad și fag (Giurgiu & Drăghiciu 2004).
Specificitatea creșterii și dezvoltării arboretelor de 
amestec de molid, brad și fag a fost caracterizată și prin 
analiza distribuției volumului și a creșterii în suprafața de 
bază în intervalul 2007-2016, la nivel de specii și arbo-
ret total, pe categorii de diametre.

3. Rezultate și discuții
3.1. Coeficientul dominanței creșterii
Dezvoltarea arboretului presupune o schimbare siste-
matică în poziția dominantă a curbei de creștere, iar în 
observarea fazei de creștere în arborete, modelele pot 
avea un rol important. În cazul de față, acest model a 
inclus patru faze (Binkley et al. 2006):
 » o fază timpurie, în care concurența este mică între ar-

bori, iar creșterea fiecărui arbore este proporțională 
cu fracțiunea corespunzătoare din masa totală a arbo-
retului (curba dominanței creșterii urmează linia 1:1);

 » o fază în care dominanța creșterii este susținută și în 
care creșterea celor mai mari arbori este mai mare de-
cât proporția, respectiv contribuția lor actuală la masa 
totală a arboretului. În timp ce această condiție persis-
tă, dominanța creșterii este puternică iar distribuția 
dimensiunilor arborilor are o mai mare amplitudine 
(curba dominanței creșterii scade sub linia1:1);

 » o fază de declin a poziției dominanței creșterii, apare 
când creșterea celor mai mari arbori începe să scadă, 
ca procent din totalul creșterii arboretului (poziția 
curbei dominanței creșterii revine la linia 1:1);

 » o fază de "revers a dominanței creșterii", în cazul în 
care creșterea celor mai mari arbori este mai mică de-
cât contribuția lor proporțională la masa arboretului 
(poziția curbei dominanței creșterii este peste linia 1:1).

Valoarea corespunzătoare coeficientului dominanței 
creșterii (GDC) în arboretele de amestec de molid, brad 
și fag cercetate se prezintă în tabelul 2.

Tabelul 2. Valoarea corespunzătoare coeficientului dominanței creșterii (GDC) în arboretele de amestec de molid, brad și fag cercetate

Parametru
Suprafața experimentală

10D 52B 94B 56E 102B 69A 71C 72A
GDC -0,102 -0,151 -0,365 -0,119 -0,216 -0,054 -0,320 -0,103
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Dezechilibrul dintre masă și creștere a dus la o anumi-
tă amplitudine a curbei dominanței creșterii (Figura 1), 
mai accentuată la suprafețele experimentale 94B și 71C 
indicând valoarea și dinamica corespunzătoare fazei 4, 
respectiv un model de dominanță a creșterii inverse (în 
regres). Coeficienții dominanței creșterii variază pen-
tru arboretele de amestec studiate între – 0,054 (69A) 
și – 0,365 (94B).
Fazele 3 și 4 din ciclul de dezvoltare al unui arboret, ce 
fac referire la declinul poziției dominanței creșterii, duc 
la apariția dominanței creșterii inverse (în regres) și 
apar în mod evident în arboretele de amestec cu vârste 
mai mari de 80 de ani. Arborii cu dimensiunile cele mai 
mari din aceste arborete cuprind un procent mai mare 
din masa arboretului comparativ cu creșterea aferentă, 
iar această poziție dominantă de creștere inversă va 
duce la o descreștere în distribuția relativă a dimensiu-
nilor arborilor în timp.
Factorul responsabil pentru micșorarea creșterii ar-
borilor de dimensiuni mai mari rămâne încă neclar 
cu toate cercetările semnificative efectuate în ultimul 
deceniu asupra posibilelor influențe ale creșterii și 
evapotranspitației plantelor, carbohidraților din sol, li-
mitarea nutrienţilor, limitare accesului la apă, structu-
ra arboretului și influența vântului asupra coronamen-
tului arboretului (Binkley et al. 2006).

3.2. Relația creștere-mărime
Aplicarea acestei metode la arboretele amestecate 
poate pune în evidență modul în care proporționarea 
amestecurilor modifică ierarhia dintre arbori într-o 
populație, dacă speciile principale de amestec pot favo-
riza distribuția creșterii către arborii mici, comparativ 
cu arboretele pure.
O valoare 0,0 a coeficientului Gini este caracteristică 
pentru o distribuție foarte omogenă a variabilei arbore 
(egalitatea maximă a dimensiunilor sau a distribuției 
creșterilor). Cu cât este mai mare valoarea GC, inega-
litatea mărimilor sau a creșterii între arbori este mai 
puternică.
Curbele distribuțiilor cumulative din figurile 2 și 3 
împreună cu arboretele schițate reflectă inegalitatea 
mărimii care determină, de asemenea, o inegalitate de 
creștere, respectiv de volum.

3.3. Repartiția volumului și a creșterii în 
suprafața de bază pe categorii de diametre
Din punct de vedere al valorii volumului·ha-1 se consta-
tă sporirea inegalității, a eterogenității, în arborete-
le de amestec de molid, brad și fag cercetate. Valorile 
corespunzătoare coeficientului Gini specific volumului 
arborilor (GCv) variază între 0,47 (56E) și 0,64 (94B) 
(Figura 2). Și în ceea ce privește creșterea în suprafața 
de bază în intervalul 2007-2016 se constată de ase-
menea sporirea diferențierii, în arboretele de amestec 
analizate. Valorile corespunzătoare coeficientului Gini 
specific creșterii menționate (GCc) variază între 0,32 
(56E) și 0,42 (10D) (Figura 3). De menționat faptul că în 
cazul volumului·ha-1, diferențierile, raportate la numă-
rul de arbori, sunt mai mari comparativ cu creșterea în 

suprafața de bază în intervalul 2007-2016.
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Fig. 1. Reprezentarea curbei dominanței creșterii pentru arborete de 
amestec de molid brad și fag (A:52B; B:94B; C:71C; D:72E)
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Fig. 2. Reprezentarea schematică a partiționării volumului în ameste-
curi de molid, brad și fag; curba Lorenz aplicată pentru cuantificarea 
gradului de egalitate, respectiv inegalitate a mărimii și distribuției 

volumului (A:10D; B:52B; C:94B; D:56E)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

Cre
ștr

ea
 în

 su
pr

afa
ța 

de
 ba

ză
    

    
    

    
    

  
(20

07
-20

16
)  c

um
ula

tă
(%

)

Număr de arbori cumulat (%)

A

GCc=0,42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

Cr
eș

te
re

a î
n s

up
ra

faț
a d

e b
az

ă  
    

    
   

(20
06

-20
17

) c
um

ula
tă

(%
)

Număr de arbori cumulat (%)

B

GCc=0,39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100
Cre

ște
rea

 în
 su

pra
faț

a d
e b

ază
    

    
    

  
(20

07
-20

16
) c

um
ula

tă 
(%

)
Număr de arbori cumulat (%)

C

GCc=0,38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

Cr
eș

te
re

a 
în

 su
pr

af
aț

a d
e b

az
ă  

    
    

    
    

    
(2

00
7-

20
16

) c
um

ul
at

ă(
%)

Număr de arbori cumulat (%)

D

GCc=0,32

Fig. 3. Reprezentarea schematică a partiționării creșterii în amestecuri 
de molid, brad și fag; curba Lorenz aplicată pentru cuantificarea gradului 

de egalitate, respectiv inegalitatea a mărimii și distribuției creșterii în 
suprafața de bază în intervalul 2007-2016 (A:10D; B:52B; C:94B; D:56E)
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Fig. 4. Distribuția volumului și a creșterii în suprafața de bază în inter-
valul 2007-2016, la nivel de arboret, în amestecuri de molid, brad și fag 

(A:10D; B:52B; C:94B; D:56E)

În ceea ce privește specificitatea distribuției volumu-
lui, respectiv a creșterii în suprafața de bază în inter-
valul 2007-2016, la nivel de specii și arboret total, pe 
categorii de diametre, în suprafața experimentală 10D 
distribuția volumului pe categorii de diametre indică 
faptul că volumul·ha-1 cel mai mare se găsește la cate-
goriile de diametre 32 cm – 40 cm, cu valori cuprinse 
între 88,2 m3ha-1 (32 cm) și 105,1 m3ha-1(36 cm). Repar-
tizarea pe categorii de diametre indică faptul ca specia 
molid deține ponderea cea mai mare. În ceea ce privește 
creșterea în suprafața de bază în intervalul 2007-2016, 
cea mai mare valoare este caracteristică categoriei de 
diametre 36 cm (0,67 m2ha-1) (Figura 4 A).
Distribuția volumului pe categorii de diametre, în 
suprafața experimentală 52 B arată că volumul·ha-1 cel 
mai mare se găsește la categoria de diametre 48 cm 
(101,0 m3ha-1). Și în acest caz repartizarea pe categorii 
de diametre indică faptul ca specia molid deține pon-
derea cea mai mare. Se constată de asemenea un aport 
semnificativ de la speciile principale de amestec din ar-
boret (brad, fag, paltin de munte). Referitor la creșterea 
în suprafața de bază în intervalul 2007-2016, cea mai 
mare valoare este caracteristică categoriei de diametre 
48 cm (0,50 m2ha-1) (Figura 4 B).
În suprafața experimentală 94B distribuția volumului 
pe categorii de diametre indică faptul că un volum·ha-1 
maxim, mai mare de 70 m3ha-1 se găsește la categoria de 
diametre 56 cm (73,9 m3ha-1). Repartizarea pe categorii 
de diametre indică faptul ca specia molid deține pon-
derea cea mai mare, dar cu o participare semnificativă 
și a speciilor principale de amestec, în special fagul. În 
ceea ce privește creșterea în suprafața de bază în inter-
valul 2007-2016, aceasta are o dinamică specifică. La 

diametre mici și medii (până la categoria de diametre 
36 cm) creșterea este semnificativă din punct de vedere 
al valorii (> 0,25 m2ha-1) fiind constituită mai ales din 
creșterea speciilor principale de amestec din arboret 
(brad, fag, paltin de munte). Valori maxime ale acesteia 
(>0,3 m2ha-1) se întâlnesc la categoriile de diametre 40 
cm (0,36 m2ha-1) și 56 cm (0,32 m2ha-1) (Figura 4 C).
În ceea ce privește suprafața experimentală 56E, 
distribuția volumului pe categorii de diametre indică 
faptul că volumul·ha-1 cel mai mare se găsește la categori-
ile de diametre 36 cm – 44 cm, cu valori mai mari de 60 
m3ha-1 (36 cm – 68,6 m3ha-1, 40 cm – 71,8 m3ha-1, 44 cm – 
71,5 m3ha-1). Specia molid deține ponderea cea mai mare. 
În ceea ce privește creșterea în suprafața de bază în inter-
valul 2007-2016, cea mai mare valoare este caracteristică 
categoriei de diametre 40 cm (0,67 m2ha-1) (Figura 4 D).

4. Concluzii
Conform valorii coeficienților dominanței creșterii, 
ce variază pentru arboretele de amestec studiate în-
tre – 0,054 și – 0,365, arborii cu dimensiuni mai mari 
reprezentă proporțional mai puțin, din punct de ve-
dere al creșterii, decât masa la nivelul arboretelor de 
amestec de molid, brad și fag cercetate, cu vârste mai 
mari de 80 de ani. Dominanța de creștere inversă ar 
putea rezulta din accelerarea creșterii arborilor non-
dominanți, din declinul creșterii arborilor dominanți, 
din creșterea proporției arborilor dominați sau printr-o 
combinație între elementele exprimate anterior. Scăde-
rea proporției arborilor dominanți este factorul princi-
pal, dar sunt necesare date pe termen lung și arbore-
te din stadii de dezvoltare diferite, pentru modelarea 
dinamicii creșterii ecosistemelor de amestec de molid, 
brad și fag în raport cu diferiți factori structurali.
Relația creștere-mărime, ce exprimă legătura dintre 
volumul, respectiv creșterea arborilor și dimensiuni-
le acestora scoate în evidență competiția și diferențele 
de creștere dintre indivizii componențiai arboretului. 
Valorile corespunzătoare coeficientului Gini specific 
volumului arborilor (GCv) (0,51 și 0,64), indică spori-
rea inegalității, a eterogenității, în arboretele de ames-
tec de molid, brad și fag cercetate din punct de vedere 
al volumului·ha-1. Acest lucru s-a constatat și în ceea ce 
privește creșterea în suprafața de bază în intervalul 2007-
2016, valorile corespunzătoare coeficientului Gini (GCc) 
luând valori cuprinse între 0,32 și 0,42. De menționat 
faptul că în cazul volumului·ha-1, diferențierile, raporta-
te la numărul de arbori, sunt mai mari comparativ cu 
creșterea în suprafața de bază în intervalul 2007-2016.
Cercetările efectuate până în prezent în arborete de 
amestec pe baza valorilor date de producție sau de 
valori medii (diametru, volum, creștere) pot indica 
relevanța arboretelor amestecate cu referire la creșterea 
productivității, dar nu cuantifică și factorii care stau 
la baza acestora. Acestea nu arată influența dinamicii 
densității la nivel de specie și arboret, asupra modifi-
cărilor indicilor cercetați anterior sau asupra dinamicii 
distribuției creșterilor în favoarea unor anumite clase de 
dimensiuni. Elementele sus menționate se pot constitui 
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într-un obiectiv de cercetare general, al unor proiecte vi-
itoare, ce vizează creșterea și dezvoltarea arboretelor de 
amestec.
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Abstract
Indices to characterize dynamics at stand level in mixed forests of Norway spruce, Silver fir and 
European beech
The promotion of mixed stands has been identified as an adaptation strategy in forest management to cope 
with climate change. The researches focused on some indicators of forest dynamics to stand level in mixed 
forests of Norway spruce, Silver fir and European beech with reference to the growth dominance coefficient, 
the growth-size relationship, respectively to the distribution of the volume and the increase in the basal area 
by diameters. The research was developed in eight permanent experimental plots of the Production Unit I 
Demacușa, the Tomnatic Experimental Base. The analysis of the growth dominance coefficient, in stands older 
than 80 years, shows that the larger trees represent proportionally less, in terms of growth, than the mass at 
the researched stands level of the Norway spruce, Silver fir and European beech. The reversal growth dominance 
could result from accelerating the growth of non-dominant trees, the declining growth of dominant trees, 
the increasing the proportion of dominated trees or a combination of the previously expressed elements. The 
research carried out so far in the mixed forests on the basis of the production or average data values (diameter, 
volume, growth) can indicate the relevance of the mixed stands to raising the productivity, but it does not 
quantify the underlying factors. These elements can be a general research goal of future projects aimed at 
growth and yield in mixed stands.
Keywords: mixed stands, Norway spruce, Silver fir, European beech, dynamic indicators
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Amenajarea pădurilor

PRINCIPIILE METODEI DE AMENAJARE A CLASELOR 
DE VÂRSTĂ ÎNTR-O NOUĂ LUMINĂ –  

METODA SUPRAFEȚELOR DECENALE

GABRIEL LAZĂR, PAUL JITARU, MARCO ALGASOVSCHI

1 situaţia este aceeaşi şi în normele tehnice din anul 1986.

1. Introducere
Metoda de amenajare este definită drept „un sistem 
de acțiuni, condiții, mijloace şi modalități de organiza-
re, modelare şi de urmărire a stabilității, fiabilității şi 
mentenabilităţii, precum şi de optimizare, conducere şi 
reglare structural – funcțională a pădurilor, în scopul 
realizării şi menținerii lor în stare de maximă eficacita-
te în exercitarea funcțiilor complexe, social – economi-
ce şi ecologice, ce li s-au atribuit” (Leahu 2001).
În funcție de concepțiile fundamentale care stau la baza 
lor, metodele de amenajare pot fi grupate în următoare-
le 3 categorii (Leahu 2001):
 » metode bazate pe repartiție;
 » metode bazate pe normalizarea fondului de producție;
 » metode bazate pe ideea obținerii unei rente continue 

şi cât mai mari.
Metoda claselor de vârstă face parte din a doua catego-
rie, având drept obiectiv principal normalizarea struc-
turii fondului de producție pe clase de vârstă. Structu-
ra normală fiind definită prin clase de vârstă egale ca 
suprafață, care odată obținute garantează, în principiu, 
obținerii unor recolte egale şi continue în timp. Potrivit 
metodei, posibilitatea reprezintă nu numai producția 
pădurii ci şi mijlocul de a o conduce către starea nor-
mală. În concepția inițială, metoda claselor de vârstă 
se ocupa exclusiv de suprafețe (aşa numita metodă sa-
xonă a arboretelor), dar ulterior metoda se diversifică 
luându-se în considerare şi alţi factori pentru asigura-
rea continuităţii volumelor recoltate (precum creşte-
rea curentă, creşterea medie anuală, creşterea istorică, 
mărimea fondului de producţie, volumul arboretelor la 
exploatabilitate ş.a.).
Până în anul 1948, în pădurile de codru regulat din Româ-
nia s-a aplicat mai mult metoda afectaţiilor pe suprafaţă 
(care face parte din grupa metodelor bazate pe reparti-
ţie), la început sub forma afectaţiilor permanente şi ulte-
rior sub forma afectaţiilor revocabile (Ianculescu 2005). 
Deşi principiile superioare ale metodei claselor de vârstă, 

comparativ cu cele ale metodelor mai vechi bazate pe re-
partiţie, au fost cunoscute şi aplicate de practica amena-
jării pădurilor din România încă din perioada interbelică, 
metoda se impune cu adevărat abia după anul 1948, con-
stituind, până la apariția metodei creșterii indicatoare, 
principala metodă de determinare a posibilității reco-
mandată de normele tehnice, pentru pădurile de codru 
regulat. Chiar şi în prezent este intens folosită în prac-
tică, datorită faptului că parametrii principali cu care 
operează metoda claselor de vârstă (şi anume suprafața, 
vârsta actuală, vârsta exploatabilității, ciclul şi perioada 
de regenerare) sunt mult mai stabili pe perioade lungi 
de timp şi mai predictibili decât cei specifici metodelor 
de amenajare care urmăresc în principal normalizarea 
mărimii sau / şi creșterii fondului de producție (care au 
în vedere volumul la vârsta exploatabilității, creșterea 
pe perioade lungi de timp, consistența tuturor arborete-
lor, compoziția tuturor arboretelor, modul de regenerare 
al tuturor elementelor de arboret). În acest fel, continu-
itatea pe suprafață se poate determina chiar şi pentru 
întregul ciclu de producție, pe când la celelalte metode 
predicția continuității posibilității pe volum pierde ex-
ponenţial din credibilitate pe măsură ce intervalul de 
timp de calcul crește (aceasta şi în contextul în care doar 
pentru arboretele din planul decenal se fac inventarieri – 
adesea acestea fiind mai puține chiar şi decât arboretele 
exploatabile în primul deceniu – iar pentru restul arbo-
retelor volumul, ponderea elementelor, compoziția şi cel 
mai important consistența – care în acest caz este expri-
mată prin indicele de acoperire, nu prin densitate ca în 
cazul inventarierilor – sunt obţinute doar din estimările 
făcute cu ocazia descrierii parcelare).

2. Situaţia actuală
În România, în normele tehnice de amenajarea pădu-
rilor aflate în vigoare (ediţia 20001), pentru subunită-
ţile de gospodărire de codru regulat, este recomandată 
o variantă a metodei claselor de vârstă care presupune, 
pe scurt, parcurgerea următoarele etape principale pen-
tru determinarea posibilităţii:
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a) Analiza structurii subunității de producție pe 
clase de vârstă. În această primă etapă se compară 
suprafața claselor de vârstă reale (care în general includ 
intervale de câte 20 ani) cu întinderea normală a cla-
selor de vârstă, determinată în funcție de lungimea ci-
clului de producție. Astfel se obține un cadru orientativ 
pentru formarea suprafețelor periodice.
b) Constituirea suprafețelor periodice. Pornind de 
la perioadele de regenerare adoptate, se constituie pe-
rioade de 20 sau 30 ani (acestea din urmă atunci când 
suprafața arboretelor care au perioada de regenerare 
de 30 ani reprezintă mai mult de 20-25 % din totalul 
suprafeței subunității de gospodărire). Întinderea nor-
mală a fiecărei perioade se stabilește prin raportarea 
suprafeței totale a subunității de producție la ciclu şi 
prin multiplicarea valorii obținute cu durata perioadei 
respective.
c) Încadrarea arboretelor în suprafețele periodi-
ce. În funcție de urgențele de regenerare şi de diferența 
existentă între vârsta exploatabilității şi cea din mo-
mentul determinării, arboretele se repartizează în pe-
rioadele stabilite, urmărindu-se, în limita opțiunilor 
existente şi fără a se accepta (decât cu totul excepțional) 
sacrificii de exploatabilitate în minus mai mari de 5 ani 
(adică nu vor fi repartizate într-o anumită suprafață pe-
riodică arborete care nu sunt sau nu devin exploatabile 
în perioada respectivă), obținerea unor suprafețe perio-
dice cât mai echilibrate.
d) Determinarea posibilității pe volum (P). Se apli-
că două procedee şi anume:
 » Procedeul analitic (inductiv), bazat pe însumarea 

volumelor posibil de extras în primul deceniu, din ar-
boretele încadrate provizoriu în suprafața periodică 
în rând. Volumele respective se obțin în funcție de 
perioada de regenerare şi numărul de intervenții din 
primul deceniu, stabilite de proiectant pe teren, pen-
tru fiecare arboret în parte.

 » Procedeul deductiv, care are la bază relația urmă-
toare, care se aplică arboretelor încadrate în prima 

2 similar cu perioada specială de regenerare.

suprafață periodică:

unde:

reprezintă volumele plus creșterile pe 5 ani ale arbore-
telor care au perioada de regenerare j;
PRj reprezintă durata în ani a perioadei de regenerare 
j (perioada de regenerare fiind fie perioada generală de 
regenerare – pentru arboretele în care încă nu s-au înce-
put tăierile, fie perioada rămasă de regenerare2 – pentru 
arboretele în care deja s-au început tratamentele silvi-
culturale).
Indicatorul de posibilitate este dat de minima dintre 
valorile obținute prin cele două procedee menționate. 
Pentru control, se recomandă ca posibilitatea din peri-
oadele ulterioare să nu scadă comparativ cu posibilita-
tea stabilită pentru perioada în rând (în caz de excedent 
de arborete exploatabile scăderea să nu fie mai mare de 
10 – 20 %).
Această variantă a metodei claselor de vârstă, deși este 
intens şi de mult timp criticată de proiectanții din do-
meniul amenajării pădurilor pentru rezultatele pe care 
le oferă, este menținută încă în normele tehnice, fără 
să i se aducă îmbunătățiri. Varianta din normele tehni-
ce propune un model al structurii normale a fondului 
de producție pe suprafețe periodice, care pornește de 
la ipoteza că toate arboretele au vârsta exploatabilității 
egală cu ciclul de producție, toate au perioada de rege-
nerare egală cu lungimea perioadelor de calcul şi toate 
arboretele dintr-o anumită perioadă ajung la exploa-
tabilitate în același deceniu (vezi figura 1). Această 
ipoteză nu are acoperire practică, în mod real într-o 
subunitate de gospodărire se întâlnesc o multitudine 
de situații privind vârsta exploatabilității, perioada de 
regenerare şi momentul atingerii exploatabilității (vezi 
figura 2).

Ciclul de producţie = 100 ani
Perioada 

anterioară Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani Perioada 
ulterioară

u.a. 1 (PR = 20 ani) u.a. 4 (PR = 20 ani) u.a. 7 (PR = 20 ani) u.a. 10 (PR = 20 ani) u.a. 13 (PR = 20 ani)
u.a. 2 (PR = 20 ani) u.a. 5 (PR = 20 ani) u.a.8 (PR = 20 ani) u.a. 11 (PR = 20 ani) u.a. 14 (PR = 20 ani)
u.a. 3 (PR = 20 ani) u.a. 6 (PR = 20 ani) u.a. 9 (PR = 20 ani) u.a. 12 (PR = 20 ani) u.a. 15 (PR = 20 ani)

Fig. 1. Reprezentare simplificată a modelului structurii normale – potrivit normelor tehnice

Ciclul de producţie = 100 ani

Perioada 
anterioară Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Perioa-
da ulte-
rioară

u.a. 1 (PR = 20 ani) u.a. 4 (PR = 
10 ani) u.a. 7 (PR = 20 ani) u.a. 10 (PR = 30 ani) u.a. 13 (PR = 20 ani)

u.a. 2 (PR = 30 ani) u.a. 5 (PR = 20 ani) u.a.8 (PR = 20 ani) u.a. 11 (PR 
= 10 ani) u.a. 14 (PR = 30 ani)

u.a. 3 (PR = 
10 ani) u.a. 6 (PR = 30 ani) u.a. 9 (PR = 20 ani) u.a. 12 (PR = 20 ani) u.a. 15 (PR = 30 ani)

Fig. 2. Reprezentare simplificată a modelului structurii normale – potrivit realităţii
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În urma analizei critice a variantei actuale au fost iden-
tificate următoarele 8 probleme importante care trebu-
iesc rezolvate:
a) Problema diferenţei dintre perioada de amena-
jare şi cea de calcul. Urmărind echilibrarea suprafeţe-
lor la nivelul unor perioade mai lungi (de 20-30 ani) de-
cât perioada de amenajare (10 ani), nu se înregistrează 
dacă există cu adevărat continuitate de la un deceniu la 

altul. Astfel încât, chiar dacă la un moment dat struc-
tura suprafeţelor periodice ar ajunge să pară normală, 
refăcând calculul peste 10 ani structura obţinută poate 
fi foarte dezechilibrată, chiar dacă s-a recoltat atât cât 
ar fi fost normal. Aceasta datorită înaintării în vârstă a 
arboretelor, care astfel fie trec în perioada următoare, 
fie rămân în aceeaşi perioadă (vezi exemplul din tabe-
lele 1 şi 2).

Tab. 1. Varianta actuală – situaţia din momentul determinării

U.a.
Ciclul = 100 ani

Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani
Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2

1 50 ha
2 50 ha
3 50 ha
4 50 ha
5 50 ha
6 50 ha
7 50 ha
8 50 ha
9 50 ha

10 50 ha
Total perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha
Total deceniu 50 ha 50 ha 100 ha - - 100 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha

Tab. 2. Varianta actuală – situaţia de peste 10 ani

U.a.
Ciclul = 100 ani

Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani
Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2

1 50 ha
2 50 ha
3 50 ha
4 50 ha
5 50 ha
6 50 ha
7 50 ha
8 50 ha
9 50 ha

10 50 ha
Total perioadă 150 ha 0 ha 150 ha 100 ha 100 ha
Total deceniu 50 ha 100 ha - - 100 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha

În mod corect ar trebui ca lungimea perioadelor de cal-
cul să fie egală cu cea a perioadelor de amenajament, 
pentru ca normalizarea odată realizată să se mențină 
în timp.
b) Problema continuității la nivelul fiecărei pe-
rioade, pentru că perioadele sunt de 20 sau 30 ani şi 
de obicei nu toate arboretele sunt exploatabile din pri-
mul deceniu al perioadelor. Varianta actuală urmărește 
echilibrarea doar la nivel de perioade nu şi la nivelul 

fiecărui deceniu al perioadelor. Astfel, în general, la ni-
velul perioadelor, suprafețele care devin exploatabile în 
fiecare deceniu nu sunt egale, aşa încât, deşi putem avea 
aparența unei normalități a structurii fondului pro-
ductiv, totuși realitatea să nu confirme acest lucru. Un 
exemplu elocvent este prezentat în tabelul 3, în care se 
observă că deși suprafețele periodice sunt egale totuși 
posibilitatea este zero, pentru că nu există arborete ex-
ploatabile din primul deceniu al perioadei I.

Tab. 3. Structură caracterizată de lipsa arboretelor exploatabile în primul deceniu

U.a.
Ciclul = 100 ani

Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani
Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2

1 50 ha
2 50 ha
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U.a.
Ciclul = 100 ani

Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani
Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2

3 50 ha
4 50 ha
5 50 ha
6 50 ha
7 50 ha
8 50 ha
9 50 ha

10 50 ha
Total perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha
Total deceniu - 100 ha 100 ha - 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha

c) Problema perioadelor de regenerare. În momen-
tul de faţă nu se ține cont de lungimea perioadelor de 
regenerare, arboretele fiind repartizate într-o anumită 
perioadă cu întreaga suprafață indiferent de lungimea 
perioadei de regenerare. În codru regulat, majoritatea 
arboretelor au perioada de regenerare mai mare de 10 
ani şi aceasta se corelează şi cu cele menționate la punc-
tul anterior (şi anume că nu toate devin exploatabile 
din primul deceniu al perioadelor de calcul). Deci este 

incorect ca toate arboretele, indiferent de perioada de 
regenerare şi de momentul în care devin exploatabile 
să fie repartizate cu întreaga suprafață într-o anumită 
perioadă de calcul. Din exemplul următor (tabelele 4 şi 
5) se observă foarte clar că, deşi după varianta actuală 
prima suprafață periodică (SP I) este egală cu cea de a 
doua (SP II), în realitate SP I este mult mai mică decât 
SP II, pentru că 1/3 din arboretul 1 (20 ha) şi 1/2 din 
arboretul 2 (25 ha) se vor recolta efectiv numai în SP II.

Tab. 4. Repartizarea arboretelor pe perioade – varianta actuală

U.a. Perioada de regenerare (ani)
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 30 60 ha
2 20 50 ha
3 10 50 ha
4 20 60 ha

Total deceniu 60 ha 50 ha 60 ha 50 ha
Total perioadă (SP) 110 ha 110 ha

Tab. 5. Repartizarea arboretelor pe perioade – soluţia corectă

U.a. Perioada de regenerare (ani)
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 30 60 ha
2 20 50 ha
3 10 50 ha
4 20 60 ha

Total deceniu 20 ha 20 + 25 = 45 ha 20 + 25 + 30 = 75 ha 50 + 30 = 80 ha
Total perioadă (SP) 65 ha 155 ha

d) Problema arboretelor în care deja s-a început 
aplicarea tratamentelor. Varianta actuală include în 
SP I arboretele în care deja s-au efectuat tăieri în de-
ceniul sau deceniile anterioare cu întreaga suprafață, 
deşi şi în deceniul sau deceniile anterioare respectivele 
arborete au fost incluse şi atunci cu întreaga suprafață 
în suprafața periodică în rând din momentul respectiv. 

Această deficiență a fost sesizată şi menţionată încă din 
anii 1960, de profesorul Nicolae Rucăreanu, în tratatele 
sale de silvicultură. Corect ar fi ca suprafața deja par-
cursă să fie repartizată în ultima suprafață periodică 
(aşa cum poate fi observat în exemplul prezentat în ta-
belele următoare).

Tab. 6. Repartizarea arboretelor pe perioade – varianta actuală

U.a. Perioada de rege-
nerare trecută (ani)

Perioada de re-
generare rămasă 

(ani)

Perioada I = 20 ani ………… Ultima perioadă = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 ………… Deceniul 1 Deceniul 2

1 20 10 60 ha …………
2 10 10 40 ha …………
3 20 ………… 60 ha
4 10 ………… 40 ha

Total deceniu 100 ha - ………… 60 ha 40
Total perioadă 100 ha ………… 100 ha
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Tab. 7. Repartizarea arboretelor pe perioade – soluţia corectă

U.a. Perioada de rege-
nerare trecută (ani)

Perioada de re-
generare rămasă 

(ani)

Perioada I = 20 ani ………… Ultima perioadă = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 ………… Deceniul 1 Deceniul 2

1 20 10 20 ha ………… 40 ha
2 10 10 20 ha ………… 20 ha
3 20 ………… 60 ha
4 10 ………… 40 ha

Total deceniu 40 ha - ………… 20 + 30 = 50 ha 20 + 20 + 30 + 40 
= 110 ha

Total perioadă 40 ha ………… 160 ha

e) Problema arboretelor care devin exploatabile 
de mai multe ori pe durata ciclului. Varianta actu-
ală consideră că fiecare arboret este recoltat o singură 
dată pe durata ciclului de producție, ceea ce nu este 
adevărat pentru că ciclul este o medie ponderată a vâr-
stei exploatabilității arboretelor ce constituie fondul 

productiv. De multe ori există arborete cu vârste ale 
exploatabilității mult mai mici decât durata ciclului, 
care este posibil să ajungă să fie recoltate de 2 sau de 
mai multe ori pe durata acestuia (vezi exemplul cu u.a. 
2, din tabelele 8 şi 9).

Tab. 8. Repartizarea arboretelor pe perioade – varianta actuală

U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 100 50 ha
2 60 50 ha
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 100 50 ha

10 100 50 ha
Total  

perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha

Tab. 9. Repartizarea arboretelor pe perioade – soluţia corectă

U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 100 50 ha
2 60 50 ha 50 ha
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 100 50 ha

10 100 50 ha
Total  

perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 150 ha 100 ha

Totodată şi arboretele care au vârsta exploatabilității 
doar cu puțin mai mică decât durata ciclului, dacă sunt 
exploatabile (sau foarte apropiate de atingerea acestei 
calități) în momentul determinării posibilității, proba-

bil vor mai fi odată regenerate pe durata ciclului (mai 
ales că la stabilirea ciclului se rotunjește de obicei în 
plus vârsta medie a exploatabilității).

Tab. 10. Repartizarea arboretelor pe perioade – varianta actuală

U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 100 50 ha
2 90 50 ha
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U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 100 50 ha

10 100 50 ha
Total peri-

oadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha

Tab. 11. Repartizarea arboretelor pe perioade – soluţia corectă

U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 100 50 ha
2 90 50 ha 50 ha
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 100 50 ha

10 100 50 ha
Total  

perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 150 ha

f) Problema arboretelor care nu ajung să fie ex-
ploatabile niciodată pe durata ciclului. În mod ase-
mănător, arboretele care au vârsta exploatabilității mai 
mare decât durata ciclului, dacă sunt foarte tinere (fac 

parte din ultima sau ultimele perioade de calcul) nu vor 
fi regenerate nici măcar o singură dată pe parcursul ci-
clului. Varianta actuală le grupează pe acestea în ultima 
suprafață periodică (vezi exemplul următor).

Tab. 12. Repartizarea arboretelor pe perioade – varianta actuală

U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 100 50 ha
2 100 50 ha
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 100 50 ha

10 110 50 ha
Total  

perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha

Tab. 13. Repartizarea arboretelor pe perioade – soluţia corectă

U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
1 100 50 ha
2 100 50 ha
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
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U.a.
Vârsta 

exploatabi-
lităţii (ani)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 100 50 ha

10 110 0 ha
Total peri-

oadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 50 ha

Din tabelul anterior, se observă că u.a. 10 se va recolta 
în afara perioadei de calcul, pentru că în prezent are 10 
ani şi numai peste 100 ani va deveni exploatabil, deci 
după trecerea unui ciclu de producție.
g) Problema clasei de regenerare. Varianta actua-
lă exclude cu totul din calcul subparcelele din clasa de 

regenerare, deşi dacă vârsta exploatabilității viitoare-
lor arborete este semnificativ mai mică decât lungimea 
ciclului, arboretele respective se vor recolta cel puțin 
o dată pe durata de calcul (vezi exemplul următor). Şi 
această situație a fost analizată de mult timp în litera-
tura de specialitate, de profesorul Nicolae Rucăreanu.

Tab. 14. Repartizarea arboretelor pe perioade – varianta actuală

U.a.

Vârsta 
exploa-
tabilită-
ţii (ani)

Clasa 
de re-
gene-
rare 
(ha)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2

1 100 50 ha
2 100 50 ha
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 110 50 ha

10 100 50 ha
11 70 50

Total  
perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha

Tab. 15. Repartizarea arboretelor pe perioade – soluţia corectă

U.a.

