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FA U N Ă

CITES - importanță, viziune strategică  
și implementare în România

Roxana Cazacu 1, Ovidiu Ionescu 1,2, Ion Mirea 1

1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 
„Marin Drăcea”

2 Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de 
Silvicultură și Exploatări Forestiere, România

1. Introducere
Comerțul internațional cu specii sălbatice contribuie 
la bunăstarea populației umane, asigurând venituri 
în mod direct, prin recoltare/capturare și vânzare de 
specii de plante și animale, sau indirect prin industriile 
pe care le susține (turism, manufactură etc.). Mii de 
specii de floră și faună sălbatică sunt comercializate și 
utilizate pentru asigurarea hranei, sănătății, condițiilor 
de trai, menținerea unor tradiții și valori culturale. 
Supraexploatarea populațiilor speciilor de floră și faună 
sălbatice constituie cauza dispariției unor specii la nivel 
local, regional sau global.
Speciile sălbatice au un rol important în asigurarea 
funcțiilor și serviciilor ecosistemelor, astfel că o 
exploatare durabilă a acestor resurse aduce beneficii 
multiple populației umane și asigură menținerea 
biodiversității (a diversității genetice, a speciilor, a 
ecosistemelor și etno-culturale).
Ținând cont de ritmul accelerat al dispariției speciilor din 
ultimul secol, prevenirea extincției a numeroase specii 
este o provocare majoră pentru societatea umană, iar 
măsurile de protecție trebuie să se bazeze pe înțelegerea 
relațiilor complexe de la nivelul sistemelor ecologice 
naturale și a efectelor comerțului cu specii sălbatice la 
nivel global (Spapens et al. 2016).

2. Reglementarea comerțului 
internațional cu specii sălbatice
Primele discuții la nivel internațional privind 
reglementarea comerțului cu specii sălbatice în scopul 
conservării acestora au avut loc în 1960, textul convenției 
fiind elaborat ca rezultat al unei rezoluții adoptate în 
anul 1963 de către Adunarea Generală IUCN. Convenția 
privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună 
și floră pe cale de dispariție (CITES) a fost semnată la data 
de 3 martie 1973 la Washington, în cadrul unei întâlniri 
la care au participat reprezentanți din 80 de țări, intrând 
în vigoare la 1 iulie 1975 (CITES, 2020a).
CITES este un acord internațional la care țările aderă 

voluntar, ce se plasează la intersectarea domeniilor 
ce vizează dezvoltarea, comerțul și conservarea (*** 
2012), reprezentând unul dintre cele mai importante 
instrumente internaționale privind conservarea 
speciilor de faună și floră sălbatică la nivel global.

statele Parte la CITES în prezent (sursa: https://www.cites.
org/eng/disc/parties/index.php)

Fig. 1. Evoluția numărului Părților de la intrarea în vigoare a 

Convenției până în prezent

Până în prezent, un număr de 182 de țări și Uniunea 
Europeană au ratificat, aprobat, acceptat sau aderat la 
CITES (țara contractantă fiind denumită Parte).
Din 1975, când CITES a intrat în vigoare, lumea a cunoscut 
modificări majore, înregistrându-se o schimbare a 
modelelor de consum și de producție, o dezvoltare 
vastă a cunoștințelor științifice, progrese remarcabile în 
tehnologie, precum și creșterea exponențială în comerțul 
mondial. Privind exclusiv mărimea populației umane, 
aceasta a crescut de la 4 la peste 7 miliarde de oameni, 
ceea ce implică o modificare majoră a numărului de 
potențiali consumatori din punct de vedere al comerțului 
cu specii sălbatice și o creștere semnificativă a impactului 
asupra biodiversității (CITES, 2013).

3. CITES - Scop, importanță, structură
Scopul CITES este să asigure că supraviețuirea speciilor 
sălbatice de faună și floră nu este pusă în pericol de 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

6

comerțul internațional1 cu exemplare din aceste specii 
(CITES, 2020a).
În preambulul convenției, Părțile recunosc importanța 
protejării speciilor sălbatice, responsabilitatea privind 
protecția acestora - ce revine în primul rând fiecărei 
țări pe teritoriul căreia se regăsesc speciile, și rolul 
esențial al cooperării internaționale pentru protecția 
anumitor specii de faună și floră sălbatică, împotriva 
unei exploatări excesive, ca urmare a comerțului 
internațional.
CITES stabilește cadrul legal internațional necesar, 
pentru interzicerea comerțului cu specii pe cale de 
dispariție și pentru reglementarea comerțului cu alte 
specii sălbatice, prevede obligațiile ce revin țărilor 
sursă și consumatoare, în îndeplinirea responsabilității 
comune, precum și instrumentele necesare cooperării 
pentru îndeplinirea acestei responsabilități.
Principalul organism decizional al CITES este reprezentat 
de Conferința Părților2, a cărei activitate este susținută 
prin înființarea unor organisme subsidiare (Comitetul 
Permanent, Comitetul Animale și Comitetul Plante) 
și a unui Secretariat administrat de UNEP. Conferința 
Părților (CoP) s-a dovedit a fi capabilă să se adapteze 
la condițiile în schimbare, de la intrarea în vigoare a 
convenției până în prezent și a demonstrat capacitatea 
de a găsi soluții practice, prin adoptarea de rezoluții și 
decizii, pentru problemele din ce în ce mai complexe, 
legate de comerțul și conservarea vieții sălbatice 
(Wijnstekers 2011, CITES 2020d).

4. Speciile CITES
În prezent, CITES reglementează comerțul cu peste 
36.000 de specii de floră și faună sălbatică, stabilind 
un sistem diferențiat de protecție, în funcție de anexa 
în care este inclusă specia (CITES, 2020b), și asigurând 
controlul și trasabilitatea comerțului internațional 
prin sistemul de permise și certificate eliberate de 
autoritățile competente, desemnate de fiecare stat Parte, 
pentru fiecare transport de exemplare din speciile ce fac 
obiectul convenției (CITES, 2020c).
Speciile de floră și faună sălbatică incluse în Anexa 
I sunt specii pe cale de dispariție pentru care sunt 
stabilite reguli stricte privind comerțul, fiind autorizat 
doar în situații excepționale. Numărul speciilor incluse 
în Anexa I reprezintă aproximativ 3% din numărul 
total de specii care fac obiectul convenției. Anexa II 
cuprinde specii care deși în prezent nu sunt amenințate 
cu dispariția, nivelul comerțului cu acestea trebuie 
controlat pentru a se evita utilizarea la un nivel care 
să le pună în pericol supraviețuirea. Speciile incluse 
în această anexă reprezintă 97% din numărul total de 
specii CITES. Includerea speciilor în Anexele I și II este 
stabilită pe baza unor criterii biologice și a volumului 
comerțului, prevăzute în Rezoluția 9.24 (Rev. CoP17), 

1 Comerț înseamnă export, re-export, import și introducerea de proveniență marină, conform prevederilor art. 1 lit. c) al 
Convenției;
2 Părțile la CITES sunt denumite în mod colectiv Conferința Părților.

iar propunerile de modificare a acestor anexe sunt în 
general analizate și aprobate prin votul Părților în cadrul 
CoP (textul convenției permite aplicarea procedurii de 
vot prin corespondență în perioada dintre întâlnirile 
CoP, dar această procedură este foarte rar utilizată). 
Anexa III include specii care sunt protejate cel puțin 
la nivelul unei țări, care solicită sprijinul celorlalte 
Părți, în vederea asigurării controlului comerțului. 
Modificarea acestei anexe se realizează prin procedură 
distinctă, fiecare Parte putând aduce modificări în mod 
unilateral.