Vârsta 
exploa-
tabilită-
ţii (ani)

Clasa 
de re-
gene-
rare 
(ha)

Ciclul = 100 ani
Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani Perioada III = 20 ani Perioada IV = 20 ani Perioada V = 20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1 Deceniul 2

1 100 50 ha
2 100 50 ha
3 100 50 ha
4 100 50 ha
5 100 50 ha
6 100 50 ha
7 100 50 ha
8 100 50 ha
9 110 50 ha

10 100 50 ha
11 70 50 50 ha

Total  
perioadă 100 ha 100 ha 100 ha 150 ha 100 ha

h) Problema formulei de calcul a posibilității pe 
volum. După așa zisa echilibrare a suprafețelor perio-
dice, la procedeul deductiv varianta actuală determină 
posibilitatea pe volum printr-o formulă care nu asigură 
câtuși de puțin continuitatea recoltelor pe durata perioa-
dei de calcul. Nu contează când devin efectiv exploata-
bile arboretele din SP I şi nici dacă acestea se recoltează 
integral în SP I sau nu. Practic formula consideră toate 
arboretele exploatabile din primul deceniu al perioadei 

I (deci se recoltează din fiecare arboret începând din de-
ceniul I), în consecință posibilitatea anuală este egală cu 
suma volumelor împărțite la lungimea perioadelor de 
regenerare, corespunzătoare fiecărui arboret. Astfel, în 
aproape toate cazurile, se supraevaluează posibilitatea 
din deceniul I, putându-se ajunge chiar la situația hi-
lară când din calcul rezultă o anumită posibilitate deși 
nu există niciun arboret exploatabil în primii 10 ani. Un 
exemplu elocvent poate fi urmărit în tabelele 16 şi 17.
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Tab. 16. Determinarea posibilităţii pe volum – varianta actuală

U.a. Vârsta actuală 
(ani)

Vârsta exploa-
tabilităţii (ani)

Perioada de rege-
nerare (ani)

Volumul total 
(m3)

Perioada I = 20 ani Perioada II = 20 ani
Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1

1 100 100 20 100 100 m3
2 100 100 10 100 100 m3
3 90 100 20 100 100 m3
4 90 100 10 100 100 m3

Volum total 400 m3 0

Posibilitate anuală pentru de-
ceniul I

Posibilitatea anuală rămasă pen-
tru deceniul II

Tab. 17. Determinarea posibilităţii pe volum – metoda soluţia corectă

U.a. Vârsta actu-
ală (ani)

Vârsta ex-
ploatabilităţii 

(ani)

Perioada de rege-
nerare (ani)

Volumul total 
(m3)

Perioada I = 20 ani Perioada II = 
20 ani

Deceniul 1 Deceniul 2 Deceniul 1
1 100 100 20 100 50 m3 50 m3
2 100 100 10 100 100 m3
3 90 100 20 100 50 m3 50 m3
4 90 100 10 100 100 m3

Volum total 350 m3 50 m3
Volum total pe deceniu 150 m3 = V I 200 m3 = V II 50 m3

Posibilitate anuală pentru 
deceniul I

Minima dintre:

respectiv dintre 15 şi 17.5 = 15 
m3/an

Posibilitatea anuală rămasă 
pentru deceniul II

3. Sugestii pentru viitor
În contextul actual al preconizatelor schimbări climati-
ce (când predicții pe termen lung referitoare la volume 
şi creșteri trebuie privite cu rezerve) şi al accentuării 
primordialității rolului mediogen al pădurilor, în detri-
mentul funcției de producție, corelat şi cu creșterea din 
ultimul timp a suprafeței pădurilor incluse în arii natu-
rale protejate de interes național sau comunitar (unele 
dintre acestea având planuri de management prin care 
echilibrul claselor de vârstă este considerat un obiectiv 
care trebuie atins şi menținut), apare inerentă necesi-
tatea unei metode de amenajare a pădurilor de codru 
regulat care să fie axată în primul rând pe asigurarea 
continuității pe suprafață. Aceasta cu atât mai mult cu 
cât, începând din anul 2007, baza de date amenajisti-
că poate fi obținută, din programul informatic AS, şi în 
format Excel, fiind astfel destul de facil să se realizeze 
interogări, sortări şi calcule, care înainte nu erau accesi-
bile sau necesitau un volum foarte mare de muncă.
În consecință, pornind de la ideile pe care le-am pre-
zentat în anul 2003, în articolul „A new variant to de-
termine the annual allowable cut for regular high fo-
rest system or group selection system by age classes 
method”, dezvoltându-le şi îmbunătăţindu-le, am pus 
la punct următoarea variantă a metodei claselor de vâr-
stă, pe care am denumit-o simplu „metoda suprafețelor 
decenale”.
METODA SUPRAFEŢELOR DECENALE
Esența metodei suprafețelor decenale constă în faptul 
că ciclul de producție este definit drept o construcție 

circulară continuă, dinamică, în care atât perioadele de 
calcul succesive, cât şi prima şi ultima perioadă, sunt 
interconectate prin perioadele generale de regenerare 
(PRG) ale arboretelor.
Obiectivele principale ale metodei sunt, pe de-o par-
te, normalizarea structurii fondului de producție pe 
suprafețe periodice (adică obținerea de suprafețe perio-
dice egale) şi, pe de altă parte, controlul şi conducerea în 
timp a „suprafeței descoperite” decenale spre starea de 
echilibru („suprafața descoperită” reprezentând echi-
valentul suprafeței de pe care volumul arboretului ar fi 
recoltat integral, în ipoteza că suprafața respectivă ar fi 
parcursă cu o tăiere unică).
Pentru atingerea acestor deziderate vor fi parcurse ur-
mătoarele etape:
a) Determinarea suprafețelor decenale reale (SDr):
 » ciclul de producție (r) se împarte în perioade decenale 

(PD), egale deci cu perioadele de amenajare, numero-
tate cu cifre romane de la I până la r/10;

 » analiza va include şi subparcelele care constituie cla-
sa de regenerare;

 » se va stabili vârsta exploatabilității (TE1) pentru toate 
arboretele existente. Pentru subparcelele din clasa de 
regenerare va fi menționată vârsta exploatabilității 
noului arboret notată tot (TE1);

 » în funcție de diferența dintre vârsta exploatabilității 
TE1 şi vârsta actuală (TA) fiecare subparcelă este sau 
devine exploatabilă într-o anumită perioadă decenală. 
Pentru a identifica respectiva perioadă se utilizează 
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următorul algoritm:
TE1 – TA < 5 ani TE1 – TA = 10 sau 15 ani ………………… TE1 – TA = (r – 10) sau (r – 5) ani

corespunde la PD I corespunde la PD II ………………… corespunde la ultima PD

 » pentru subparcelele pentru care se preconizează că 
vârsta exploatabilității se va modifica după parcurge-
rea lor cu tăieri de regenerare (cum ar fi arboretele de 
substituit, de refăcut, cele subproductive, sau cele de 
exploatat înainte de vârsta exploatabilității normale 
din cauza unor factori perturbatori) se va preciza şi 
vârsta exploatabilității noului arboret (TE2);

 » se vor identifica arboretele care se recoltează mai 
mult decât o singură dată pe durata ciclului de 
producție (vezi exemplul u.a. 2, din tabelul 18), prin 
verificarea diferenței:

r – [TE1 (sau TE2) + (TE1 – TA)] > 0    (2)
În cazul unor arborete cu vârsta exploatabilității mult 
mai mică decât durata ciclului, este posibil ca acestea 
să fie recoltate de mai mult de două ori într-un ciclu de 
producție.
 » pentru a identifica perioada decenală corespunzătoa-

re celei de a doua recoltări a unui arboret se utilizează 
relația:

unde: 
pd1 reprezintă corespondentul în cifre arabe al indi-
cativului cu cifre romane al perioadei decenale în care 
este repartizat în prezent arboretul (pd1 = 1, 2, .... r/10);
pd2 reprezintă corespondentul în cifre arabe al indica-
tivului cu cifre romane al perioadei decenale corespun-
zătoare celei de a doua recoltări a respectivului arboret. 
În cazul în care durata din ciclu rămasă permite, se va 
continua operațiunea în mod similar, până la epuizarea 
intervalului de timp rămas disponibil;
 » se vor identifica arboretele care nu se recoltează ni-

ciodată pe durata ciclului (vezi exemplul u.a. 11, din 
tabelul 18);

 » pentru toate arboretele existente se stabilește peri-
oada generală de regenerare (PRG1). La fel se proce-
dează şi pentru viitoarele arborete din actuala clasă 
de regenerare (vezi exemplul u.a. 12, din tabelul 18);

 » pentru arboretele în care deja s-a început aplicarea 
unor tratamente se stabileşte şi perioada de regene-
rare rămasă (PRM);

 » pentru arboretele care devin exploatabile de mai 
multe ori pe parcursul ciclului, este necesar să se ana-
lizeze şi dacă următoarea sau următoarele recoltări 
va / vor implica un tratament diferit ca perioadă de 
regenerare (PRG2), cum este cazul unor arborete care 
în prima fază se refac sau se substituie;

 » la repartizarea suprafețelor arboretelor pe perioadele 
decenale stabilite, pentru obţinerea suprafețelor de-
cenale reale (SDr), se va urmări ca în fiecare perioadă 
decenală să fie repartizat, din fiecare arboret, numai 
echivalentul de suprafață care s-ar recolta efectiv în 
deceniu respectiv, potrivit suprafeței totale şi perioa-
dei de regenerare ale arboretului în cauză, astfel:

 » pentru subparcelele în care nu sunt tăieri de regene-
rare în curs de aplicare:

 » dacă un arboret are PRG = 10 ani, întreaga suprafață 
va fi inclusă în SDr corespunzătoare PD în care arbo-
retul ajunge la exploatabilitate (vezi exemplul u.a. 3, 
din tabelul 18);

 » dacă arboretul are PRG > 10 ani, suprafața arbore-
tului (s) va fi împărțită proporțional cu numărul 
deceniilor perioadei generale de regenerare (PGR) a 
arboretului şi fiecare parte astfel obținută va fi repar-
tizată pe perioadele decenale (PD) corespunzătoare, 
începând cu deceniu în care arboretul atinge exploa-
tabilitatea (vezi exemplul u.a. 4 – 10, din tabelul 18);

 » pentru subparcelele în care sunt tăieri de regenera-
re în curs de aplicare, în principiu, la nivelul fiecărui 
arboret, numai suprafaţa echivalentă perioadei de 
regenerare rămasă (PRM) va fi distribuită în prima 
(sau primele) perioade decenale ale ciclului, în timp 
ce suprafaţa echivalentă perioadei de regenerare 
scursă deja (PRG – PRM) se repartizează în perioa-
da / perioadele de la sfârşitul ciclului de producţie, în 
funcţie de diferenţa r – TE1 (sau TE2). Se pot întâlni 
următoarele situaţii:

 » în cazul arboretelor care au PRG de 20 ani şi în care 
deja s-au început tăierile de regenerare, deci au PRM 
de 10 ani (sau în cazul unor arborete care în mod nor-
mal ar avea PRG > 10 ani, dar sunt afectate anterior 
de factori destabilizatori de intensitate cel puţin ridi-
cată, astfel încât au ajuns la o consistenţă sub 0.7 şi 
urmează să fie regenerate integral în primii 10 ani), 
pentru că nu este acelaşi lucru dacă deja s-au aplicat 
două tăieri (şi consistenţa s-a redus la 0.2-0.3) sau 
numai o singură tăiere (şi consistenţa este 0.6-0.7) 

– mai ales dacă în deceniul I s-ar concentra o singură 
categorie de asemenea arborete – se va recurge la ur-
mătoarea soluţie:

 » pentru arboretele care au consistenţă 0.6-0.7, 2/3 
din suprafaţă rămâne în PD I, iar 1/3 se transferă la 
sfârşitul ciclului (în perioada decenală determinată 
cu relaţia (3));

 » pentru arboretele care au consistenţă 0.4-0.5, 1/2 
din suprafaţă rămâne în PD I, iar 1/2 se transferă la 
sfârşitul ciclului (vezi exemplul u.a. 1, din tabelul 18);

 » pentru consistenţă 0.1-0.3, 1/3 din suprafaţă rămâ-
ne în PD I, iar 2/3 se trece la sfârşitul ciclului.

 » în cazul arboretelor care au PRG de 30 ani (sau în ca-
zul unor arborete care în mod normal ar avea PRG = 
30 ani, dar sunt afectate anterior de factori destabi-
lizatori de intensitate cel puţin ridicată, astfel încât 
au ajuns la o consistenţă sub 0.7 şi urmează să fie re-
generate integral în primii 20 ani) soluţiile sunt mai 
simple:

 » dacă PRM = 10 ani, 1/3 din suprafaţă rămâne în PD I, 
iar 2/3 se trec la sfârşitul ciclului (1/3 în perioada de-
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cenală determinată cu relaţia (3) şi 1/3 din suprafaţă 
în PD următoare);

 » dacă PRM = 20 ani, 1/3 din suprafaţă rămâne în PD I, 
1/3 din suprafaţă se trece în PD II, iar 1/3 se transfe-

ră la sfârşitul ciclului.
Pentru înţelegerea mai uşoară a paşilor prezentaţi pen-
tru obţinerea suprafeţelor decenale reale (SDr) este pre-
zentat următorul exemplu schematizat:

Tab. 18. Obţinerea suprafeţelor decenale reale (SDr)

Vârsta medie a exploatabilităţii = 99 ani
Ciclul de producţie = 100 ani

U.a.
Supra-

faţa 
(ha)

TA 
(ani)

TE1 
(ani)

TE2 
(ani)

PRG1 
(ani)

PRM 
(ani)

PRG2 
(ani)

Consis-
tenţă 

arboret

Acope-
rire se-
minţiş

Perioadele decenale ale ciclului: (ha) În afara 
ciclului

(ha)
PD 

I
PD 
II

PD 
III

PD 
IV

PD 
V

PD 
VI

PD 
VII

PD 
VIII

PD 
IX

PD 
X

1 40 100 100 20 10 0.5 0.5 20 20
2 20 70 70 10 20 20
3 10 90 100 10 10
4 40 80 100 20 20 20
5 40 70 100 20 20 20
6 60 60 100 30 20 20 20
7 40 50 100 20 20 20
8 40 40 100 20 20 20
9 40 30 100 20 20 20

10 40 20 100 20 20 20
11 40 10 110 20 40
12 10 0* 90 10 10
Tot. 420 400 40

SDr 40 10 20 40 40 40 60 60 40 50 40
SDN** 40

* clasă de regenerare;

** SDN reprezintă suprafaţa decenală normală, 
 » totodată se poate obţine şi o reprezentare grafică a 

suprafeţelor decenale reale, aşa cum este cea din fi-
gura următoare:

Fig. 3. Suprafeţele decenale reale (SDr)

b) Determinarea suprafețelor decenale potențiale 
medii (SDp):

 » pentru echilibrarea suprafeţelor periodice se porneş-
te de la dezideratul de a nu fi făcute sacrificii de ex-
ploatabilitate în minus, adică în niciun arboret să nu 
se înceapă tăierile de regenerare înainte de atingerea 
vârstei exploatabilităţii;

 » suprafaţa decenală potenţială medie pentru un anu-
mit interval al ciclului, este definită ca raportul din-
tre suma SDr, începând de la deceniul I până la ulti-
mul deceniu corespunzător intervalului respectiv şi 
numărul deceniilor (n) corespunzător indicativului 
acelei ultime perioade, astfel se determină valorile 
SDp cu următoarea relaţie de calcul:

Pentru exemplul din tabelul 18 se obţin valorile SDp 
prezentate în tabelul următor:

Tab. 19. Obţinerea suprafeţelor decenale potenţiale medii (SDp)

Vârsta medie a exploatabilităţii = 99 ani
Ciclul de producţie = 100 ani

U.a.
Supra-

faţa 
(ha)

TA 
(ani)

TE1 
(ani)

TE2 
(ani)

PRG1 
(ani)

PRM 
(ani)

PRG2 
(ani)

Consis-
tenţă 

arboret

Acope-
rire se-
minţiş

Perioadele decenale ale ciclului: (ha) În afara 
ciclului

(ha)
PD 

I
PD 
II

PD 
III

PD 
IV

PD 
V

PD 
VI

PD 
VII

PD 
VIII

PD 
IX

PD 
X

1 40 100 100 20 10 0.5 0.5 20 20
2 20 70 70 10 20 20
3 10 90 100 10 10
4 40 80 100 20 20 20
5 40 70 100 20 20 20
6 60 60 100 30 20 20 20
7 40 50 100 20 20 20
8 40 40 100 20 20 20
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Vârsta medie a exploatabilităţii = 99 ani
Ciclul de producţie = 100 ani

U.a.
Supra-

faţa 
(ha)

TA 
(ani)

TE1 
(ani)

TE2 
(ani)

PRG1 
(ani)

PRM 
(ani)

PRG2 
(ani)

Consis-
tenţă 

arboret

Acope-
rire se-
minţiş

Perioadele decenale ale ciclului: (ha) În afara 
ciclului

(ha)
PD 

I
PD 
II

PD 
III

PD 
IV

PD 
V

PD 
VI

PD 
VII

PD 
VIII

PD 
IX

PD 
X

9 40 30 100 20 20 20
10 40 20 100 20 20 20
11 40 10 110 20 40
12 10 0 90 10 10
Tot. 420 400 40

SDr 40 10 20 40 40 40 60 60 40 50 40
SDN 40

SDp

40.0
25.0

23.3
27.5

30.0
31.7

35.7
38.8

38.9
40.0

Reprezentare grafică a suprafeţelor decenale potenţiale 
medii este prezentată în figura 4.

Fig. 4. Suprafețele decenale potențiale medii (SDp)

c) Determinarea posibilității decenale inițiale pe 
suprafață (POSSi):
 » minima dintre valorile SDp astfel determinate re-

prezintă tocmai posibilitatea iniţială pe suprafaţă a 
primului deceniu. În principiu POSSi se va menţine 
constantă începând din deceniul I şi până în ultimul 
deceniu corespunzător la SDp minimă;

 » adoptarea ca posibilitate iniţială a valorii minime 
dintre valorile SDp calculate, determină realizarea 
continuităţii procesului de recoltare pe suprafaţă, pe 
durata ciclului de producţie, cu tendinţă crescătoare, 
până la atingerea stării de normalitate;

În exemplul din tabelul 19, POSSi = 23.3 ha, nivel care se 
va menţine primii 30 ani, ulterior va înregistra o creşte 
treptată, pentru a atinge în ultimul deceniu al ciclului o 
valoare egală cu SDN. Analizând figura 3 comparativ cu 
figura 4, se constată că, pentru echilibrarea primelor 3 
suprafeţe decenale, plusul de suprafaţă existent în PD I 
va fi transferat mai întâi în PD II, iar ulterior micul sur-
plus creat în PD II a fost trecut în PD III, obţinându-se 
în final echilibrarea celor 3 suprafeţe decenale.
d) Maximizarea posibilităţii decenale pe suprafaţă:
 » dacă până acum s-a prezentat varianta de a se nor-

maliza suprafeţele decenale numai prin sacrificii de 
exploatabilitate în plus, în anumite cazuri bine jus-

tificate se poate simula o normalizare mai rapidă a 
structurii pe suprafeţe decenale, aceasta fără a re-
curge la sacrificii de exploatabilitate în minus 
şi fără să se depăşească SDN. Asemenea cazuri 
sunt următoarele:

 » nu sunt probleme cu frecvenţa fructificaţiilor şi cu 
instalarea şi dezvoltarea seminţişurilor în arboretele 
care constituie fondul productiv;

 » când suprafaţa decenală în rând (SDr I) este consti-
tuită exclusiv sau majoritar din arborete fragile din 
punct de vedere al stabilităţii (îmbătrânite excesiv 

– care se depreciază calitativ şi îşi reduc capacitatea 
de fructificaţie în mod accelerat, cu vitalitate redu-
să, afectate de factori de stres cu intensitate mode-
rată dar cu tendinţă continuă în timp ş.a.), sau care 
au seminţiş utilizabil instalat abundent şi în pericol 
iminent de a fi compromis prin umbrire şi / sau îmbă-
trânire (prioritate maximă având arboretele de cver-
cinee sau cele situate în condiţii staţionale dificile);

 » această maximizare a posibilităţii pe suprafaţă nu 
este posibilă în orice conjunctură. Se poate realiza 
numai atunci când în ultimul deceniu al intervalului 
pentru care s-a determinat SDp minimă există arbo-
rete în care se urmăreşte regenerarea naturală din 
sămânţă, care au PRM > 10 ani şi care ating calitatea 
de a fi exploatabile tocmai în deceniul respectiv (deci 
practic încă nu s-au început în ele tăierile de regene-
rare). Se disting 2 cazuri:

d.1) cazul arboretelor cu PRG = 20 ani. Pentru aceste 
arborete se vor modifica suprafeţele distribuite în pri-
mul deceniu al perioadei de regenerare şi în următorul, 
de la rapoartele de 1/2 şi 1/2, la 2/3 şi 1/3 (adică se vor 
executa 2 tăieri în primul deceniu al PRG şi o singură 
tăiere în deceniul 2). Pentru a nu repeta calculul, în ca-
zul în care suprafaţa decenală medie minimă recalcu-
lată va corespunde unui alt interval decenal decât SDp 
minimă iniţială, este mai uşor ca de la început pentru 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

66

toate subparcelele cu PRG = 20 ani, cu excepţia celor 
exploatabile din primul deceniu al ciclului de producţie 
pentru care realitatea din teren este contrară acestui lu-
cru, să se distribuie 2/3 din suprafaţă în primul deceniu 
al perioadei de regenerare şi 1/3 din suprafaţă în cel de 
al doilea (justificarea fiind că valoarea obţinută pentru 
SDm minimă nu va fi influenţată în acest fel);
d.2) cazul arboretelor cu PRG = 30 ani. Această simula-
re se recomandă numai în situaţiile în care se conside-
ră justificat să se facă „sacrificii de structură” în unele 
arborete (deci în loc de structuri relativ – pluriene să 
se obţină structuri relativ – echiene), în beneficiul unei 
normalizări mai rapide a structurii fondului de produc-
ţie pe perioade decenale şi totodată dacă nu există con-
strângeri de ordin funcţional (adică arboretele pentru 
care se aplică să facă parte din grupa a II-a funcţională). 
Astfel se va scurta PRG a acestor arborete de la 30 ani 
la 20 ani şi ulterior se poate realiza chiar o planificare a 

tăierilor similar celor prezentate la punctul d.1).
 » la final se calculează valorile suprafeţei decenale ma-

ximizate medii (SDm), similar ca pentru SDp (dar lu-
ând în calcul nu suprafeţele folosite la determinarea 
valorilor SDr, ci noile suprafeţe obţinute prin opera-
ţiunea de maximizare – SDrm), iar minima dintre 
valorile astfel determinate va reprezenta tocmai posi-
bilitatea pe suprafaţă maximizată a primului deceniu 
(POSSm).

În exemplul din tabelul 19, SDp minimă = SDp I-III, 
deci ultimul deceniu al intervalului pentru care s-a de-
terminat SDp minimă este deceniul III. Pentru că u.a. 4 
ajunge la exploatabilitate în deceniul respectiv şi toto-
dată are PRG = 20 ani, va a fi repartizată 2/3 din supra-
faţa sa în SDrm III şi numai 1/3 în SDrm IV. Vom obţine 
astfel următoarele suprafeţe decenale maximizate me-
dii (SDm):

Tab. 20. Obţinerea suprafeţelor decenale maximizate medii (SDm)

Vârsta medie a exploatabilităţii = 99 ani
Ciclul de producţie = 100 ani

U.a.
Supra-

faţa 
(ha)

TA 
(ani)

TE1 
(ani)

TE2 
(ani)

PRG1 
(ani)

PRM 
(ani)

PRG2 
(ani)

Consis-
tenţă 

arboret

Acope-
rire se-
minţiş

Perioadele decenale ale ciclului: (ha) În afara 
ciclului

(ha)
PD 

I
PD 
II

PD 
III

PD 
IV

PD 
V

PD 
VI

PD 
VII

PD 
VIII

PD 
IX

PD 
X

1 40 100 100 20 10 0.5 0.5 20 20
2 20 70 70 10 20 20
3 10 90 100 10 10
4 40 80 100 20 26.7 13.3
5 40 70 100 20 20 20
6 60 60 100 30 20 20 20
7 40 50 100 20 20 20
8 40 40 100 20 20 20
9 40 30 100 20 20 20

10 40 20 100 20 20 20
11 40 10 110 20 40
12 10 0 90 10 10
Tot. 420 400 40

SDrm 40 10 26.7 33.3 40 40 60 60 40 50 40
SDN 40
SDp 40.0 25.0 23.3 27.5 30.0 31.7 35.7 38.8 38.9 40.0

SDm*

40.0
25.0

25.6
27.5

30.0
31.7

35.7
38.8

38.9
40.0

*pentru că arboretul din PD II (u.a. 3) are PRG = 10 ani, 
nu există nicio variantă (potrivit raţionamentului ex-
pus) să se obţină o altă SDm minimă, deci este inutil să 
se intervină şi asupra altor arborete.
Reprezentarea grafică a suprafeţelor decenale maximi-
zate medii este prezentată în figura 5.

Fig. 5. Suprafeţele decenale maximizate medii (SDm)
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Comparând figura 5 cu figura 4, se constată că inter-
valul decenal pentru care se înregistrează posibilitatea 
minimă devine I-II (din I-III), iar posibilitatea pe supra-
faţă creşte de la 23.3 ha la 25.0 ha. Practic nu se produce 
niciun exces în procesul de recoltare, doar se valorifică 
mai bine o conjunctură favorabilă.
e) Analiza feed-back a tratamentelor şi a lucrări-
lor de regenerare aplicate:
 » pentru ca metoda să aibă şi un caracter de control 

asupra aplicării tratamentelor şi lucrărilor de regene-
rare, se impune ca posibilitatea pe suprafaţă obţinută 
să fie diminuată cu suprafaţa considerată neregene-
rată (SNR) în urma aplicării tratamentelor din dece-
niul anterior. Aceasta se realizează în felul următor:
 » se verifică subparcelele din clasa de regenerare. 

Cele rezultate în urma unor tratamente care urmă-
reau regenerarea naturală din sămânţă, din tăieri 
rase mai vechi de 2 ani,sau din tăieri în crâng an-
terioare ultimului repaus vegetativ (tăiate înainte 
de toamna ultimului an al perioadei de amenajare 
expirate) sunt considerate suprafeţe neregenerate. 
La fel şi suprafeţele de cel puţin 0.5 ha de pe care 
masa lemnoasă s-a extras integral, de cel puţin 2 
ani, prin tăieri accidentale;

 » se verifică arboretele cu vârsta de până la 10 ani. 
Dacă au consistenţa sub valoarea de referinţă 0.7 
şi sunt rezultatul aplicării unor tratamente cu re-
generare naturală din sămânţă, suprafaţa totală 
înmulţită cu diferenţa dintre 0.7 şi consistenţa 
respectivelor arborete se consideră suprafaţă ne-
regenerată;

 » se verifică arboretele în care tratamentele cu re-
generare naturală din sămânţă sunt în curs de 
aplicare, prin însumarea consistenţei arboretului 
cu acoperirea realizată de seminţişul utilizabil. 
Dacă suma este mai mică de 0.7, suprafaţa totală 
înmulţită cu diferenţa dintre 0.7 şi suma obţinută 
se consideră suprafaţă neregenerată.

 » însumând suprafeţele neregenerate de la toate u.a. 
rezultă suprafaţa totală cu care se va diminua POSSm 
(sau POSSi atunci când nu se recurge la maximizarea 
posibilităţii).

POSSr = POSSm (sau POSSi) – SNR    (7)
unde: 
snrireprezintă suprafaţa considerată neregenerată din 
subparcela i;
POSSr reprezintă posibilitatea pe suprafaţă revizuită a 
primului deceniu.
În exemplul prezentat în tabelul 20, dacă subparcela nu-
mărul 1 pentru consistenţa arboretului de 0.5 ar avea o 
acoperire a seminţişul de numai 0.1, prin însumare s-ar 
obţine 0.6, valoare mai mică decât valoarea de referinţă 
(0.7) cu 0.1. Suprafaţa arboretului fiind de 40 ha, rezul-

3 urgenţele de regenerare aşa cum sunt definite în normele tehnice de amenajarea pădurilor ediţia 1986, cele mai folosite în practică.

tă că SNR = snr1 = 4 ha, în consecinţă posibilitatea pe 
suprafaţă se va diminua de la 25 la 21 ha.
f) Evaluarea unor cazuri excepţionale.
 » arboretele încadrate în urgenţa I de regenerare3 este 

obligatoriu să fie exploatate în primii 10 ani;
 » totuşi pe lângă arboretele din urgenţa I, pot exista şi 

arborete din urgenţa a doua sau chiar a treia în care 
este obligatoriu să se execute tăieri în primii 10 ani 
(arborete care au consistenţă subnormală sau care au 
vârsta exploatabilităţii depăşită cu mai mult de 30 
ani; în ambele cazuri dacă este vorba de arborete cu 
vitalitate redusă şi / sau seminţiş utilizabil foarte 
răspândit şi dezvoltat);

 » suma suprafeţelor care trebuie neapărat parcurse cu 
tăieri în primul deceniu, corespunzătoare tuturor 
acestor arborete reprezintă posibilitatea după stare 
şi urgenţă (POSSs), care de asemenea nu poate fi mai 
mică decât posibilitatea decenală finală pe suprafaţă 
pentru deceniul I (POSSf_I).

g) Stabilirea posibilităţii decenale finale pe su-
prafaţă pentru deceniul I (POSSf_I):
 » comparând POSSs cu POSSr, valoarea maximă din-

tre cele două reprezintă tocmai POSSf_I. În principiu, 
este recomandabil ca POSSs să nu fie mai mare cu 
mai mult de 10 % decât POSSr.

h) Determinarea posibilităţii anuale pe volum 
(POSV):
În funcţie de ponderea suprafeţelor din grupa I funcţi-
onală şi de starea arboretelor, se propun două abordări:
h.1) cazul subunităţilor de gospodărire care au peste 75 
% din suprafaţă inclusă în grupa I funcţională şi / sau 
la care POSSs = POSSf_I. În acest caz prevalente sunt 
funcţiile ecoprotective, sau starea arboretelor şi nu este 
necesar să se realizeze şi un control al continuităţii po-
sibilităţii pe volum.
 » se pot distinge 3 situaţii:

h.1.1) dacă POSSs > POSSr, rezultă că POSSf_I = POSSs, 
deci exact arboretele care constituie POSSs vor fi luate 
în calcul la determinarea POSV;
h.1.2) dacă POSSs < POSSr şi POSSr = SDm I, rezultă că 
POSSf_I = SDm I, deci exact arboretele care constituie 
SDm I vor fi luate în calcul la determinarea POSV;
h.1.3) dacă POSSs < POSSr şi POSSr < SDm I, rezultă 
că şi POSSf_I < SDm I. În consecinţă se completează 
POSSf_I, din aproape în aproape, cu suprafeţe eligibile 
ale arboretelor care fac parte din SDm I (potrivit crite-
riilor expuse anterior), respectând următoare ordine a 
priorităţilor:
 » suprafeţele ale arboretelor care constituie POSSs;
 » suprafeţe ale arboretelor cu vârsta mai mare decât 

jumătatea vârstei exploatabilităţii normale şi care au 
consistenţă 0.4 – 0.6 (chiar şi dacă au consistenţa 0.7 
dar numai dacă s-au început în ele tăierile de rege-
nerare), neincluse în POSSs (în ordinea crescătoare a 
consistenţelor);
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 » suprafeţe ale arboretelor care trebuie substituite sau 
refăcute (arborete total derivate, subproductive, din 
specii alohtone), neincluse în POSSs (în ordinea cres-
cătoare a diferenţelor dintre TE – TA);

 » suprafeţe ale arboretelor echiene şi relativ – echie-
ne, care au consistenţă mai mare de 0.7, neincluse în 
POSSs (în ordinea crescătoare a diferenţelor dintre 
TE – TA);

 » suprafeţe ale arboretelor relativ – pluriene şi plurie-
ne, care au consistenţă mai mare de 0.7, neincluse în 
POSSs (în ordinea crescătoare a diferenţelor dintre 
TE – TA).