5. Obligații ale Părților, evaluare 
și măsuri aplicabile în cazul 
neîndeplinirii acestora
Fiecare Parte are obligația de a asigura, prin legislația 
națională, implementarea și controlul respectării 
prevederilor convenției. Cerințele minime pentru 
implementarea adecvată a prevederilor CITES prin 
legislația națională sunt prezentate în Rezoluția 8.4 
(Rev. CoP15) și vizează: desemnarea autorităților 
responsabile, interzicerea comerțului cu specii 
sălbatice în cazul în care se încalcă prevederile CITES, 
sancționarea faptelor ce contravin prevederilor CITES 
sau confiscarea exemplarelor comercializate/deținute 
ilegal. Îndeplinirea acestor cerințe minime poate fi 
realizată însă doar printr-o serie de măsuri care răspund 
obligațiilor prevăzute la art. III – VII, art. VIII și art. XI 
ale convenției, și care pun în aplicare recomandările 
stabilite prin Rezoluții ale CoP sau rezultatele unor 
analize/studii (bune practici, ghiduri etc.).
Monitorizarea nivelului comerțului cu specii sălbatice 
incluse în anexele CITES, precum și implementarea 
convenției, sunt realizate, în principal, pe baza 
rapoartelor naționale: i) Raportul anual (sintetizează 
datele privind nivelul comerțului), ii) Raportul privind 
implementarea (anterior cunoscut sub denumirea 
Raport bianual), iii) Raportul anual privind comerțul 
ilegal. Părțile au obligația de a transmite aceste 
documente Secretariatului CITES, cu respectarea 
formatului și termenelor stabilite prin Rezoluția 11.17 
(Rev. CoP18). Nerespectarea termenelor de transmitere 
precum și a cerințelor privind datele ce trebuie incluse 
în aceste rapoarte naționale afectează calitatea analizei 
periodice a nivelului comerțului cu specii sălbatice la 
nivel global.
CITES este o convenție sub care sunt periodic evaluate 
gradul de îndeplinire a obligațiilor fiecărei Părți, 
precum și volumul comerțului internațional și statutul 
de conservare al speciilor sălbatice incluse în anexele 
CITES. Neîndeplinirea obligațiilor asumate de Părți 
precum și efectele negative ale comerțului asupra 
populațiilor speciilor sălbatice incluse în Anexele I și II 
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CITES pot conduce, conform prevederilor convenției și 
ale rezoluțiilor și deciziilor relevante3, la recomandarea 
interzicerii temporare a comerțului internațional cu un 
stat Parte, la interzicerea comerțului cu anumite specii 
sălbatice/exemplare ale unor specii dintr-o țară sau 
regiune.

6. Evaluarea eficacității și dezvoltarea 
CITES
Eficacitatea CITES a fost analizată în baza deciziilor 
adoptate la cea de a 9-a Conferință a Părților (CoP9, Fort 
Lauderdale, 1994), urmărindu-se evaluarea gradului în 
care au fost atinse obiectivele convenției, a progreselor 
înregistrate de la intrarea sa în vigoare și, în special, 
identificarea deficiențelor și cerințelor necesare pentru 
îmbunătățirea acesteia și stabilirea acțiunilor viitoare. Ca 
urmare a rezultatelor acestei analize și conform planului 
de acțiune aprobat la CoP10 (Harare, 1997), în cadrul 
CoP11 (Gigiri, 2000) au fost adoptate Viziunea strategică 
până în anul 2005 și Planul de acțiune. La următoarele 
Conferințe ale Părților au fost aduse modificări și 
completări. Astfel, în cadrul CoP13 (Bangkok, 2004) 
a fost aprobată extinderea valabilității acestei viziuni 
strategice până în anul 2007 și stabilită procedura de 
dezvoltare a Viziunii strategice până în 2013, pentru 
ca aceasta să contribuie la atingerea țintei stabilite la 
Summitul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă (World 
Summit on Sustainable Development - WSSD) privind 
reducerea ratei pierderii biodiversității până în 2010. 
La CoP16 (Bangkok, 2013) au fost aduse amendamente 
viziunii strategice pentru perioada 2008-2020 (Anexa 
Rezoluției 16.3 (Rev. CoP17) - CITES Strategic Vision: 
2008-20204), care să contribuie la atingerea obiectivelor 
Planului Strategic privind Biodiversitatea 2011-2020 
și a Țintelor de la Aichi relevante, agreate în cadrul 
Convenției privind Diversitatea Biologică (CBD), iar la 
CoP17 (Johannesburg, 2016) au fost aduse completări, 
pentru a asigura atingerea obiectivelor Agendei 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă (CITES, 2020d). Începând cu 
anul 2021, nouă viziune strategică pentru perioada 2021-
2030 adoptată la CoP18 (Geneva, 2019), prin Rezoluția 
18.35, stabilește ca ”până în 2030, comerțul internațional 
cu faună și floră sălbatică este legal și durabil în totalitate, 
în concordanță cu conservarea pe termen lung a speciilor, 
contribuind astfel la stoparea pierderii biodiversității, la 
asigurarea utilizării durabile a acesteia și la realizarea 
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”.

7. Scopul și obiectivele viziunii 
strategice CITES
Viziunea strategică CITES: 2021-2030 are un scop dublu, 

3 Acestea sunt în prezent:
– Rezoluția 11.17 (Rev. CoP18) (National reports);
– Rezoluția 8.4 (Rev. CoP15) (National laws for implementation of the Convention);
– Rezoluția 12.8 (Rev. CoP18) (Review of Significant trade in specimens of Appendix-II species);
– Art. XIII din Convenție și Rezoluția 11.3 (Rev. CoP18) (Compliance and enforcement);
– Rezoluția 14.3 (Rev. CoP18) (CITES compliance procedures);
4 https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-16-03-R17_0.pdf
5 https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-18-03_0.pdf

respectiv:
 » ca o prioritate, să îmbunătățească funcționarea 

Convenției, astfel încât comerțul internațional cu specii 
de faună și flora sălbatică să se desfășoare legal la niveluri 
durabile și să susțină conservarea speciilor listate; și

 » să se asigure că dezvoltarea politicii CITES și prioritățile 
internaționale de mediu se sprijină reciproc și ține seama 
de noile inițiative internaționale, în concordanță cu 
prevederile Convenției.

Pentru a atinge acest scop dublu, au fost identificate, 
ca fiind componente cheie ale viziunii strategice, cinci 
obiective strategice:
 » Obiectivul 1: Comerțul cu specii listate CITES se desfășoară 

cu respectarea tuturor prevederilor Convenției, în scopul 
asigurării conservării și utilizării durabile a acestora;

 » Obiectivul 2: Deciziile părților sunt susținute de cele mai 
bune date științifice și informații disponibile;

 » Obiectivul 3: Părțile (individual și colectiv) dețin 
mijloacele, resursele și capacitatea pentru implementarea 
și controlul aplicării Convenției, contribuind la 
conservarea, utilizarea durabilă și reducerea comerțului 
ilegal cu specii sălbatice listate CITES;

 » Obiectivul 4: Dezvoltarea politicilor CITES contribuie 
la și învață din eforturile internaționale de asigurare a 
dezvoltării durabile.

 » Obiectivul 5: Îndeplinirea viziunii strategice CITES este 
îmbunătățită prin colaborare.

Atingerea obiectivelor viziunii strategice depinde de 
acțiunile și măsurile pe care le aplică fiecare stat Parte, 
astfel că, acest document constituie totodată o bază în 
prioritizarea acțiunilor și alocarea eficientă a fondurilor 
necesare.
Deși este recunoscut rolul CITES în conservarea speciilor 
sălbatice, această convenție a fost criticată, întrucât nu 
ia în considerare realitatea economică a comerțului cu 
specii sălbatice și principalii factori socio-economici și 
culturali care determină dinamica acestuia (Challender 
et al. 2015ab).

8. Implementarea CITES în context 
regional
La nivel regional, toate cele 27 de State Membre (SM) 
ale Uniunii Europene sunt Parte la CITES. Începând cu 
data de 8 iulie 2015, Uniunea Europeană (UE) a devenit 
Parte la această convenție, fiind prima organizație 
economică regională care a aderat la CITES. UE a 
implementat prevederile CITES începând cu 1 ianuarie 
1984, prin legislația care asigură adaptarea la piața unică 
și lipsa controalelor sistematice la granițe, precum 
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și implementarea uniformă la nivelul tuturor SM. 
Implementarea prevederilor CITES în UE se realizează 
printr-un set de regulamente (Regulamentul (CE) nr. 
338/976, cu modificările ulterioare, Regulamentul (CE) 
nr. 865/20067, cu modificările ulterioare, regulamente de 
interzicere a importului unor specii), care reglementează 
comerțul cu specii sălbatice, atât la nivel internațional 
cât și intern pe teritoriul UE, conținând prevederi 
suplimentare față de cerințele CITES. Principalele 
diferențe între prevederile CITES și ale regulamentelor 
UE privind comerțul cu specii sălbatice constau în:
 » gruparea speciilor în patru anexe (Anexele A, B, C 

și D la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările 
ulterioare), care corespund în mare măsură anexelor 
CITES, dar cuprind și alte specii care nu sunt incluse 
în anexele CITES (specii non-CITES);

 » stabilirea unui grad mai mare de protecție pentru 
anumite specii CITES (de ex. alături de specii din 
Anexa I CITES, în Anexa A la Regulamentul (CE) nr. 
338/97, cu modificările ulterioare, sunt incluse specii 
din Anexele II și III CITES, dar și specii non-CITES 
care necesită un grad mai mare de protecție la nivelul 
UE, conform legislației UE în domeniul protecției 
naturii, fiind interzis comerțul cu acestea);

 » existența unor condiții mai stricte privind importul 
speciilor din Anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 
338/97 (interdicții privind importul unor specii din 
anumite țări8), necesitatea obținerii unui permis de 
import pentru speciile din Anexele A și B, completarea 
notificărilor de import pentru speciile din Anexele C și D, 
condiții adecvate de deținere a exemplarelor vii de specii 
incluse în Anexele A și B, condiții de transport adecvate 
pentru protecția exemplarelor vii de specii din Anexele 
A-D, condiții privind comerțul intern prin eliberarea 
certificatelor valabile pe teritoriul statelor membre UE.