 » în cazul în care, suma suprafeţelor corespunzătoa-
re subparcelelor selectate nu se închide exact peste 
valoarea POSSf_I, depăşind această valoare cu mai 
mult de 1 %, pentru una dintre subparcelele incluse 
în ultima prioritate a urgenţelor va fi luată în calcul 
numai cu o cotă parte din suprafaţă, astfel încât tota-
lul să se apropie cât mai mult de POSSf_I:

 » ulterior se aplică formula de calcul următoare şi se 
obţine posibilitatea anuală pe volum:

unde, pentru arboretele incluse în POSSf_I:
VOL_I10 = volumul arboretelor cu PRM = 10 ani, plus 5 
creşteri anuale;
VOL_I20_2/3 = volumul arboretelor cu PRM = 20 ani, în 
care se fac 2 tăieri în deceniul I şi o tăiere în deceniul II, 
plus 5 creşteri anuale;
VOL_I20_1/2 = volumul arboretelor cu PRM = 20 ani, în 
care se face o tăiere în deceniul I şi o tăiere în deceniul 
II, plus 5 creşteri anuale;
VOL_I20_1/3 = volumul arboretelor cu PRM = 20 ani, în 
care se face o tăiere în deceniul I şi 2 tăieri în deceniul II, 
plus 5 creşteri anuale;
VOL_I30 = volumul arboretelor cu PRM = 30 ani, plus 5 
creşteri anuale;
VOL_Ij = volumul arboretelor cu PRM = j ani, plus 5 
creşteri anuale;
dj = numărul deceniilor perioadei de regenerare j.
 
h.2) cazul subunităţilor de gospodărire care au sub 75 
% din suprafaţă inclusă în grupa I funcţională şi la care 
POSSs < POSSf_I. În acest caz este importantă şi func-
ţia de producţie şi este necesar să se realizeze şi un con-
trol al continuităţii posibilităţii pe volum. Prognozarea 
unor posibilităţi pentru perioade viitoare de peste 30 
ani nu este considerată relevantă, din cauza elemente-
lor luate în calcul care devin, în timp, din ce în ce mai 
nesigure, mai ales în arboretele în care se mai pot exe-
cuta rărituri. În plus pentru arboretele exploatabile in-
ventariate se lucrează cu densitatea, în timp ce pentru 

restul arboretelor se ia în considerare indicele de acope-
rire;
 » posibilitatea pe volum potenţială pentru deceniul I 

(POSVp_I) se determină cu formula (8);
 » pentru deceniile II şi III, mai întâi trebuie determina-

tă posibilitatea decenală pe suprafaţă. Se pot întâlni 
următoarele cazuri:

h.2.1) POSSf_I = minima dintre valorile (SDm I-III, 
SDm I-IV, …..… SDm I-r/10), în acest caz, posibilităţile 
finale pe suprafaţă pentru deceniile II (POSSf_II) şi III 
(POSSf_III) vor fi egale cu POSSf_I;
h.2.2) POSSf_I = minima dintre valorile SDm I şi SDm 
I-II, în acest caz este necesar să se recalculeze suprafeţe-
le medii (SD2) pentru deceniile din ciclu rămase, exclu-
zându-se din calcul POSSf_I, cu următoarea relaţie de 
calcul, similară formulei (5):

 » minima dintre valorile SD2 astfel determinate repre-
zintă tocmai posibilitatea pe suprafaţă a deceniului 
II (POSSf_II);

 – pentru deceniul III:
 » în varianta în care SD2 II > POSSf_II posibilitatea pe 

suprafaţă a deceniului III (POSSf_III) va fi egală cu 
POSSf_II;

 » în varianta în care SD2 II = POSSf_II, trebuie recalcu-
late suprafeţele medii (SD3) pentru deceniile din ciclu 
rămase, excluzându-se din calcul şi POSSf_II, cu ur-
mătoarea formulă:

 » minima dintre valorile SD3 astfel determinate repre-
zintă tocmai posibilitatea pe suprafaţă a deceniului 
III (POSSf_III);

 » se nominalizează subparcelele care să intre în consti-
tuirea POSSf_II şi POSSf_III. Pentru POSSf_II, dacă 
este cazul, se completează suprafaţa rămasă neaco-
perită de subparcelele care fac parte din POSSf_I şi 
care potrivit perioadei de regenerare se regăsesc şi 
în deceniul II. Pentru POSSf_III, dacă este cazul, se 
completează suprafaţa rămasă neacoperită de sub-
parcelele care fac parte din POSSf_I şi POSSf_II şi 
care potrivit perioadei de regenerare se regăsesc şi în 
deceniul III. Alegerea arboretelor se va face în ordi-
nea urgenţelor prezentare la punctul h.1.3);

 » posibilitatea anuală pe volum potenţială pentru de-
ceniul II (POSVp_II) se obţine cu relaţia:
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unde:
VOL_I20_2/3, VOL_I20_1/2, VOL_I20_1/3, VOL_I30, VOL_Ij şi 
dj îşi păstrează semnificaţia de la formula (8), cu dife-
renţa că pentru determinarea POSVp_II se au în vedere 
10 creşteri curente;
VOL_II10 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere în-
cepând din deceniul II, cu PRG = 10 ani, plus 10 creşteri 
anuale;
VOL_II20_2/3 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere 
începând din deceniul II, cu PRG = 20 ani, în care se fac 
2 tăieri în deceniul II şi o tăiere în deceniul III, plus 10 
creşteri anuale;
VOL_II20_1/2 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere 
începând din deceniul II, cu PRG = 20 ani, în care se face 
o tăiere în deceniul II şi o tăiere în deceniul III, plus 10 
creşteri anuale;
VOL_II20_1/3 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere 
începând din deceniul II, cu PRG = 20 ani, în care se face 
o tăiere în deceniul II şi 2 tăieri în deceniul III, plus 10 
creşteri anuale;
VOL_II30 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere în-
cepând din deceniul II, cu PRG = 30 ani, plus 10 creşteri 
anuale;
VOL_IIk = volumul arboretelor prevăzute la tăiere în-
cepând din deceniul II, cu PRG = k ani, plus 10 creşteri 
anuale;
dk = numărul deceniilor perioadei de regenerare k.
 » posibilitatea anuală pe volum potenţială pentru de-

ceniul III (POSVp_III) se obţine cu relaţia:

unde: 
VOL_I30, VOL_Ij, dj, VOL_II20_2/3, VOL_II20_1/2, VOL_
II20_1/3, VOL_II30, VOL_IIk şi dk îşi păstrează semnificaţia 
de la formulele anterioare, cu diferenţa că pentru deter-
minarea POSVp_III se au în vedere 15 creşteri curente;

VOL_III10 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere în-
cepând din deceniul III, cu PRM = 10 ani, plus 15 creş-
teri anuale;
VOL_III20_2/3 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere 
începând din deceniul III cu PRM = 20 ani, în care se fac 
2 tăieri în deceniul III şi o tăiere în deceniul IV, plus 15 
creşteri anuale;
VOL_III20_1/2 = volumul arboretelor prevăzute la tăie-
re începând din deceniul III, cu PRM = 20 ani, în care 
se face o tăiere în deceniul III şi o tăiere în deceniul IV, 
plus 15 creşteri anuale;
VOL_III20_1/3 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere 
începând din deceniul III, cu PRM = 20 ani, în care se 
face o tăiere în deceniul III şi 2 tăieri în deceniul IV, plus 
15 creşteri anuale;
VOL_III30 = volumul arboretelor prevăzute la tăiere în-
cepând din deceniul III, cu PRM = 30 ani, plus 15 creş-
teri anuale;
VOL_IIIh = volumul arboretelor prevăzute la tăiere în-
cepând din deceniul III, cu PRM = h ani, plus 15 creşteri 
anuale;
dh = numărul deceniilor perioadei de regenerare h.
În mod normal pentru determinarea POSVp_II şi 
POSVp_III ar trebui luate în calcul 15 şi respectiv 25 
creşteri, dar pentru că, la vârste apropiate de vârsta ex-
ploatabilităţii arboretelor de codru regulat, creşterile 
înregistrează o tendinţă descrescătoare de la an la an şi 
în plus pentru că este vorba de creşteri ale arboretului 
total, nu ale arboretului principal (deci o parte din creş-
teri nu acumulează în arboret datorită tăierilor de igie-
nă şi / sau pierderilor prin eliminare naturală), se con-
sideră justificat să se folosească pentru calcule doar 10 
şi respectiv 15 creşteri. În acest fel se adoptă şi o marjă 
de siguranţă, avându-se în vedere că determinarea creş-
terilor nu se face în mod direct, ci acestea sunt obţinute 
în mod indirect, prin intermediul ecuaţiilor de regresie 
implementate în tabelele de producţie.
 » pentru definitivarea posibilității anuale pe volum 

a primului deceniu, cu asigurarea continuității pe 
o durată de 30 ani, se compară cele trei posibilități 
potențiale obținute (POSVp_I, POSVp_II şi POSVp_
III). Dacă POSVp_I este valoarea minimă dintre cele 
3, atunci posibilitatea finală pe volum a deceniului 
în rând (POSVf_I) va fi egală cu POSVp_I. Dacă nu, 
POSVf_I va egală cu minima dintre valorile:

 » controlul continuității posibilității pe volum este 
strâns legat de ponderea arboretelor inventariate. 
Dacă numai arboretele care constituie POSSf_I sunt 
inventariate, iar suprafața acestora nu acoperă şi 
POSSf_II şi POSSf_III pe cel puţin 75 %, chiar dacă 
POSVp_I este mai mare decât POSVp_II şi POSVp_
III, dar nu cu mai mult de 10 %, recomandabil este 
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ca POSVf_I să fie egală cu POSVp_I. În cazul în care 
doar POSSf_III nu este acoperită cel puţin 75 % de 
arborete inventariate, chiar dacă atât POSVp_I cât 
şi   sunt mai mari decât POSVp_III, 

dar nu cu mai mult de 10 %, se recomandă ca POSVf_I 
să fie egală cu minima dintre valorile POSVp_I şi 

Un exemplu simplificat de determinare a posibilității pe 
volum este prezentat în tabelul următor:

Tab. 21. Determinarea posibilității anuale pe volum (POSVf_I)

TA – 
TE 

(ani)

Supra-
faţa 
u.a. 
(ha)

PRM 
(ani)

Repar-
tizare 
tăieri 
în de-

ceniile 
PRM

Volu-
mul 
(m3)

5 
creş-
teri 

(m3 / 
an)

PD I PD II PD III

Supra-
faţa 
(ha)

Volum + 5 creşteri, pentru 
număr de tăieri în deceniu / 

număr de tăieri în total:
Supra-

faţa 
(ha)

Volum + 10 creşteri, pentru 
număr de tăieri în deceniu / 

număr de tăieri în total:
Supra-

faţa 
(ha)

Volum + 15 creşteri, pentru 
număr de tăieri în deceniu / 

număr de tăieri în total:
1/1 
(m3)

2/3 
(m3)

1/2 
(m3)

1/3 
(m3)

1/1 
(m3)

2/3 
(m3)

1/2 
(m3)

1/3 
(m3)

1/1 
(m3)

2/3 
(m3)

1/2 
(m3)

1/3 
(m3)

-5 30 30 1+1+1 13500 450 10 13950 10 14400 10 14850
0 30 20 2+1 12000 600 20 12600 10 13200
0 10 10 1 4000 200 10 4200
5 20 20 1+1 7000 500 10 7500 10 8000

10 30 20 2+1 10500 900 20 12300 10 13200
20 10 10 1 3000 300 10 3900
25 20 10 1 6000 700 20 8100

Total 150 - - 56000 3650 50 4200 12600 7500 13950 50 12300 8000 27600 50 12000 28050
POSVp 2100 2140 2135

2120

2125

POSVf_I 2100

În final, se face precizarea că unele dintre cele 8 etape 
prezentate anterior pot fi comasate între ele (mai ales în 
cazul unui calcul electronic), prezentarea lor separată 
fiind făcută doar pentru a fi mai ușor înțelese.

4. Concluzii
În contextul actual al schimbărilor climatice şi al 
potențării funcțiilor ecoprotective ale pădurilor, 
existența unei metode de amenajare, pentru codru 
regulat, care să urmărească normalizarea structurii 
fondului productiv din punct de vedere al suprafeței 
claselor de vârstă sau al suprafețelor periodice, poate fi 
considerată un deziderat important al unei silviculturi 
responsabile.
În momentul de față în practica amenajării pădurilor 
din România, pentru pădurile de codru regulat, se folo-
sesc pe scară largă doar două metode de amenajare, re-
spectiv metoda creșterii indicatoare şi metoda claselor 
de vârstă, dintre care doar prima oferă rezultate credi-
bile. Deşi principiile metodei claselor de vârstă au fost 
definite cu mult timp în urmă, ele își păstrează nealte-
rată valoarea şi în momentul de față.
Pentru remedierea eficiențelor variantei metodei clase-
lor de vârstă, propusă de normele tehnice de amenaja-
rea pădurilor aflate în vigoare, a fost elaborată o nouă 
variantă, denumită metoda suprafețelor decenale, care 
propune următoarele îmbunătățiri:
 » includerea controlului şi normalizării „suprafeței 

descoperite” între obiectivele principale ale metodei;
 » trecerea la analiza structurii pe perioade de 10 ani, 

egale cu perioada de amenajare;
 » includerea în fiecare perioadă, din fiecare subparcelă, 

doar a suprafeței echivalente perioadei de regenerare 
şi numărului de tăieri de aplicat în acea perioadă;

 » pentru arboretele cu tăieri de regenerare în curs de 
aplicare, încadrarea în prima sau primele perioade 
doar a echivalentului de suprafață rămasă neparcur-
să şi transferul echivalentului suprafeței parcurse la 
sfârșitul ciclului de producție;

 » pentru arboretele care se exploatează de mai multe 
ori pe durata ciclului de producție, luarea în calcul în 
mod repetat a suprafeței în cauză;

 » exceptarea din calcul a suprafeței arboretelor care nu 
ajung să fie recoltate niciodată pe durata ciclului;

 » includerea în calcul şi a clasei de regenerare;
 » descrierea unei modalități de maximizare a 

posibilității pe suprafață, prin redistribuirea numă-
rului de tăieri pe durata perioadei de regenerare şi / 
sau scurtarea perioadei de regenerare;

 » controlul asupra calității tratamentelor şi lucrărilor 
de regenerare aplicate anterior;

 » definirea unor formule de calcul viabile pentru deter-
minarea posibilității pe volum.

Deşi, la o primă vedere, metoda pare a avea un grad ridicat 
de complexitate, în realitate nu este chiar aşa, aparența 
fiind rezultatul încercării de a oferi soluții pentru cât 
mai multe situații posibil a fi întâlnite în practică. Me-
toda nu propune relații de calcul sofisticate, în schimb 
induce o schimbare de paradigmă asupra percepției 
modelului structurii pădurii normale pe suprafețe pe-
riodice. Metoda este destul de ușor de implementat în 
practică, mai ales că bazele de date ale amenajamentelor 
silvice sunt accesibile şi în format Excel, iar noțiunile şi 
termenii utilizați sunt familiare inginerilor proiectanți 
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din amenajarea pădurilor. Nici elaborarea unui program 
de calcul, pentru parcurgerea majorității etapelor nece-
sare pentru obținerea posibilității, nu este dificilă.
Metoda suprafețelor decenale poate reprezenta soluția 
pentru una dintre provocările ridicate de elaborarea 
unui nou normativ tehnic de amenajarea pădurilor. Este 
păcat că, momentan normele tehnice nu oferă, pentru 
codru regulat, şi o metodă credibilă de amenajare axată 
pe suprafețe, complementară cu metoda „creșterii indi-
catoare”, la care accentul se pune pe volume şi creșteri.
În încheiere merită subliniat că metoda suprafețelor de-
cenale se poate folosi cu real succes, cu unele ajustări 
minore, şi la subunităţile de producție de codru cvasi-
grădinărit, pentru care normele tehnice aflate în vigoa-
re nu propun o metodă de determinare a posibilității 
suficient de bine fundamentată.
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Abstract
The principles of yield regulation method by age classes in a new light – decennial areas method
At the moment, in the practice of Romanians forest management planning, one of the two yield regulation 
methods almost exclusively used, for determination of regular high forests prescribed yield, is the yield 
regulation method by age classes. Unfortunately, the variant of the method recommended by the in use forest 
management planning technical normatives does not provide credible results. Starting from the critical 
analysis of the method from normatives, is proposed a significantly improved variant, named decennial areas 
method. This one brought the following main originality elements: including control and normalizing of the 
“uncovered area” between the objectives of the method; transition to structure analysis for periods of 10 years; 
inclusion in each period, for each forest subcompartment, only the equivalent area to the regeneration period 
and number of cuts to be applied at that period; for stands with regeneration cuts under implementation, 
inclusion in the first period or periods just the equivalent of the area which were not executed cuts and transfer 
of the equivalent of the area which were executed cuts at the end of the rotation; for stands that are exploited 
several times during the rotation, taking repeatedly account of the concerned areas; exemption of calculation 
of the area of the stands which can never been harvested during the rotation; also including the regeneration 
class in calculation; description of ways to maximizing the yield regulation by area; control over the quality of 
silvicultural systems and regeneration works previously applied; definition of viable calculation formulas to 
determine the prescribed yield by volume. In this way, is made available for practitioners a useful tool booth to 
determine the final yield and to ensure the continuity of ecoprotective and mediogenic forest functions, whose 
global importance knew a continuous increase, especially in the context of projected future climate changes. 
The applicability of the yield regulation method by decennial areas are high, it can also be used for group 
selection system yield management subunits.
Keywords: yield regulation methods, prescribed yield, yield regulation method by age classes, yield regulation 
method by decennial areas.
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Flora

PLANTE CONSERVATE ÎN HERBARUL  
„ALEXANDRU BELDIE”: GENUL SORBUS

RALUCA-ELENA ENESCU, VLAD EMIL CRIȘAN

1. Introducere
În cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Silvicultură „Marin Drăcea” din București se găsește 
o colecție impresionantă de plante reunite într-un her-
bar denumit Herbarul „Alexandru Beldie”. Herbarul 
este organizat întru-un număr de 600 de sertare, iar 
întreaga colecție de plante, păstrată în mapele originale 
și înscrisă în Index Herbariorum, însumează aproxima-
tiv 60.000 de planșe (Vasile et al. 2017). Plantele provin 
atât în urma unor donații din partea unor colecționari 

particulari, cât și în urma unor schimburi realizate cu 
alte herbare din străinătate.

2. Material și metodă
Materialul cercetat este prezentat de un număr de 255 
de planșe, organizate în două sertare care aparțin genu-
lui Sorbus. Datele înscrise pe toate cele 255 de planșe au 
fost organizate într-o bază de date și stratificate după 
specie, anul recoltării, locul recoltării, persoana care a 
recoltat planta. Un extras din baza de date este redat în 
cele ce urmează (tabelul 1).

Tabelul 1: Inventarul genului Sorbus (extras din baza de date)

Nr. 
sertar

Nr. 
planşă

Herbar/
Colecţie botanică/

Instituţie
Numele speciei Data colec-

tării Locul colectării Colectat/
Determinată de:

Grad de 
conserva-

re (1..4)

77 2 ICEF, Institutul de Cercetări şi 
Experimentație Forestieră

Sorbus latifolia (Lam.) 
Pers 1935.05.21 Vf. Ciorici, Băile Her-

culane S. Paşcovschi 1

77 15 Herbarul Politehnicii Bucureşti, Faculta-
tea de Silvicultură

Sorbus aria (cu fructe 
mature) 1943.10.08 Grădina Botanică 

Bucureşti L. Alexandrescu 1

77 41 Museum Botanicum Universitis Cluj Sorbus borbasii Jav. 1922.05.29 Crucea albă, Domo-
gled G. Bujorean 1

77 42 Museum Botanicum Universitis Cluj Sorbus borbasii Jav. 1920.05.20 Vf. Șuşcului, Domogled Al. Borza 1
77 63 Herbarul Institutului de Cercetări Silvice Sorbus aucuparia L. 1953.09.13 Măgura Odobeşti V. Leandru 2
78 9 Flora Romaniae Exsiccata Sorbus dacica Borb. 1936.09.06 Cluj, Cheia Turzii E.J. Nyárády 1

78 37 ICEF Sorbus cretica (Lindl) 
Fritsh var. hungarica 1957.07.25 M-tele Zăganu Șt. Purcelean 1

78 47 Herbarul Institutului de Cercetări Silvice Sorbus domestica L. 1973.04.13 Topoloveni C. Bădiu 1

78 111 ICEF
Sorbus mougeotii 

S.W&Godr.var. typica 
Beck

1943.08.11 Valea Beuşnița, O.S. 
Sasca, Caraş S. Paşcovschi 1

78 116 Herbarul Școalei Politehnice Bucureşti Sorbus torminalis L. var. 
mollis 1937.08.31 Distr. Durostor Badea, Cretzoiu, Ne-

uwirth, Paşcovschi 2

3. Rezultate și discuții
Genul Sorbus face parte din Ordinul Rosales, familia Ro-
saceae, subfamilia Maloideae. Este un gen care cuprinde 
atât specii arborescente, cât și specii arbustive, frunzele 
sunt alterne simple sau imparipenat – compuse, cu flo-
rile grupate în corimbe cu înveliș floral pe tipul cinci și 
stamine galbene, iar fructele sunt drupe false (Șofletea 
& Curtu 2007). Cele mai multe subspecii ale genului 
Sorbus au fost descrise doar pe baza caracterelor frun-
zelor (Clapham et al. 1989). Speciile care se regăsesc în 
cadrul herbarului se vor descrie în cele ce urmează.
Sorbus aria L. – frunzele sunt verzi în primăvară, ver-

de închis în timpul verii și galbene toamna. Acestea 
sunt alternante, întregi, rotunde, rotunde – ovale sau 
ovoid-ovale cu dimensiunile de 5-10 cm lungime și 3-6 
cm lățime, la vârf acute sau obtuze, pe partea superi-
oară sunt pubescente numai de-a lungul nervurii prin-
cipale, iar pe dos sunt albe și tomentoase. Florile sunt 
albe sau roz deschis, cu diametrul de 1,5 cm, grupate 
într-un corimb cu diametrul de 5-10 cm.
Sorbus aucuparia L. (scoruș de munte, sorb păsăresc) 

– este un arbore până la 15 (20) m înălțime, cu ramuri 
înguste și coaja cenușie și netedă (Rameau et al. 1989, 
Guendels 1990). Frunzele sunt de 10-25 cm, imparipe-
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nat – compuse, cu 4-5 (9) perechi de foliole (Rameau et 
al. 1989). Foliolele sunt de 2,5-6 (9) cm, alungite, acute 
sau subacute, mai mult sau mai puțin rotunjite la bază, 
adesea cu baza inegală, serate, iar foliola terminală este 
mai mult sau mai puțin egală cu cele laterale (nicioda-
tă mai mare) (Rameau et al. 1989). Fructele sunt poa-
me globuloase, de culoare roșie și persistă în coroană 
până iarna (Șofletea & Curtu 2007). La noi în țară se 
întâlnește foarte frcevent în zona montană, urcând 
până în jnepenișuri (Clinovschi 2005). Fructele conțin 
de regulă 2 semințe de formă sferică sau elipsoidală, 
roșii portocalii, de până la 1,5 cm. Înflorirea are loc în 
mai și durează până la începutul lunii iunie; fructifica-
rea are loc de la mijlocul lunii septembrie până în oc-
tombrie (Stănescu 1979).
Sorbus aucuparia var. lanuginosa (Kit.) Beck – pre-
zintă aceleași caractere cu S. aucuparia cu deosebirea că 
frunzele mature sunt păroase (Șofletea & Curtu 2007) 
și apare în zonele de silvostepă (Oltenia, Dobrogea) (Cli-
novschi 2005).
Sorbus aucuparia var. glabrata (W. et Gr.) C. K. Sch-
neid – încă din tinerețe au frunzele și lujerii glabri, iar 
mugurii mai mult sau mai puțin glabrii (Șofletea & Cur-
tu 2007).
Sorbus austriaca Hedl. – se întâlnește în sudul și sud-
estul Europei din Elveția și Austria până în Croația, 
Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Albania. 
Arealul său include Alpii de Est, Munții Carpați și zone-
le muntoase ale Peninsulei Balcanice. Specia poate atin-
ge înălțimi de până la 20 m și a fost întâlnită până la 
altitudini de 1700 m, unde rămâne de talia unui arbust 
(www.iucnredlist.org).
Sorbus borbasii Jav. – este o specie endemică în su-
dul României (Hurdu et al. 2012). De asemenea, au fost 
raportate exemplare și în nordul Greciei și în Bulga-
ria, dar încă nu a fost confirmată în mod oficial aceas-
tă informație (www.iucnredlist.org). Se consideră că 
această specie este rezultatul hibridării între S. graeca 
și S. aucuparia (Hajrudinović et al. 2015).
Sorbus chamaemespilus (L .) Crantz – este o specie 
nativă din munții din centrul și sudul Europei, din Pi-
rinei, Alpi până în Carpați și Balcani, întâlnindu-se la 
altitudini de peste 2500 m (www.iucnredlist.org). Se 
întâlnește în asociații cu ienupărul, jneapănul, aninul 
de munte și smirdarul (www.iucnredlist.org). Este o 
specie arbustivă de 2-3 m înălțime, cu frunze dispuse 
în spirală, eliptice până la obovate, serate pe margi-
ne, verzi pe ambele fețe, de 3-6 (9) cm lungime (Strid 
1986); florile sunt roz, grupate în corimbe de 3-4 cm în 
diametru, iar fructele sunt alungite, de culoare roșie, 
cu diametrul 10-13 mm (www.iucnredlist.org). Ramu-
rile tinere sunt pubescente la început, apoi devin glabre 
(Strid 1986).
Sorbus cretica (Lindl.) Fritsh – specie întâlnită în 
România, frecvent confundată cu S. aria (Lupe 1945). 
Frunzele sunt eliptice, ovate, obovate până la subro-
tunde, cu vârful mai mult sau mai puțin acuminat, cu 
margine întreagă la bază, iar spre vârf serată. Fructe-

le sunt rotunde, roșii brune, cu lenticele albe rotunde 
(Lupe 1945). În cadrul herbarului s-au recoltat S. cretica 
var.banatica, S. cretica var. hungarica, S. cretica ssp. da-
nubialis. S. c. var. hungarica este un endemism din zona 
vestică a Carpaților de Curbură (Buia 1956, Sennikov & 
Kurtto 2017), iar S.c. var danubialis este nativă în Câm-
pia Panonică și Peninsula Balcanică, întâlnidu-se în 
Ungaria, România și Slovacia (Bojňanský & Fargašová 
2007).
Sorbus dacica Borbas – este o plantă endemică, fiind 
semnalată în Masivul Trascău – Scărița Belioara (Hur-
du et al. 2012). Exemplarele regăsite în cadrul herba-
rului au fost recoltate de către botaniști de prestigiu 
(E.J.Nyárády, C.C. Georgescu, Al. Borza, E. Pop) la Cluj 
în Cheile Turzii, în județul Alba (figura 1), districtul 
Turda (denumire interbelică) și în județul Gorj la Runcu.

Fig.1.Planșă din cadrul herbarului „Al. Beldie” (Sorbus dacica)

Sorbus domestica L. – în Europa specia este conside-
rată o specie rară și amenințată (Brus et al. 2011, Ro-
tach 2003). Această specie are frunzele imparipenate 
cu 13-21 foliole (Enescu et al. 2016). Fructele sunt mari, 
globulare sau ușor alungite, de 2-3 cm în diametru și 
conțin 2-5 semințe (Rotach 2003).
Sorbus graeca Lodd ex. Schauer – este o specie răs-
pândită în Europa Centrală și de Sud (Rivers & Beech 
2016). Este considerată ca fiind nativă în cea mai mare 
a Europei (Albania, Austria, Boznia – Herțegovina, Bul-
garia, Croația, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Unga-
ria, Italia, Malta, Polonia, România, Sicilia, Slovacia, 
Serbia, Turcia, Ucraina), în Caucaz (Armenia, Azerbai-
djan, Georgia), în estul Mediteranei (Cipru, Siria, Li-
ban), dar și părți ale Africii de Nord (Algeria, Maroc) 
(Kovanda 1997). Se întâlnește pe stâncării în etajul sub-
alpin, la atitudini cuprinse între 1200 şi 1500 m (www.
iucnredlist.org).
Sorbus hybrida L. (sinonim S. fennica) – este originară 
din Scandinavia, în Norvegia, estul Suediei și sud – ves-
tul Finlandei și local și în Letonia. Este o specie tetra-
ploidă de origine hibridă între S. aucuparia și S. inter-
media (www.iucnredlist.org). Este un arbore de dimen-
siuni reduse care crește în liziera pădurilor și invadează 
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pajiștile și pășunile abandonate (www.iucnredlist.org).
Sorbus latifolia (Lam.) Pers. (sinonim cu Crataegus 
latifolia Lam.) este un arbore care atinge înălțimi între 
10 și 20 m, frunzele au dimensiuni între 5-10 cm, sunt 
verzi pe fața superioară și cu perișori albi-gri pe spate și 
au câte 6-10 lobi triunghiulari pe fiecare margine (Sell 
1989). Florile sunt grupate în corimbe de aproximativ 8 
cm, cu 5 petale albe – crem și stamine gălbui, înfloresc 
la mijlocul primăverii. Fructele au formă subglobulară, 
gălbui – portocalii, iar toamna devin intens portocalii 
(Sell 1989). În urma analizelor genetice s-a stabilit că 
acestă specie a rezultat în urma hibridării dintre S. aria 
și S. torminalis (Feulner et al. 2013, Zielinski & Vladimi-
rov 2013).
Sorbus mougeotii S. W. & Godr. – are frunzele de 
culoare verde, lucioase, de 6-10 cm lungime și 3-5 cm 
lățime, lobată cu 7-12 lobi pe fiecare parte a frunzei, 
orientați spre vârf și margine serată. Culoarea de toam-
nă este gri-maro. Florile sunt de 10 mm diametru, cu 5 
petale albe și 20 stamine albe-gălbui; ele sunt grupate 
în corimbe cu diametrul de 5-10 cm (Rushforth 1999). 
Este specie nativă în Austria, Franța, Germania, Italia, 
Spania și Elveția și a fost introdusă în Belgia, Cehia, 
Danemarca, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, iar în 
anumite părți ale Scandinaviei este considerată specie 
invazivă (www.iucnredlist.org).
Sorbus paxiana Jáv. – este o specie endemică în Ro-
mânia, prezența ei fiind confirmată în Parcul Național 
Domogled – Valea Cernei, la altitudinea de 410 m (www.
iucnredlist.org). Exemplarul din cadrul herbarului a fost 
recoltat în apropiere de Băile Herculane în anul 1956.
Sorbus semiincisa Borb. – specia este considerată o 
specie vulnerabilă pe Lista Roșie IUCN, fiind întâl-
nită doar în șapte locații din nordul Ungariei (www.
iucnredlist.org). Acestă specie a fost primul taxon (și 
pentru o lungă perioadă singurul) din grupul S. latifolia 
recunoscut în Ungaria (Somlyay & Sennikov 2014).
Sorbus suecica L. – este o specie triplu hibrid între S. 
aucuparia, S. torminalis și S. aria. Specia este nativă în 
nord – vestul Europei însă a fost cultivată și în alte regi-
uni ale continentului (Nelson-Jones et al. 2002).
Sorbus torminalis (L.) Crantz (sorb) – este răspândit 
în sudul, vestul și centrul Europei, are o creștere rapidă 
și temperament de lumină (Dincă & Dincă 2003, Welket 
al. 2016). Este un slab concurent care rareori domină 
pădurile, neîntâlnindu-se niciodată în arborete pure. 
Sorbul este capabil să tolereze gerurile, înghețurile de 
primăvară și seceta din timpul verii (Dincă & Dincă 
1998). Produce un lemn dur și greu, durabil, de valoa-
re economică ridicată (Dincă & Dincă 1996, Welk et al. 
2016). Frunzele sunt simple, lobate, cu margini serate 
sau dentate (Bednorz 2006), verzi închise și au 5-9 lobi 
acuți, este specie hermafrodită, florile sunt albe și gru-
pate în corimbe de 20-30 de flori (Nicolescu et al. 2009). 
Arborele are o durată de viață de aproximativ 100-200 
de ani, putând ajunge și la un maxim de 300-400 ani 
(Nicolescu et al. 2009). Fructele sunt ovoide la globuloa-
se, maro cu pete albe, comestibile, se coc din septembrie 

până în octombrie și conțin până la 4 semințe de culoa-
re maro închis (Orsanic et al. 2009).

Fig. 2. Planșe din cadrul herbarului „Al. Beldie” (Sorbus torminalis)

Sorbus umbellata (Desf.) Fritsh – este o specie nati-
vă din Peninsula Balcanică, România, Crimeea, Cipru, 
Turcia, Siria, Liban, Palestina, Caucaz și Iran (www.
iucnredlist.org). Ramurile tinere sunt albe tomentoase, 
apoi glabrescente și roșu deschis cu lenticele albe; frun-
zele sunt de 4-7 cm lungime, subrombice – ovate, verzi 
deschis pe față și albe tomentoase pe dos, cu 4-7 perechi 
de nervuri (Strid 1986).
Alte specii care se regăsesc conservate în herbar sunt S. 
hostii și S. lanuginose.
Anul de recoltare al plantelor. Plantele conservate 
în herbar au fost colectate între anii 1824 și 1993, adică 
într-un interval de aproape 170 ani. Prima plantă recol-
tată a fost în anul 1824 și este un hibrid – Sorbus aria 
x chamaemespilus. Ultima plantă conservată în cadrul 
herbarului de la București a fost recoltată în anul 1993 
și este din specia Sorbus aria. Cele mai multe plante s-au 
recoltat în intervalul 1930-1939 și anume un număr de 
98 de plante și apoi, între 1940-1949 s-au recoltat 71 
de plante (figura 3). Deci, într-un interval de 20 ani în 
cadrul Herbarului „Al. Beldie” s-au recoltat 159 plante 
care aparțin numai genului Sorbus.

Fig. 3. Perioadele de recoltare ale plantelor din genul Sorbus
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Locul de recoltare al speciilor acestui gen este locali-
zat cu preponderență în țara noastră (figura 4), puține 
exemplare fiind recoltate din afara granițelor. Pentru 
evidențierea cât mai corectă a locațiilor speciilor recol-
tate din România s-a ales o hartă a țării din anul 1938, 
deoarece locațiile trecute pe planșe corespund zonării 
teritoriale de la nivelul acestui an (figura 4). Pe terito-
riul României plantele au fost recoltate cu precădere din 
partea de sud – vest. Județul din care s-au recoltat cele 
mai multe exemplare este Caraș – Severin cu peste 60 
de exemplare, în special din zonele montane cum ar fi: 
Cheile Nerei – Beușnița, Domogled – Valea Cernei, dar 
și din zone mai joase cum ar fi de exemplu, în apropie-
re de Băile Herculane. Speciile recoltate de la altitudini 
mai mari sunt Sorbus aucuparia, S. aria, S. mougeotii, S. 
borbasii, S. cretica, pe când altitudini mai mici s-au co-
lectat exemplare aparținând speciilor S. torminalis, S. 
domestica, S. paxiana. De asemenea, un exemplar de S. 
aria s-a recoltat de la gradina dendrologică din Pădurea 
Gârbovăț. Un al doilea județ tot din partea de sud – vest 
a României din care s-au recoltat o mare parte din plan-
tele acestui gen conservate în herbar este județul Gorj. 
De pe cuprinsul acestui județ s-au recoltat în jur de 30 de 
exemplare, printre care se numără și specia S. umbellata 
ssp. banatica. Alte zone din România de unde s-a recol-
tat un număr semnificativ de plante sunt județul Buzău, 
urmat apoi de regiunea Dobrogei. De pe raza județului 
Buzău s-au recoltat în principal exemplare din speciile 
S. domestica și S. torminalis. Specii ale acestui gen s-au 
recoltat și din pădurile din jurul Bucureștiului și anu-
me din Pădurile Snagov, Cernica, Vadul Anei, Pustnicu 
și de asemenea și din Grădina Botanică București. Din 
afara granițelor (Germania, Austria, Elveția, Ungaria, 
Bulgaria, Anglia) au fost recoltate numai 12 exempla-
re, majoritatea aparținând speciei S. aucuparia, dar și S. 
aria.

Fig. 4. Locul de recoltare al speciilor din genul Sorbus  
pe teritoriul României

Persoanele care au colectat exemplare ale genu-
lui Sorbus sunt botaniști români de prestigiu, dar și 
specialiști din afara țării. Printre botaniștii români se 
numără bine cunoscutul Al. Beldie, urmat apoi de A. 

Borza, E. Pop, Șt. Péterfi, At. Haralamb, P. Cretzoiu,C.C. 
Georgescu, E.J. Nyárády, G. Bujorean, I. Prodan, V. Le-
andru, S. Pașcovschi,Șt. Purcelean. Dintre botaniștii 
stăini îi amintim pe K. Richter, Schatz, J. Montell, Ber-
noulli, W. Rothmaler, J.F. Wolff, E. Wilczek, V. Jirasek, 
S. Javorka.

4. Concluzii
Speciile genului Sorbus numără, în cadrul herbarului 

„Al. Beldie”, 255 de planșe care datează între anii 1824 
și 1993. Cea mai veche plantă, cea din 1824, este un hi-
brid – S. aria x S. chamaemespilus și a fost recoltată în 
Germania (Bavaria). Alături de acest hibrid, următoa-
rele două plante recoltate, în ordine cronologică, sunt S. 
chamaemespilus în 1857 și S. aria în 1858.
Cea mai mare parte a speciilor a fost recoltată de pe te-
ritoriul României, cu precădere din zona de sud-vest a 
țării (județele Caraș-Severin și Gorj), urmată apoi de 
Buzău și regiunea Dobrogei.
Multe dintre speciile conservate în cadrul herbarului 
sunt specii endemice, cu areale foarte restrânse, așa 
cum este S. dacica (endemică în România), S. paxiana 
(endemică în Parcul Național Domogled – Valea Cernei), 
S. borbasii (endemică în sudul României). Pe de altă par-
te, există și specii care acum se regăsesc pe Lista Roșie 
IUCN a plantelor și anume: S. semiincisa (specie vulnera-
bilă), S. domestica (specie amenințată).

Bibliografie
Bojnanský V., Fargašová A., 2007. Atlas of seeds and fruits of Central 

and East-European Flora: The Carpathian Mountains Region. Ed. 
Springer Science & Business Media.

Brus R., Ballian D., Bogunić F., Bobinac M., Idžojtić M., 2011. Leaflet 
morphometric variation of service tree (Sorbus domestica L.) in the 
Balkan Peninsula. Plant Biosystems 145(2): 278-285.

Buia A., 1956. Sorbus L. În Săvulescu T. & Nyárády E.I. (eds.), Flora 
Republicii Populare Romîne, 4: 236–256.

Clinovscki F., 2005. Dendrologie. Ed. Universității Suceava, 296 p.

Dincă L., Dincă M., 1996. Sorbul torminal (Sorbus torminalis Crantz), o 
specie de mare actualitate. Revista de Silvicultură 3:17-19.

Dincă L., Dincă M., 1998. Aspecte privind stațiunile apte pentru cultura 
sorbului de câmpie (Sorbus torminalis Krantz). Revista de Silvicultură (8)2: 16-18.

Dincă L., Dincă M., 2003. Considerations regarding the valuable 
broadleaved species in Romania. Anale ICAS, (46): 315-320.

Enescu C.M., de Rigo D., Houston D., Caudullo G., 2016. Sorbus 
domestica in Europe: distribution, habitat, usage and threats. European 
Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg.

Feulner M., Liede-Schumann S., Meve U., Weig A., Aas G., 2013. 
Genetic structure of three Sorbus latifolia (Lam.) Pers. taxa endemic to 
northern Bavaria. Plant Systematics and Evolution, 299(6): 1065-1074.

Guendels T.V., 1990. Morfologicheskoe Sorbus (Rosaceae). Botanichni 
Zhurnal, 75: 57–61.