Uniunea Europeană (UE) reprezintă o piață de destinație 
și tranzit pentru comerțul cu specii sălbatice. Pe baza 
valorii comerțului legal cu exemplare de specii sălbatice, 
Engler and Parry-Jones (2007) estimează că la nivel 
global UE este în topul celor mai mari importatori de 
lemn tropical, caviar, păsări vii, piei de reptile și reptile 
vii, corali, precum și alte specii.
În același timp, UE reprezintă una din cele mai importante 
piețe ale comerțului ilegal cu specii pe cale dispariție, 
dar și o zonă de tranzit în traficul cu exemplare de specii 
CITES (Europol 2013, Mundy-Taylor 2013, Auliya et al. 
2016). Comerțul ilegal cu specii sălbatice și infracțiunile 

6 Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea (JO L 61, 3.3.1997, p. 1).
7 Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 
19.6.2006, p. 1).
8 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1587 al Comisiei din 24 septembrie 2019 de interzicere a introducerii în Uniune 
a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind 
protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 248,27.9.2019, p. 5).
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:87:FIN
10 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10512-2016-INIT/en/pdf
11 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0454+0+DOC+XML +V0//EN
12 https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/progress_report_EU_action_plan_wildlife_trafficking_en.pdf

de mediu implică o gamă largă de specii de floră și faună 
la nivel global, acestea fiind estimate la valori între 70 și 
213 miliarde UDS anual (Nelleman et al. 2014).
UE are un rol important de jucat în combaterea 
traficului cu specii sălbatice, în acest scop fiind adoptată 
Comunicarea privind un plan de acțiune al UE împotriva 
traficului cu specii sălbatice9, de către Comisia 
Europeană (CE), în februarie 2016. Acest plan de acțiune 
a fost aprobat de SM ale UE prin Concluziile adoptate în 
iunie 2016 de Consiliul UE10 și prin Rezoluție de către 
Parlamentul European11, în noiembrie 2016. Planul de 
acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice 
cuprinde o serie de măsuri care trebuie luate până în 
anul 2020 de instituțiile UE și/sau de statele membre, 
concepute în principal în scopul îmbunătățirii cooperării 
dintre toți actorii implicați, al utilizării mai eficiente a 
politicilor și a instrumentelor existente, precum și al 
consolidării sinergiei dintre acestea, astfel încât traficul 
cu specii de faună și floră sălbatică să fie combătut mai 
eficient. În octombrie 2018, CE a adoptat un raport de 
progres12 privind punerea în aplicare a planului de 
acțiune. Raportul prezintă progresele înregistrate în 
implementarea acțiunilor stabilite prin acest plan de 
acțiune și rezultatele pozitive ale acestuia (numeroase 
inițiative adoptate la nivel național de SM, creșterea 
priorității acordate traficului cu specii sălbatice la 
nivel decizional, al autorităților de control, implicarea 
factorilor interesați), concluzionând asupra necesității 
intensificării eforturilor UE și statelor sale membre în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite până în anul 2020, 
întrucât traficul cu specii sălbatice continuă să prospere 
și să reprezinte o amenințare gravă pentru biodiversitate, 
statul de drept și dezvoltarea durabilă.

9. Implementarea CITES în România
România a aderat la CITES în anul 1994. Pe teritoriul 
României se regăsesc 170 de specii sălbatice incluse în 
anexele CITES, printre care menționăm carnivorele 
mari (urs brun, lup, râs), pisica sălbatică, vidra, speciile 
de delfin, păsări de pradă (Falconiformes, Strigiformes), 
speciile de țestoase terestre, speciile de sturioni și căluț de 
mare, lipitoarea medicinală, specii de orhidee, Euphorbia, 
ghiocei (Galanthus spp.), rușcuța de primăvară (Adonis 
vernalis), unele dintre acestea având valoare economică 
mare (caviar, trofee de urs brun) (Tab. 1). Aderarea la UE, 
în 2007, a reprezentat o etapă importantă, atât din punct 
de vedere al numărului de specii, reglementate prin 
legislația UE privind comerțul internațional și intern UE, 
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cât și al gradului de protecție oferit unor specii CITES, 
dar și non-CITES (mamifere, păsări, reptile) (Tab. 2).

Tab. 1. Numărul de specii din România incluse în anexele CITES 
(UNEP, 2021)

CITES A I A II A III Total

Mamifere 2 7 1 10

Păsări 6 52 0 58

Reptile 1 3 0 4

Amfibieni 0 0 0 0

Pești 1 7 0 8

Nevertebrate 0 3 0 3

Faună Total 10 72 1 83

Floră 0 87 0 87

TOTAL 10 159 1 170

A: Appendix (Anexa)

Tab. 2. Numărul de specii din România incluse în anexele Reg. 
(CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare (UNEP, 2021)

Reg. (CE) nr. 338/97 AnA AnB AnC AnD Total

Mamifere 9 0 1 0 10

Păsări 63 2 0 0 65

Reptile 4 0 0 0 4

Amfibieni 0 0 0 0 0

Pești 1 7 0 0 8

Nevertebrate 1 2 0 0 3

Faună Total 78 11 1 0 90

Floră 2 85 0 6 93

TOTAL 80 96 1 6 183

An: Annex (Anexa)

Politicile de mediu existente nu fac referire directă la 
implementarea și aplicarea acestei convenții, dar obiective 
stabilite prin Strategia Națională și Planul de Acțiune 
pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020 (SNPACB), 
aprobată prin HG nr. 1081/2013, pot fi atinse prin 
acordarea unei priorități mai mari îndeplinirii obligațiilor 
asumate de țara noastră prin aderarea la CITES.
România are obligația de a asigura, prin legislația 
națională, implementarea și controlul respectării 
prevederilor CITES, astfel fiind necesară îndeplinirea 
cel puțin a cerințelor minime pentru implementarea 
adecvată a prevederilor CITES stabilite prin în Rezoluția 
8.4 (Rev. CoP15).

Desemnarea autorităților responsabile
Prin Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la 
Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice 
de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington 
la 3 martie 1973, au fost desemnate autoritatea publică 
centrală pentru protecția mediului ca organ de gestiune 
(AM CITES), și respectiv Academia Română și Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin 
Drăcea” (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice) 
ca autorități științifice CITES. Atribuțiile AM CITES sunt 
îndeplinite de către direcția de specialitate în domeniul 
conservării biodiversității din cadrul autorității publice 

centrale pentru protecția mediului.
Obligațiile României ce vizează implementarea 
prevederilor regulamentelor UE privind comerțul cu 
specii sălbatice, și în particular, cele privind desemnarea 
autorităților competente, au fost îndeplinite prin 
prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare. Prin 
acest act normativ au fost desemnate trei autorități 
științifice naționale pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările și 
completările ulterioare: Academia Română; Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin 
Drăcea” (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice) 
și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta 
Dunării".
Deși este desemnată o singură AM CITES la nivel 
național (autoritatea publică centrală pentru protecția 
mediului), asigurarea unei capacități instituționale 
adecvate nu a constituit o prioritate. Deși an de an există 
diferențe privind numărul de documente eliberate 
pentru import, export, re-export, iar după anul 2007 și 
pentru comerțul intern UE cu specii de floră și faună 
sălbatică, se înregistrează o creștere a numărului de 
documente CITES eliberate. Astfel, România se numără 
printre SM care eliberează anual un număr mare de 
documente CITES (Fig. 2) raportat la numărul de angajați 
și procentul de timp alocat acestei activități față de alte 
atribuții din domeniul de competență al direcției de 
specialitate (Crook and Musing 2016, TRAFFIC Europe 
2010, 2012, TRAFFIC 2015).

Fig.2. Numărul de permise și certificate CITES (inclusiv 
documente pentru autorizarea comerțului intern UE) eliberate 

anual de AM CITES a României în perioada 2003-2016
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În ceea ce privește autoritățile științifice desemnate, 
legislația națională ce asigură implementarea CITES și a 
legislației UE privind comerțul cu specii sălbatice stabilește 
atribuțiile generale, fără a preciza limite de competențe, 
cu excepția Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

"Delta Dunării" care este Autoritate Științifică CITES pentru 
Acipenseriforme a României, conform prevederilor ordinelor 
de ministru prin care au fost adoptate măsuri mai stricte 
privind refacerea și conservarea populațiilor de sturioni.

Legislația privind aplicarea CITES în România
Alături de Legea nr. 69/1994, o serie de acte normative din 
domeniul protecției mediului, protecției naturii, vânătorii 
și pescuitului asigură implementarea prevederilor 
convenției, inclusiv stabilirea autorităților de control pe 
domeniul de competență, stabilirea sancțiunilor pentru 
recoltarea și capturarea ilegală a speciilor de floră și faună 
sălbatică protejate, sau comercializarea de către persoane 
neautorizate a speciilor de floră și faună sălbatică.
După aderare (1 ianuarie 2007), regulamentele UE privind 
comerțul cu specii sălbatice au fost direct aplicabile în 
România, fiind completată și legislația națională astfel 
încât să fie îndeplinite obligațiile privind asigurarea 
controlului respectării prevederilor acestor regulamente, 

13 - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 262/330/2006 
privind conservarea populațiilor de sturioni din apele naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România,

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului și pădurilor nr. 84/1302/2012 privind măsurile de 
refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România,

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 545/715/2016 privind măsurile 
de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

stabilirea sancțiunilor în funcție de gravitatea faptelor, 
stabilirea punctelor vamale de introducere a / export al 
exemplarelor de specii incluse în anexele Regulamentului 
(CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, precum 
și stabilirea unor măsuri interne mai stricte pentru 
controlul comerțului cu specii protejate (tab. 3).
O astfel de măsură internă mai strictă o constituie 
moratoriul privind capturarea sturionilor sălbatici în 
scop comercial, stabilit unilateral de către România în 
anul 2006 pe o perioadă de 10 ani, ulterior prelungită 
cu încă 5 ani în anul 201613, ca măsură de conservare a 
populațiilor de sturioni, în vederea reducerii presiunii 
antropice cauzate de pescuit și derularea unor programe 
de populare a Dunării cu puiet pentru refacerea stocurilor.
De asemenea, după aderarea la UE, pentru menținerea 
controlului și asigurarea legalității și trasabilității 
exemplarelor de specii incluse în Anexa A la Regulamentul 
(CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, care pot fi vânate 
pe teritoriul țării noastre în baza derogărilor acordate 
de autoritatea competentă din România, precum și al 
sturionilor și produselor obținute din aceștia, deplasarea 
acestor exemplare din România către alte SM UE se poate 
face doar în baza unui certificat eliberat de AM CITES.

Tab.3. Legislația națională și regulamentele UE în vigoare prin care se asigură implementarea prevederilor CITES în România

Nr. Actul normativ Obiect Prevederi relevante Publicată în Modificat / completat de:

1

Legea nr. 69/1994 pentru aderarea 
României la Convenția privind 
comerțul internațional cu specii 
sălbatice de faună și floră pe cale de 
dispariție, adoptată la Washington la 
3 martie 1973

Aderarea la CITES 
(intrată în vigoare 
la 16.11.1994)

Desemnarea autorităților conform art. IX al convenției:
-autoritatea publică centrală pentru protecția mediului 

este organul de gestiune (AM CITES)
-Academia Română și INCDS (fostul ICAS) exercită 

atribuțiile de autoritate științifică (AS CITES)

M. Of. nr. 
211 din 
12.08.1994

- Legea nr. 105/2007

2

Legea nr. 105/2007 pentru 
acceptarea Amendamentului adus 
la Convenția privind comerțul 
internațional cu specii sălbatice de 
faună și floră pe cale de dispariție, 
adoptată la Washington la 3 martie 
1973, care a fost adoptat la cea 
de-a patra Conferință a părților la 
Gaborone la 30 aprilie 1983

Acceptarea 
amendamentului 
adus prevederilor 
CITES adoptat de 
CoP4 (Gaborone, 
1983)

Modifică prevederile art. XXI ale textului convenției. 
Amendamentul permite aderarea organizațiilor 
de integrare economică regională la CITES. Acest 
amendament a intrat în vigoare la data de 29.11.2013 
(prin depunerea instrumentelor de acceptare de către 
2/3 din statele Parte la CITES la data de 30 aprilie 1983).
În urma intrării în vigoare a acestui amendament, UE a 
devenit, începând cu data de 8 iulie 2015, Parte la CITES.

M. Of. nr. 
277 din 
25.04.2007

3

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 
privind protecția speciilor faunei 
și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea
Abrogă:

- Reg. (EEC) Nr. 3626/82

Protejarea 
speciilor de faună 
și floră sălbatice 
și asigurarea 
conservării prin 
controlarea 
comerțului 
acestora, cu 
respectarea 
obiectivelor, 
principiilor și 
prevederilor CITES.

Prevede cadrul juridic general și reglementează 
comerțul în interiorul UE, precum și importul, exportul 
și reexportul exemplarelor din speciile enumerate în 
cele patru anexe ale regulamentului, circulația
exemplarelor vii și tipurile de încălcări pentru care SM 
trebuie și impună sancțiuni prin legislația națională. 
Regulamentul prevede constituirea unor organisme la 
nivelul UE (Comitetul CITES, Grupul de analiză științifică 
și Grupul de aplicare), formate din reprezentanții 
statelor membre și prezidate de CE, care asigură 
stabilirea măsurilor legislative, de management 
și de control necesare pentru aplicarea unitară a 
prevederilor regulamentelor UE privind comerțul cu 
specii sălbatice.

Jurnalul 
Oficial al UE 
nr. L61 din 
3.03.1997

-Reg.(UE) 2117/2019
-Reg.(UE) 1010/2019
-Reg. (UE) 160/2017
-Reg. (UE) 128/2017
-Reg.(UE) 2029/2016
-Reg.(UE) 1320/2014
- Reg. (UE) 750/2013
-Reg.(UE) 1158/2012
- Reg. (UE) 101/2012
- Reg. (UE) 709/2010
- Reg. (CE) 398/2009
- Reg. (CE) 407/2009
- Reg. (CE) 318/3008
-Reg.(CE) 1332/2005
- Reg. (CE) 834/2004
-Reg.(CE) 1882/2003
-Reg.(CE) 1497/2003
-Reg.(CE) 2476/2001
-Reg.(CE) 1579/2001
-Reg.(CE) 2724/2000
-Reg.(CE) 1476/1999
-Reg.(CE) 2214/1998
-Reg.(CE) 2307/1997
- Reg. (CE) 938/1997
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Nr. Actul normativ Obiect Prevederi relevante Publicată în Modificat / completat de:

4

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al 
Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire 
a normelor de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului privind protecția speciilor 
faunei și florei sălbatice prin 
controlul comerțului cu acestea
Abrogă:

-Reg. (CE) nr. 1808/2001

Asigură punerea în 
aplicare uniformă 
a Reg. (CE) 
nr. 338/97 și a 
prevederilor CITES 
prin stabilirea 
condițiilor și 
criteriilor detaliate 
pentru eliberarea 
permiselor și 
certificatelor, 
formatul 
documentelor.

Stabilește reguli detaliate pentru implementarea Reg. 
(CE) nr. 338/97, asigură implementarea recomandărilor 
CoP privind interpretarea și implementarea CITES, 
utilizarea documentelor și validitatea acestora 
pentru import, export, reexport, și comerț intern UE, 
condițiile ce trebuie îndeplinite de exemplare pentru 
a fi considerate crescute în captivitate/înmulțite 
artificial și reguli privind comerțul cu acestea, aplicarea 
derogărilor, marcarea/etichetarea exemplarelor, 
cerințe mai stricte pentru anumite specii privind 
importul trofeelor de vânătoare. Formatul standard al 
permiselor și certificatelor, notificărilor și etichetelor 
sunt aprobate prin Reg. de punere în aplicare (UE) nr. 
792/2012.