Hajrudinović A., Frajman B., Schönswetter P., Silajdžić E., Siljak-
Yakovlev S.. Bogunić F., 2015. Towards a better understanding of 
polyploid Sorbus (Rosaceae) from Bosnia and Herzegovina (Balkan 
Peninsula), including description of a novel, tetraploid apomictic species. 
Botanical Journal of the Linnean Society 178(4): 670-685.

Hurdu B.I., Puşcaş M., Turtureanu P.D., Niketić M., Coldea G., 
Zimmermann N.E., 2012. Patterns of plant endemism in the Romanian 
Carpathians (South-Eastern Carpathians). Contribuții Botanice, 47: 25-38.

Kovanda M., 1997. Observation on Sorbus in Southwest Moravia (Czech 
Republic) and adjacent Austria II. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich, 134: 305-316.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

76

Lupe I., 1945.Sorbus cretica (Lindl.) Fritsch. în valea Cheia (Vîlcea). Analele 
ICAS, 11(1): 294-307.

Nelson-Jones E.B., Briggs, D., Smith A.G, 2002. The origin of 
intermediate species of the genus Sorbus. Theoretical and Applied Genetics, 
105: 953-963.

Rivers M.C, Beech E., 2016. Sorbus graeca. The IUCN Red List of 
Threatened Species.

Rotach P., 2003. EUFORGEN Technical guidelines for genetic conservation 
and use for service tree (Sorbus domestica). International Plant Genetic 
Resources Institute, Rome, Italy.

Rushforth K., 1999. Trees of Britain and Europe. Ed. Harper Collins 
Publishers.

Sell P.D., 1989. The Sorbus latifolia (Lam.) Pers. aggregate in the British 
Isles. Watsonia 17(4): 385-399.

Sennikov A.N., Kurtto A., 2017. A phylogenetic checklist of Sorbus s.l. 

(Rosaceae) in Europe. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 93: 1–78.

Somlyay L., Sennikov A.N., 2014. Atlas Florae Europaeae. The 
typification and revised taxonomic circumscription of Sorbus bakonyensis 
(Rosaceae), with a description of Sorbus udvardyana, a new apomictic  
species endemic to Hungary. Phytotaxa, 164(4): 265-275.

Stănescu V., 1979. Dendrologie. Ed. Didactică și Pedagogică.

Strid A., 1986. Mountain flora of Greece. Cambridge University.

Șofletea N., Curtu A.L., 2007. Dendrologie. Ed. Universității Transilvania 
Brașov.

Vasile D., Dincă L., Indreica A., Voiculescu I., 2017. Herbarul 
Alexandru Beldie – o colecție de plante și o importantă bază de date 
pentru specialiști. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 39: 114-119.

Zieliński J., Vladimirov V., 2013.Sorbus latifolia s.l. (Rosaceae) in the  
Balkan Peninsula and SW Asia. Phytologia Balcanica, 19(1): 39-46.

www.iucnredlist.org

Abstract
Plants preserved in „Alexandru Beldie” herbarium: genus Sorbus
In the herbarium "Al. Beldie" from Bucharest is preserved a number of 255 plates belonging to genus Sorbus. All 
these 255 plates were entered into a database containing information about the species, the date of collection, 
the place where they were harvested, the person who harvested and the plant conservation status. A brief 
description of the inventoried Sorbus species was made. The oldest preserved specimen dates back to the 1850s, 
and among the people who have made the harvests are mentioned prestigious botanists, both Romanian and 
foreign. Regarding the place of harvesting, the species of this genus have been harvested mainly from the 
territory of Romania. Among the preserved species are many endemic species, but also species that are now 
found on the Red List of IUNC.
Keywords: service tree, rowan, whitebeam, false medlar, herbarium.
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Spații verzi

CADASTRUL VERDE AL PARCULUI LIMITROF 
CLĂDIRII SEDIULUI SCDEP TIMIȘOARA

OLIVER MERCE, DANIEL-OND TURCU, CĂTĂLIN CIONTU, ION CHISĂLIŢĂ, ILIE-COSMIN CÂNTAR, 
NICOLAE CADAR

1. Introducere
Dezvoltarea urbană, dar și cea rurală, a luat un avânt de-
osebit în ultimii 20 de ani în România. Cu toate acestea, 
evoluția spațiilor verzi (a parcurilor, scuarurilor etc.) nu 
a fost de cele mai multe ori direct proporțională cu ex-
tinderea construcțiilor. Conform Institutului Național 
de Statistică, la sfârșitul anului 2006 în Timișoara exis-
tau 502 ha de spații verzi (15,9 m2 / locuitor) (Nadolu et 
al. 2010). Este însă esențial ca natura să facă parte, pe 
cât posibil, din ambianța noastră zilnică, spațiile verzi 
având o dublă funcție: ecologică și recreativă (Ancuța 
and Muțulescu 2012, Szekely 2016). Funcția ecologică 
derivă din influența pe care vegetația lemnoasă (ar-
borii și arbuștii) o au asupra factorilor fizico-climatici 
ai zonei înconjurătoare. Coroanele acestora intervin 
în mod direct în: absorbția energiei solare, intercep-
tarea precipitațiilor, absorbția CO2, emisia de oxigen, 
evapotranspirația, filtrarea particulelor solide din aer, 
depoluare, emisia de ioni negativi, emisia de fitoncide, 
izolare fonică (Armson et al. 2012). În ceea ce privește 
funcția recreativă, este cunoscut faptul că recrearea 
este o necesitate a societății moderne (Yamaguchi et al. 
2006, Bolea et Mantale 2016).
Pădurea urbană / spațiile verzi oferă condiții excelente 
de recreare printr-o serie de activități: odihnă propriu-
zisă, lectură, plimbări, picnicuri, drumeții etc. (Chiri-
ac et al. 2009). Dacă în cazul cadastrului urban modi-
ficările în timp a rețelei de străzi, a amplasamentului 
clădirilor, etc. au o dinamică mult mai redusă în timp, 
nu același lucru se poate spune și despre vegetația lem-
noasă, creșterea și dezvoltarea acesteia având o dina-
mică mult mai pronunțată, ceea ce face ca aceste două 
tipuri de cadastre să necesite abordări diferite (Morar 
et al. 2014). Chiar dacă din unele puncte de vedere ca-
dastrul verde poate fi asemănat cu un amenajament 
silvic, în cazul cadastrului, analiza nu se face la nivel 
ecosistemic, ci la nivel de arbore/arbust (Raimbault and 
Tanguy 1993, Ţenche-Constantinescu et al. 2015, Bolea 
and Mantale 2016). Fiecare arbore/arbust este analizat 
ca o entitate vie, de sine stătătoare, fiind conștienți de 
importanță rolului ecologic pe care aceste organisme 

îl dețin atât la nivel local cât și la un nivel mai extins  
(Durand 1989, Ciupa et al. 2005).
2. Material și metodă
Cadastrul verde are ca obiect inventarierea vegetației 
lemnoase din cadrul parcului limitrof clădirii sediului 
Stațiunii CDEP Timișoara (fig. 1), el putând fi conside-
rat o extindere a cadastrului urban.

Fig. 1. Distribuția principalelor specii lemnoase în cadrul parcului limi-
trof clădirii sediului Stațiunii CDEP Timișoara (sursa: Google Earth)

Cadastrul verde reprezintă un inventar cât se poate de 
complet al exemplarelor de arbori și arbuști existenți în 
colecțiile Bazei experimentale Timișoara și se referă la 
poziționarea spațială a acestora, identificarea taxonomică 
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(gen, specie, varietate/subspecie etc.), descriere calitativă 
respectiv biometrică a acestora (diametru, înălțime, stare 
de sănătate), observații și indicații de cultură pentru fie-
care exemplar, unde acestea sunt necesare.
Inventarierea are la bază două aspecte:
 » inventarierea spațială,
 » inventarierea dimensională și calitativă.

Inventarierea spațială presupune determinarea exactă 
(Stănescu et al. 1997, Șofletea & Curtu 2001, 2007) și 
amplasarea pe o hartă a fiecărui arbore/arbust, acesta 
primind un număr curent. Poziția arborilor / arbuștilor 
s-a stabilit cu ajutorul aparatului GPS Trimble, măsu-
rarea poziției fiind efectuată la înălțimea de 1,30 m, 
centrat pe trunchiul arborelui. Au fost efectuate mi-
nim 120 măsurători / arbore (o măsurătoare / secundă, 
timp minim de 2 minute), iar poziția obținută repre-
zintă media măsurătorilor efectuate. Măsurătorile GPS 
au fost importate în mediul ArcGIS folosind software 
specializat, iar apoi au fost aplicate corecții folosind de 
asemenea software specializat. Amplasarea punctelor 
măsurate pe hărți, precum și crearea și gestionarea ba-
zelor de date GIS s-au făcut prin intermediul softului 
ArcGis 9.3.
Inventarierea dimensională și calitativă s-a realizat 
prin intermediul descrierii fiecărui exemplar. Pe lângă 
stabilirea speciei (sau a genului acolo unde specia nu a 
putut fi determinată precis), fiecărui exemplar de arbo-
re/arbust i s-a stabilit înălțimea (în metri cu o zecimală, 
măsurată cu aparatul Vertex III) și diametrul la 1,3 m 
(în cm cu o zecimală, măsurat cu clupa forestieră; pen-
tru trunchiurile asimetrice, s-au făcut două măsurători 
perpendiculare și s-a folosit media acestora). De aseme-
nea, s-a apreciat vizual starea de sănătate a arborilor / 
arbuștilor prin intermediul a trei trepte: sănătos, vătă-
mat și mort.
Prelucrarea datelor de teren s-a realizat prin interme-
diul softului Microsoft Excel și a constat în determina-
rea distribuției numărului de arbori/arbuști pe specii, 
pe genuri, pe foioase și rășinoase, pe categorii de diame-
tre și de înălțimi, dar și o distribuție în funcție de starea 
de sănătate și în funcție de vătămările constatate.
3. Rezultate și discuții
Ca urmare a inventarierii arborilor/arbuștilor din 
cuprinsul parcului limitrof clădirii sediului SCDEP 
Timișoara, au fost identificate 84 specii / taxoni (233 
exemplare inventariate – tab. 1). Aceste specii se în-
cadrează în 53 de genuri, 16 aparținând încrengăturii 
Gymnospermae, restul de 37 aparținând încrengăturii 
Angiospermae (fig. 6, fig. 7 și fig. 8). Din numărul to-
tal de exemplare inventariate, 39% sunt rășinoase iar 
restul de 61% sunt foioase. O proporție mare de exem-
plare de foioase (peste 50%) aparțin următoarelor ge-
nuri: Quercus, Fraxinus, Acer, Malus, Catalpa și Juglans. 
În cazul rășinoaselor, 75% din numărul de exempla-
re aparțin genurilor: Pinus, Thuja, Juniperus, Picea și  
Chamaecyparis.
În ceea ce privește bogăția de specii, în cadrul parcului 
limitrof clădirii sediului SCDEP Timișoara se poate con-

stata că numărul acestora este relativ apropiat (în unele 
cazuri chiar mai mare) cu numărul de specii întâlnite în 
parcurile de dimensiuni similare din Timișoara. Astfel, 
în Parcul Alpinet au fost inventariate 68 specii (Oarcea 
2000), în Parcul Justiției 80 specii (Oarcea 2000), în 
Parcul Muzeului 46 specii (Oarcea 2000). Raportat la 
parcurile de dimensiuni mari ale orașului, numărul de 
specii este puțin mai redus: Parcul Rozelor – 107 spe-
cii (Oarcea 1999), Parcul Copiilor – 107 specii (Oarcea 
1999), Parcul Centrului Civic – 90 specii (Oarcea 1999).
În ceea ce privește repartizarea exemplarelor inventa-
riate pe categorii de diametre, se poate constata o largă 
amplitudine a acestora, fiind întâlnite atât exemplare 
cu diametre foarte mici (cum este cazul speciilor arbus-
tive) și până la exemplare a căror diametru depășește 
50 cm (fig. 2). Este vorba despre exemplare aparținând 
speciilor Quercus cerris (56,5 cm), Catalpa bignonioides 
(56,5 cm), sau Populus simonii (63,5 cm). Datorită vâr-
stei relativ reduse, în cadrul parcului nu sunt întâlni-
te exemplare cu dimensiuni excepționale, similare de 
exemplu, celor din Arboretumul Mihăești: Abies alba 
(103,5 cm), Pinus strobus (121 cm) sau Quercus robur 
(106,7 cm) (Stuparu 2012), sau celor din Arboretumul 
Simeria: Fagus sylvatica (112 cm), Populus alba (214 cm) 
sau Quercus robur (162 cm) (Coandă 2012).
Același lucru este valabil și în cazul repartizării taxo-
nilor pe categorii de înălțimi, fiind consemnate exem-
plare cu înălțimi reduse (exemplare arbustive în princi-
pal), dar și exemplare de Carya sau Quercus cu înălțimi 
de peste 25 m (fig. 3). Ca și în cazul diametrelor, nici 
în cazul înălțimilor nu găsim arbori cu dimensiuni 
excepționale precum în Arboretumul Mihăești: Abies 
alba (43 m), Fraxinus excelsior (41 m) sau Quercus robur 
(40 m) (Stuparu 2012), sau celor din Arboretumul Si-
meria: Populus nigra (38,2 m), Populus alba (37,6 m) sau 
Abies faxoniana (36,5 m) (Coandă 2012).

Fig. 2. Distribuția numărului de arbori/arbuști pe categorii de diametre

Referitor la starea de sănătate a arborilor / arbuștilor, 
84% dintre exemplare vegetează bine, fiind sănătoase, 
în timp ce 15% sunt vătămate, din care un singur exem-
plar este mort (fig. 4). Dintre exemplarele vătămate, 
cele mai multe au răni mecanice, putregai sau au uscate 
porțiuni din coronament (fig. 5).
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Fig. 3. Distribuția numărului de arbori/arbuști pe categorii de înălțimi

Fig. 4. Distribuția numărului de arbori în funcție de starea de sănătate 
a acestora

Fig. 5. Distribuția numărului de arbori în funcție pe tipuri de vătămări

Tab. 1. Lista principalelor specii lemnoase

Nr. Specie / Taxon Nr.ex. / tulpini Proveniența

1 Abies concolor 1 alohtonă

2 Abies grandis 1 alohtonă

3 Acer campestre 2 autohtonă

4 Acer monspessulanum 1 autohtonă

5 Acer negundo 2 alohtonă

6 Acer saccharinum 3 alohtonă

7 Acer sp.* 3 n/a

Nr. Specie / Taxon Nr.ex. / tulpini Proveniența

8 Aesculus hippocastanum 2 alohtonă

9 Aesculus sp. 2 alohtonă

10 Betula pendula 2 autohtonă

11 Biota orientalis 3 alohtonă

12 Caragana arborescens 1 alohtonă

13 Carya laciniosa 1 alohtonă

14 Carya ovata 3 alohtonă

15 Catalpa bignonioides 8 alohtonă

16 Cedrus libani 1 alohtonă

17 Celtis australis 1 alohtonă

18 Chaenomeles japonica 1 alohtonă

19 Chamaecyparis lawsoniana 9 alohtonă

20 Cornus alba 1 autohtonă

21 Corylus colurna 5 autohtonă

22 Cotinus coggygria 2 autohtonă

23 Crataegus sp*. 1 n/a

24 Cryptomeria japonica 1 alohtonă

25 Diospyros sp. 4 alohtonă

26 Forsythia intermedia 1 alohtonă

27 Fraxinus americana 1 alohtonă

28 Fraxinus excelsior 17 autohtonă

29 Ginkgo biloba 3 alohtonă

30 Gleditsia triacanthos 1 alohtonă

31 Juglans nigra 6 autohtonă

32 Juglans sieboldiana 1 alohtonă

33 Juniperus horizontalis 2 autohtonă

34 Juniperus sabina 1 autohtonă

35 Juniperus virginiana 12 autohtonă

36 Koelreuteria paniculata 1 alohtonă

37 Laburnum anagyroides 2 alohtonă

38 Larix decidua 2 autohtonă

39 Liquidambar styraciflua 5 alohtonă

40 Liriodendron tulipifera 1 alohtonă

41 Magnolia acuminata 1 alohtonă

42 Magnolia sp. 1 alohtonă

43 Malus sp.* 7 n/a

44 Malus sylvestris 2 autohtonă

45 Morus alba 1 autohtonă

46 Picea abies 4 autohtonă

47 Picea orientalis 1 alohtonă

48 Picea pungens argentea 4 alohtonă

49 Pinus banksiana 2 alohtonă

50 Pinus bungeana 1 alohtonă

51 Pinus nigra 2 autohtonă

52 Pinus ponderosa 3 alohtonă

53 Pinus strobus 11 alohtonă

54 Pinus sylvestris 2 autohtonă

55 Platanus hybrida 1 alohtonă

56 Populus alba 1 autohtonă

57 Populus simonii 2 alohtonă

58 Prunus cerasifera 1 autohtonă

59 Prunus pisardi 2 alohtonă
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Nr. Specie / Taxon Nr.ex. / tulpini Proveniența

60 Pyrus pyraster 3 autohtonă

61 Quercus bicolor 3 alohtonă

62 Quercus cerris 4 autohtonă

63 Quercus robur 8 autohtonă

64 Quercus rubra 5 alohtonă

65 Salix matsudana 3 alohtonă

66 Sequoiadendron giganteum 2 alohtonă

67 Sophora japonica 1 alohtonă

68 Sorbus torminalis 1 autohtonă

69 Syringa vulgaris 3 autohtonă

70 Taxodium distichum 1 alohtonă

71 Taxus baccata 5 autohtonă

72 Thuja aurea 2 alohtonă

73 Thuja columnaris 4 alohtonă

74 Thuja gigantea 1 alohtonă

75 Thuja occidentalis 8 alohtonă

76 Thujopsis dolabrata 1 alohtonă

77 Tilia americana 2 alohtonă

78 Tilia cordata 1 autohtonă

79 Tilia platiphyllos 3 autohtonă

80 Tsuga canadensis 2 alohtonă

81 Ulmus glabra 1 autohtonă

82 Ulmus sp.* 1 n/a

83 Viburnum sp.* 1 n/a

84 Zelkova sp. 1 alohtonă

* exemplare pentru care nu a putut fi determinată specia, ci doar genul

Fig. 6. Distribuția procentuală a numărului de arbori /  
arbuști pe genuri – Gymnospermae

Fig. 7. Distribuția procentuală a numărului de arbori /  
arbuști pe genuri – Angiospermae

4. Concluzii
Se constată prezența unui număr relativ mare de taxoni, 
chiar dacă parcul limitrof SCDEP Timișoara nu are o 
suprafață foarte mare și nici o vechime considerabilă.
Cei mai mulți taxoni aparțin Încrengăturii Angyosper-
mae, dar și Încrengătura Gymnospermae este bine re-
prezentată. Genurile Quercus, Fraxinus și Acer sunt cele 
mai bine reprezentate dintre Angyospermae, iar dintre 
Gimnospermae genurile Pinus, Juniperus și Thuja.
În urma inventarierii s-au observat un mare număr 
de arbori cu valoare ecologică și peisagistică ridicată. 
Acest lucru este generat atât de dimensiunile deosebite 
pe care aceștia le înregistrează, dar și de fizionomia ge-
nerală a speciei în port singular (culoarea frunzelor și 
variația ei în timp, culoarea scoarței, a florilor etc.).
Amplitudinea diametrelor și a înălțimilor este relativ 
redusă în cazul speciilor / taxonilor din parcul SCDEP 
Timișoara, situație explicabilă prin faptul că aici nu 
există o colecție foarte numeroasă, exemplare prezen-
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te neavând vârste mari (comparativ cu un arboretum, 
spre exemplu).
Deși starea de sănătate a exemplarelor este în gene-
ral bună, în unele cazuri este necesară aplicarea unor 
intervenții culturale, cea mai frecventă fiind toaletarea 
ramurilor uscate ce dau un aspect inestetic arborilor / 
arbuștilor. De asemenea, un număr redus de exempla-
re necesită punerea în lumină datorită faptului că sunt 
copleșite sau în curs de copleșire.
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Abstract
Green cadaster of the park of SCDEP Timișoara
Besides better knowledge regarding the vegetal patrimony (accomplished by the inventorying process), through 
the green cadaster some conclusions can be drawn which will facilitate a better management of the green spaces 
within urban areas. By accomplishing the green cadaster, in the park surrounding the Timișoara Research 
Station (SCDEP), they were identified 84 species/taxa from 53 genera, 16 of which belong to Gymnospermae 
and the other 37 to Angiospermae. A large amplitude of diameters can be found, from a few centimeters (in 
the case of shrubs) to diameters over 60 cm. The same fact is also true in the case of heights, exemplars with 
small heights being recorded (shrubs exemplars, in general), together with Carya and Quercus exemplars with 
heights over 25 m. The health status of the trees/shrubs is good, 84% of the exemplars being healthy, 15% being 
damaged and only one exemplar being dead.
Keywords: green areas, cadaster, inventory, taxa, exotic and native species, Romania
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Fauna sălbatică

ANALIZA GENETICĂ A UNOR POPULAȚII DE MISTREȚ 
DIN ZONELE IAȘI ȘI BOLINTIN (I)

ANCUTA FEDORCA, MIHAI FEDORCA, GEORGETA IONESCU

1.Introducere
Mistrețul (Sus scrofa) manifestă un comportament om-
nivor oportunist (Massei et al. 1996), înregistrând toto-
dată o prolificitate ridicată și plasticitate adaptivă (Fon-
seca et al. 2004). Atât mistrețul cât și porcul domestic 
aparțin aceleiași specii (Sus scrofa L.), divergențele în-
tre formele ancestrale ale porcilor mistreți realizându-
se mult mai devreme decât domesticirea (Giuffra et al. 
2000). Cunoașterea variațiilor genetice pentru mistreț 
și porcul domestic, precum și dezvoltarea seturilor de 
markeri polimorfici, pot constitui fundamente ale altor 
domenii de cercetare, inclusiv a celor cu impact asupra 
societății umane, așa cum ar fi controlul bolilor, al dău-
nătorilor și al pestei (Scandura et al. 2011).
În vederea gestionării durabile a speciei este necesar 
să se studieze structura genetică a populației, în unele 
dintre cazuri înregistrându-se un flux genetic scăzut în 
rândul unor populații locale (Okumura et al. 1996), în 
vreme ce în alte studii s-a raportat existența structură-
rii genetice a populațiilor (Bulgaria și Portugalia) (Niko-
lov et al. 2009, Ferreira et al. 2009). Studiile desfășurate 
pentru determinarea structurii genetice a populațiilor 
de mistreți din Serbia, Croația și Bosnia utilizând un 
număr de patru markeri genetici au indicat un grad ri-
dicat de polimorfism, fiind detectate în total un număr 
de 76 de alele (medie 19 alele pe locus), iar valoarea me-
die pentru heterozigoția observată fiind egală cu 0,60 
(Velickovic et al. 2012). În ceea ce privește diversitatea 
genetică şi diferenţierea populaţiilor de mistreţ la nive-
lul Munților Carpați, studiile genetice efectuate asupra 
unui număr de 25 de exemplare de mistreţ provenite 
din România comparate cu cele obţinute pentru alte 
populaţii din Slovacia, Bosnia, Serbia, Germania şi Slo-
venia, în care s-au calculat diverşi parametrii genetici 
(heterozigoţia observată, heterozigoţia aşteptată etc) 
au înregistrat valori ridicate ale diversității genetice 
(Paule et al. 2009). A rezultat astfel că populaţia din 
România este apropiată din punct de vedere genetic cu 
cea din Est-ul Slovaciei, în analizele menționate utili-
zându-se markeri genetici dezvoltați de către Lowden 
et al. 2002.
Scopul principal al acestui studiu a fost de a evalua 

variabilitatea și structurarea genetică a populației de 
mistret (Sus scrofa) din două județe ale României, utili-
zând un set de markeri SSR, urmărindu-se de asemenea, 
identificarea principalilor factori care determină struc-
turarea genetică.

2.Material și metode de cercetare
Cu ajutorul personalului silvic și al gestionarilor fondu-
rilor cinegetice s-au recoltat 112 probe de mistreț (ţesut 
proaspăt) localizate în Județele Iași și Giurgiu, de la ani-
malele recoltate în timpul sezoanelor de vânătoare (2010-
2011), din care s-a realizat ulterior izolarea ADN-ului.
În cadrul acestui studiu s-au utilizat markeri ADN dife-
riţi, care au variat în funcţie de intervalul perechilor de 
baze care s-a dorit a fi amplificat (eng. base pairs, presc. 
bp) (Curtu & Şofletea 2008). ADN-ul a fost izolat utili-
zând protocolul CTAB dezvoltat de către Doyle & Doyle 
(1987), iar pentru amplificarea ADN-ului s-au utili-
zat trei markeri fără fluoroformi (SW1701, SW1514, 
SW2496) (Lowden et al. 2002). Pentru reacţia PCR s-au 
utilizat protocoale prestabilite (cu temperaturi care au 
variat în funcție de temperatura de legare a markeri-
lor), în funcţie de tipul de marker şi de cantitatea de 
produs PCR dorită (Schuelke 2000). După această etapă 
de amplificare a ADN-ului, produsul PCR a fost testat 
pe gel de agaroză pentru a confirma/infirma existența 
acestuia. Pasul următor a constat în rularea probelor cu 
ajutorul electroforezei capilare, procedeu desfășurat cu 
ajutorul secvențiatorului Beckman Coulter aflat în do-
tarea laboratorului de Genetică Animală (INCDS Marin 
Drăcea), determinându-se astfel lungimea fragmentelor 
repetitive de ADN. După ce s-au citit de pe electrofore-
grame valorile ce se regăsesc sub formă de semnale flu-
orescente, rezultatele obținute au fost introduse într-o 
bază de date, mai departe utilizându-se soft-uri speci-
alizate pentru analiza datelor (GenAlEx 6.4 (Peakall & 
Smouse 2006)), pentru determinarea următorilor para-
metrii genetici: Numărul mediu de alele pe locus (A/L), 
Numărul efectiv de alele pe locus (Ae), Heterozigoţia aş-
teptată (He), Heterozigoţia observată (Ho), Indicele de 
fixare. Pentru determinarea structurii populaționale, 
respectiv a grupării indivizilor s-a folosit un model Ba-
yesian de analiză implementat în software-ul STRUC-
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TURE (Pritchard et al. 2000), modelul stohastic a fost 
setat pentru 50000 de simulări, precedate de 10 mii de 
repetiții cu opțiunea Admixture (fără Loc Prior) și co-
relarea frecvențelor alelelor. Pentru a asigura determi-
narea exactă a numărului de populații (K) s-au atribuit 
valori de la 1 la 5, asigurându-se repetarea acestora de 
10 ori.

3. Rezultate
Iniţial s-a analizat populaţia de la Iaşi, fără a testa 
împărțirea acesteia în subpopulaţii. Frecvenţa relativă 
a alelelor la fiecare marker (Tab. 1), s-a prezentat astfel:
Tabelul 1. Frecvenţele relative ale alelelor pentru populaţia totală (Iaşi)

SW1701 SW1514 SW2496

Alela 
(bp)

Frecvenţă 
relativă

Alela 
(bp)

Frecvenţă 
relativă

Alela 
(bp)

Frecvenţă
relativă

108 0,011 137 0,005 187 0,077

110 0,280 141 0,049 189 0,060

112 0,214 143 0,005 197 0,137

114 0,011 147 0,214 199 0,126

116 0,011 149 0,038 201 0,044

120 0,022 151 0,082 203 0,082

122 0,154 153 0,071 205 0,258

124 0,060 155 0,286 207 0,011

126 0,033 157 0,176 209 0,088

128 0,077 159 0,022 213 0,011

130 0,066 161 0,049 217 0,104

132 0,055

136 0,005

În cadrul populaţiei, pentru markerul SW1701, alela 
110 bp a înregistrat cea mai mare frecvenţă. Frecvenţa 
acestei alele a fost de 28%, în timp ce următoarea alelă 
care a înregistrat o diferenţă minimă faţă de acesta a 
fost alela 112 bp cu o frecvenţă de 21%. Cea mai redu-
să frecvenţă a fost înregistrată de alela 136 bp, aceasta 
având un procent mai mic de 1% (Fig. 1).

Figura 1. Structura alelică la markerul SW1701 (bp) pentru populaţia 
Iaşi

Pentru markerul SW1514, alela 155 bp a înregistrat cea 
mai mare frecvenţă (29%), în timp ce următoarea alelă, 
situată la o diferenţă minimă faţă de acesta, a fost alela 
147 bp (21%). Cele mai reduse frecvenţe le-au înregis-
trat alelele 137 bp şi 143 bp, procentul fiind mai mic de 
1% (Fig. 2).

Figura 2. Structura alelică la markerul SW1514 (bp) pentru populaţia 
Iaşi

În ceea ce privește markerul SW2496, alela 205 bp a 
înregistrat cea mai mare frecvenţă (26%). Următoarea 
alelă a fost 197 bp cu o frecvenţă de 13%. Cele mai re-
duse frecvenţe le-au înregistrat alelele 207 bp şi 213 bp 
(1%) (Fig. 3).

Figura 3. Structura alelică la markerul SW2496 (bp) pentru populaţia 
Iaşi

Mai departe, populaţia a fost împărţită în subpopulaţii, 
ţinând cont de localizarea geografică în cadrul judeţu-
lui Iaşi şi de prezenţa limitelor artificiale/naturale, în-
cepând de la Sud: Dobrovăţ, Răducăneni, Grajduri, Ciu-
rea; s-a continuat cu Centru: Iaşi, Podu-Iloaiei; şi Nord: 
Paşcani, Hârlău. Frecvenţa relativă a alelelor pe fiecare 
marker pentru subpopulaţiile din regiunea Iaşi (Tab. 2), 
rezultată în urma prelucrării datelor cu soft-ul GenA-
lEx s-a prezentat astfel:
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Tabelul 2. Frecvenţa relativă alelelor pentru subpopulaţiile din regiunea Iaşi

SW1701 SW1514 SW2496
Alela S C N Alela S C N Alela S C N
108 0,000 0,050 0,000 137 0,000 0,000 0,045 187 0,068 0,050 0,136
110 0,305 0,150 0,364 141 0,059 0,050 0,000 189 0,076 0,025 0,045
112 0,220 0,275 0,091 143 0,000 0,025 0,000 197 0,161 0,125 0,045
114 0,017 0,000 0,000 147 0,263 0,125 0,136 199 0,127 0,125 0,136
116 0,008 0,000 0,045 149 0,025 0,050 0,091 201 0,051 0,050 0,000
120 0,034 0,000 0,000 151 0,085 0,075 0,091 203 0,068 0,175 0,000
122 0,127 0,175 0,273 153 0,051 0,100 0,136 205 0,237 0,300 0,273
124 0,034 0,150 0,000 155 0,305 0,150 0,364 207 0,017 0,000 0,000
126 0,034 0,050 0,000 157 0,153 0,300 0,091 209 0,093 0,000 0,227
128 0,068 0,125 0,045 159 0,017 0,025 0,045 213 0,008 0,025 0,000
130 0,068 0,000 0,182 161 0,042 0,100 0,000 217 0,093 0,125 0,136
132 0,076 0,025 0,000
136 0,008 0,000 0,000

*S reprezintă subpop. Sud; *C reprezintă subpop. Centru; *N reprezintă subpop. Nord
Analizându-se rezultatele markerului SW1701 pentru 
subpopulaţiile cercetate, se observă faptul că alela 110 
bp şi-a păstrat cea mai mare frecvenţă în cadrul sub-
populaţiei din Nord şi Sud, în timp ce în subpopulaţia 
din Centru, cea mai mare frecvenţă a fost înregistrată 
de către alela 112 bp. Câteva alele au apărut frecvent 
doar în unele subpopulaţii, respectiv: 120 bp pentru 
Sud, 108 bp pentru Centru; însă valoarea frecvenţei 
acestora a fost de numai 5%. Nu s-au observat diferenţe 
substanţiale între analiza populaţiei totale şi analiza 
subpopulaţiilor, în ceea ce priveşte frecvenţa alelelor 
pentru markerul SW1701 (Fig. 4).

Figura 4. Structura alelică la markerul SW1701 (bp) pentru subpopula-
ţiile din regiunea Iaşi

Analizându-se markerul SW1514 pentru subpopulaţii-
le din regiunea Iaşi, s-a determinat faptul că alela 155 
bp şi-a păstrat cea mai mare frecvenţă în cadrul subpo-
pulaţiei Nord şi Sud, în timp ce în subpopulaţia Centru 
cea mai mare frecvenţă a fost înregistrată la alela 157 
bp. Câteva alele au apărut frecvent doar în unele subpo-
pulaţii, respectiv: 143 bp în Centru şi 137 bp în Nord; 
însă valoarea frecvenţei acestora a fost 5% şi respectiv 
3%. Nu s-au înregistrat diferenţe majore între analiza 
populaţiei totale şi analiza subpopulaţiilor din regiu-
nea Iaşi, în ceea ce priveşte frecvenţa alelelor pentru 
markerul SW1514 (Fig. 5).

Figura 5. Structura alelică la markerul SW1514 (bp) pentru subpopula-
ţiile din regiunea Iaşi

Analizându-se markerul SW2496, se observă faptul că 
alela 205 bp şi-a păstrat cea mai mare frecvenţă. Alela 
207 bp a fost înregistrată doar în subpopulaţia din Sud, 
însă valoarea frecvenţei acesteia a fost de numai 2%. Nu 
s-au înregistrat diferenţe substanţiale între analiza po-
pulaţiei totale şi analiza subpopulaţiilor în ceea ce pri-
veşte frecvenţa alelelor pentru markerul SW2496 (Fig. 6).

Figura 6. Structura alelică la markerul SW2496 (bp) pentru subpopu-
laţiile din regiunea Iaşi
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Indicii diversităţii genetice s-au calculat pentru popu-
laţia din regiunea Iaşi, pentru subpopulaţiile din regiu-
nea Iaşi şi pentru populaţia Bolintin (Județul Giurgiu) 
(Tab. 3), în vederea analizei comparative a acestora.