Jurnalul 
Oficial al 
UE nr.
L166 din 
19.06.2006

- Reg. (UE) 220/2019
- Reg. (UE) 870/2015
- Reg. (UE) 56/2015
- Reg. (CE) 100/2008
- Reg. (UE) 791/2012
- Reg. de punere 

în aplicare (UE) nr. 
792/2012

5

Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) 1587/2019 al Comisiei din 24 
septembrie 2019 de interzicere a 
introducerii în Uniune a exemplarelor 
din anumite specii ale faunei și 
florei sălbatice în conformitate cu 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 
338/97 privind protecția speciilor 
faunei și florei sălbatice prin 
controlul comerțului cu acestea
Abrogă:

-Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr. 1915/2017

Aprobă restricții 
în privința 
introducerii în UE 
a exemplarelor din 
anumite specii, 
în conformitate 
cu condițiile 
prevăzute la art. 4 
alin. (6) lit. (a)-(d) 
din Reg. (CE) nr. 
338/97

Interzice introducerea în UE a exemplarelor din 
speciile de faună și floră sălbatică prevăzute în anexa 
regulamentului și provenite din țările de origine 
indicate în anexa respectivă. Aceste decizii sunt 
stabilite pe baza concluziilor Grupului de analiză 
științifică (SRG) și cu consultarea țărilor de origine ale 
speciilor care fac obiectul unor noi restricții.

Jurnalul 
Oficial al 
UE nr.
L 271 din 
20.10.2017

6 Ordonanța de urgență nr. 195/2005 
privind protecția mediului

Ansamblu de 
reglementări 
juridice privind 
protecția mediului

Stabilește autoritățile competente privind coordonarea, 
reglementarea și implementarea, controlul în domeniul 
protecției mediului, inclusiv conservarea biodiversității. 
Activitățile de recoltare/capturare și comercializare 
a speciilor de floră și faună sălbatică se pot desfășura 
doar de persoane fizice sau juridice autorizate. 
Stabilește sancțiuni pentru recoltare/capturare specii 
și comercializare specii non-CITES de către persoane 
fizice/juridice neautorizate, precum și sancțiuni pentru 
nerespectarea cerințelor aprobate sau recomandate 
de CoP privind marcarea exemplarelor din specii CITES 
și în special caviar.

M. Of. nr. 
808 din 
3.12.2008

- Legea nr. 140/2020
- Legea nr. 123/2020
- Legea nr. 219/2019
- Decizie nr. 214/2019
- Legea nr. 292/2018
- OUG nr. 75/2018
- OUG nr. 9/2016
- OUG nr. 58/2012
- Legea nr. 226/2013
- OUG nr. 71/2011
- OUG nr. 164/2008
- OUG nr. 114/2007
- OUG nr.57/2007
- Legea nr. 265/2006

7

Ordonanța de urgență nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice
Abrogă:

-OUG nr. 236/2000 , aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 462/2001, cu modificările și 
completările ulterioare

Garantarea 
conservării și 
utilizării durabile 
a patrimoniului 
natural.

Transpune prevederile Directivei Habitate și Directivei 
Păsări. Reglementează măsuri pentru protecția 
și conservarea speciilor și habitatelor naturale, 
constituirea rețelei naționale de arii naturale protejate, 
categoriile de arii naturale protejate, regimul de 
administrare a ariilor naturale protejate, stabilește 
sancțiuni.
Desemnează autoritatea de management (autoritatea 
publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor) 
și autoritățile științifice (Academia Română, INCDS 
și INCDDD) pentru aplicarea prevederilor Reg. nr. 
338/97, stabilește sancțiuni pentru faptele ce încalcă 
prevederile regulamentelor UE privind comerțul cu 
specii sălbatice.

M. Of. nr. 
442 din 
29.06.2007

- Legea nr. 74/2020
- Legea nr. 220/2019
- Decizia nr.214/2019
- OUG nr. 75/2018
- Legea nr. 158/2018
- OUG nr. 13/2018
- Legea nr. 95/2016
- Legea nr. 34/2016
- OG nr. 7/2016
- Legea nr. 227/2015
- Legea nr. 73/2015
- OG nr. 20/2014
- OUG nr. 31/2014
- Legea nr. 187/2012
- Legea nr. 101/2011
- Legea nr. 49/2011
- Legea nr. 329/2009
- OUG nr. 154/2008

8

Ordinul ministrului mediului și 
gospodăririi apelor nr. 255/2007 
privind unele măsuri pentru 
aplicarea regulamentelor Uniunii 
Europene privind comerțul cu specii 
sălbatice de faună și floră
Abrogă:

-art. 11 și secțiunea II din anexa 
nr. 12 din Procedura aprobată 
prin Ordin al ministrului apelor și 
protecției mediului nr. 647/2001, cu 
modificările ulterioare

Aprobarea proce-
durilor legate 
de eliberarea 
permiselor și 
certificatelor, 
precum și a unor 
măsuri interne 
mai stricte 
pentru asigurarea 
trasabilității 
și controlului 
comerțului unor 
specii CITES

Aprobă formatul permiselor și certificatelor CITES, 
documentația necesară pentru obținerea permiselor 
și certificatelor CITES, tarifele pentru eliberarea 
acestora, condiții mai stricte privind deplasarea 
trofeelor de vânătoare de specii de interes cinegetic 
incluse în Anexa A la Reg. (CE) nr. 338/97 și comerțul 
cu exemplare de sturioni (inclusiv caviar) ce provin din 
România în UE.

M. Of. nr. 
229 din 
3.04.2007

- Ordinul nr.865/2014
- Ordinul nr.855/2013
- Ordinul nr.890/2009

9

Ordinul ministrului mediului și 
dezvoltării durabile nr. 410/2008 
pentru aprobarea Procedurii 
de autorizare a activităților de 
recoltare, capturare și/sau achiziție 
și/sau comercializare, pe teritoriul 
național sau la export, a florilor 
de mină, a fosilelor de plante și 
fosilelor de animale vertebrate și 
nevertebrate, precum și a plantelor 
și animalelor din flora și, respectiv, 
fauna sălbatice și a importului 
acestora
Abrogă: -Ordinul nr. 647/2001

Reglementarea 
activității 
de recoltare 
/ capturare, 
achiziție și 
comercializare (pe 
teritoriul național, 
la export și import) 
a speciilor de 
plante și animale 
din flora și fauna 
sălbatică

Aprobă procedura de autorizare a activităților de 
recoltare/capturare, achiziție și comercializare 
a speciilor de plante și animale din flora și fauna 
sălbatică, pe teritoriul național dar și importul și 
exportul speciilor non-CITES, documentația necesară, 
condiții și obligații ale persoanelor fizice/juridice ce 
desfășoară aceste activități.

M. Of. nr. 
339 din 
1.05.2008

- Ordinul nr.980/2016
- Ordinul nr.865/2014
- Ordinul nr.890/2009
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10

Ordinul ministrului mediului și al 
ministrului agriculturii, pădurilor și 
dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 
privind Procedura de stabilire 
a derogărilor de la măsurile de 
protecție a speciilor de floră și de 
faună sălbatice

Aprobă procedura 
de stabilire a 
derogărilor de 
la măsurile 
de protecție 
a speciilor de 
floră și faună 
sălbatice, potrivit 
prevederilor art. 
38 alin. (1) din OUG 
nr. 57/2007.

Stabilește autoritățile competente privind aprobarea 
derogării, condițiile în care pot fi solicitate derogări, 
documentația necesară pentru solicitarea și obținerea 
aprobării, autoritățile de control, obligațiile celor 
care aplică o derogare inclusiv raportarea acțiunilor 
realizate în baza derogărilor. În baza acestei proceduri 
sunt aprobate de către autoritatea publică centrală 
pentru protecția mediului derogări de la măsurile de 
protecție a speciilor prevăzute la art. 33 și 37 din OUG 
57/2007.

M. Of. nr. 
167 din 
17.03.2009

11

HG nr. 1191 /2010 privind stabilirea 
sistemului de înregistrare a loturilor 
de sturioni din crescătorii și a 
caviarului obținut din activități de 
acvacultură și de marcare prin 
etichetare a caviarului

Stabilește sistemul 
de înregistrare a 
loturilor de sturioni 
din crescătoriile 
din România și a 
caviarului obținut 
din activități 
de acvacultură, 
precum și sistemul 
universal de 
etichetare a 
caviarului.

Stabilește sistemul de înregistrare a loturilor de 
sturioni din crescătoriile din România (Registrul CITES 
al loturilor de sturioni din crescătorii), datele ce sunt 
înregistrate (loturile de pui de sturioni, remonți și 
reproducători, precum și icrele obținute), stabilește 
obligația marcării femelelor din loturile de sturioni 
care constituie stocul de reproducere și tipul mărcilor, 
sistemul de etichetare a caviarului și evidența 
cantităților produse/comercializate, obligația de a se 
înregistra la autoritatea competentă a unităților de 
procesare/ambalare și/sau reambalare a caviarului, 
persoanele fizice și/sau juridice care desfășoară 
operațiuni de creștere în captivitate a speciilor de 
sturioni ori cele care desfășoară activități de export 
cu specimene de sturioni, stabilește sancțiuni pentru 
nerespectarea obligațiilor prevăzute de acest act 
normativ.

M. Of. nr. 
831 din 
13.12.2010

12

Ordonanța de urgență nr. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura
Abrogă:

- Legea nr. 192/2001

Reglementează 
protecția, 
conservarea, 
administrarea 
și exploatarea 
resurselor 
acvatice vii, 
activitatea de 
acvacultură, 
procesarea și 
comercializarea 
produselor 
obținute din 
pescuit și 
acvacultură

Reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza 
căruia se emite legislația secundară pentru sectorul 
pescăresc. Stabilește măsurile privind organizarea și 
administrarea sectorului pescăresc; conservarea și 
exploatarea resurselor acvatice vii; politica structurală; 
administrarea capacității flotei de pescuit; acvacultura; 
procesarea produselor obținute din pescuit și 
acvacultură; organizarea pieței produselor pescărești; 
cercetarea științifică în domeniul pescăresc; controlul 
și respectarea legislației în domeniu; răspunderi și 
sancțiuni (inclusiv pentru pescuitul neautorizat al 
sturionilor; deținerea, transportul, comercializarea 
sturionilor, produselor și subproduselor de sturioni fără 
documente sau marcaje justificative legale).

M. Of. nr. 
180 din 
10.03.2008

- Legea nr. 126/2019
- Legea nr. 1/2017
- OUG nr. 85/2016
- Legea nr. 114/2016
- Legea nr. 187/2012
- Legea nr. 253/2011
- Legea nr. 219/2010
- OUG nr. 127/2010
- OG nr. 15/2009
- Legea nr. 317/2009

13

Ordinul ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale și ministrului 
mediului, apelor și pădurilor nr. 
545/715/2016 privind măsurile de 
refacere și conservare a populațiilor 
de sturioni din habitatele piscicole 
naturale
Abrogă:

-Ordinul nr. 84/1.302/2012
-Ordinul nr. 75/2012

Asigurarea 
conservării 
și refacerea 
populațiilor de 
sturioni sălbatici 
din România 
prin măsuri 
de interzicere 
temporară a 
pescuitului în 
habitatele naturale 
și a comercializării 
acestora

Ordinul asigură prelungirea moratoriului instituit de 
România în anul 2006 pe o perioadă de 10 ani, prin 
Ordinul 262/330/2006. Sunt interzise: pescuitul în 
scop comercial al speciilor de sturioni din habitatele 
naturale din România pentru o perioadă de 5 ani; 
comercializarea produselor și subproduselor (carne, 
caviar și produse obținute direct din aceștia, icre 
embrionate, larve și pui predezvoltați) obținute de la 
sturionii capturați în bazinele naturale ale Dunării și 
Mării Negre; folosirea oricăror unelte sau echipamente 
de pescuit sturioni, inclusiv ohane și carmace, în 
zonele de pescuit din habitatele naturale, păstrarea 
exemplarelor capturate accidental.

M. Of. nr. 
303 din 
20.04.2016

14

Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic
Abrogă:

-Legea nr. 103/1996

Reglementează 
administrarea 
și gestionarea 
fondului cinegetic, 
exercitarea 
vânătorii.

Reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza 
căruia se emite legislația secundară în domeniu. 
Stabilește autoritatea responsabilă cu administrarea 
fondului cinegetic, reglementează atribuirea în 
gestiune a fondului cinegetic, exercitarea vânătorii 
(organizare, autorizare), stabilește autorități 
competente de control, măsurile de protecție și 
management ale speciilor de interes cinegetic 
(perioade de vânătoare, specii interzise la vânătoare, 
stabilirea zonelor de liniște, gospodărirea pe baza 
planului de management cinegetic, cote de vânătoare) 
și sancțiuni (braconaj, deținerea neautorizată în 
captivitate a exemplarelor de faună cinegetică, 
comercializarea, naturalizarea și orice operațiuni 
privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile 
provenite de la acesta, dobândite fără respectarea 
condițiilor legii).

M. Of. nr. 
944 din 
22.11.2006

- Legea nr. 74/2020
- Legea nr. 13/2020
- OUG nr. 105/2017
- Legea nr. 184/2017
- OUG nr. 20/2017
- Legea nr. 242/2016
- Legea nr. 34/2016
- OUG nr. 60/2015
- Legea nr. 149/2015
- Legea nr. 187/2012
- OUG nr. 102/2010
- Legea nr. 80/2010
- OUG nr. 154/2008
- Legea nr. 215/2008
- Legea nr. 197/2007

15
Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea 
și sancționarea unor fapte privind 
degradarea mediului

Stabilește măsuri 
de natură penală 
pentru a asigura o 
protecție eficace a 
mediului

Transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19.11.2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal. Stabilește 
sancțiuni de natură penală pentru fapte ce încalcă 
prevederile Regulamentului (CE) 338/97, venind în 
completarea celor stabilite prin OUG 57/2007 și OUG 
195/2005.

M. Of. nr. 
449 din 
28.06.2011
Republicată 
în M. Of. nr. 
nr. 223 din 
28.03.2014

- Legea nr. 187/2012
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Raportările naționale
România și-a îndeplinit obligațiile privind elaborarea 
rapoartelor naționale stabilite prin prevederile CITES și 
Rezoluția 11.17 (Rev. CoP18), precum și cele stabilite prin 
prevederile Reg. (CE) nr. 338/97, respectând termenele 
de transmitere în majoritatea situațiilor.
Referitor la Raportul anual, România elaborează acest 
raport pe baza documentelor eliberate de către AM CITES, 
deși recomandarea este ca aceste rapoarte să se elaboreze 
pe baza informațiilor privind importul, exportul sau 
re-exportul real. În lipsa unui sistem informatic de 
management al datelor care să permită colectarea 
în timp real a informațiilor privind transporturile 
verificate în punctele de intrare /ieșire, îmbunătățirea 
calității raportărilor depinde de gradul de îndeplinire 
al obligațiilor ce revin autorităților vamale (returnarea 
formularului destinat AM CITES după verificarea 
transportului) sau titularului permisului/certificatului 
CITES (returnarea în original a documentelor expirate/
neutilizate, fără întârzieri nejustificate).
Informațiile transmise sunt colectate în baza de date 
menținută pentru Secretariatul CITES de către UNEP-
WCMC, accesibilă on-line publicului. Gradul de 
îndeplinire a obligației privind elaborarea și transmiterea 
la termen al raportului anual, tipul datelor raportate de 
către fiecare Parte și calitatea datelor afectează acuratețea 
analizelor privind comerțul internațional cu specii 
sălbatice (analiza comparativă a nivelului comerțului, 
analizarea comerțului semnificativ, gestionarea cotelor, 
identificarea părților cu volume mari ale comerțului în 
cadrul Proiectului privind legislația națională).
Elaborarea acestor raportări, și în general implementarea 
CITES, necesită colaborarea autorităților responsabile. 
În România nu este constituit un sistem (ex. grup 
de lucru) care să asigure reunirea regulată a tuturor 
autorităților implicate pentru stabilirea acțiunilor într-
un mod coordonat, identificarea priorităților pe termen 
scurt/mediu/lung și resurselor disponibile/necesare, 
îmbunătățirea colaborării etc.