Tabel 3. Indicii diversităţii genetice

Populaţia N Na Ne Ho He F
IAȘI 91 11,66 6,280 0,832 0,839 0,009

SW1701 91 13 5,988 0,780 0,833 0,063
SW1514 91 11 5,641 0,824 0,823 -0,002
SW2496 91 11 7,210 0,890 0,861 -0,033
IAȘI Sud 59 10,66 6,035 0,814 0,829 0,018
SW1701 59 12 5,660 0,780 0,823 0,053
SW1514 59 9 4,966 0,831 0,799 -0,040
SW2496 59 11 7,478 0,831 0,866 0,041

IAȘI Centru 20 9 5,934 0,883 0,831 -0,063
SW1701 20 8 5,797 0,850 0,828 -0,027
SW1514 20 10 6,250 0,800 0,840 0,048
SW2496 20 9 5,755 1,000 0,826 -0,210

IAȘI Nord 12 7,33 4,571 0,833 0,779 -0,066
SW1701 12 8 4,364 0,667 0,757 0,119
SW1514 12 7 5,236 0,833 0,771 -0,081
SW2496 12 7 4,114 1,000 0,809 -0,236

Sud-Centru-Nord 91 9 5,513 0,843 0,813 -0,037
BOLINTIN 19 9 4,958 0,772 0,793 0,026
SW1701 19 8 3,903 0,737 0,744 0,009
SW1514 19 9 5,194 0,737 0,807 0,087
SW2496 19 10 5,776 0,842 0,827 -0,018

IAȘI-BOLINTIN 110 10,33 5,619 0,802 0,816 0,018

Pentru populaţia totală Iaşi numărul de alele Na are o 
valoare de 11,66. Se observă că, în cadrul subpopulaţi-
ilor, Iaşi Sud a înregistrat cel mai mare număr de alele 
pe cei 3 markeri, însă N este mult mai mare comparativ 
cu situaţia din celelalte 2 subpopulaţii, unde Iaşi Nord 
a prezentat un N redus de aproape 5 ori comparativ cu 
prima. Însă, comparând populațiile din Iaşi cu cea din 
Bolintin, se observă faptul că Na are o valoare mai ridi-
cată (10,33 alele pe cei 3 markeri), rezultat influenţat în 
mod direct de numărul mare de indivizi din cadrul po-
pulaţiei Iaşi. S-a calculat pentru fiecare marker numă-
rul de alele Na, valoarea maximă de 13 fiind înregistrată 
la markerul SW1701 în cadrul populaţiei Iaşi, iar valoa-
rea minimă egală cu 7 la markerii SW1514 şi SW2496 în 
cadrul populaţiei Iaşi Nord.
Analizându-se numărul efectiv de alele pe locus Ne, se 
observă că cea mai mare valoare, egală cu 6,28, a înre-
gistrat-o populaţia Iaşi, iar cea mai mică, egală cu 4,57, 
subpopulaţia Iaşi Nord. Variaţia genetică mare apare în 
cazul populaţiei Iaşi, variaţie dată de alelele cu frecven-
ţă egală. De remarcat este faptul că N a fost semnificativ 
mai mare în cazul populaţiei Iaşi. Markerii ating diferi-
te valori pentru Ne, valoarea maximă de 7,47 o înregis-
trează SW2496 în subpopulaţia Sud, iar valoarea mini-
mă de 3,90 aparţine lui SW1701 în populaţia Bolintin.
Pentru heterozigoţia observată Ho, valoarea maximă 
de 0,88 apare în subpopulaţia Iaşi Centru, rezultă că 
aici apare cea mai mare proporţie de heterozigoţi. Va-
loarea minimă de 0,77 o înregistrează populaţia Bolin-
tin, unde apare cea mai mică proporţie de heterozigoţi. 
Markerii înregistrează valori diferite, cea maximă egală 

cu 1, aparţine lui SW2496, în subpopulaţiile Iaşi Centru 
şi Iaşi Nord, iar cea minimă egală cu 0,66 lui SW1701 în 
subpopulaţia Iaşi Nord.
Pentru a caracteriza variaţia genetică intrapopulaţio-
nală a fost calculată heterozigoţia aşteptată He. Valoa-
rea maximă de 0,839 fiind înregistrată în cadrul popu-
laţiei Iaşi rezultând cea mai mare diversitate genetică. 
Valoarea minimă de 0,779 a fost înregistrată în cadrul 
subpopulaţiei Iaşi Nord, aceasta înregistrând cea mai 
mică diversitate genetică. Markerii ating valori diferite, 
cea minimă egală cu 0,74 aparţine lui SW1701 în popu-
laţia Bolintin, iar cea maximă egală cu 0,866 aparţine 
lui SW2496 în subpopulaţia Iaşi Sud.
Analizând indicele de fixare, se observă că apare un 
exces de heterozigoţi în subpopulaţia Iaşi Nord, unde 
acesta are valoarea egală cu –0,066 şi un deficit de hete-
rozigoţi în populaţia Bolintin, unde valoarea este egală 
cu 0,026.
Pentru a testa dacă există diferenţe între populaţiile 
Iaşi şi Bolintin, s-au rulat datele în STRUCTURE (Fig. 7), 
după ce a fost creat un fişier input pentru acest program 
cu soft-ul GenAlEx.

Figura 7. Probabilităţile de apartenenţă la un grup genetic pentru indi-
vizii analizați

Histograma obținută cu ajutorul analizei Bayesiene 
(k=2) sugerează existența fluxului de gene dintre cele 
2 nuclee populaționale și totodată indică semnale ale 
unei ușoare diferențieri gradientale, pe măsura creșterii 
distanței geografice dintre indivizi (Fig. 7). Cele două 
populaţii, respectiv Iaşi şi Bolintin se diferenţiază din 
punct de vedere genetic, cea mai mare diversitate ge-
netică o prezintă populația Iaşi, în timp ce populația 
din Giurgiu prezintă o diversitate redusă, însă este 
de remarcat faptul că un număr redus de exemplare 
din cadrul populației Iași prezintă valori ridicate ale 
apartenenței pentru populația din Giurgiu. Acest lucru 
sugerează existența schimbului de informație genetică 
de-a lungul timpului și chiar reintroducerea unor exem-
plare de mistreț în trecut din zona Giurgiu în zona Iași.
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4.Concluzii
Analizând prezenţa diferenţelor în ceea ce priveşte 
frecvenţa relativă a alelelor pentru toţi markerii, între 
populaţia totală şi subpopulaţiile rezultate prin împăr-
ţirea acesteia, se observă că nu sunt alele care să existe 
doar în cadrul unei singure subpopulaţii şi să depăşeas-
că o frecvenţă de 5%, astfel acestea nu pot fi considerate 
alele rare. Subpopulaţiile Nord şi Sud au prezentat ase-
mănări pentru toţi markerii în ceea ce priveşte frecven-
ţa alelelor, iar subpopulaţia Centru a prezentat valori 
diferite pentru 2 markeri, respectiv SW1701 şi SW1514.
Numărul maxim de alele observate a fost egal cu 13, 
pentru markerul SW1701 în populaţia Iaşi, iar numă-
rul minim a fost egal cu 7, pentru markerii SW1514, 
SW2496 în subpopulaţia Iaşi Nord. Cel mai variabil 
marker s-a dovedit a fi SW2496, iar cel mai puţin va-
riabil SW1701. Cel mai mare deficit de heterozigoţi 
s-a înregistrat pentru markerul SW2496 în populaţia 
Bolintin. He a înregistrat valoarea maximă în cadrul 
populaţiei Iaşi, aceasta a prezentat totodată cea mai ri-
dicată diversitate genetică. De menționat este faptul că 
numărul de probe analizate în cadrul populației Iași a 
fost mult mai ridicat decât cel din populația Bolintin.
Chiar dacă numărul de markeri genetici utilizați în ana-
liză este relativ redus, a rezultat faptul că populaţiile 
Iaşi, Bolintin și subpopulaţia Iaşi Sud, prezintă indicii 
despre existenţa cosangvinizării, însă cu o frecvenţă 
nu foarte ridicată. În subpopulaţiile Iaşi Centru şi Iaşi 
Nord rezultă prezența selecţiei în favoarea heterozigo-
ţilor. Astfel, populațiile de mistreț de la Iași și Bolintin 
sunt viabile, fapt care denotă existența unui număr su-
ficient de exemplare care prezintă caracteristici geneti-
ce necesare menținerii diversității genetice în timp și 
existența unui management adecvat al speciei.
De menționat este faptul că distanța dintre probele ana-
lizate din cadrul celor două populații (Iași și Giurgiu) 
este foarte mare (aproximativ 450 km), chiar și în acest 
caz rezultatele obținute indică existența unor simulitu-
dini între indivizi în funcție de apropierea geografică a 
acestora, și existența unor zone de tranziție între cele 
două nuclee populaționale. Acest studiu reprezintă pri-
ma caracterizare genetică a exemplarelor de mistreț din 
zona Iași și Giurgiu și reprezintă un pas important pen-
tru dezvoltarea viitoare a strategiilor de conservare și 
gestionare a acestei specii. Cu toate acestea, în cercetă-
rile viitoare trebuie să fie luate în considerare noi abor-
dări, cu includerea mai multor indivizi și a mai multor 
markeri genetici pentru a permite evaluarea structurii 
genetice a indivizilor.

Mulțumiri
Cercetările nu s-ar fi desfășurat fără spriijinul persona-
lului silvic și al gestionarilor fondurilor de vânătoare 
din cele două zone.
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Abstract
Genetic analyses of some populations of Sus scrofa from Iași and Bolintin zones – Romania (I)
The evolution of island populations in natural systems is driven by local adaptation and genetic drift, however, 
evolutionary pathways may be altered by humans in several way. Wild boar populations are widely exploited and 
managed in Europe, but knowledge of genetic, demographic and ecological effects on the species still requires 
detailed studies to be implemented. For ensuring a sustainable management of the species it is necessary to 
study the genetic structuring of the populations, in particular cases there can be no gene flow registered among 
local populations or is registering a very low intensity. The aim of this study was to evaluate the variability 
and genetic structuring of 112 wild boar individuals (Sus scrofa) originating from two Romanian counties 
(Iasi and Giurgiu), using a set of SSR markers, aiming at identifying the main factors which determine genetic 
structuring. Genetic analyses were conducted in the Animal Genetics Laboratory from INCDS Marin Dracea. 
The results indicate that the two populations are genetically substructured, the highest genetic diversity being 
registered by Iasi population, while Giurgiu population records lower values. However, a small number of 
individuals from the Iasi population have registered high values of genetic cluster membership for Giurgiu 
population. This suggests the exchange of genetic information over time or even more, the past reintroduction 
of wild boar individuals from Giurgiu to Iasi.
Keywords: wild boar, SSR markers, Danube Plain, Moldavian Plateau.
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Fauna sălbatică

DISTRIBUȚIA, CARACTERISTICILE STRUCTURALE 
ȘI FUNCȚIONALE ALE BARAJELOR CONSTRUITE DE 
CASTOR (CASTOR FIBER): STUDIU DE CAZ BAZINUL 

RÂULUI NEGRU

ALEXANDRU GRIDAN, DANIEL-MIHAI NIȚĂ, GEORGETA IONESCU, MARIUS POPA,  
CLAUDIU PAȘCA

1. Introducere
Castorii sunt considerați ingineri ai ecosistemelor da-
torită capacității lor de a modifica sistemele fluviale 
și zonele riverane acestora, modificări necesare creă-
rii unor habitate favorabile (Wright et al. 2002, Hart-
man & Törnlöv 2006). Prin aceste modificări facili-
tează apariția altor specii, castorii fiind considerați 
specie cheie pentru biodiversitate, având un impact 
foarte mare asupra ecosistemelor fluviale în raport cu 
abundența lor (McKinstry et al. 2001). Cel mai mare 
impact îl constitue activitatea de construcție a barajelor 
prin care stochează volume mari de apă în lacurile for-
mate (Butler & Malanson 2005).

Fig.1. Baraj construit de castori

Pe lângă beneficiile aduse biodiversității (Correll et al. 
2000), castorii au un rol cheie în furnizarea serviciilor 
ecosistemice și în gestionarea naturală a bazinelor hi-
drografice (Brazier et al. 2016). Barajele de castor pot 
reduce viteza de scurgere (Burchsted & Daniels 2014) 
și pot atenua viiturile formate în urma unor furtuni 
(Nyssen et al. 2011), având un impact pozitiv asupra 
atenuării riscurilor de inundații (Collen & Gibson 
2000). În timpul perioadelor de secetă, prin capacitatea 
de stocare a apei (Hammerson 1994) barajele pot ajuta 
la menținerea cursului mediu, atenuând riscul de secetă 
în aval (Hibbs et al. 1992, Puttock et al. 2017).
Pentru îmbunătățirea managementului și a stării de 
conservare a speciei la nivel național și pentru a putea 
beneficia la maxim de prezența castorului, este impe-
rativ necesară monitorizarea activității acestora, având 
în vedere faptul că intră tot mai des în conflict cu omul.
Inundațiile apărute în urma construirii barajelor (fig. 
1), provoacă pagube tot mai frecvente culturilor agri-
cole și pădurilor limitrofe apelor, mai ales în zonele cu 
densități mari de castor. Una dintre aceste zone este Ba-
zinul Râului Negru.

2. Localizare
Râul Negru (fig. 2), cel mai important afluent de stân-
ga al Oltului, cu suprafaţa bazinului de 2349 km2 şi o 
lungime de 88 km. Izvorăște din Munții Vrancei de 
la altitudinea de 1260 m şi traversează depresiunea 
Tg.Secuiesc, colectând afluenţii care izvorăsc din mun-
ţii Vrancei şi Buzăului. Se varsă la altitudinea de 498 
m în râul Olt, având panta medie de 9‰ şi un coefi-
cient de sinuozitate de 1,41. În bazinul Râului Negru, 
văile afluenţilor sunt bine conturate având pante medii 
cuprinse între 40-100‰, majoritatea râurilor au curs 
permanent, scurgerea medie multianuală având valori 
scăzute cuprinse între 2-10 l/s/km2. Râul Negru are 22 
de afluenţi, mai importanţi fiind: Caşinul (lungimea: 
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54 km, suprafaţa bazinului: 482 km2), Covasna (lungi-
mea: 28 km, suprafaţa bazinului: 280 km2) şi Târlungul 
(lungimea: 54 km, suprafața bazinului: 485 km2). Pe 
râul Târlung a fost realizată acumularea Săcele cu rol 
de alimentare cu apă a oraşului Brașov (Planul de ma-
nagement al bazinului hidrografic Olt Administrația 
Națională ,,Apele Române").

Fig. 2. Localizarea barajelor de castor identificate

3. Material și metodă
Afluenții Râului Negru au fost parcurși integral. Poziția 
barajelor a fost înregistrată cu aparate GPS, iar dimen-
siunile lor au fost măsurate cu ajutorul telemetrului cu 
punct laser.
Caracteristicile măsurate ale barajelor au fost: lungimea, 
lățimea, înălțimea, forma, dispunerea capetelor față de 
maluri și materialele folosite pentru construcția lor.
Pentru înregistrarea datelor primare a fost întocmi-
tă o fișă de teren în care s-au trecut valorile măsura-
te cu ajutorul telemetrului, iar ponderea materialelor 
folosite pentru construcție a fost estimată vizual. În 
același timp, au fost înregistrate și pagubele provocate 
de castor.

4. Rezultate
În urma parcurgerii etapei de teren, au fost identificate 
și analizate un număr de 148 de baraje active (tab. 1).

Tab. 1. Caracteristicile dimensionale ale barajelor construite de castor

Car. Medie Ab.st Mdn Min Max

L(cm) 621.59 320.29 566.5 103 1857

l(cm) 96.80 50.52 86 30 321

H(cm) 106.77 45.58 102 38 305

Cv(%) 59.73 18.91 60 20 90

Cmp
(%) 40.27 18.91 40 10 80

Car: Caracteristica dimensională; L: Lungime; l: Lățime; H: Înălțime; Cv: 
Compoziție vegetală; Cmpp: Compoziție mâl, pământ, piatră; Nr: număr; Ab.st: 

abaterea standard; Mdn: mediana; Min: minima; Max: maxima

Mediile dimensionale sunt reprezentative atât pentru 
lungime cât și pentru lățime și înălţime, toate urmă-
rind o distribuție normală, așa cum reiese din figura 3.
Înălțimea barajului are legături mai puternice cu ambe-
le dimensiuni, lungime, respectiv lătime, lucru explicat 
de cerințele speciei de a realiza un anumit design al lo-
cului, adică luciu de apă suficient de mare și adânc care 
servește protecției și transportului materialului lem-
nos pentru construcții.
În figurile 4 și 5 se observă următoarele aspecte legate 
de caracteristicile dimensionale, compoziționale și geo-
grafice ale barajelor studiate:
 » Poziția geografică nu influențează dimensiunile ba-

rajelor și nici modalitatea de ancorare ale acestora.
 » Există o legatură strânsă, inversă, între forma și 

poziția spațială a barajelor, în special între coordo-
natele pe nord și altitudinea. Totuși, considerăm că 
această legătură are o importanță practică limitată 
datorită faptului că barajele sunt localizate geografic 
și ecologic într-o zonă omogenă, deci spațial autoco-
relată.

 » Legăturile dintre componenta mâl, pământ, piatră și 
componenta vegetație sunt perfecte (împreună aduna-
te sunt 100%) datorită caracterului complementar în 
care se află.

 » În compoziția barajelor au fost identificate, în afară 
de material vegetal, pământ, pietre și materiale de 
proveniență antropică.

 » A fost identificată o legătură semnificativă între 
înălțimea și compoziția barajelor. O corelație direct 
proporțională cu compoziția de vegetație și o legătură 
invers proporțională cu compoziția de mâl, pământ, 
piatră. Cu alte cuvinte, cu cât a crescut în înălțime 
și lungime barajul, proporția materialului vegetal a 
crescut și a scăzut proporția de mâl, pământ și piatră. 
Nefiind o corelație distinct semnificativă, preconi-
zăm că există și alți factori (ex. abundența materia-
lelor, condiții locale) care influențează proporția de 
materiale din baraj.

Barajele măsurate în zona de studiu au caracteristici și 
dimensiuni asemănătoare cu cele înregistrate în alte 
zone cu condiții de habitat similare:
 » Majoritatea barajelor au înălțimi sub 1,5 m (variind 

între 0,2 și 3 m), cu lungimi între 0,3 și 100 m (Gur-
nell 1998, Gaywood 2018).

 » Castorii construiesc baraje dintr-o varietate de mate-
riale (lemn, pietre, nămol, iarbă etc.). (Gurnell 1998, 
Gaywood 2018). În zona de studiu, au fost identifica-
te în compoziția barajelor, și alte materiale de natură 
antropică (gunoaie).
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Fig. 3. Histograme de distribuție, diagrame de împrăștiere, coeficienți de corelație și semnificația legăturilor

Fig. 4. Reprezentare grafică a legăturilor dintre caracteristicile dimen-
sionale, compoziționale și geografice ale barajelor studiate

Fig. 7. Resturi menajere folosite în construcția barajelor

Fig. 6. Resturi menajere folosite în construcția barajelor
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Fig. 5. Histograme de distribuție, diagrame de împrăștiere, coeficienți de corelație și interpretarea legăturilor caracteristcilor dimensionale, 
compoziționale, forma, ancorarea și poziționarea barajelor
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5. Concluzii
Barajele construite de castor din bazinul Râului Negru 
au (în medie) o lungime de aproximativ 6 m, lățime de 
aproximativ 1 m și o înălțime de aproximativ 1 m.
Numărul mediu de baraje din zona studiată este de 2,3/
km curs de apă.
Materialul folosit pentru construcția barajelor este (în 
medie) de: 60 % material vegetal (lemn, trestie, rogoz, 
coceni de porumb) și 40% material abiotic (pământ, 
mâl, pietre, resturi menajere).
Creșterea cantității materialului vegetal folosit în 
compoziția barajului este direct proporțională cu 
înălțimea barajului.
În zona studiată au fost identificate un număr de 55 de 
familii de castor și o medie de 3 baraje pe familie.
Volumul mediu al materialului folosit pentru construi-
rea unui baraj este de 8,43 mc.
Chiar dacă vegetația lemnoasă arborescentă lipsește de 
pe malurile unor cursuri de apă, castorul a construit ba-
raje, folosind material lemnos din culturile de răchită 
limitrofe.
În zonele unde terenul agricol, limitrof cursului de apă, 
este cultivat cu porumb, sfeclă, lucernă, varză, acestea 
au fost consumate de castor.
Au fost identificate cursuri de apă unde castorul, pentru 
construcția adăpostului, a reușit să perforeze digurile 
de apărare, apa pătrunzând pe terenul agricol.
Au fost identificate zone în care galeriile săpate de cas-
tor au perforat digurile de apărare, au pătruns sub dru-
murile agricole, iar acestea s-au surpat sub greutatea 
utilajelor.
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Abstract
Distribution, structural and functional characteristics of beaver dams (Castor fiber): Case study 
Black River Basin
By his ethology, beaver is known to be the species that create and modify wetland habitats.
One of the important aspects that need to be monitored are the placement of dams because they affect runoff 
the streams and also the development and formation of wetlands. Considering the category of land use adjacent 
to beaver colonized rivers, they can produce several damage and conflicts. The study area, Black River Basin, 
has a high density of beavers, so monitoring their activity is necessary to benefit from their presence and to 
manage conflicts as effectively as possible.
There were identified 148 active beaver dams with an average length of 6.2 meters, average height of 1 meter 
and average width of 1 meter.
Keywords: Castor fiber, beaver dam, monitoring, management, Romania
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Fauna sălbatică

ANALIZA ȘI CARTAREA STRUCTURILOR CONSTRUITE 
CE POT FI FOLOSITE DREPT POTENȚIALE CORIDOARE 

DE TRECERE PENTRU SPECIILE DE FAUNĂ: STUDIU 
DE CAZ – TRONSONUL COMARNIC – BRAȘOV

MIHAI FEDORCA, GEORGETA IONESCU, ALEXANDRU GRIDAN, GEORGE SÎRBU, CEZAR SPĂTARU

1. Introducere
Creșterea densității de drumuri, dar și a numărului de 
mașini constituie în prezent o mare problemă în con-
servarea speciilor, adăugând încă o sursă de mortali-
tate a acestora. Mai mult decât atât, drumurile pot să 
întrerupă mișcarea și dispersia animalelor, creând în 
timp bariere care duc la pierderea conectivității habi-
tatelor și implicit a scăderii fluxului de gene (Grilo et 
al. 2008). Cele mai afectate sunt mamiferele mari, în 
special ungulatele și carnivorele care sunt nevoite să 
parcurgă distanțe mari (Ng et al. 2004). Se consideră 
astfel că podurile, podețele și alte structuri de artă, care 
inițial au fost proiectate și create pentru alte scopuri, 
sunt folosite de către fauna sălbatică pentru traver-
sarea drumurilor și căilor ferate (Rosenberg et al. 1997). 
În România, dezvoltarea infrastructurii începe să pună 
probleme conectivității, în ultimii anii fiind înregis-
trate o serie de accidente rutiere și feroviare, care pe 
lângă numărul mare de animale omorâte, a pus în peri-
col și siguranța participanților la trafic. Scopul acestui 
studiu este să obțină informații legate de situația zone-
lor de trecere deja existente și să se urmărească gradul 
de utilizare al acestora de către fauna săllbatică.

2. Material și metode de cercetare
Pentru atingerea obiectivelor propuse s-a ales ca zonă 
de studiu, tronsonul Comarnic – Brașov. Au fost moni-
torizate structurile ce permit trecerea (poduri, podețe 
și pasaje subterane) speciilor de faună sălbatică. Dimen-
siunile acestora au fost determinate utilizând telemetre 
cu laser pentru o precizie cât mai mare a măsurătorilor, 
dar și pentru o viteză crescută de lucru.
După ce au fost inventariate, structurile au fost clasi-
ficate în funcție de dimensiuni, acestea permitând 
trecerea unei anumite specii sau unui grup de specii. 
După studiile de permeabilitate (permeabilitate = carac-
terizarea zonelor de trecere a indivizilor, ținând cont doar de 
prezența barierelor ce nu permit trecerea) efectuate în anii 

anteriori (Proiect PN0002020206), care au determinat 
zonele propice trecerii exemplarelor de faună pe aceste 
tronsoane, dar și prin studiile de modelare a coridoarelor 
ecologice (Proiect Coridoare ecologice pentru habitate si 
specii in Romania 2015-2017), coroborate cu numărul de 
decese în rândul exemplarelor de faună, structurile care 
permit trecerea pe sub infrastructura rutieră și feroviară 
sunt cea mai bună soluție pe termen scurt și mediu de 
diminuare și de ce nu de eliminare a mortalităților.
Pentru validarea acestor structuri ce permit trecerea în 
siguranță a faunei pe sub calea ferată și pe sub drumuri, 
s-au folosit camere cu senzori de mișcare (Linnell et al. 
1998), dar și o monitorizare a urmelor lăsate de animale 
pe substrat moale sau pe zăpadă (Heinemeyer et. al. 2008).

3. Rezultate
Au fost identificate 109 structuri care permit trecerea 
faunei sălbatice. Cum se poate observa în figura 1, ma-
joritatea structurilor inventariate au o înălțime mai 
mare de 1 m, înălțime peste care din studiile efectuate 
anterioar s-a determinat faptul că acestea sunt propice 
trecerii marilor carnivore și nu numai. Pentru a asig-
ura trecerea exemplarelor din speciile căprior și cerb, 
înălțimea minimă recomandată a acestor structuri 
trebuie să fie de peste 2 m (Krawchuk et. al. 2005). Dacă 
pentru categoria de carnivore mari 94 dintre aceste 
structuri sunt propice trecerii, pentru cea de a doua cat-
egorie sunt propice trecerii doar 86.

Fig. 1. Clasificarea structurilor ce permit trecerea dupa înălțime
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Astfel în primul sector inventariat a fost identificată cel 
puțin o zonă de trecere pentru fiecare coridor rezultat 
prin modelare. Structurile identificate ca fiind propice 
pentru marile carnivore sunt mult mai numeroase de-
cât cele ce permit trecerea căpriorilor și cerbilor, astfel 
că în prima zonă au fost identificate 18 astfel de struc-
turi pentru carnivore și doar 4 propice trecerii ungula-
telor (fig. 2).

Fig. 2. Zonele de permeabilitate și dimensiunile podurilor inventariate 
între Brașov și Bușteni

Dacă luăm în considerare primul coridor ecologic, struc-
turile care să permită trecerea speciilor de faună lipsesc, 
dar acestea se află în imediata vecinătate a coridoru-
lui. Prin utilizarea unor elemente (garduri electrice, 
parapeți, garduri etc.) care să permită o dirijare a faunei 
spre zonele propice trecerii prin structurile subterane, 
riscul de accidente rutiere și feroviare ar fi mult dimi-
nuat, sau chiar eliminat.
Pentru cel de al doilea coridor ecologic desemnat ca și 
funcțional, din zona Timișul de Jos, elementele care 
permit trecerea sunt mult mai numeroase decât în pri-
mul coridor identificat, astfel că dirijarea faunei spre 
și prin aceste structuri este mult mai ușor de realizat, 
ținând cont și de lățimea mare a coridorului.
Cel de al treilea coridor ecologic surpinde o zonă în care tre-
cerea prin structurile subterane identificate este propice 
doar marilor carnivore, trecerea ungulatelor fiind aproape 
imposibilă prin acestea din cauza înălțimilor reduse.
Coridorele 4 și 5, dintre Predeal, Azuga și Bușteni, pot 
fi considerate ca fiind un singur coridor, mai ales pen-
tru faptul că distanța dintre acestea este foarte mică și 
practic unesc aceleași zone de habitat. Acestea benefi-
ciază de 4 structuri ce permit trecerea faunei existentă 
în acea zonă, înălțimile structurilor fiind mai mari de 
4 metri.
Coridorul numărul 6 dintre Bușteni, Sinaia și Comarnic 
(fig. 3) beneficiază de o multitudine de structuri care 
permit trecerea faunei sălbatice prin acea zonă. Un nu-
măr de 8 structuri de peste 4 metri și o structură între 
1 și 2 m facilitează trecerea tuturor speciilor de faună 
din acea zonă, mai mult decât atât, dispunerea liniară 

a acestora face trecerea mult mai facilă în oricare din 
zonele acestui coridor.

Fig. 3. Zonele de permeabilitate și dimensiunile podurilor inventariate 
între Bușteni și Comarnic

Fig. 4. Zonele monitorizate cu camere cu senzori de mișcare  
pe tronsonul Brașov – Bușteni

Fig. 5. Zonele monitorizate cu camere cu senzori de mișcare pe tronso-
nul Bușteni Comarnic
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Astfel din 23 de camere utilizate (fig. 4-5), 19 au în-
registrat treceri ale animalelor pe sub aceste structuri. 
Mai mult decât atât, la un număr de încă 25 de astfel 
de structuri au fost identificate urme de trecere a ani-
malelor. Aproape la toate cele 109 structuri monitori-
zate s-au găsit urme de animale care au traversat sau 
au încercat să traverseze drumul, parte dintre aces-
tea trecând efectiv peste carosabil și astfel creând po-
tențiale riscuri de accidente rutiere, dar și o parte care 
au renunțat să mai traverseze.

4. Concluzii
Acest studiu a analizat în premieră utilizarea structurilor 
ce permit trecerea animalelor pe sub drum și calea ferată, 
fără a pune în pericol viața animalelor sau siguranța tra-
ficului. Faptul că mare parte dintre aceste structuri sunt 
folosite de un număr ridicat de specii, determină o atenție 
sporită asupra zonei, dar mai ales asupra amplasării și 
modului de execuție al lucrărilor. Având în vedere faptul 
că amenajările special construite pentru trecerea anima-
lelor, necesită pe lângă sume importante de bani și părți 
de teren pe care acestea să se poată amplasa, într-o zonă 
în care expansiunea intravilanului a atins cote alarmam-
te, structurile care deja sunt construite sau care necesită 
un grad mai mic sau mai mare de refacere și modernizare, 
oferă o soluție rapidă și ieftină la necesitățile locale. Este 
necesară utilizarea de-a lungul drumului a unor garduri, 
garduri electrice, panouri de dirijare, care să conducă ani-
malele spre aceste structuri și astfel să favorizeze atât flu-
xul de gene, cât și evitarea unor accidente rutiere și ferovi-
are, între regiunile despărțite de infrastructură.
Pe tronsonul Brașov – Comarnic, în primul sector inven-
tariat a fost identificată cel puțin o zonă de trecere pen-
tru fiecare coridor rezultat prin modelare. Structurile 
identificate ca fiind propice pentru marile carnivore au 
fost mult mai numeroase decât cele ce permit trecerea că-
priorilor și cerbilor, astfel că în prima zonă au fost iden-
tificate 18 astfel de structuri pentru carnivore și doar 4 
propice trecerii ungulatelor (căprior și cerb). Pentru cel 
de al doilea coridor ecologic din zona Timișul de Jos, ele-
mentele care permit trecerea sunt mult mai numeroase 
decât în primul coridor identificat, astfel că dirijarea fa-
unei spre și prin aceste structuri este mult mai ușor de 

realizat, ținând cont și de lățimea mare a coridorului.
Cel de al treilea coridor ecologic din zona Predeal sur-
pinde o zonă în care trecerea prin structurile subterane 
identificate este propice doar marilor carnivore, trece-
rea ungulatelor fiind aproape imposibilă prin acestea 
din cauza inălțimilor reduse.
Coridoarele 4 și 5 beneficiază de zone cu poduri înal-
te, acestea fiind în număr de 4, dispuse liniar pe toată 
lățimea coridorului, astfel că trecea animalelor este fa-
cilitată în acea zonă.
Extinderea cercetărilor la nivelul întregii țări pentru 
zonele în care au fost validate coridoare ecologice sau 
acolo unde au fost înregistrate accidente asupra anima-
lelor sălbatice, ar putea duce la identificarea unor astfel 
de structuri, care permit trecerea în siguranță a diferi-
telor specii de animale sălbatice.

Mulțumiri
Cercetările au fost întreprinse în cadrul proiectelor: 
PN 1330206 / 2016-2017 (Program Nucleu GEDEFOR) 
și Coridoare ecologice pentru habitate și specii în România 
2015-2017 (EEAGrants și Ministerul Mediului).

Bibliografie
Grilo C., Bissonette J.A., Santos-Reis M., 2008. Response of carnivores 

to existing highway culverts and underpasses: Implications for road 
planning and mitigation. Biodiversity and Conservation 17:1685–1699.

Heinemeyer K.S., Ulizio T.J., Harrison R.L., 2008. Natural sign: tracks 
and scat. In Long R.A., MacKay P., W. Zielinski J., Ray J.C. (eds.) Noninvasive 
Survey Methods for Carnivories. Island Press, Washington, D.C., USA, 45-74.

Krawchuk A., Larsen K.W., Weir R.D., Davis H., 2005. Passage Through 
a Small Culvert by Mule Deer , Odocoilus and Drainage Other Mammals. 
The Canadian Field-Naturalist 119:296–298.

Linnell J.D.C., Swenson J.E., Landa A., Kvam T., 1998. Methods for 
monitoring European Large carnivores – A worldwide review of relevant 
experience. NINA Oppdragsmelding 549:1-38.

Ng S.J., Dole J.W., Sauvajot R.M., Riley S.P.D., Valone T.J., 2004. Use 
of highway undercrossings by wildlife in southern California. Biological 
Conservation 115:499–507.

Rosenberg D.K., Noon B.R., Meslow C.E., 1997. Biological Corridors : 
Form, Function, and Efficacy – Linear conservation areas may function 
as biological corridors, but they may not mitigate against additional 
habitat loss. BioScience 47:677–687.

2015 Proiect Coridoare ecologice pentru habitate si specii in Romania 2015-
2017.

Abstract
Analyzing and mapping the structures which may be used as potential passing corridors by the 
game species: Case study Comarnic-Brașov section
Road and railway mortality is a major risk and combined with habitat loss and fragmentation can negatively 
affect wildlife populations. Identifying the structures (bridges, culverts) that can be used by wildlife species to 
cross the road and railway infrastructure is very important and few studies have been conducted in our country. 
We monitored 109 bridges and culverts from Brasov-Comarnic section, which can act as wildlife passage. We 
used phototrap cameras, track monitoring and also records of road and train accidents in which wildlife species 
were involved. We came to the conclusion that this structures can act as wildlife passages, and connect the 
habitat disconnected by the road and railway infrastructure. The larger the size of these structures, the more 
varied the number of species which used them from cossing.
Keywords: wildlife passage, connectivity, monitoring.
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Fauna sălbatică

ASPECTE DIN PERIOADA 1943-1950 REFERITOARE 
LA UNELE SPECII DE MAMIFERE ŞI PĂSĂRI DE PE 

TERITORIUL JUDEŢULUI BACĂU

SORIN GEACU

1. Generalităţi
Informaţiile mai mult sau mai puţin detaliate referitoare 
la diferite specii de vertebrate din anumite perioade de 
timp, sunt utile studiilor de dinamică faunistică.
În intervalul 1943-1950, judeţul Bacău avea 4410 km 
pătraţi, fiind organizat în 7 subdiviziuni numite pla-
se: Bistriţa (reşedinţa Bacău), Muntele (reşedinţa Moi-
neşti), Oituz (reşedinţa Târgu Ocna), Răcăciuni (reşe-
dinţa în localitatea omonimă), Siret (reşedinţa Parin-
cea), Tazlău (reşedinţa Tescani) şi Traian (reşedinţa în 
comuna cu acelaşi nume).
Gradul de împădurire al judeţului era atunci de 44,73%.
Teritoriul vechiului judeţ Bacău (existent până în 1950), 
împreună cu areale din fostele judeţe Tecuci, Putna, Tu-
tova şi Ciuc au format actualul judeţ cu suprafaţa de 
6.603 km pătraţi.
Din punct de vedere geografic, fostul judeţ Bacău in-
cludea mai ales unităţi montane (sectoare ale Munţilor 
Nemirei, Ciucului, Tarcăului, Goşmanului şi Vrancei 
din Carpaţii Orientali), dar şi subcarpatice (Subcarpaţii 
Tazlăului şi Caşinului) şi de podiş (Colinele Tutovei de la 
est de râul Siret). Ecartul altitudinal era de circa 1500 
m, iar diversitatea condiţiilor climatice şi de vegetaţie, a 
condiţionat existenţa unei variate faune de vertebrate.

2. Material şi metode de cercetare
Informaţiile identificate de noi au caracter inedit, 
acestea rezultând din studierea materialelor deţinute 
de fostul Inspectorat de Vânătoare al vechiului judeţ 
Bacău, păstrate la Arhivele Naţionale, în cadrul Servi-
ciului Judeţean Bacău.
Datele selectate, considerate utile scopului propus, au 
fost apoi prelucrate şi cronologizate. Totodată, s-a rea-
lizat o îmbinare a informaţiilor cantitative cu diferite 
aspecte calitative, toate evidenţiind «starea» din acei 
ani a populaţiilor unor specii de mamifere şi păsări din 
aceast spaţiu moldovenesc.