Comerțul cu specii CITES
De la aderarea României la UE, comerțul derulat cu celelalte 
SM este considerat comerț intern UE, iar comerțul cu 
state terțe (țări care nu sunt SM ale UE) reprezintă comerț 
internațional fiind monitorizat conform prevederilor 
CITES. Astfel, începând cu anul 2007, comerțul cu alte 
SM UE nu este reflectat în bazele de date CITES. Aceasta 
impune ca tendințele comerțului internațional care au 
România ca țară de origine, de tranzit și de destinație să fie 
analizate distinct pe perioada de la data aderării la CITES 
până la aderarea la UE (1994-2006), față de perioada de 
după aderarea României la UE (2007-prezent).
România nu este o țară de destinație sau de tranzit pentru 
speciile aflate în topul celor mai comercializate specii la 

14 Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, 
Suedia, Regatul Unit.
15 Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit (state membre 
care au făcut parte din UE înainte de aderararea României și Bulgariei la UE în ianuarie 2007).

nivel global, nivelul importurilor în România fiind redus, 
raportat la volumul comerțului internațional (numărul 
de exemplare importate în România raportat la numărul 
de exemplare importate la nivelul UE/global). Comerțul 
cu specii CITES de la nivelul țării noastre s-a derulat în 
principal cu țări de la nivelul UE (SM UE1514, SM UE2515).
În perioada de la data aderării la CITES până la aderarea 
la UE (1994-2006), România a importat în scop comercial 
în special piei și produse din piele din specii de mamifere 
și reptile incluse în Anexa II CITES. Numărul de permise 
de import eliberate de AM CITES pentru importul direct 
din țări sursă este redus, fiind importate în majoritatea 
cazurilor exemplare de specii CITES re-exportate de SM 
UE15/SM UE25, exceptând anul 2006. În 2006 a fost eliberat 
cel mai mare număr de permise de import (313 permise 
CITES de import), din acest număr total o proporție 
însemnată au reprezentat-o permisele de import eliberate 
pentru produse din piele de mici dimensiuni (curele de 
ceas) din specii de reptile din Elveția, Australia precum 
și SM UE25. Această creștere semnificativă față de anii 
anteriori a numărului de permise de import eliberate de 
AM CITES se datorează îmbunătățirii informării agenților 
economici privind măsurile mai stricte față de prevederile 
CITES aplicate de România în etapa de pregătire a aderării 
la UE și a creșterii capacității instituționale a autorităților de 
control în aplicarea prevederilor CITES prin participarea 
la programe de instruire finanțate de UE. Din anul 2007, se 
menține proporția ridicată a produselor din piele de mici 
dimensiuni din specii de reptile importate din Elveția, din 
numărul total al exemplarelor de specii incluse pe Anexa II 
CITES importate în scop comercial în România. Începând 
cu anul 2007, apar în mod constant în raportările anuale 
ale României privind permisele eliberate de AM CITES 
specii de corali (în stare vie sau substrat) importați direct 
din țări sursă (Indonezia) în România.
În ceea ce privește exportul de exemplare de specii CITES 
situația este diferită, țara noastră ocupând o poziție 
importantă din punct de vedere al volumului comerțului 
cu exemplare de specii incluse în Anexa II CITES aflate 
în topul celor mai comercializate specii de mamifere ca 
trofee de vânătoare (urs brun) și caviar (specii de sturioni: 
păstrugă, nisetru și morun) (UNEP-WCMC 2012), atât la 
nivel global, cât și la nivelul țărilor Europei Centrale și de 
Est (Knapp 2006, Kecse-Nagy et al. 2006).
Pentru perioada 1996-2010, la nivel global, un număr de 
10 specii incluse în Anexa II CITES au reprezentat 82% din 
exportul de trofee de vânătoare, speciile lup și urs brun 
ocupând locul 3 și respectiv locul 4 din punct de vedere al 
numărului de trofee exportate (CITES Secretariat 2012). 
Specia urs brun este cel mai mare mamifer din grupul 
speciilor de carnivore mari ce poate fi vânat în Europa. 
Este o specie valoroasă economic prezentând un interes 
deosebit din punct de vedere al vânătorii. România este 
un exportator important de trofee de urs brun la nivel 
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global, situându-se pe locul 4, după Canada, Rusia și USA 
din punct de vedere al numărului de trofee exportate 
în perioada 1975-2003 (Knapp 2006). Conform analizei 
efectuate de Knapp (2006), privind comerțul cu trofee 
de vânătoare de urs brun la nivelul UE pentru perioada 
1975-2003, România este o țară sursă de trofee de urs 
brun pentru SM UE, existând o tendință de creștere a 
numărului de trofee importate de SM UE din România 
(de la un număr de 14 trofee în anul 199016, cu un maxim 
de 165 de trofee în 1998, la un număr de 135 de trofee în 
anul 2003). În perioada 1990-2004, din numărul total de 
trofee de urs brun exportate de România, aproximativ 
88% au fost importate de SM UE15 și cele 10 state care au 
aderat în 2004 la UE.
La sfârșitul anului 2004, în cadrul celei de a 31-a 
întâlniri a Grupului de Analiză Științifică (SRG31), a fost 
modificată opinia pozitivă stabilită în anul 1997 (SRG5) în 
opinie negativă privind importul trofeelor de vânătoare 
de urs brun din România în UE. Această opinie negativă 
nu a fost inclusă în regulamentul CE privind interzicerea 
importului unor specii, dar restabilirea opiniei pozitive 
(la SRG34 – octombrie 2005, și confirmat în cadrul SRG37 

– iunie 2006) a necesitat demonstrarea implementării 
Planului de management pentru conservarea speciei 
în România. Această restricție impusă de SM UE25 a 
avut impact asupra nivelului exportului și a țărilor de 
destinație a trofeelor de vânătoare de urs brun din 
România.
Numărul de trofee de urs brun exportate în perioada de 
după aderarea la UE și raportate de România sub CITES 
este semnificativ redus, datorită faptului că SM UE25 
sunt principalele țări de destinație pentru trofeele de urs 
brun vânate în România. Speciile de carnivore mari și 
pisica sălbatică sunt incluse în Anexa A la Regulamentul 
nr. 338/97, cu modificările ulterioare, datorită statutului 
de specii strict protejate pe care îl au conform Directivei 
Habitate. Ca urmare, vânzarea, oferta de vânzare și 
schimbul în orice scop al exemplarelor acestor specii, 
capturate din mediul sălbatic, pe piața internă UE sau 
la export, sunt interzise. Pentru menținerea controlului 
și asigurarea legalității și trasabilității exemplarelor 
(obținute pe teritoriul țării noastre în baza derogărilor 
acordate de autoritatea competentă din România), după 
1 ianuarie 2007, deplasarea trofeelor de vânătoare de urs 
brun din România către alte SM UE se poate face doar 
în baza unui certificat eliberat de AM CITES a României.
Speciile de sturioni au fost incluse în anul 1998 în 
anexele CITES. Impactul antropic cauzat de modificările 
hidro-geomorfologice majore ale cursurilor râurilor 
ce constituie zone de reproducere, poluarea apelor, 
supraexploatarea populațiilor de sturioni și lipsa unui 
management la nivel regional al stocurilor de către 
țările din aria de distribuție a populațiilor de sturioni, 
braconaj, trafic cu produse obținute din aceste specii 
și controlul ineficient la nivel regional au condus la 
declinul accentuat al populațiilor de sturioni sălbatici 
inclusiv la nivelul fluviului Dunăre și al Mării Negre. În 

16 În bazele de date privind comerțul cu specii CITES, primele raportări privind importul de trofee de vânătoare de urs brun 
având ca țară de origine România au fost înregistrate în 1990 (https://trade.cites.org/).