 

3. Specii de mamifere
Începând cu anul 1944, o problemă importantă a fost 
cea a braconajului. De exemplu, în 1945-1946, s-a con-
statat lipsa completă a pazei şi supravegherii încurajată 
de refugierea proprietarilor, iar membrii societăţilor de 
vânătoare care au găsit braconieri „nu i-au declarat ca să 
nu fie expuşi a fi împuşcaţi”! Din populaţiile de mamife-
re mari, braconierii împuşcaseră între 700 şi 1000 de 
exemplare.
Un raport al Inspectoratului Judeţean de Vânătoare Ba-
cău înaintat în luna aprilie 1946 Ministerului Agricul-
turii şi Domeniilor, menţiona faptul că, pe teritorului 
judeţului, începând cu luna septembrie 1944 avuseseră 
loc operaţii militare. Iată şi situaţia unor specii la înce-
putul anului 1946:
a). Cerbii. – Dacă în anul 1943 erau „destul de viguroşi 
şi frumoşi”, dar într-un număr redus faţă de întinderea 
suprafeţelor păduroase, în 1945/1946 efectivul acesto-
ra era „mult împuţinat”. Cauzele au fost: neliniştea din 
teren şi mai ales braconajul. Operaţiunile de război 
desfăşurate peste acest judeţ, au neliniştit mult viaţa 
animalelor din păduri, mulţi cerbi migrând îndeosebi 
către nord (înspre Munţii Ceahlău şi judeţul Neamţ), 
dar şi spre sud. Totodată, operaţiunile de război au de-
terminat ca multe arme şi muniţii să rămână părăsite 
prin păduri şi sate, care, găsite de mulţi locuitori, nu 
le-au predat, întrebuinţându-le la braconaj. Braconierii 
uciseseră „un număr destul de important de cerbi”. Dacă 
în 1943 existau circa 350 cerbi în pădurile judeţului, în 
1946 numărul lor era aproximat la doar 140-160, rezul-
tând o reducere cu 55% a populaţiei speciei. Paznicul 
postului Poliţiei de vânătoare din Slănic fusese „ame-
ninţat de populaţia satelor chiar cu moartea şi silit să plece”. 

„Atât pofta de câştig realizat prin vinderea cărnii, cât şi ne-
voia de hrană, au încurajat mult pe braconieri ca să activeze, 
mai ales că mulţi ţin armele ascunse în pădure şi au răpus 
viaţa câtorva vânători care i-au urmărit” menţiona rapor-
tul amintit (Dos. 1/1946, f. 28-35).
b). Numărul de căpriori se diminuase, astfel că, dacă în 
anul 1938 erau în judeţ circa 3000 exemplare, în 1942 
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mai erau între 1600 şi 1800 de ex., iar în 1945 circa 
1200, ceea ce înseamnă o reducere cu 60% a numărului 
acestora. Raportul între sexe fusese de 1/2 pe judeţ în 
anul 1945. Cauzele reducerii sunt identice cu cele men-
ţionate la cerb. Amintim şi faptul că, în anul 1945, nu 
se eliberase nici o autorizaţie de vânare a căpriorului.
c). Urşii – răspândiţi în partea vestică, apăreau „uneori 
şi mai spre estul judeţului, mişcându-se după fructificările 
pădurilor”. Erau însă destul de rari. În 1945 nu s-au vâ-
nat, dar s-a înregistrat un caz când un urs atacase o vită 
într-un sat.
d). Râşi nu s-au vânat, dar s-a apreciat că erau „mai mul-
ţi ca urşii”.
e). Mistreţii – erau „numeroşi” atât în regiunile deluroa-
se cât şi montane. În 1945 se împuşcaseră 9 exemplare.
f). Seceta din 1945 (continuă din aprilie şi până toam-
na) determinase reducerea numărului de iepuri în regi-
unea de deal. Se vânaseră puţini în acel an.
g). Sporise în schimb numărul de vulpi, multe din cele 
vânate având râie.
h). Lupii erau „într-un număr care nu poate fi socotit pri-
mejdios”. Totuşi, aceştia sfâşiaseră 20 de oi şi miei.
i). Bursucii şi jderii erau în număr „destul de însemnat”.
Multe exemplare de mamifere mari căzuse pradă mari-
lor incendii montane din anul 1946.
Pe teritoriul judeţului, în intervalul cuprins între 1 apri-
lie 1946 şi 31 martie 1947, se vânaseră 5168 exemplare 
de mamifere, din care: 4.456 iepuri (86,2%), 570 vulpi 
(11%), 43 viezuri, 42 dihori, 35 lupi, 9 pisici sălbatice, 8 
mistreţi, 4 jderi şi 1 râs.
În regiunea Moineşti „vânatul cu păr era mai bine repre-
zentat până la ultimul război [cel de-al Doilea Război Mon-
dial n.n.], însă, acesta, a produs multă nelinişte vânatului 
mare, iar anii de foamete de după război au încurajat bra-
conajul, în urma căruia, în 1946-1947, s-au distrus zeci de 
căpriori şi mistreţi”.
Iată şi situaţia din 1947/1948, reflectată în raportul 
Inspectoratului Judeţean de Vânătoare Bacău înaintat 
Direcţiei Vânătoarei din Bucureşti. „Seceta excesivă din 
1945 şi prelungită până în octombrie 1946, a pricinuit mari 
pagube vânatului mic, reducând mult din numărul lui. Dacă 
prin stăruinţa şi grija Societăţilor de vânătoare, braconajul 
pe terenurile lor a fost practicat pe o scară mult mai redu-
să ca în 1946/1947, nu tot aşa a fost situaţia pe terenurile 
proprietăţi ale persoanelor fizice. Acestea – în cea mai mare 
parte masive păduroase – , fiind lipsite şi în acest an de ad-
ministraţie şi pază, au fost supuse încă unui braconaj destul 
de intens, mai ales că lipsa de carne pe piaţă, a adus un preţ 
foarte bun pe carnea de vânat” (Dos. 4/1948, f. 37-41).
Comparativ cu intervalul 1946/1947, situaţia unor ma-
mifere în 1947/1948 s-a prezentat astfel:
a). Exemplarele de cerb erau viguroase, dar puţine. În 
unele păduri proprietăţi ale statului, nu se constataseră 
decât 5-6 indivizi, iar în altele nici nu se observase spe-
cia (de exemplu pădurea Pralea). În pădurile proprietăţi-
lor Ghica, Rosetti şi Stirbey erau între 20 şi 30 de cerbi;
b). Căprioarele sporiseră numeric, numai două exem-

plare fiind omorâte de către lupi. Păşunatul vitelor şi oi-
lor în păduri forţaseră căpriorii să se retragă în locurile 
cele mai greu accesibile. Căprioarele din pădurile parti-
culare fuseră supuse atât devastărilor războiului cât şi 
braconajului. În acele păduri, abia „în 2-3 ani efectivele 
vor putea să ajungă la ceea ce a fost până în 1944”, an în 
care proprietarii părăsiseră regiunea refugiindu-se în 
alte locuri din ţară, aceştia neîntorcându-se nici în 1947.
c). Urşii şi râşii erau mai mulţi ca în 1946/1947; nu pro-
duseseră stricăciuni animalelor sălbatice sau domestice;
d). Crescuse şi numărul de mistreţi, care, în toamna 
anului 1947 produseseră pagube unor culturi de porumb;
e). Iepurii din regiunea de dealuri, ca urmare a secetei 
din 1946, erau în număr destul de redus. „Este absolut 
necesar să se facă o restricţie la împuşcarea iepurilor în se-
zonul 1948/1949”;
f). Vulpile erau „în număr destul de însemnat”. Ele se în-
mulţiseră, producând stricăciuni păsărilor din sate. Se 
împuşcaseră puţine.
g). Lupii semnalaţi erau în număr mare. „Nimicirea lor 
prin împuşcare a fost foarte redusă din cauză că vânătorii 
au fost lipsiţi de arme”. Pentru că iarna 1947/1948 a fost 
lipsită de zăpadă şi aceea câtă a căzut a fost în straturi 
foarte subţiri încât nu dura mai mult de 24-36 ore, cam-
pania de otrăvire la hoit a lupilor nu se putuse face decât 
în două locuri. Nu se găsiseră pe teren cadavre de căpri-
oare sfâşiate de lupi.
h). Bursucii se înmulţiseră şi produseseră stricăciuni 
terenurilor cu porumb. Câţiva au fost omorâţi prin 
prindere în vizuină.
i). Se diminuase numărul de nevăstuici şi dihori, une-
le exemplare fiind împuşcate la pândă sau cu ajutorul 
curselor.
La începutul anului 1948, anumite specii fuseseră afec-
tate de înmulţirea numărului câinilor vagabonzi. Astfel, 
noua Administraţie de Vânătoare din Bacău, trimisese 
prefectului judeţului, o adresă (nr. 90 din 7 februarie 
1948) în care era specificat faptul că: „încă din vara anului 
1947 s-a constatat o înmulţire exagerată a câinilor de la sate, 
care, fiind lipsiţi de hrană, cutreerau ţarinele spre a prinde 
vânat cu care să se hrănească. În cursul iernii 1947/1948, 
câmpul fiind descoperit, oile şi vitele au fost purtate pe câmp, 
însoţite de numeroşi câini, care, urmăresc vânatul, îl prind 
şi îl mănâncă pricinuind astfel o pagubă foarte mare” (Dos 
3/1948, f. 7).
Notăm şi faptul că, în anul 1947, se înfiinţase un post 
de Poliţie de vânătoare pe teritoriul comunei Asău. În 
unele adrese din lunile februarie şi martie 1948, înain-
tate de acesta Administraţiei de Vânătoare a judeţului 
Bacău, se arăta că în Asău „există foarte multă lume care 
are haine, căciuli şi cojoace de piele de pui de căprioară şi 
chiar de ţapi, pentru care nu s-a luat nici o măsură asupra 
acestor oameni vinovaţi, [în baza] legii economiei vânatului” 
şi că „majoritatea din cetăţenii acestei comune sunt braco-
nieri” (Dos. 2/1948, f. 10, 35).
În arealul montan al judeţului, în luna decembrie 1947, 
erau circa 100-110 cerbi, specia fiind dispărută atunci 
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din pădurile Ocolului Silvic Căiuţi.
La 6 mai 1948 Administraţia judeţeană de Vânătoare 
din Bacău trimite Federaţiei Protectorilor şi Vânători-
lor de Cerbi din România cu sediul la Braşov, un „Raport 
asupra situaţiei terenurilor de cerbi şi asupra situaţiei cerbi-
lor din judeţul Bacău”. În acesta era menţionat faptul că 
arealul acestui mamifer era extins „până la o distanţă de 
15-18 km de la hotarul vestic al judeţului. Numai numeroase-
le coarne lepădate prin păduri şi găsite de personalul silvic de 
stat ori particular constituie dovada mulţimii lor. În timpul 
războiului din 1916-1918, vânatul a avut mult de suferit din 
cauza operaţiunilor militare care s-au desfăşurat tocmai în 
zona în care cerbii îşi aveau împărăţia lor, [şi care] au făcut ca 
[terenul] să fie lipsit de linişte şi mulţi [cerbi n.n.] să cadă jert-
fă. Între 1918-1940 a fost o perioadă de refacere a cerbilor. 
La sfârşitul anului 1939 în judeţ erau 179 cerbi (din care 65 
masculi şi 114 femele), iar pentru sezonul de vânătoare 1943/ 
1944 s-au dat autorizaţii pentru împuşcarea a 37 de cerbi (21 
masculi şi 16 femele). În 1943 erau în judeţ 180-190 cerbi. 
Operaţiunile de război duse în 1944 în zona de munte, cu cer-
videe, din acest judeţ, au făcut ca un mare număr dintre ele 
să cadă jertfă atât în timpul operaţiilor, la trecerea trupelor şi 
la înapoierea lor, dar mai ales după trecerea acestor vremuri. 
Pe lângă armamentul aruncat de trupe, depozite întregi de 
armament şi muniţiuni militare rămase în părăsire au fost 
luate de populaţia satelor, care s-a înarmat şi s-a dedat la un 
braconaj sălbatic, care, cu mari anevoinţe poate fi stăvilit. Să-
răcia de după război, foametea din cauza lipsei de alimente 
pricinuită de seceta din 1945 şi 1946, restricţiunile impuse 
la consumul de carne şi pofta de câştig, a împins pe mulţi lo-
cuitori ca să devină braconieri” (Dos. 2/1948, f. 105-107).
Terenurile cu cerb în anul 1948 erau puţine în judeţ şi 
anume:
 » Mănăstirea Caşin (17.250 ha) unde erau: 28 exem-

plare (10 masculi şi 18 femele) în 1940 şi numai 9 (3 
masculi şi 6 femele) în 1948;

 » Lucăceşti (18.848 ha) unde numărul lor se redusese 
de la 20 exemplare (6 masculi şi 14 femele) în 1940 la 
9 exemplare (3 masculi şi 6 femele) în 1948;

 » Pralea (4.490 ha) cu 18 exemplare (8 masculi şi 10 
femele) în 1940 şi nici unul în 1948;

 » Lapoş-Plopu (Dărmăneşti) (2.297 ha) unde fuseseră 
7 exemplare (3 masculi şi 4 femele) în 1940 şi nici 
unul în 1948;

 » Pufu-Păltiniş/Dobru-Tabla (Slănic) unde fuseseră 13 
exemplare (5 masculi şi 8 femele) în 1940 şi nici unul 
în 1948;

 » foarte rari cerbi, în trecere, se mai observaseră în 
zonele: Asău, Lăloaia-Comăneşti, Agăş, Brusturoasa, 
Palanca, Goioasa şi Dofteana.

Iată şi localităţile pe al căror teritoriu se semnalase pre-
zenţa altor mamifere în anul 1948:

 » urs: Dărmăneşti, Asău, Lăloaia-Comăneşti;
 » mistreţ: Dărmăneşti, Asău, Lăloaia-Comăneşti, 

Agăş, Brusturoasa, Palanca, Goioasa, Dofteana, Slă-
nic Moldova, Mânăstirea Caşin;

 » căprior: Dărmăneşti, Asău, Lăloaia-Comăneşti, Pâr-

joaia, Viforeni, Tamaşi, Gioseni, Horgeşti, Moineşti, 
Berzunţi, Tg. Ocna, Agăş, Brusturoasa, Palanca, Go-
ioasa, Dofteana, Slănic Moldova, Mânăstirea Caşin;

 » râs, jder, pisică sălbatică: Asău, Lăloaia-Comăneşti;
 » lup: Asău, Lăloaia-Comăneşti, Balcani, Mărgineni, 

Buhoci-Traian, Săcueni, Valea Rea, Helegiu, Gropile, 
Pârjoaia, Viforeni, Tamaşi, Gioseni, Horgeşti, Moi-
neşti, Berzunţi, Tg. Ocna;

 » vulpe: Racova, Solonţ-Lucăceşti, Scorţeni-Gloduri, 
Ardeoani, Tescani, Bereşti-Tazlău, Sănduleni, Letea, 
Faraoani, Cleja, Parincea, Filipeni, Tg. Trotuş, Oneşti, 
Balcani, Mărgineni, Buhoci-Traian, Săcueni, Valea Rea, 
Helegiu, Gropile, Pârjoaia, Viforeni, Tamaşi, Gioseni, 
Horgeşti, Comăneşti, Moineşti, Berzunţi, Tg. Ocna;

 » iepure: Racova, Solonţ-Lucăceşti, Scorţeni-Gloduri, 
Ardeoani, Tescani, Bereşti-Tazlău, Sănduleni, Letea, 
Faraoani, Cleja, Parincea, Filipeni, Tg. Trotuş, Oneşti, 
Balcani, Mărgineni, Buhoci-Traian, Săcueni, Valea Rea, 
Helegiu, Gropile, Pârjoaia, Viforeni, Tamaşi, Gioseni, 
Horgeşti, Comăneşti, Moineşti, Berzunţi, Tg. Ocna, 
Gârleni-Fântânele, Săuceşti-Şerbeşti, Sănduleni.

În 1948, în regiunea de munte, pe teritoriul Ocolului 
Silvic Lucăceşti existau: 30 căpriori, 30 mistreţi, 3 urşi; 
pe cel al Ocolului Silvic Asău: 120 mistreţi, 50 căpriori, 
11 urşi; pe cel al Ocolului Silvic Agăş: 30 căpriori, 30 
mistreţi, 7 urşi şi pe cel al Ocolului Silvic Valea Uzului: 
21 căpriori, 17 urşi şi 3 mistreţi.
În tabelul 1 sunt prezentate recoltele medii realizate la 7 
specii de mamifere, în perioada 1944-1948, pe teritorii-
le a trei ocoale silvice din regiunea de munte a judeţului.

Tab. 1. Recolte medii realizate în perioada 1944-1948, la unele specii 
de mamifere

Ocolul silvic Lupi Vulpi Iepuri Jderi Râşi Vie-
zuri

Pisici 
sălba-
tice

Lucăceşti 20 20 200 10 5 10 10
Asău 90 50 60 28 22 10 -
Agăş 10 20 70 5 - 6 -

În 1948-1950, în multe regiuni ale judeţului, unele po-
pulaţii de interes cinegetic erau retrânse. De exemplu, 
la Poduri se identificaseră numai iepuri (100 exempla-
re), lupi (20 ex.), vulpi (20 ex.) şi viezuri (10 ex.), la So-
lonţ-Schitu Frumoasa – iepuri (80 ex.), lupi (10 ex.), vie-
zuri (10 ex.), mistreţi (10 ex.), vulpi (10 ex.) şi căprioare 
(8 ex.), iar la Scorţeni – iepuri (50 ex), lupi (20 ex.), vulpi 
(20 ex.), viezuri (20 ex.) şi mistreţi (4 ex.).
În 1948, pe întregul teritoriu al judeţului erau amenaja-
te, pentru cervide, numai două hrănitori (în Ocolul Sil-
vic Comăneşti) şi 10 sărării (din care 6 în O.S. Agăş, 4 în 
O.S. Valea Uzului şi 2 în O.S. Comăneşti).
În 1950 se mai amenajaseră 2 hrănitori pentru cervide, 
în zona Caşin. Atunci, în bazinul său hidrografic, situ-
aţia unor mamifere mari era următoarea: pe Caşinul 
superior – 60 mistreţi, 20 căpriori, 8 urşi, 2 cerbi, fi-
ind semnalaţi şi lupi şi jderi; pe Caşinul inferior – 20 
mistreţi, 6 căpriori, dar şi iepuri, vulpi, viezuri, şi „în 
trecere” urşi. În bazinul forestier al Oituzului erau: pe 
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Oituzul Superior – 30 mistreţi, 20 căpriori, 6 urşi, 2 
cerbi, dar şi puţini lupi şi vulpi; pe Oituzul Inferior – 30 
mistreţi, 6 căpriori, fiind observaţi şi lupi, vulpi, viezuri, 
iepuri, jderi şi „în trecere” urşi şi cerbi. Cei 14 urşi ha-
bitau în zonele Zboina şi Fundul Oituzului. Bârloagele 
urşilor erau în punctele: Chioşuri, Piatra Runcu, Lipşa 
Mare, Muşat, Lipchianu, Caraslău, Clăbuc, iar locurile 
preferate de staţionare pentru urs şi cerb erau în bazi-
nul Sboina şi la Faţa Coinelor.

4. Specii de păsări
Raportul Inspectoratului de Vânătoare al judeţului Ba-
cău înaintat în luna aprilie 1946 la Bucureşti, menţiona 
şi situaţia câtorva specii:
a). Cocoşii de munte – în număr foarte mic – existau 
doar în zonele Asău şi Dofteana.
b). Potârnichi erau foarte puţine. Numai câteva cârduri 
a 10-20 exemplare fiecare, existau pe teritoriile a patru 
comune: Secuieni, Traian, Şerbeşti şi Buhoci.
c). Pasajul la sitari fusese cu număr mic de indivizi, 
care au staţionat puţin în judeţ.
d). Datorită secetei, numărul de prepeliţe şi cârstei a 
fost foarte mic.
e). În schimb, numărul de porumbei sălbatici şi tur
turele a fost mai mare, dar nu s-au vânat.
f). Numărul de raţe sălbatice şi gâşte sălbatice a fost 
ridicat.
g). Ciorile erau în număr foarte mare pe teritoriul de 
la est de râul Bistriţa şi în bazinul Tazlăului. În 1946 
se anunţase obligaţia de a se trece la nimicirea lor prin 
împuşcare şi dărâmarea cuiburilor. Fiecare vânător tre-
buia să facă dovada că a împuşcat măcar 10 ciori, ca să 
poată obţine permisul de vânătoare pe anul 1946.
Între 1 aprilie 1946 şi 31 martie 1947 se vânaseră în 
judeţ 1013 exemplare de păsări, cele mai multe (633) fi-
ind raţe sălbatice (62,5%) şi prepeliţe (211 – 20,8%), dar 
şi 73 de porumbei sălbatici, 55 sitari, 30 gâşte sălbatice, 
5 becaţine, 3 cârstei şi 3 potârnichi.
Iată şi situaţia din intervalul 1 aprilie 1947 – 31 martie 
1948:

a). Cocoşii de munte erau în număr foarte mic, mai ales 
în zona Asău;
b). Potârnichile erau „în primejdie de a dispare. Societăţi-
le de vânătoare au avut restricţie la împuşcarea lor şi stăru-
iesc să le sporească numărul”;
c). Sitarii în 1947 fuseseră mai numeroşi ca în anul 
precedent, dar „rămânerile lor prin aceste locuri a fost de 
scurtă durată”;
d). Şi prepeliţele şi cârsteii fuseseră în număr mai 
mare ca în 1946;
e). Porumbeii sălbatici şi turturelele se dezvoltaseră 

„în bune condiţiuni”;
f). Raţele sălbatice sosiseră în număr „destul de abundent”;
g). Gâşte sălbatice s-au împuşcat foarte puţine;
h). Becaţinele veniseră în număr relativ însemnat, dar 
s-au vânat foarte puţine;
În ansamblu, braconajul rămânea o problemă greu de 
rezolvat.
În 1948, fuseseră raportate exemplare de cocoş de mun-
te de către Ocoalele Silvice Asău şi Valea Uzului, iar în 
anul 1950 multe erau semnalate în bazinul superior al 
râului Caşin.

5. Concluzii
Cercetarea efectuată a condus la identificarea a nume-
roase date, pe care le considerăm a fi foarte utile în 
conturarea unei imagini – din perioada 1943-1950 – 
despre fauna de vertebrate a unui judeţ din estul Româ-
niei. După 1944 s-a practicat un braconaj intens asupra 
unor specii de mamifere şi păsări, astfel că, recoltele 
raportate oficial şi menţionate de noi, le considerăm a fi 
mai mici decât cele reale.
În perioada analizată, multe specii au înregistrat nu 
doar diminuări populaţionale, dar şi restrângeri de are-
ale. Au fost şi cazuri în care unele deveniseră extincte 
dintr-o serie de masive forestiere.
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Abstract
Some aspects on certain mammalian and bird species in Bacău County over 1943-1950
A knowledge of the mammalian and bird fauna of cynegetic interest found, in various areas of Romania over 
certain time intervals, is of interest in order to highlight its time-space dynamics. The paper makes an analysis 
of this type of fauna in Bacău County over 1943-1950. The new, original data have been obtained by studying the 
archives of the old Hunting Inspectorate of the former Bacău County held at the Bacău County Direction of the 
National Archives. The findings have revealed numerous data deemed very useful for outlining the situation of 
this hunting fauna in a varied area of north-east Romania over the 1943-1950 interval. After 1944, the intense 
poaching of some mammalian and bird species was being practiced, therefore the hunted specimens, officially 
reported and mentioned herein, are fewer than in reality. In the analysed period, not only did the population 
of many species diminish, but also their areas would shrink. There were cases, when some of them thoroughly 
disappeared from several forest massifs.
Keywords: wild fauna, hunting, history, Romania.
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Fauna sălbatică

ASPECTE CORELATIVE ALE ELEMENTELOR MORFO 
ANATOMICE LA ŞACALUL AURIU  

(CANIS AUREUS L., 1758 ) DIN ROMÂNIA

LIVIU MARFIUC, GEORGE E. SÎRBU

1. Introducere
Șacalul auriu este una dintre cele mai răspândite specii 
de canide, arealul acesteia întinzându-se in sud-estul 
Europei, în nord estul Africii și în mare parte din Asia 
spre estul Thailandei (Demeter and Spassov 1993).
În Europa, șacalul auriu se gasește în nordul Italiei, 
Slovacia, Austria, Ungaria, Polonia de Sud, Slovenia, 
Croația, Bosnia și Herțegovina, Albania, Muntenegru, 
Macedonia, Serbia, Grecia, România, având cele mai 
mari densități în Peninsula Balcanică (Stoyanov 2012).
În Bulgaria, efectivul de șacal auriu a atins in anul 
2011 un număr de 39343 exemplare, mai mult cu 3268 
exemplare față de anul 2010 (Markov 2012) spre deo-
sebire de Grecia unde populația de șacal auriu este în 
declin și specia figurează ca animal vulnerabil în lista 
roșie națională (Gianatos et al. 2005). Se pare că cea 
mai mare populație de șacal auriu din Europa este în 
Bulgaria (Markov 2011).
Mărturii arheologice atestă prezenţa şacalului în Româ-
nia din cele mai vechi timpuri (resturi scheletice găsite 
la Braşov şi Techirghiol), fără a fi precizată cu exactitate 
perioada (Angelescu 2004).
Prezenţa şacalului în România este semnalată în anul 
1929 în judeţul Dolj (Călinescu 1930) fiind recunoscut 
ca specie existentă în fauna României abia după anii 
1950, provenienţa sa fiind Bulgaria (Marcoci et al. 1954, 
Cotta and Bodea 1969).
Caracteristica speciei este de a ocupa noi teritorii foarte 
rapid având o plasticitate ecologică şi prolificitate ex-
trem de ridicate. Harta răspândirii şacalului în Româ-
nia datează din anul 1994 (Almăşan 1995). În prezent 
arealul șacalului cuprinde Dobrogea şi Delta Dună-
rii, sud-estul Moldovei, sudul Munteniei şi al Olteniei, 
Câmpia de Vest și câteva puncte în centrul Podişului 
Transilvaniei (Șelaru 2015).
Dinamica efectivelor de şacali şi a cotelor de recoltă în 
perioada 2001-2017 arată o evoluţie explozivă, de la 
1056 exemplare evaluate în anul 2001 la 11868 exem-
plare evaluate în anul 2017, cu o cotă de recoltă de 8298 

de exemplare în sezonul de vânătoare 2017/2018 (ape-
paduri.gov.ro).
În acest context lucrarea de faţă şi-a propus o analiză 
statistică a elementelor de morfologie externă şi cra-
niometrie, studii în acest sens fiind destul de rare atât 
în România cât şi în Europa (Stoyanov 2012). Existen-
ţa unei variabilităţi accentuate prin identificarea unui 
număr de 12 subspecii necesită, pe lângă măsurătorile 
morfometrice, utilizarea tehnicilor moleculare moder-
ne cu implicaţii în reevaluarea populaţiilor şi a posibi-
lelor subpopulaţii. Eşantionul extras surprinde doar o 
mică parte a unei populaţii de pe teritoriul României. 
Existenţa materialului biologic furnizat de cotele de re-
coltă sugerează că studiile în acest sens ar trebui să se 
extindă, comparând eşantioane de pe tot teritoriul Ro-
mâniei dar şi din alte ţări, mai ales că analizele genetice 
privind cariotipul sesizează deosebiri foarte mici între 
subspecii.

2. Material şi metode
Eşantionul analizat este reprezentat de un număr de 
30 de exemplare de şacal recoltate din zona de sud-est 
a României (fondurile cinegetice ale judetelor Buzău, 
Ialomița, Tulcea și Constanța). Zona este reprezen-
tativă pentru această specie având în vedere că suma 
efectivelor de șacal evaluate în primăvara anului 2017, 
în cele patru județe din care s-au recoltat exemplarele 
de șacal, ce au stat la baza studiului reprezintă 33,65% 
(3994 exemplare) din totalul efectivelor de șacal evalua-
te la nivel national în anul respectiv (11868 exemplare) 
(apepaduri.gov.ro).
Pentru studiul corelativ au fost utilizate 15 elemente 
măsurate. Dintre acestea 6 privesc morfologia corpului 

– Lungimea totală (Ltot), Lungimea capului (Lcap), Lun-
gimea gâtului (Lgât), Circumferinţa gâtului (Cgât), Gre-
utatea capului (Gcap), Înălţimea la greabăn (Hgreab.) 

– şi 9 elemente de craniometrie – ce vizează cele patru 
feţe craniene (faţa dorsală, ventrală, laterală şi occipi-
tală). Faţa dorsală cuprinde patru elemente – Lungime 
totală craniu (LTCr), Lungime viscerocraniu (LVi), Lă-
ţimea frunţii (lFr), Lăţime maximă zigomatică (lMZi). 
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Faţa ventrală are un singur element – Lungimea obra-
zului (Lob). Faţa laterală are un element – Înălţimea 
craniului (HCr). Faţa occipitală cuprinde două elemen-
te – Înălţimea trunchiului occipital (HTrOc) şi Lăţimea 
maximă mastoidiană (lMMa). De asemenea, s-a luat în 
considerare ca element de craniometrie, Greutatea cra-
niului (Gcraniu).
Măsurătorile elementelor craniale au fost realizate cu 
ajutorul unui şubler electronic, precizia de măsurare fi-
ind de 0,01 mm, cele privind morfologia corpului cu o ru-
letă profesională cu o precizie de 1 mm, greutatea craniu-
lui şi a capului cu un cântar electronic de precizie 0,05 g.
Prelucrarea statistică a constat în calcularea indicilor 
distribuţiilor, respectiv media, abaterea standard, coe-
ficientul de variaţie. Analiza corelaţiei pentru elemen-
tele luate în studiu a fost realizată prin intermediul co-
relaţiei simple şi multiple.

3. Rezultate şi discuţii
Din analiza indicilor statistici calculaţi (Tab.1) se poate 
observa că toate elementele prezintă coeficienţi de vari-
aţie relativ scăzuţi, demonstrând omogenitatea eşanti-
onului. După cercetările proprii, craniul șacalului auriu 
din România prezintă omogenitate atât pentru mări-
me cât şi formă, lucru confirmat și în cazul craniului 
șacalului auriu din Bulgaria (Stoyanov 2012).

Tabelul 1. Indicii statistici ai distribuției

Variabilă Medie Abatere
 standard

Coeficient
de variaţie

Eroare
standard
a mediilor

Ltot 1084,000 62,786 5,792 11,463
Lcap 209,667 17,117 8,164 3,125
Lgât 131,000 12,690 9,687 2,317
Cgât 308,667 33,604 10,887 6,135
Gcap 0,642 0,047 7,290 0,009

Hgreab. 474,133 27,804 5,864 5,076
Gcraniu 0,142 0,020 14,219 0,004

LTCr 165,520 6,555 3,960 1,197
LVi 76,918 4,337 5,639 0,792
lFr 42,471 3,634 8,555 0,663

IMZi 88,367 4,516 5,111 0,825
Lob 59,607 1,908 3,202 0,348
HCr 57,225 2,329 4,071 0,425

HTrOc 40,574 1,598 3,939 0,292
IMMa 50,035 2,032 4,062 0,371

Inalímea craniului: HCr
Shapiro-Wilk W=,98495, p=,93629
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Figura 1. Testul de normalitate Shapiro – Wilk, pentru patru elemente 
măsurate

Astfel, elementele craniale LTCr, LVi, lFr, lMZi, Lob, 
HCr, HTrOc şi lMMa au valori sub 10%, cu excepţia 
greutăţii craniului (Gcraniu) ce are o valoare de 14%. O 
variaţie ceva mai accentuată prezintă şi elementul lFr, 
8,55% acesta definind arhitectura feţei dorsale. Această 
variaţie ar putea fi pusă pe seama dimorfismului sexual, 
eşantionul examinat fiind compus atât din femele cât 
şi din masculi. Este cunoscut faptul că există diferenţe 
morfometrice între masculi şi femele: Eisenmann and 
Van der Geer (1999), Rezic et al. (2017), concluzionează 
că la masculi, constricţia interorbitală, lungimea cuti-
ei craniene şi lungimea condililor bazali sunt mai mari 
decât la femele, fără a exista diferenţe semnificative a 
formei craniului. De asemenea, variaţia greutăţii cra-
niului, prin compunerea elementelor sale (mai cu seama 
lungimea viscerocraniului şi lungimea cutiei craniene) 
ar fi influenţată tot de dimorfismul sexual.
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În ceea ce priveşte elementele morfometrice ale corpu-
lui, variaţia prezintă valori ceva mai ridicate decât în 
cazul celor craniene, valoarea cea mai mare fiind 10,88 
pentru Cgât, urmată de Lgât cu 9,68 şi 8,16 pentru Lcap. 
Se pare că aceste variaţii se datorează tot dimorfismului 
sexual. La foarte multe specii de animale adulte, mas-
culi şi femele, inclusiv nevertebratele media mărimii 
corpului prezintă variabilitate. Fenomenul este cunos-
cut ca mărime a dimorfismului sexual (SSD) şi poate 
fi cuantificat prin intermediul indicilor dimorfismului 
sexual (SDI), subiectul fiind însă destul de controversat 
(Lovich and Gibbons 1992).
Toate măsurătorile au fost testate pentru normalitate 
folosind testul Shapiro-Wilk test, constatâdu-se că toa-
te acestea au o distribuţie normală (Fig.1).
Din analiza corelaţiei simple a rezultat matricea coefi-
cienţilor de corelaţie simplă a căror semnificaţie a fost 
stabilită pentru o probabilitate de transgresiune de 
99,9% (Tab.2).
Interpretarea coeficientului de corelaţie trebuie făcută 
cu o anumită prudenţă, indiferent de valoarea acestu-
ia (Giurgiu 1982). Se poate observa că lungimea totală 
(Ltot) realizează corelaţii foarte semnificative cu Lcap, 
Lgât, Cgât, Hgreab., LTCr, LVi, Lob, HTrOc. Primele pa-
tru corelaţii şi respectiv ecuaţiile de regresie ce decurg 
din acestea pot da informaţii utile atunci când unul din 
termenii ecuaţiei de regresie nu poate fi determinat sau 
este inexistent.
De o deosebită importanţă sunt elementele de crani-
ometrie care pot da informaţii asupra unor caractere 
morfologice generale ale unui animal, atunci când sta-
rea de deteriorare a carcasei acestuia nu permite o ana-
liză detaliată sau este inutilizabilă.
Corelaţiile între elementele craniale sunt utile atunci 
când părţi ale anumitor oase craniene lipsesc, putân-
du-se astfel realiza o reconstituire a întregului. Astfel, 
LTCr realizează corelaţii foarte semnificative cu LVi, 
lMZi, Lob, Hcr, HTrOc, lMMa. O observaţie interesantă 
este că greutatea craniului nu are nicio legătură sem-
nificativă cu vreunul din elementele analizate, valorile 
coeficientului de corelaţie fiind foarte mici. Înălţimea la 
greabăn, Hgreabăn, care este un element ce determină 
talia animalului, realizează corelaţii foarte semnificati-
ve atât cu elementele de morfometrie ale corpului, dar 
şi cu cele craniale.
S-au calculat ecuaţiile de regresie simplă între Ltot. şi 
Lcap , Hgreab. (Fig. 2, A, B) şi între Ltot. şi LTcr , HTrOc 
(Fig. 2, C, D).
Pentru a exprima corelaţia simultană a unui element 
considerat variabilă dependentă cu mai multe variabile 
explicative (independente), au fost alese două modele 
de regresie multiplă liniară. În primul model, ca vari-
abilă dependentă a fost aleasă lungimea totală a cor-
pul (Ltot.), iar variabilele explicative Lcap, Gcap, Lgât, 
Hgreab., Cgât şi Gcraniu (Tab. 3). Al doilea model de re-
gresie ca variabilă dependentă a fost aleasă LTCr, iar ca 
variabile explicative, LVi, lFr, lMZi, Lob, HCr, HTrOc şi 
lMMa (Tab. 4).
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170 180 190 200 210 220 230 240 250

Lcap

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

Lto
t

 Lcap:Ltot:   y = 510,5218 + 2,7352*x;
 r = 0,7457; p = 0,00000; r2 = 0,5560

Ltot = 413,0917+1,415*x; 0,95 Conf.Int.

400 420 440 460 480 500 520 540

Hgreab

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

Lto
t

 Hgreab:Ltot:   y = 413,0917 + 1,415*x;
 r = 0,6266; p = 0,0002; r2 = 0,3927

Ltot = 9,4655+6,4919*x; 0,95 Conf.Int.

152
154

156
158

160
162

164
166

168
170

172
174

176
178

180

LTCr

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

Lto
t

 LTCr:Ltot:   y = 9,4655 + 6,4919*x;
 r = 0,6777; p = 0,00004; r2 = 0,4593

Ltot = 47,3886+25,5489*x; 0,95 Conf.Int.

37 38 39 40 41 42 43 44 45

HTrOc

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

Lto
t

 HTrOc:Ltot:   y = 47,3886 + 25,5489*x;
 r = 0,6503; p = 0,0001; r2 = 0,4228

Figura 2. Ecuaţiile de regresie simplă, limitele de încredere, coeficientul 
de corelaţie, coeficientul de determinaţie pentru cinci elemente morfo-

metrice
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Tabelul 2. Matricea coeficienţilor de corelaţie pentru elementele analizate (n=30, p< 0,00100)

Variabila Lcap Lgât Cgât Gcap Hgreab Gcra-
niu LTCr LVi lFr IMZi Lob HCr HTrOc IMMa

Ltot 0,75*** 0,75*** 0,58*** 0,46 0,63*** 0,05 0,68*** 0,65*** 0,43 0,53 0,61*** 0,48 0,65*** 0,50
Lcap - 0,81*** 0,26 0,84*** 0,74*** 0,19 0,86*** 0,75*** 0,41 0,50 0,80*** 0,70*** 0,69*** 0,42
Lgât - - 0,31 0,67*** 0,65*** 0,04 0,74*** 0,61*** 0,28 0,39 0,75*** 0,53 0,51 0,39
Cgât - - - 0,12 0,43 0,33 0,38 0,56 0,46 0,40 0,25 0,25 0,38 0,43
Gcap - - - - 0,66*** 0,15 0,79*** 0,71*** 0,45 0,54 0,63*** 0,71*** 0,57*** 0,49

Hgreab - - - - - 0,20 0,78*** 0,68*** 0,45 0,62*** 0,63*** 0,59*** 0,52 0,53
Gcraniu - - - - - - 0,27 0,35 0,12 0,18 0,19 0,22 0,07 0,09

LTCr - - - - - - - 0,87*** 0,49 0,61*** 0,84*** 0,81*** 0,73*** 0,66***
Lvi - - - - - - - - 0,60*** 0,61*** 0,65*** 0,69*** 0,70*** 0,74***
lFr - - - - - - - - - 0,75*** 0,25 0,41 0,43 0,64***

IMZi - - - - - - - - - - 0,30 0,62*** 0,56 0,66***

Lob - - - - - - - - - - - 0,56 0,51 0,49
HCr - - - - - - - - - - - - 0,70*** 0,50

HtrOc - - - - - - - - - - - - - 0,54

Tabelul 3. Rezultatele modelului 1 de regresie

N=30

Regression Summary for Dependent Variable Ltot: R= ,91396761 
R²= ,83533679 Adjusted R²= ,80103196 F(5,24)=24,350 p<,00000 

Std.Error of estimate: 28,006
Beta Std.Err. B Std.Err. t(24) p-level

Intercept 495,9512 83,0383 5,9726 0,0000
Lgât 0,2211 0,1496 1,0941 0,7401 1,4784 0,1523
Cgât 0,4127 0,0942 0,7712 0,1760 4,3807 0,0002
Lcap 0,8460 0,1971 3,1031 0,7231 4,2917 0,0003
Gcap -0,4159 0,1544 -557,9241 207,0549 -2,6946 0,0127

Gcraniu -0,1942 0,0917 -605,3475 285,8913 -2,1174 0,0448

Analiza regresiei multiple în cadrul primului model a 
fost realizată prin metoda Forward stepwise. Se obser-
vă astfel că în modelul ales au fost introduse doar cinci 
variabile explicative, variabila Hgreab fiind exclusă. De 
asemenea estimatorul variabilei Lgât validat prin tes-
tul “t“ este nesemnnificativ, modelul abordat fiind ast-
fel explicitat de doar patru variabile.
Se remarcă un coeficient de determinaţie (R2=0,8353), 
care relevă un model liniar bun, explicând fenomenul 
în proporţie de 83,5%. Coeficientul de corelaţie mul-
tiplă (R=0,9139) arată o corelaţie simultană de inten-
sitate foarte bună între cele cinci variabile din model. 
Valoarea statisticii F exprimată prin F(5,24)=24,35 ara-
tă, de asemenea, că regresia este per total semnificativă 
(p= 0,000000).
Ca urmare, modelul abordat va avea o ecuaţie de regre-
sie de forma:
Ltot = 495,95 +0,8460Lcap – 0,4159Gcap +0,4127Cgât 

–0,1942Gcraniu
În cel de-al doilea model de regresie au fost alese ca va-
riabile explicative șapte elemente craniale, variabila de-
pendentă fiind LTCr (Tab.4).

Tabelul 4. Rezultatele modelului 2 de regresie

N= 30

Regression Summary for Dependent Variable: LTCr R= ,97236250 
R²= ,94548884 Adjusted R²= ,93676705 F(4,25)=108,41 p<,00000 

Std.Error of estimate: 1,6482
Beta Std.Err. B Std.Err. t(25) p-level

Intercept -19,9627 10,8586 -1,8384 0,0779
LVi 0,3475 0,0775 0,5251 0,1171 4,4863 0,0001

Lob 0,4407 0,0647 1,5137 0,2220 6,8200 0,0000
HCr 0,2604 0,0713 0,7327 0,2005 3,6538 0,0012
IMZi 0,1009 0,0646 0,1464 0,0938 1,5613 0,1310

Analiza regresiei multiple în cadrul celui de-al doilea 
model s-a realizat tot prin metoda Forward stepwise. 
Se observă că in modelul ales din cele şapte variabile 
explicative au fost introduse doar patru, variabilele, 
lFr, HTrOc şi lMMa fiind excluse. Estimatorii variabilei 
lMZi şi ai termenului liber validati prin testul “t“este 
nesemnnificativ, modelul abordat fiind astfel explici-
tat de doar trei variabile. Coeficientul de determinaţie 
(R2=0,9454), relevă un model liniar foarte bun, expli-
când fenomenul în proporţie de 94,5%. Coeficientul de 
corelaţie multiplă (R=0,9723) arată o corelaţie simulta-
nă de intensitate foarte puternică între cele patru va-
riabile din model. Valoarea statisticii F exprimată prin 
F(4,25)=108,41, arată de asemenea că regresia este per 
total semnificativă (p= 0,001).
Astfel, pentru modelul ales ecuaţia de regresie multiplă 
este:
LTCr = 0,4407Lob + 0,3474LVi + 0,2603HCr

4. Concluzii
Elementele de morfometrie din eşantionul analizat, 
prin valorile mici ale coeficientului de variaţie, au o 
omogenitate bună, atât pentru elementele craniale cât 
şi pentru cele de morfologie externă.
Variaţiile ceva mai accentuate întâlnite la anumite ele-
mente pot fi rezultatul dimorfismului sexual, eşantio-
nul fiind format din masculi şi femele de vârstă adultă.
Testul Shapiro – Wilk aplicat a relevat o distribuţie nor-
mală, ceea ce permite o analiză statistică parametrică.
Matricea coeficienţilor de corelaţie pentru o probabili-
tate de transgresiune de 99,9% a pus în evidenţă un nu-
măr important de corelaţii foarte semnificative. Pentru 
reprezentarea acestora s-a utilizat regresia liniară sim-
plă, estimatorii acestora fiind satisfăcători din punct de 
vedere statistic.
În cazul corelaţiei multiple au fost alese două modele de 
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regresie, estimatorii acestora dovedind că acestea sunt 
foarte bune, explicând variaţia în proporţie de 83,5%, 
respectiv, 94,5%. De asemenea, s-a dovedit o corelaţie 
simultană foarte puternică a variabilelor, prin valorile 
ridicate ale coeficientului de regresie multiplă. Valorile 
statisticii „F” la un prag de semnificaţie apropiat de zero 
arată că cele două regresii sunt global semnificative.
Valoarea practică a ecuațiilor de regresie asigurate sta-
tistic rezidă în posibilitatea de reconstituire a unor pa-
rametri greu de determinat sau, eventual, distruse.
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Abstract
Correlative features of the morphological anatomical elements of the Golden Jackal (Canis aureus 
L., 1758 ) in Romania
The morphological anatomical characteristics of golden jackal have been measured on 30 specimens (male and 
female, adults), belonging to the south-eastern part of Romania. For this correlative study, 15 elements were 
investigated, 6 regarding the body morphology and 9 on the craniometric features of the four cranial faces, 
respectively, the dorsal, ventral, lateral and occipital face.
The investigation methods refer to statistical analysis of distribution and normality indexes, correlation and 
linear regression analysis. The simple set correlations establish very important correlation coefficients, between 
a significant number of variables.
The multiple regression models approached, achieve a very good score within the coefficient of determination, 
with explanations of the variation of 83.5% to 94.5%.
The multiple correlation coefficients, F statistics, show a very strong simultaneous correlation between the 
variables and the fact, that the regression model is overall significant.
Keywords: golden jackal, correlation, regression models, morphological elements, normality indexes.
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Economie forestieră

ASPECTE PRIVIND CALITATEA  
LEMNULUI DE MOLID PE PICIOR

GÁBOR MOLNÁR

1. Introducere
Molidul este specia de bază a regiunilor boreale și alpi-
ne, productivitatea sa ridicată și plasticitatea sa deose-
bită făcându-l specia preferată a silviculturii emisferei 
nordice (Schmidt and Kändler 2009).
În județul Harghita predominate sunt speciile de 
rășinoase, care ocupă cca. 73% din fondul forestier al 
județului, din care cea mai mare pondere o deţine molidul 
(Picea abies [L.] Karst.) – 65% din total, 89% din rășinoase.
Cunoaşterea defectelor, a influenţei lor asupra calităţii 
lemnului, are o importanţă majoră pentru managemen-
tul forestier sustenabil al arboretelor de molid (Vlad 
and Petrescu 1977, Kantola et al. 2007, Szmyt 2010).
Defectele de formă, gradul de elagaj și rănile exterioare 
oferă informaţii referitoare la calitatea arborilor pe pi-
cior, în timp ce alte categorii de defecte, ca defectele de 
structură, nodurile etc., ne informează despre calitatea 
structurii lemnului (Horodnic 1999, Vlad 2002). Putre-
gaiul lemnului provoacă pierderi foarte mari sectorului 
forestier (Ichim 1991).
Calitatea lemnului din arbori influențează calitatea 
produselor finite rezultate prin prelucrare.

2. Metoda de cercetare
2.1. Locul cercetării
Cercetările de pe teren, privind calitatea lemnului 
de molid, s-au efectuat în pădurile fondului forestier 
aparținând Composesoratului Săndominic și al Socie-
tăţii Agricole “OLTREZE”, ca proprietate privată, și în 
locațiile de prelucrare a lemnului din zonă care prelu-
crează lemnul cumpărat de la composesorat. Cele două 
proprietăți forestiere împreună cu pădurile proprietate 
privată ale Parohiei Romano-Catolice Sândominic, Pa-
rohiei Greco-Catolice Sândominic, Parohiei Romano-Ca-
tolice Bălan, Şcolii Generale Sândominic, precum și ale 
unor persoane fizice, alcătuiesc U.P. X Sândominic, cu su-
prafaţa de 5351.7 ha, care este administrat de Ocolul sil-
vic de Regim Ciuc din Miercurea Ciuc, Județul Harghita.

2.2. Metoda de lucru
Suprafețele de probă sunt instalate în mai multe unități 
amenajistice cu vârsta de exploatabilitate atinsă sau 

aproape de aceasta.
Alegerea suprafețelor de studiu s-a făcut după o docu-
mentare la birou pentru identificarea celor mai repre-
zentative u.a., din punct de vedere al caracteristicilor 
staționale și al celor de arboret, posibilitatea de acces la 
suprafețe, precum și distribuția acestora pe întreg teri-
toriului composesoratului (*** 2003, 2013).
Metodologia de lucru pentru colectarea datelor de pe te-
ren a fost inspirată din lucrările Inventarului Forestier 
Național (Ciclul I) (2012) și teza de doctorat elaborată 
de Mihail Hanzu (2013).
Lucrările pe teren au fost realizate împreună cu ing. 
Zsolt Kedves.
Culegerea datelor pe teren a urmat mai mulți pași 
prealabil stabiliți:
Pasul 1. Delimitarea suprafeţele standard circulare de 
probă de 200 m2 (raza R= 7.98 m). Delimitarea cu ajutorul 
coardei a ţinut cont de panta terenului (Rt = 7.98/cosα).
Pasul 2. Măsurarea diametrelor arborilor la 1.3 m de la 
sol, cu ajutorul clupei forestiere, în milimetri.
Pasul 3. Măsurarea înălțimii, cu telemetru tip Nikon La-
ser Forestry Pro, un dispozitiv de măsurare electronică 
a distanței prin laser. Pe timp de ceață am folosit den-
drometrul cu pendul și o miră pliantă.
Pasul 4. Măsurarea înălțimii elagajului, calculul procen-
tul înălţimii elagate și proporţia înălţimii coroanei. Mă-
surarea s-a făcut cu telemetrul Forestry Pro, respectiv 
în zilele cu ceață cu dendrometrul cu pendul și o miră 
pliantă. Pentru a calcula proporţia înălţimii coroanei 
(Cr; crown ratio) s-a utilizat formula: CR = 100 (HT-ÎE) / HT 
(unde HT este înălţimea totală, ÎE este înălţimea elagată).
Pasul 5. Clasificarea pozițională a arborilor conform 
sistemului de clasificare Kraft. Clasificarea Kraft a fost 
aplicată în arboretele echiene și relativ echiene, în ar-
boretele relativ pluriene clasificarea îşi pierde semnifi-
caţia. În această situație, se ține seama și de sistemul 
de clasificare a arborilor elaborat de profesorul elve-
ţian Hans Leibundgut (1956). Această clasificare este 
mai complexă (Nicolescu 2007), ia în considerare două 
grupe de criterii (poziţionale: înălțimea, vigoarea de 
creștere și tendința de modificare a poziției arborelui în 
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arboret și economice: valoarea silvică, calitatea tulpinii 
și lungimea coroanei) și se poate aplica atât în arborete 
regulate cât şi neregulate.
Pasul 6. Identificarea defectelor de formă și structură 
(lăbărţarea, ovalitatea, excentricitatea, rulura, coaja în-
fundată).
Pasul 7. Măsurarea proiecţiei coroanei arborilor de mo-
lid. Această operație (ce are scopul măsurării diametru-
lui coroanei) s-a făcut pe direcţiile nord, sud, est, vest.
Pasul 8. Poziționarea în spațiu a arborilor de molid în 
suprafețele de probă. S-a folosit metoda absciselor și 
ordonatelor pentru cerc. Măsurarea s-a făcut cu den-
drometrul, cu o panglică gradată şi cu o busolă pentru 
orientare.
Pasul 9. Clasificarea calitativă a arborilor de molid din 
suprafața de probă s-a făcut ținând cont de proproția 
utilizabilă pentru lemn de lucru a trunchiului acesto-
ra. Am folosit clasificarea dendrometrică a arborilor de 
molid în patru clase de calitate (cu praguri la 0.1, 0.4, 
0.6) propusă de către I. Decei (1960) ținând cont de 
proporția de lemn de lucru din lungimea trunchiului. 
Menționăm că defectele sunt cele care limitează folosi-
rea materialului trunchiului ca lemn de lucru, de exem-
plu curbura, gelivura, putregaiul, nodurile vicioase.
Pentru analiza spațială a dispunerii arborilor de molid 
din suprafețele de probă s-au folosit două metode uzu-
ale: funcția K (t) a lui Ripley și indicele R a lui Clark-
Evans.
Prelucrarea primară a datelor colectate pe teren
Datele colectate pe teren, din fiecare suprafață de probă 
separat, au fost transcrise pe suport electronic. Baza de 
date primară, conținănd datele culese de pe teren este 
prezentată în anexele tezei.

3. Rezultate
3.1. Calitatea arborilor pe picior
Arborii de molid din suprafețele de probă inventariate 
se încadrează preponderent în clasa I de calitate (fig. 1).

Fig. 1.Numărul total de arbori pe calse de calitate

Există o legătură strânsă între calitatea, aspectul, sta-
rea exterioară a arborilor de molid și caracteristicile 
tehnologice ale lemnului (Vlad and Petrescu 1977).
Abaterea de la forma cilindrică este cuantificată prin 
distribuţia în spaţiu a biomasei fusului (Grudnicki 
2004), exprimată prin coeficientul de zveltețe, adică ra-
portul dintre înălţimea arborilor şi diametrul la 1.30 m. 
Indicele de zveltețe este normal sub 0.8, și prezintă ris-
curi mari la acțiunea vântului şi zăpezii peste valoarea 1.
În suprafețele de probă analizate, coeficientul de zvelte-
ţe este maxim la vârsta de 80 ani și clasa de producție II, 
scăzând o dată cu creşterea vârstei, clasei de producţie 
şi a diametrul de bază.
În figura 4 este prezentată repartizarea numărului de 
arbori din suprafețele de probă pe domeniile de vulne-
rabilitate la acțiunea vântului și zăpezii (Bârsan 2016).

Fig. 4. Repartizarea numărului de arbori din suprafețele de probă (u.a. 21A ... 407A) pe domeniile de vulnerabilitate la acțiunea vântului și zăpezii
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Fig. 5. Suprafețele de probă în funcție de zonele de vulnerabilitate

În fiecare suprafață de probă există un număr de arbori 
cu vulnerabilitate la acțiunea vântului (fig. 5), care îm-
preună au o variație liniară definită prin ecuația: y = – 
0.0275x + 9.2692, R² = 0.0029
Aproape fiecare suprafață de probă conține arbori cu 
vulnerabilitate ridicată (cu excepția celei din ua175), 
ceea ce poate să producă pagube însemnate prin dobo-
rârea sau ruperea a altor arbori.
Suprafețele de probă se caracterizează prin diametre 
medii cuprinse între 29.1 cm (ua 407A) și 39.7 cm (ua 

21A) (fig. 6). Relația dintre vârsta medie şi numărul de 
arbori pe intervale de vulnerabilitate este redat în figu-
ra 7. Se poate observa că arborii cu vârsta de 95 de ani 
au cele mai mari valori pe domeniile de vulnerabilitate, 
ceea ce indică o predispoziție la declasarea calitativă 
a arborilor în cazul acțiunii unor factori meterologici 
excepționali.

Fig. 6. Media diametrelor măsurate precum şi fluctuația în fiecare 
suprafață de probă

Fig. 7. Vârsta medie şi numărul de arbori pe intervale de vulnerabilitate

3.2.  Elagaj
Raportul dintre înălţimea elagată şi înălţimea trun-
chiului unui arbore, denumit procentul înălţimii elaga-

te sau gradul de elagaj, este un indicator în evaluarea 
calitativă a arborilor de molid pe picior.
Media înălţimii elagate pentru suprafețele de probă 
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este de 14.2 m, iar valoarea medie pentru proporţia 
înălţimii elagate din înălţimea totală este de 49%.

Fig. 8. Înălțimea medie și înălțimea elagaj medie

Variația înălțimiilor este după un contur polinominal 
de gradul 3. Se confirmă dependența pozitivă dintre 
cele două înălțimi: concomitent cu creşterea înălţimii 
totale a arborilor de molid din suprafețele de studiu, 
creşte şi capacitatea de producere a elagajului natural. 
Acelaşi rezultat a fost obţinut şi de Budeanu (2013).
E cunoscut faptul că elagajul natural se realizează greu 
la molid, pentru amelioarearea calitativă a tulpinii ar-
borilor valoroși se pot executa lucrări de elagaj artificial, 
pornind de la premisa că prezența nodurilor în masa 
trunchiului este unul dintre principalele defecte de de-
clasare calitativă (Mäkinen et al. 2014).

Fig. 9. Înălțimea elagată pe tipuri de expoziții

Expoziția poate exercita o anumită influență asupra ela-
gajului – pe expoziții însorite, înălțimea elagajului este 
mai mare decât pe expoziții umbrite (Vlad and Petres-
cu). În cazul arboretelor studiate, nu a fost constatat 
această legătură (r = 0.0077) (fig. 9).
Înălțimea coroanei este în directă dependență de elagaj. 
Dacă are valori reduse indică un elagaj activ, trunchiu-
rile rezultate se pot folosi pentru industrializare supe-
rioară, iar dacă arbori iau înălțimea coroanei cu valori 
ridicate lemnul lor are utilizări industriale mai reduse. 
Coroana arborilor de molid din suprafețele de studiu 
este de regulă conică îngustă sau conică columnară; 
descreşte treptat de la baza coroanei spre vârf într-un 
unghi de 35-600, format din ramuri subţiri.

Fig. 10. Variația înălțimii coroanelor pentru arborii de molid din 
suprafețele de probă

În suprafețele de probă arborii de molid prezintă lun-
gimi ale coroanei variabile, cu valori între 27-78% din 
înălţimea arborelui. Conform modelului fizico-mecanic 
în regim static, s-a identificat o zonă de stabilitate la 
acțiunea vântului la indici ai coroanei cuprinşi între 
0.45 şi 0.75 (Popa 2001).

Fig. 11.Ponderea înălțimii elagate (Prop.el.) și a coroanei (Prop.cor.)

Din punct de vedere calitativ, arborii cu înălțimea elaga-
tă mai mare decât înălțimea coroanei sunt importanți. 
Dintre toți parametrii morfometrici ai coroanei arbo-
rilor de molid, lungimea coroanei influențează cel mai 
puternic (clasa de) calitatea arborilor (Albu 2010). Lun-
gimea coroanei vie este parametrul care reflectă inten-
sitatea proceselor fiziologice şi de competiţie, adică ela-
gaj natural, eliminare naturală, creștere, spațiere etc.
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Fig. 12. Variația lungimii coroanei ținând cont de vărstă și clasificare Kraft

Tab. 1. Coroane ale arboriilor clasificați în clasele Kraft I, III, IV

Clasa Kraft Ecuația descreşterii liniare

I y = – 0.6153x + 18.873 
R² = 0.1262

II y = 0.1292x + 14.443
R² = 0.0355

III y = – 0.5082x + 15.227 
R² = 0.1339

IV y = – 0.15x + 8.2154 
R² = 0.0149

V y = 0.2637x
R² = 0.0519

y = înălțimea coroanei pe clase Kraft
x = vărsta

Prin analiza regresiei multiple se constată că relaţia 
dintre înălțimea coroanei și vârstă, se prezintă diferit 
în funcție de poziţia (Kraft) (tab. 1). Variația înălțimii 
coroanelor este mai constantă la vârsta ceea mai mare.
În general, se constată o scădere a înălțimii coroanei o 
dată cu scăderea clasei Kraft.
Mărimea coroanei pe direcții
Privind mărimea medie a coroanei arborilor de molid,în 
funcțiede direcțiile punctelor cardinale,se observă o 
asimetrie pe direcția vest (cu două excepții), ceea ce 
poate indica că trunchiul arboriilor este mai solicitat 
spre această direcție, respectiv în lemn pot să apară di-
ferite forme de compresiune.

Tab. 2. Mărimea coroanelor pe direcții

u.a.
Expoziția

Mărimea coroanei
N E S V

(m) (m) (m) (m)
175 NE 20 25.5 26.8 26.8

199d NV 20 19 21 24.5
96A NV 19.5 12.5 12 11.5

407A SE 10.5 10 15 17

105A SV 20.5 20 25 28
308A N 23 22.5 24.5 22.5
159A S 14 20 23.5 23
33A SE 20.5 22 25 27.5

152A V 25.5 24.5 26.5 26.5
221A SE 17.5 23.5 18.8 24.8
109B SV 27 22 20 28
166 NV 32.5 21 19 26
21A NE 15 17 15.5 16.5

Media 20.42 19.96 20.97 23.28

3.3. Poziționarea în spațiu
Modul de organizare spaţială al arborilor influenţea-
ză o gamă largă de procese de relaționare între arbori, 
cum ar fi, de exemplu, dinamica creşterilor (Palaghianu 
2015). Procesele de acumulare a biomasei la arbori sunt 
direct influențate de distribuția spațială al vegetației 
(Kliger et al. 1995).
Pentru analiza spațială a dispunerii arborilor de molid 
din suprafețele de probă s-au folosit două metode uzu-
ale: funcția K (t) a lui Ripley și indicele R a lui Clark-
Evans.

Tab. 3. Indicele Clark Evans

u.a.
Vr S N P Dmed1.3 dmed R

ani m2 buc m cm m

105A 80 200 17 50.12 34.23 1.1 1.12

159A 80 200 14 50.12 33.78 1.6 1.15

96A 105 200 11 50.12 35.09 1.3 0.87

221A 125 200 13 50.12 36.85 2.3 0.74

Vr: vârsta; S: suprafața; Dmed1.3: diametrul mediu la 1.3 m; dmed: distanța medie 
dintre arbori, R indicele Clark Evans

În tabelul 4 este prezentată variația indicelui R pe vâr-
stă și diametre. Ca rezultat valorile mai mici ale R de 1 
indică o structură agregată, iar cele mai mari de 1 indică 
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o structură uniformă. În fiecare dintre suprafețele de 
probă, arborii cresc randomizat cu distanțele crescănde 
cu creșterea vârstei.

Tab. 4. Variația indicelui R pe vârstă și pe diametre

u.a.

Vârsta
80 105 125

D1.3 ≤ 
D1.3med

D1.3> 
D1.3med

D1.3 ≤ D1.3med
D1.3> 

D1.3med
D1.3 ≤ D1.3med

D1.3 > 
D1.3med

Nr. arbori Nr. arbori Nr. arbori
105A 8 9 - - - -
159A 7 7 - - - -
96A - - 6 5 - -

221A - - - - 7 6
R 105A 0.92 0.97 R96A 0.83 0.89 R221A 0.72 0.77

159A 0.91 0.93

Fig. 13. Legătura dintre indicele Clark-Evans şi înălțimea medie a arbo-
rilor de molid

În figura 13, se prezintă legătura dintre indicele Clark-
Evans (de determinare a structurii spaţiale) şi înălțimea 
medie a arborilor de molid din suprafețele cu vârste li-
mite și medie. Rezultatele obținute indică că multitudi-
nea arborilor conduce la creşterea uniformităţii distri-
buţiei în spaţiu, explicabil prin tendinţa unei utilizări 
optime a spaţiului pădurii. Astfel, este de înţeles ten-
dinţa arboretelor de molid studiate de a tinde în timp 
spre modele uniforme de distribuţie în suprafaţă. În 
pădurile pure de molid studiate, modelul spațial al dis-
punerii arborilor se schimbă odată cu trecerea timpului. 
Spațiul inițial câștigat poate impune o regularitate în 
distribuția arborilor pentru o perioadă de timp lungă. 
Dar, activitatea umană prin operațiiile silviculturale 
poate să afecteze diferențierea structurală din punct 
de vedere al diferențierii mărimii și modelului spațial 
al arborilor.

3.4. Defectele lemnului
Încadrarea arborilor pe clase de calitate se face în 
funcție de mărimea și frecvența defectelor exterioare.
Cunoștințele dobândite despre devierea de la normal în 
creșterea și înfățișarea arborilor de molid în zonele de 
studiu, coroborat cu aplicarea acestor cunoștiințe de te-

ren, ne ajută să putem face o încadrare pe clase de cali-
tate a arboriilor studiați. Principalii factori de declasare 
a arboriilor sunt defectele apărute, iar gradele de decla-
sare sunt influențate de mărimea respectiv frecvența 
defectelor apărute.

Fig. 14. Vătămare pe trunchiul arborelui de molid

Defectele (răniri, rupturi, leziuni, alte tipuri de vătă-
mări) constituie una dintre cauzele dezechilibrelor în 
buna dezvoltare a arborilor vătămați, respectiv facili-
tează (porți de intrare) atacul ciupercilor și insectelor 
dăunătoare. Acești agenți biotici dăunători cauzează 
diferitele tipuri de putregai și roaderi, care declasează 
semnificativ lemnul arborelui atacat, totodată scăzând 
rezistența arborelui la acțiunea vântului și zăpezii. În 
Zona de studiu merită consemnată prezența arborilor 
vătămați de vânat (urşi, cerbi, mistreți), precum și de 
factorul antropic (diferite leziuni, cioplituri).
Putregaiul. La arborii de molid, foarte frecvent se 
întâlnește putregaiul roșu de rădăcină și baza tulpinii, 
produs de Heterobasidion annosum (Chira and Chira 
1997, Grudnicki and Măciucă 2005). Arborii infectați 
de această ciupercă au structura interioară puternic 
afectată, dar apar în exterior drept sănătoşi (fig.15).

Fig. 15. Putregai central produs de Heterobasidion annosum

Prezenţa defectelor, şi în special a celor însoţite de pu-
tregai (mai ales putregaiul roșu) este factorul principal 
al declasării calitative a arborilor. Această declasare 
atrage după sine utilizarea acestor arbori doar pentru 
foc sau, în cazul Composesoratului Sândominic, pentru 
construcții rurale (anexe gospodărești, garduri etc.). 
Din totalul arborilor exploatați și transportați la drum 
auto, pentru nevoile populației, examinați 26 % prezin-
tau putregai (mai ales putregai roșu) (fig. 15).
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Defecte de formă
Prin studierea arborilor de molid din suprafețele de 
probă s-a constatat apariția următoarelor defecte de 
formă: lăbărțarea, conicitate, curbură, vărf rupt.
Lăbărțarea, adică îngroșarea anormală la baza trunchiu-
lui a arborilor de molid, apare mai ales ca o consecință 
a dezvoltării rădăcinilor arborilor pe soluri cu roca la 
adâncime mică, cu pante mari. Acest defect apare mai 
ales în cazul arborilor de mari dimensiuni, de vârste în-
aintate, când arborii dezvoltă contraforți pentru mări-
rea bazei de susținere. Lăbărţarea determină o neregu-
laritate a lăţimii inelelor anuale. În secţiune radială, la 
sortimentele de cherestea brută, lemnul cu defectul de 
lăbărţare se recunoaşte după înclinarea fibrelor lemnu-
lui faţă de axul arborelui.

Tab. 5. Calculul lăbărțării

Arb. 
nr.

D (cm)
Tl(m) d

(cm)
L=Dmed-d
(cm/m)Dmax Dmin Dmed

2 85 70 77.5 0.75 62 15.5
4 66 57 61.5 0.72 40 21.5
7 78 69 73.5 0.8 52 21.5
4 59 51 55 0.45 32 23
3 56 49 52.5 0.61 31 21.5

13 60 54 57 0.7 34 23
7 64 56 60 0.52 40.5 19.5
7 66 58 62 0.6 41 21
3 57 50 53.5 0.74 31 22.5
8 54 46 50 0.47 30 20

D: diametrul măsurat la cioată, la 0.3 m; Tl: lungimea din trunchi cu lăbărțare; 
d: diametrul tulpinii la 1.3 m; L: Lăbărțarea

În suprafețele analizate, frecvența lăbărțării a fost re-
dusă (maxim 3%), lungimea de lăbărțare a fost cuprinsă 
între 15.5 și 23 cm/m (valori mijlocii).
Curbura constă în devierea axei trunchiului de la linia 
dreaptă. Doar în u.a. 21A a fost întâlnită curbura într-
un singur plan – însăbirea (fig. 16) – care este localizată 
în capătul provenit de la cioată.

Fig. 16. Însăbirea (u.a. 21A)

Conicitatea (descreșterea treptată a trunchiului arborilor, 
de la capătul gros spre cel subțire) este considerată de-
fect când depășește 1 cm/m, deoarece micșorează pon-
derea sortimentelor de cherestea debitate. A apărut doar 
în suprafața de probă din u.a 166, la un singur arbore.
Cumulat, din totalul de 183 de arbori studiați, doar 12 
arbori au avut defecte de formă (fig. 17).

Fig. 17. Frecvența (F, %) defectelor de formă la arborii din suprafețele 
de studiu (lb-lăbărțare, c-curbură, con-conicitate)

Defecte de structură
Defectele care apar în structura anatomică a lemnului 
sunt greu detectabile la arborii în picioare. Defectele de 
structură și nodurile sunt indicatori care pot fi conside-
raţi parametrii primordiali pentru diferenţierea clase-
lor structurale de calitate a arborilor de molid pe picior.
Excentricitatea reprezintă poziționarea măduvei la 
distanță fața de centrul secțiunii transversale din cauza 
creșterii radiale inegale, fiind particularitatea arborilor 
crescuți pe terenuri înclinate. A fost consemnată la câte 
un molid din u.a. 159A și 308A. Defectul are implicaţii 
la debitarea radială a buştenilor de molid, sortimentele 
de cherestea brută au porțiuni debitate oblic pe fibră.
Fibra toarsă (răsucită), contribuie la despicarea și prelu-
crarea greoaie a lemnului. Frecvența acestui defect este 
foarte redusă (un singur arbore).
Nodurile rezultă din creșterea și dezvoltarea crăcilor la 
arbori care, după elagajul natural sau artificial, sunt în-
globate în trunchiul arborilor, fiind acoperite de inele 
anuale. La molid, reprezintă unul din defectele cele mai 
frecvente care, prin proprietățile lor diferite față de lem-
nul ce o înglobează, reduc sau îngreunează potențialul 
de utilizare a lemnului (Duchateau et al. 2015). Noduri-
le au structura, culoarea și proprietăți fizice și mecanice 
diferite de masa lemnoasă din jur, de unde și prelucrabi-
litatea mai grea (Achim and Duchateau 2013).
Distribuţia nodurilor pe tulpină respectă un model axi-
al de calitate al lemnului. Acest model e diferit pentru 
arborii de molid cu coroană simetrică și asimetrică și 
conţine trei sau patru zone axiale de calitate, în funcţie 
de prezenţa nodurilor şi de gradul de aderenţă al aces-
tora la tulpină (Albu 2010). În studiul de față au fost 
luate în vedere ambele modele, dat fiind că pe teren au 
fost întâlnite atât coroane simetrice cât și asimetrice. În 
cazul celor simetrice, numărul mediu de noduri pe un 
verticil este de 3 buc., cu diametrul la baza coroanei de 
5-6 cm, care scade spre vârful arborelui unde se înregis-
trează valori de 1-3 cm.
În cazul coroanelor asimetrice numărul mediu de no-
duri pe un verticil este de 2-3 buc cu diametrul la baza 
coroanei de 7 cm care scade spre vărful arborelui unde 
se înregistrează valori de 2-3 cm.
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Fig. 18-19. Arbori cu noduri (18) și răni (19)

În cazul ambelor tipuri de arbore, în partea tulpinii ela-
gate s-a constatat existența nodurilor ascunse, urme de 
ramuri elagate, iar distanța între ele pe înălțimea ar-
boriilor variază între 15 și 180 cm (arb. 5 – fig. 18). În 
porțiunea trunchiului aflat imediat sub coroană, care 
este o zonă incomplet elagată, se pot observa crăci cu 
noduri cu diamtre sub 1.5 cm (arb. 4 – fig. 18).
Defecte de rănire
Diferitele loviri, răniri, rupturi, leziuni povocate prin 
procedeele de exploatare, sunt vizibile în 7 din 13 
suprafețe de probă (fig. 14, 19). Sunt provocate de om, 
animale sălbatice sau fenomene meteorologice. Rănile 
superficiale formează pungi de răşină acoperite ulterior 
de inele anuale. Rănile profunde sunt atacate de insecte 
și ciuperci xilofage.
Crăpături, gelivuri
Crăpăturile cauzate de ger, secetă / caniculă cauzează 
declasarea arborilor pe picior (Persson 1994, Grabner et 
al. 2006). Crăpătura astfel rezultată, la reluarea proce-
sului vegetativ, este umplută cu ţesuturi de parenchim, 
care depăşesc marginea exterioară a crăpăturii. Inelele 
anuale viitoare vor acoperi crăpătura vindecată. Sunt, 
astfel, vătămate structura interioară a cilindrului lem-
nos şi forma sa exterioară. În suprafețele de probă am 
găsit în u.a. 96A, 308A, 159A, 221A câte un arbore. În 
toate cazurile gelivura coroborat cu alte defecte a dus la 
declasarea calitativă a arborelui studiat.

4. Concluzii
Gama și proporția defectelor exterioare cuantificabile 
pe trunchiul arborilor de molid este diferită de la caz 
la caz. Natura, frecvența și mărimea defectelor identi-
ficate, afectează calitatea lemnului arborilor de molid 
din arboretele studiate. Daunele de natură economică 
datorate reducerii calității lemnului acestor arbori nu 
este de neglijat.
Defectele de formă şi gradul de elagaj oferă informaţii 
referitoare la calitatea arborilor pe picior, în timp ce alte 

categorii de defecte, ca defectele de structură, nodurile, 
ne informează despre calitatea structurii lemnului. Pre-
zenţa defectelor, şi în special a celor însoţite de putre-
gai, în cazul nostru mai ales putregai roșu este factorul 
principal al declasării calitative a arborilor.
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Abstract
Aspects on the wood quality of Norway spruce standing trees
Inventories took place in 13 Norway spruce stands of Ciuc Forest District (Harghita County), in Carpathian 
Mountains.
Type and frequency of stem (wood) defects is different in each stand. But rot (majority caused by Heterobasidion 
annosum) was the most frequent factor affecting 26% of harvested trees.
According to slenderness index many stands are on the limit of stability status. Relationship among crown 
height and tree age have been calculated on each tree social position class.
Keywords: tree, stem defects, stability index, social position.
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Evocări

ARTUR COMAN – BOTANIST MARAMUREȘEAN  
DE ANVERGURĂ EUROPEANĂ

IOAN NĂDIȘAN, MARCIAN BÎRDA

Prin strălucita sa operă botanică de o viață, sa-
vantul maramureșean de notorietate națională și 
internațională, se înscrie în galeria celor mai apreciați 
specialiști europeni ai domeniului.
Cunoscând contribuția hotărâtoare a lui 
Artur Coman la cercetarea şi studiul 
aprofundat al florei din Masivul Rodnei 
şi nu numai, am considerat drept datorie 
de onoare să-i dedicăm, în semn de pi-
oasă recunoaștere şi omagiu, materialul 
ce urmează. Precizăm că beneficiind, în 
plus, de mărinimia autorului sau al celor 
apropiați lui, am intrat în posesia unor 
manuscrise originale ale autorului care 
n-au apucat să vadă lumina tiparului şi pe 
care le menționăm, ca un gest reparatoriu 
și de profundă recunoștință, unele după o 

„gestație” de aproape cinci decenii, în pre-
mieră absolută.
Artur Coman, s-a născut în anul 1881, aprilie 15, la 
Borşa, poate deloc întâmplător la poalele unor munți 
care datorită bogăției floristice, dar şi unei activități de 
cercetare asiduă de aproape șase decenii, îl vor propulsa 
în galeria personalităților științifice marcante, al celor 
mai prestigioși botaniști din țară. Provine dintr-o veche 
familie nobiliară din Maramureș, bunica lui descindea 
din renumita familie Mihalyi de Apşa. De timpuriu ma-
nifestă aptitudini şi calități ieșite din comun, la vârsta 
de cinci ani știa să scrie şi să citească, primul său dascăl 
fiind bunicul Alexe Anderco, care l-a învățat alfabetul 
după o metodă originală, scriindu-i literele pe rând pe 
ușile încăperilor, unde-l trimitea pe năstrușnicul voini-
cel, în semn de joacă să le recunoască.
Şcoala primară o urmează la Botiza, unde părinții s-au 
mutat între timp, iar liceul îl începe la Sighetu Marma-
ţiei şi-l termină la Iglo în Slovacia. Ulterior se înscrie la 
Academia Regală de Mine şi Silvicultură din Schelmetz, 
unde obține licența de inginer silvic, iar după un an ab-
solvă şi cursurile de topograf de la Budapesta. Datorită 
unei pregătiri profesionale de excepție, este reținut ca 
asistent la catedra de geobotanică. În acest timp demon-
strează maturitatea sa științifică, participând cu o serie 

de date, observații şi completări la realizarea monogra-
fiei: „Răspîndirea arborilor şi arbuștilor de importanță 
pentru silvicultură”, lucrare semnată de marii botaniști 
ai timpului, Blattny şi Fekete.

Renunță la toate tentațiile unei cariere 
strălucite oferite în străinătate şi revine 
în țară. Cu o pasiune pilduitoare își pro-
pune ca obiectiv major cercetarea floristi-
că atentă a zonei, cu deosebire a Munților 
Rodnei, a cărei bogățieşi diversitate taxo-
nomică a relevat-o printr-o neîntreruptă 
activitate de cercetare științifică, cu o to-
tală şi exemplară dăruire, o muncă impre-
sionantă de circa șase decenii.
Unul din autori a avut șansa fericită să-l 
cunoască în câteva rânduri în teren pe 
eruditul şi neobositul botanist, Artur-
baci, (cum îl alintau cei apropiați), printre 

plantele lui dragi. Era un bărbat mărunțel, dar viguros, 
onest şi generos, plin de avânt tineresc şi mult prea te-
nace pentru ca miile de ascensiuni montane să-l descu-
rajeze sau să-l sperie, știut fiind că zona explorată şi cer-
cetată este plină de riscuri, capcane şi surprize. Pe lângă 
activitatea asiduă de colectare, determinare şi păstrare 
a plantelor, marele botanist culegea tot felul de date 
referitoare la: altitudine, expoziție, densitate, asociații 
vegetale, date geobotanice, fitoistorice, fitogeografice, 
toponimie ş.a.
Lui Artur Coman i se acordă prioritate absolută pri-
vind determinarea şi citarea, respectiv descoperi-
rea unui număr impresionant de specii de plante din 
Munții Rodnei, dintre care cităm: Opaiţul (Lychnis ni-
valis), coşaci (Astragallus penduliflorus) – plantă deose-
bit de rară, feriguţă (Asplenium forsteri), Trichophorum 
pumilum – o ciperacee necunoscută în ţară, rogoz (Ca-
rex pediformis), săpunariţa (Saponaria pumila), şopârliţa 
(Veronica baumgartenii), struna cocoşului (Cerastium api-
num), oiţe (Anemone narcissiflora), Scorzonera rosea, Fes-
tuca porcii ş.a.
În afară de aceste specii, a mai identificat în acest sanc-
tuar natural o serie de plante deosebite, spre exem-
plu: Salix herbacea, Salix reticulata, Cerastium lanatum, 
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Saxifraga hieracifolia, nopticoasă (Hesperis nivea), rugi-
na (Juncus triglumis), horşti (Luzula spicata), ghinţura 
(Gentiana punctata), păiuşul (Festuca violacea), Saxifraga  
cymosa etc. Cu o pasiune exemplară şi-a consacrat în-
treaga viațăşi energie creatoare studiului florei vascu-
lare din Maramureș. Ceea ce este de reținut este faptul 
că Artur Coman a îmbogățit cu aproximativ 600 specii 
spontane numărul speciilor cunoscute din flora sponta-
nă din județ, majoritatea provenind din Munții Rodnei.
Cu taxoni de mare valoare fitogeografică şi fitoistorică, 
marele botanist îşi aduce contribuția la lucrarea: „Flora 
Romaniae Exsiccata”, unde apar zeci de unități taxo-
nomice pe care le-a adunat şi descris din acești munți. 
Printre ierbarele folosite la redactarea monumentalei 
opere științifice „Flora R.S.R.” este citat şi ierbarul 
aparținînd lui Artur Coman, achiziționat ulterior de 
Muzeul maramureșean din Sighetu Marmației, împre-
ună cu valoroasa sa bibliotecă.
Artur Coman aduce o serie de corecții, completează 
sau extinde aria pentru unele specii de plante. Astfel, 
Primula farinosa n-o regăsește în Pietrosul Rodnei, cu 
toate că este citată în literatura botanică, similar Swer-
tia perennis, care după Wagner s-ar găsi pe lângă văile 
Pietrosului, recunoscând cu modestia-i caracteristică: 

„în timp ce eu pînă în prezent nu am dat peste ea...”.
Remarcabilă este următoarea semnalare epocală făcută 
de Artur Coman în lucrarea ”Flora Maramureşului”, 
unde printre altele sesizează: „...Este interesat de sem-
nalat, că urmărind timp de o jumătate de secol răspîndirea 
pe verticală a speciilor spontane, am putut constata – mai 
ales în ultimii ani – o tendință de pătrundere a plantelor ter-
mofile din regiunea deluroasă în cea montană, a plantelor 
mezoterme din zona forestieră în cea alpină etc., cu mutații, 
adesea spectaculare de 150-250 m sau răspîndirea în masă 
a speciei Caltha laeta la IzP (1800-1820 m), care în urmă 
cu 30 de ani nu depășea, pe acest versant nordic al Munților 
Rodnei 1550 m și apariția unor molizi tineri, înalți de 60-
80 cm în căldarea nordică a Pietrosului, între 1960-2040 m 
altitudine. Ceea ce mi se pare mai semnificativ este faptul că 
acum 3-4 decenii nu s-au putut identifica pe vîrful Pietrosu-
lui, la altitudini de peste 2220 m mai mult de 22-24 specii, 
pe cînd în prezent numărul lor se apropie de 50” (!).
Uimitor, Artur Coman, sesizează şi demonstrează 
fenomenul încălzirii globale sau al schimbării cli-
matice, în urmă cu circa 80 de ani, când noțiunile re-
spective nici nu erau cunoscute. De reținut că abia în 
anul 1992 la Summit-ul de la Rio de Janeiro, s-a dis-
cutat în premieră despre fenomenul încălzirii globale. 
Pentru asemenea uluitoare previziune și demonstrație 
științifică, echivalentă cu o descoperire epocală, reali-
zată de un maramureșean, savantul-botanist, Artur 
Coman, ar merita premiul Nobel – post mortem, dar 
nu este exclus nici titlul de Membru de Onoare – post 
mortem, al Academiei Române. Ar fi cu certitudine spre 
onoarea noastră dacă la nivelul județului i-am cinsti 
faptele și memoria lui Artur Coman, acordându-i titlul 
de cetățean de onoare – post mortem, ca un gest repa-
ratoriu. Alte propuneri: Secția de Științe ale Naturii 
din cadrul Muzeului Maramureșean – Sighetu 

Marmației să poarte numele Artur Coman, 
deasemenea Liceul din Borșa să se numească 
Artur Coman, iar în cadrul Centrului de vizita-
re Pasul Prislop al Parcului Natural al Munților 
Rodnei – Rezervație a Biosferei să i se acorde 
un spațiu special.
Pentru a verifica şi demonstra astăzi că ne confruntăm 
cu încălzirea globală sau cu schimbările climatice se 
fac eforturi financiare remarcabile. Un singur exemplu 
este concludent. La nivel european, în scopul de a adu-
ce argumente științifice temeinice referitoare la efectul 
încălzirii globale asupra diversității floristice s-a lansat 
proiectul intitulat: „Observation Research Initiative in 
Alpine Environments” cu acronimul „GLORIA EUROPE”.
La realizarea acestui proiect participă un număr de 16 
țări, printre care şi România, eforturile financiare în-
semnând multe zeci de milioane de euro. Din partea 
României la acest proiect a participat Institutul de Cer-
cetări Biologice din Cluj-Napoca. Situl preferat pentru 
țara noastră îl reprezintă Rezervația științifică Pietro-
sul Rodnei, care îndeplinește condițiile de naturalețe 
prevăzute în manualul de lucru, respectiv: zonă pro-
tejată, cu vârfuri apropiate cu altitudini mai mari de 
2000 m, cu vegetație ierboasă de tip alpin, iar zona de 
cercetare să aibă o stație meteorologică poziționată în 
etajul alpin. Analiza și datele preliminare de până acum 
demonstrează că speciile vegetale urcă în mod constant, 
ceea ce confirmă pe deplin concluziile la care a ajuns 
Artur Coman, în urmă cu peste opt decenii, fără efor-
turi financiare și fără să implice 16 țări europene într-
un efort științific de o asemenea anvergură. Altfel spus, 
... pe Artur Coman experimentul prezentat la costat cir-
ca 50 de ani, în schimb n-a costat bani ... !
Din comunicarea prezentată de Artur Coman la cea 
de a VII-a Consfătuire Națională de Geobotanică, inti-
tulată: „Flora Maramureșului” (Satu Mare, Maramureș 

– iulie 1969, autorul prezintă distribuția altitudinală a 
speciilor pe trepte socotite din 100 în 100 m. Au fost 
cercetate în acest scop peste 700 puncte floristice, de-
terminându-se 1.520 specii. La speciile semnalate se 
menționează limitele: inferioară şi superioară de răs-
pândire. Din lucrare spicuim următoarele: „...Sintetiza-
rea într-un referat de 8-10 pagini a principalelor aspecte ge-
obotanice a florei din Maramureş, este o încercare cît se poa-
te de dificilă şi de aceea cerem iertare de la început pentru 
stilul prea concis al expunerii, pentru depășirea spațiului 
stabilit şi pentru inevitabilele sale lipsuri. Sîntem de aseme-
nea conștienți că aceste lipsuri se datoresc şi posibilităților 
restrînse de investigație ale unui singur cercetător, față de 
un spațiu geografic destul de vast pentru puterile lui...”.

„...Munții Rodnei, cu înălțimi ce depășesc frecvent 2000 
m de tip Făgăraș, cu relief alpin tipic, adînc fragmentat cu 
urme glaciare evidente, în general cristalini dar cu unele 
porțiuni calcaroase, oferă botanistului pasionat nenumă-
rate rarități din care semnalăm: Taxus baccata, Pinus cem-
bra (1480-1960 m), Salix bicolor (1100-1800 m), Oxiria 
digina (1650-2200 m), Cerastium alpinum (1550-2190 
m), Silene nivalis (1690-2285 m), Anemone narcissiflora 
(1750-1950 m), Sedum roseum (1400-2150 m), Saxifraga 
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carpatica (1550-2300 m), Astragalus penduliflorus (1725-
1765 m), Primula minima (1650-2280 m), Pirola rotundi-
folia (1710-1870 m), Veronica baumgartenii (1700-2200 
m), Gentiana clusii, G. excisa, G. nivalis, G. verna, G. te-
nella (?) (1500-2200 m), Leontopodium alpinum (Piatra 
Rea), Scorzonera purpurea (1400-1950 m), Lilium bulbife-
rum (1590 m), Festuca pumila, Festuca porcii ş.a...”.
În aceeași lucrare se prezintă elementele floristice inte-
resante, unele foarte rare din Munții Maramureșului, 
Bazinul Izei şi Bazinul Săpânței. „...Înainte de a trece 
la prezentarea sintetică a „Scării FLORISTICE”, dorim 
să relevăm şi alte interesante specii din flora Maramu-
reşului. Astfel vom nota:
a). Câteva specii RARE (pentruMaramureș), din zone-
le mai joase, situate sub 600 m altitudine, cum ar fi: 
Euphorbia angulata, Nymphea alba, Erysimum odoratum, 
Genista sagitata, Veronica triphylos, Muscari conosum, 
Cypripedium calceolus, Carex pendula ş.a.
b). Câteva plante care probabil au dispărut şi care citate 
de autori mai vechi, NU au mai fost găsite în ultimii 50 
de ani: Botrychium matricarifolium, Silene otites, Euphor-
bia dulcis, Aconitum gracile, Senecio carpaticus, Viola alpi-
na ş.a.
c). Câteva plante rare care au apărut în ultimii ani (ma-
joritatea ADVENTIVE) datorită activității omenești: 
Rumex crispus, Atriplex tartarica, Poligonum cuspidatum, 
Vaccaria pyramidata, Lepidium ruderale, Lolium aristatum, 
majoritatea răspândite pe terenuri ruderale, de-a lun-
gul căilor ferate, pe marginea şoselelor...”.

Foto 1. Tăul Muced din Muntii Rodnei (foto M. Bîrda)

În continuare se prezintă pe scurt spectrul fitogeografic, 
rezumându-se doar la 18 elemente. „...Astfel cele 1520 
specii găsite de noi aici, se pot încadra în:

Continentale: 45 Balcanice: 22 Central europene: 145
Pontice: 20 Dacice: 40 Endemice: 40

Mediteraniene: 40 Circumpolare: 144 Cosmopolite: 90
Alpine: 88 Eurasiatice: 445 Adventive: 52”

Alpin-central europene: 65 Europene: 230

Au fost citate doar speciile cele mai importante d.p.d.v. 
numeric din cele 1520.

„...În legătură cu răspîndirea pe verticală a speciilor, 
adică referitor la SCARA FLORISTICĂ, ar fi multe de 
spus, căci această problemă a făcut obiectul cercetărilor 
noastre începînd cu anul 1908. Ne vom restrânge însă 
la relevarea celor mai interesante aspecte, în mod cât 

se poate de succint. Scara floristică a fost concepută nu 
pe etaje de vegetație ci din 100 în 100 m așa că pentru 
Maramureș ea are 21 „TREPTE”, începînd cu cea de-a III-
a (210-300 m) şi terminând cu cea de-a XXIII-a (2201-
2300 m.), ultimii 5 m fiind neglijați (2301-2305)...”.

„...Studiind cu atenție SCARA FLORISTICĂ a 
Maramureșului (este vorba doar de Maramureșul isto-
ric), se pot alcătui o serie întreagă de tabele sinoptice 
şi grafice, privind distribuția verticală şi orizontală a 
speciilor spontane ce cresc, aici, în funcție de sol, sub-
strat, expoziție, microclimat etc., care duc la concluzii 
prețioase pentru studiul geobotanic în general şi pen-
tru cunoașterea condițiilor de dezvoltare optimă a unor 
specii rare sau de interes agricol, pomicol şi apicol, în 
special. Toate acestea însă vor fi expuse detaliat într-o 
lucrare mai vastă, în curs de elaborare, care sperăm să 
o punem la îndemâna viitorilor cercetători ai florei şi 
vegetației Maramureșului, în anul viitor...”. Din neferi-
cire starea de sănătate l-a împiedicat să-și respecte pro-
misiunea. Este de reținut că preotul Mircea Antal, din 
Breb, colaboratorul său de suflet a încercat să continue 
munca de redactare a importantei opere aparținând 
ilustrului botanist maramureșean Artur Coman, dar 
o boală cumplită i-a întrerupt această activitate.
Este cunoscut faptul că botanistul de notorietate 
națională şi nu numai, Artur Coman şi-a dedicat în-
treaga viață cercetării şi studierii florei Maramureșului 
(de dincolo de Gutîi), vizând cu prioritate flora şi 
vegetația din Munții Rodnei şi Munții Maramureșului, 
dar n-a neglijat nici speciile de plante din celelalte for-
me de relief din ținutul amintit. Asemenea secvențe în 
sinteză, care se referă exclusiv la flora din zonele mai 
joase suntem onorați să le prezentăm de asemenea în 
premieră, în cele ce urmează (cu mențiunea că am res-
pectat scrierea şi exprimarea originală!):

„... În cadrul bazinului Izei întîlnim şi păduri de stejar, 
pe suprafețe de zeci sau chiar sute de hectare, cu floră şi 
vegetație tipică, mai ales în bazinul Ronişoarei. De aici 
ca puncte mai importante şi în acelaşi timp mai deose-
bite, d.p.d.v. vedere floristic, amintim: Cystopteris sude-
tica; Melandrium zawadzkii; Thlaspi dacicum; Pulmonaria 
rubra; Symphyandra wanneri; Alnus viridis var. mollis f. 
grandifolia împreună cu A. incana şi A. glutinosa); Sem-
pervivum montanum; Carex loliacea ş.a.”.

„... Ultimul bazin din Maramureş este cel al Săpînţei. 
Din speciile mai interesante găsite aici amintim: Sorbus 
aria (la locul numit „Apa Roşie” = det. ing. Bîrlea Marin); 
Woodsia ilvensis; Trientalis europea (idem: Bîrlea Marin)... 
şi unele plante de mlaştină, caracteristice pentru tino-
vurile din Maramureş, cum ar fi: Lycopodium inundatum; 
Viola epipsila; Euphorbia carpatica; Carex pauciflora etc.”.

„...Plante de mlaştină, mai deosebite, întîlnim şi în toa-
te celelalte bazine, dintre care menţionăm: Lycopodium 
complanatum; Betula pubescens; Salix rosmarinifolia; Dro-
sera rotundifolia; Eriophorum gracile; Phragmites comunis 
ş.a.”.

„... Cîteva specii mai RARE (pt. Maramureş), din zone-
le mai joase, situate sub 600 m altitudine, cum ar fi: 
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Euphorbia angulata; Erysimum odoratum; Genista sagi-
tata; Inula conyza; Arctium nemorosum; Cirsium canum; 
Muscari conosum; Carex pendula ş.a.”. Cu siguranţă o par-
te dintre aceste specii – adevărate „perle” vegetale nu le 
mai regăsim astăzi.

„...Cîteva plante care probabil au dispărut şi care, cita-
te de autori mai vechi, NU au mai fost găsite în ultimii 
50 de ani (se referă la perioada anterioară anilor 1970): 
Rumex crispus; Polygonum cuspidatum; Silene dichotoma; 
Iva xanthyfolia; Lolium aristatum şi altele, majoritatea 
răspîndite pe terenuri ruderale, de-a lungul căilor fera-
te, pe marginea șoselelor, în general sub 500 m altitu-
dine...”.

„...Foarte rara Picea abies var. virgata – molid șerpuitor. 
Este un molid care are crăci laterale lungi de 2 metri 
cari nu au sau au puține crăci laterale, iar craca de pri-
mul rang șerpueşte ca șarpele. De tot este rar. La noi 
unicu exemplar l-am găsit în Borșa. Și în alte țări este 
rar și de obicei într-o pădure mare tot al doilea exem-
plar nu-i. Salix triandra – Salcie. Foarte frecventă. Este 
în fiecare comună. Salix bicolor. O salcie foarte rară la 
noi, doar în 4 localități creşte în puţine exemplare. În 
ţară mai în 4 locuri este. Rumex thrysiflorus – un fel de 
măcriș. Creşte pînă la un metru înălţime. În ţară mai 
într-un loc creşte, la Apahida. La noi, numai în Borşa, 
între Gara C.F.R. şi apa Vişeului, a crescut...”.

„...Morus alba și M. nigra – dud alb și dud negru. În 
Maramureș au fost introduse la circa 1851, de proto-
popul Anderco și de primul farmacist din Vișeul de sus 
Gaitner. Ei au avut pepiniera de altoi şi au învățat popo-
rul cum să îngrija pomii fructiferi. Tot ei au învățat pe 
prietinii lor că bălegarul de grajd să nu îl arunce pe apă 
sau să îl ducă pe prund fără să îl folosască la cartofi şi 
alte arătoare. Porumb atuncea sub munți nu s-a cultivat 
ca astăzi. Silene rupestris. La noi în ţară numai în Baia 
Borșa creşte, pe apa Cizla și Stîna lui Vartic și în cîteva 
puncte în Europa. Melandrium zawadschi crește numai 
în țară la noi. Euphorbia carpatica. Numai în Maramureș 
crește pînă la dealu Rojali...”.

„...Nymphea alba – nufăr alb. Nu-i plantă rară da e plan-
tă foarte frumoasă și decorativă. Introdusă la Bocicoiu 
Mare în sec. XIX. Draba aiziodes – neam de Flămînzi-
că. În țară numai în Maramureș crește. Ledum palustre 

– plantă de mlaștină. Vagner L. în anul 1876 o descrie în 
hotarul Sighetului. Astăzi nicăiri în țară nu-i. Cirsyum 
erysithales var. purpurea cum scrie Flora R.P.R. Este o 
mare raritate. Crește în Ieud și Șieu, multă. Carex pe-
diformis este un rogoz precum și Carex loliacea. În țară 
numai în Borsa crește. Carex diandra – rogoz. În comuna 
Ieud la marginea din jos este o parte de hotar pe care o 
chema Lacurele. Aici cînd turcii au dominat au exploa-
tat sare deoarece sarea a ieşit pîna la suprafața pămîn-
tului da nu în tot locul uniform. Acolo s-a săpat pînă la o 
adâncime apoi s-a mutat unde sarea a fost la suprafață. 
Deoarece dealu are o panta de circa 15 grade să nu să 
surpe cu lemne de gorun a asigurat. Turcii s-au dus și au 
rămas un teren de multe hectare cu o mulțime de găuri 
cari toate s-au umplut cu apă. Și astăzi sunt două lacuri. 
De atunci poporul îl numește pe acest teren lacurele. 

Aici s-a așezat rogozu nostru cel rar...”.
Printre altele, Artur Coman a avut şi preocupări etno-
botanice. Redăm câteva fragmente din acest domeniu 
(respectând scrierea epocii): „...sunt unele plante cari 
au mai multe nume după regiuni de exemplu în limba 
științifică Phylitis scolopendrium românește limba cer-
bului. La noi să numește în tri feluri: Limba Cerbului, 
Limba Boului şi în Borșa Limba Vecinului deoarece ve-
cinu are limba lungă şi spune din re voinţa ce nu ar fi 
de spus. Aici a vorbit ironia. Sunt şi poetice de exem-
plu Polygonum pesicaria. Pe frunze are o pată mare roșie 
poporul îi spune Rușinea fetelor. Erythronium dens canis 
pe românește la Prodan Măseaua ciutei, la noi Călugă-
rei deoarece fiind plantă de primăvară floarea e plecată 
spre pămînt ca capul călugărului modest. Botrychyum 
multifidum nu are nume românesc da este frate cu Lim-
ba cucului. La noi poporul la limba cucului îi spune 
Iarba dragostei. După părerea me e mai potrivit nume 
Iarba dragostei barem că cucu e o pasere populară dra-
gostea mai aprope stă de noi decît cucu...”.
Pe lângă o prodigioasă activitate științifică de cercetare 
desfășurată în primul rând pe teren, Artur Coman a 
întreținut relații de colaborare, o permanentă şi acti-
vă corespondență cu o serie de institute botanice din 
țară şi străinătate, cu reputați botaniști români sau din 
alte țări. Ca un fapt ieșit din comun, este de reținut că 
timp de peste trei decenii de asiduă şi intensă activitate 
de cercetare şi ierborizare, n-a publicat nimic, acumu-
lând cu răbdare impresionanta experiență de teren. În 
perioada anilor 1938-1947 a publicat un număr de 18 
materiale floristice consistente în prestigioasa Revista 
Pădurilor.
A întreținut corespondență cu renumiți botaniști, prin-
tre care: Alexandru Borza, Emil Pop, Emilian Ţopa, 
Erasmus Nyarady, Traian Ştefureac, Adam Boros, La-
jos Fekete, Tibor Blattny, Ion Resmeriţă, Paul Cretzoiu 
ş.a. În anul 1939, martie, prof. Alexandru Borza îi scrie 
următoarele: „Am urmărit cu mult interes publicațiile 
Dvs. floristice din Maramureş apărute în Revista pă-
durilor. M-am bucurat că vă preocupați serios de cer-
cetări floristice pe teren în Maramureş. Oferta Dvs. de 
a ne trimite duplicate din plantele adunate ne bucură 
mult şi o acceptăm cu plăcere”. Cu această ocazie îi mai 
amintește: „...În Pietrosul Mare s-a creiat o rezervație 
alpină ca Monument al naturii, pe care l-am şi fost luat 
în primire de la Serviciile Agricole şi care a fost cîtva 
timp îngrijit de directorul Gimnaziului din Vişău, acum 
desființat. Comisiunea Monumentelor Naturii ar avea 
nevoie de un conservator onorific competent al acestui 
monument, care trebuie păzit, eventual împrejmuit şi 
studiat metodic. În calitate de președinte al acestei Co-
misiuni, Vă întreb dacă ați putea primi această sarcină 
onorifică. Arătîndu-mi încă odată toată bucuria pentru 
interesul ce-l purtați studiului florei, Vă rog să primiți 
asigurarea distinsei mele stime...”. Semnează: Al. Borza 

– Directorul Muzeului şi Grădinii Botanice – Cluj.
Acad. Emilian Ţopa, din Iaşi, în comunicarea științifică 
: „Artur Coman (1881-1972). Viața şi opera” – pu-
blicată în Analele Științifice ale Universității „Al. I. 
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Cuza” din Iaşi (1972), consemnează următoarele: „... 
Pe inginerul Artur Coman, unchiul meu de suflet, l-am 
cunoscut şi am colaborat cu el între anii 1945-1972, pe-
rioadă de timp plină de amintiri plăcute şi de realizări 
frumoase, materializate în schimbul de scrisori, her-
bare şi publicații, revizuiri de plante critice, elaborări 
de referate, excursii botanice şi participări la sesiuni 
de comunicări științifice...”. Botanistul moldovean pro-
pune, printre altele: să se înlesnească tipărirea operei 
științifice rămasă în manuscris, să se inaugureze la 
Sighetu Marmației o casă memorială, unde eruditul 
maramureșean a trăit şi a creat cu trudă operele sale, 
iar pe terenul din preajma casei memoriale propuse 
să se creeze o „grădină botanică-model, cu specific 
maramureșean...”.
Din lucrarea colaboratorului său apropiat, regretatul 
preot Mircea Antal din Breb – intitulată „Concepția de 
cercetare şi redactare a lucrării FLORA MARAMURE-
ŞULUI în viziunea botanistului ARTUR COMAN” se 
desprind următoarele idei exprimate de marele cerce-
tător: „... Dacă am reușit să adun atîta material floris-
tic, uneori din locuri foarte greu accesibile, aceasta se 
datorește sănătății de care m-am bucurat pînă la adînci 
bătrânețe şi dragostei fierbinți pentru glia străbuni-
lor mei. Au fost numeroase prilejuri, cînd singur, sau 
însoțit de călăuze credincioase – ca țăranii Uliță Gav-
rilă Vodău şi Urda Ștefan, ambii din Vişeu de Jos – am 
înnoptat sub jnepeni, la altitudini de aproape 2000 m”.

„...Pentru a-mi ușura munca de calculare a altitudinilor, 
mi-am fixat – în locurile frecvent cercetate – anumite 
puncte de reper, pe care le-am verificat de nenumăra-
te ori, spre a fi cît mai exact. Astfel, numai pe Pietrosu 
Mare din Munții Rodnei, am avut 12 asemenea repere, 
ce m-au scutit de urcușurile obositoare ale unor vîrfuri 
abrupte, cu înălţimi consemnate pe hartă...”.
Ca vrednic fiu al Maramureșului, Artur Coman a avut 
şi preocupări istoriografice, publicând în anul 1937 lu-
crarea: „Documente Istorice Maramureșene”, din 
care rezultă legăturile oamenilor acestor locuri cu o se-
rie de centre din Transilvania, sau cu Asociaţia ASTRA. 
Lucrarea prezintă o serie de scrisori originale cu valoare 
de documente istorice în care ... „se oglindește minţul 
şi cugetul adevărat național al epocei şi nu în cărțile 
editate sub regimul ungar, cînd n-a fost posibil a-ţi ex-
prima – fără pericol material – sentimentele românești. 
Şi cine nu ştie, că Maramureșul e un ținut din cele mai 
sărace cel mai sărac...”.
În semn de aducere-aminte, Comitetul de Cultură al 
județului, în colaborare cu Muzeul maramureșean Si-
ghetu Marmației, Inspectoratul Silvic, sub auspiciile 
Subcomisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, 
Cluj-Napoca, din cadrul Filialei Cluj-Napoca a Acade-
miei Române, în anul 1981 – a organizat simpozioane-
le: „Centenarul nașterii ing. Artur Coman”, iar în anul 
2006 – „Artur Coman – 125 ani de la naștere”. Comu-
nicările susținute la cele două manifestări științifice 
au fost tipărite într-un număr special al revistei Acta 
Musei Maramorosiensis– IV/ 2006, dedicat memo-
riei savantului maramureșean de notorietate națională 

şi internațională, marelui botanist şi umanist Artur 
Coman. Printre semnatarii comunicărilor merită citați: 
D. Munteanu, T. Ştefureac, E. Ţopa, M. Antal, I. Resme-
riţă, R. Givulescu, V. Soran, Şt. Hornung, V. Bologa, M. 
Dăncuş, Gh. Pânzariu, M. Beres, M. Marian, N. Bud, G. 
Ardelean, I. Nădişanş.a.
Adept înflăcărat al conservării patrimoniului natural 
maramureșean, marele botanist s-a numărat printre cei 
dintâi care au semnat şi propus spre ocrotire rezervații 
naturale, plante rare, relicte sau endemite din acest pe-
rimetru istoric. Cu toate că nu deținem încă documente 
certe, înclinăm să credem că ideea creării Rezervației 
Pietrosu Mare a putut să vină doar din partea lui Artur 
Coman, singurul cercetător local, care cunoștea bine 
flora şi vegetația din acest masiv.
Om de o vastă cultură, cu idei progresiste, democratice 
şi mare patriot, Artur Coman, alături de alţi intelectu-
ali maramureșeni, s-a numărat printre delegații care au 
participat cu însuflețire la Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia, unde s-a votat actul solemn al 
Unirii Transilvaniei cu patria-mamă, visul de mi-
lenii al strămoșilor noștri.
Prin opera sa botanică de o viață, Artur Coman ră-
mâne cea mai reprezentativă personalitate științifică 
maramureșeană din acest domeniu, înscriindu-se ast-
fel în glorioasa pleiadă a botaniștilor români, printre 
care: Iuliu Prodan, Dimitrie Brândză, Florian Porcius, 
Alexandru Borza şi alții.
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Abstract
Artur Coman ¨C a botanists from Maramureș of European dimension 
Artur Coman is one of the most important scientific personalities of Maramureș region, with national and 
international notoriety. He dedicated whole life studying the flora, especially from Rodnei and Maramureșului 
Mountains. Identifying taxa of phytogeographical and phyto-historical value, the great botanist contributed 
to: „Flora Romaniae Exsiccata” and „Flora R.S. Romania”.
Remarkable is the manuscript: ”Flora Maramureşului”, where he noticed: „...a tendency of movement of termophilic 
plants from the hilly region into the mountainous region, of mezoterm plants from forest to alpine zone etc., with often 
spectacular mutations...”, thus „... 3-4 decades ago, on peak Pietrosul, at over 2220 m altitude, I could not found more 
than 22-24 species, while currently their number is close to 50”. Thus Artur Coman recorded and demonstrated the 
global worming phenomenon 80 years ago, when that notion was not even launched, which is why he deserves 
(among other scientific contributions) the title of Honorary Member of Romanian Academy and a proposal for 
Nobel Prize.  
Keywords: botany, global warming, flora, Romania
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Pro Silva Europa
Integrated forest management  
for resilience and sustainability  
across 25 countries

ȘINCA DECLARATION
Pro Silva Europa held its annual meeting 2017 in Romania. Participants from all over Europe met in Sibiu and spent 
three fascinating days in the forests of Romania. We visited the state forests in Avrig, the research forest south 
of the Carpathians in Mihăești and the famous pristine forest near Șinca. We are very impressed and thankful to 
our Romanian colleagues, who presented some of the best examples of nature orientated forestry and pure nature 
forest, as a reference and laboratory for important scientific work.
We met very passionate foresters and researchers that well represent the spirit of Pro Silva and are active to 
implement the Pro Silva principles in their practical silvicultural work. We learned a lot about the demanding 
multipurpose goals that active forest management should deliver for Romanian economy and society. In that case 
the Pro Silva approach offers good opportunities to implement active integrated forest management that may full 
fill multiple goals and at the same time is able to switch between changing goals far more easily than static forest 
management regulations allow.
Therefore we want to encourage all our Romanian colleagues and management officers to implement nature-
oriented silvicultural systems. Successful implementation requires passionate personalities, which may use their 
individual initiative to find the best solution, according to the different site, stand and forest history conditions. 
Therefore we also encourage all decision makers to offer enough freedom for individual decisions and responsibility 
for the best silvicultural treatment according to the special condition in the forest sites.
We found passionate well educated forest colleagues that support our ideas. With this basic nucleus in mind we 
encourage them and we want to give them the best support we can deliver to establish an independent Pro Silva 
society in Romania, than could be the starting point for a wider acknowledgement of the Pro Silva principles in 
Romania and their successful implementation for a future forestry.

Eckart Senitza, 30.6.2017, Șinca
President Pro Silva Europa



Semănătură de stejar roșu (foto Dănuț Chira)

Arborete de amestec la poalele Munților Bucegi (foto Costel Mantale)
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