perioada 1998-2010, la nivel global, exportul de caviar 
a fost de peste 1000 tone. UE se află pe locul I în topul 
importatorilor de caviar, urmată de SUA, Japonia și 
Elveția. Cantitatea de caviar provenind din sturioni 
din mediul sălbatic exportată anual la nivel global a 
înregistrat o scădere accentuată, respectiv de la 145,5 
tone în 1998 la 18,9 tone în 2005, iar din anul 2005 până în 
2010 cantitatea exportată situându-se sub 20 tone (CITES 
Secretariat 2012). Declinul populațiilor de sturioni la 
nivel global a dus la dezvoltarea acvaculturii, astfel că, 
dacă până în anul 2003 cantitatea de caviar din captivitate 
reprezenta 0,5% din cantitatea totală exportată, în 2010 
aceasta a depășit cantitatea de caviar provenind de la 
sturioni capturați din mediul natural (CITES Secretariat 
2012). La nivel global, România a ocupat locul 6 în topul 
țărilor exportatoare de caviar, în perioada 1998-2006 
(de la includerea speciilor de sturioni în Anexele CITES 
până la adoptarea moratoriului de către România). Deși, 
măsurile luate, unilateral, de România, în anul 2006, 
pentru protejarea speciilor de sturioni au constituit un 
exemplu pentru aplicarea unor măsuri similare de către 
țările din regiune, în lipsa unui control eficient și al unor 
măsuri pentru reducerea impactului antropic, al nivelului 
braconajului și al comerțului ilegal, supraviețuirea pe 
termen lung a speciilor de sturioni pe cale dispariție din 
regiune (morunul, nisetrul, păstruga, viza fiind specii 
critic periclitate, iar cega specie vulnerabilă) nu va putea 
fi asigurată.
România trebuie să asigure un control eficient la granița 
care constituie frontieră externă a UE, pentru a preveni 
și combate traficul cu specii CITES introduse ilegal pe 
teritoriul UE. Numărul redus de cazuri de încălcare a 
prevederilor CITES și ale Regulamentului (CE) nr. 338/97, 
cu modificările ulterioare, raportate de către autoritățile 
de control din România este determinat de capacitatea 
instituțională redusă (fluctuațiile de personal, lipsa 
programelor de instruire permanentă a personalului) 
și de lipsa colaborării și coordonării autorităților de 
control la nivel național/internațional.

10. Concluzii
CITES este unul dintre cele mai importante acorduri 
internaționale din domeniul conservării biodiversității 
ce contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. Gradul de îndeplinire al obligațiilor fiecărei 
Părți sunt evaluate periodic, iar deciziile ce sunt adoptate 
în cazul neîndeplinirii acestora au implicații economice 
imediate asupra statelor respective.
România îndeplinește cerințele minime privind 
implementarea prevederilor CITES prin legislația 
națională în vigoare și legislația UE, dar aplicarea și 
controlul respectării prevederilor convenției necesită 
creșterea capacității instituționale la nivelul tuturor 
autorităților cu atribuții în domeniu, îmbunătățirea 
cooperării și coordonării între aceste autorități și cu cele 
din alte state, alocarea resurselor financiare, informarea, 
consultarea și implicarea factorilor interesați, educarea 
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și conștientizarea factorilor interesați și a publicului larg.
În cei peste 25 de ani de la aderarea României la CITES, 
implementarea prevederilor convenției nu a beneficiat 
de o atenție deosebită din partea factorului politic sau 
de resurse umane sau financiare suficiente în vederea 
creșterii capacității instituționale de aplicare a acesteia.
Comerțul ilegal cu specii sălbatice are un impact negativ 
asupra mediului și economiei în țările sursă, iar traficul 
organizat cu specii sălbatice se impune a fi tratat similar 
cu traficul de persoane, droguri sau arme. Având granițe 
care constituie frontieră externă a UE, România trebuie 
să adopte măsuri eficiente de control, prin colaborarea 
autorităților și coordonarea acțiunilor de combatere 
traficului cu specii sălbatice și atingerii obiectivelor 
stabilite la nivelul UE.

Bibliografie
Auliya M, Altherr S, Ariano-Sanchez D, Baard EH et al. (2016). Trade 

in live reptiles, its impact on wild populations, and the role of the 
European market. Biological Conservation, 204, 103–119.

Challender DWS, Harrop SR, MacMillan DC (2015 a). Towards 
informed and multi-faceted wildlife trade interventions. Global 
Ecology and Conservation, 3, 129-148.

Challender DWS, Harrop SR, MacMillan DC (2015 b). Understanding 
markets to conserve trade-threatened species in CITES. Biological 
Conservation, 187, 249–259.

CITES (2013). CITES (1973–2013) Regulating the world’s wildlife trade. 
CITES, Geneva, Switzerland.

CITES (2020 a). What is CITES? http://cites.org/eng/disc/what.php 
(accesat noiembrie 2020).

CITES (2020 b). The CITES species. http://www.cites.org/eng/disc/
species.php (accesat noiembrie 2020).

CITES (2020 c). How CITES works. http://cites.org/eng/disc/how.php 
(accesat noiembrie 2020).

CITES (2020 d). Strategic vision. https://www.cites.org/eng/res/16/16-
03.php (accesat noiembrie 2020).

CITES Secretariat (2012). CITES trade: recent trends in international 
trade in Appendix II-listed species (1996-2010). Prepared by UNEP-
WCMC, Cambridge.

Crook V, Musing L (2016). Analysis of EU member state CITES biennial 

reports 2013–2014. Report prepared for the European Commission.
Engler M, Parry-Jones R (2007). Opportunity or threat: the role of 

the European Union in global wildlife. TRAFFIC Europe, Brussels, 
Belgium.

Europol (2013). Serious and organised crime threat assessment 
(SOCTA). The Hague: Europol.

Kecse-Nagy K, Papp D, Knapp A, von Meibom S (2006). Wildlife trade 
in Central and Eastern Europe. A review of CITES implementation in 
15 countries. TRAFFIC Europe report, Budapest, Hungary.

Knapp A (2006). Bear necessities. An analysis of brown bear 
management and trade in selected range states and the European 
Union’s role in the trophy trade. A TRAFFIC Europe report for the 
European Commission, Brussels, Belgium.

Mundy-Taylor V (2013). Illegal wildlife trade and the European Union: 
an analysis of EU-TWIX seizure data for the period 2007-2011. Report 
prepared by TRAFFIC for the European Commission.

Nellemann C, Henriksen R, Raxter P, Ash N, Mrema E (Eds) (2014). 
The environmental crime crisis – threats to sustainable development 
from illegal exploitation and trade in wildlife and forest resources. 
A UNEP rapid response assessment. United Nations Environment 
Programme and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal, www.grida.no.

Spapens T, White R, Huisman W (Eds) (2016). Environmental crime 
in transnational context: global issues in green enforcement and 
criminology. Green Criminology Series, published by Routledge – 
Taylor & Francis Group, London and New York.

TRAFFIC Europe (2010). Compilation of EU member state CITES 
biennial reports 2007–2008. A TRAFFIC Europe Report for the 
European Commission, Brussels, Belgium.

TRAFFIC Europe (2012). Compilation of EU member state CITES 
biennial reports 2009–2010. A TRAFFIC Europe Report for the 
European Commission, Brussels, Belgium.

TRAFFIC (2015). Compilation of EU member state CITES biennial 
reports 2013–2014. A TRAFFIC Report for the European Commission, 
Brussels, Belgium.

UNEP (2021). The species + website. Nairobi, Kenya. Compiled by 
UNEP-WCMC, Cambridge, UK. Available at: www.speciesplus.net.

Wijnstekers W (2011). The evolution of CITES. 9th edition. International 
Council for Game and Wildlife Conservation, published by CIC – 
International Council for Game and Wildlife Conservation.

*** (2012). The future we want. Outcome document of the United 
Nations Conference on Sustainable Development Rio de Janeiro, 
Brazil, 20–22 June 2012. (https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/733FutureWeWant.pdf)

Abstract
CITES - importance, strategic vision and implementation in Romania
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), with a total of 
183 signatories (including European Union), is one of the most important international agreement on biodiversity 
conservation, which places a joint responsibility on source and consumer Parties in ensuring the legality, traceability 
and sustainability of international trade in wildlife. In over 45 years of entry into force of CITES, the Conference of 
Parties has established practical solutions, trough adoption of Resolutions and Decisions, in response to a changing 
social, economic and environmental context. CITES is legally binding on the Parties, and therefore the overall 
effectiveness of the Convention depends on national implementation and compliance with its provisions.
Due the complexity of the topic, this study is exploratory and provide background on CITES and information 
on the extent of CITES implementation in national and EU context, compliance, CITES-listed species and main 
native species from Romania in trade.
Romania meets the minimum requirements imposed by CITES, but its implementation and enforcement requires 
improving capacity of authorities, enhancing cooperation and coordination between national authorities and those 
from other countries, financial resources, increasing awareness and involvement of stakeholders and general public.
Keywords: CITES, wildlife trade; national implementing legislation, CITES compliance
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1. Introduction
Aviation is an indirect disturbance for wildlife, by its 
contribution to global warming, air, noise, and water pollution. 
However, it has also a direct negative impact, namely the 
collisions between aircrafts and wildlife which put human 
life and wildlife in danger. If the number of flights per day 
increased, like in the case of the air passenger traffic evolution 
from Timișoara Airport which follows a growing linear 
trendline in the time span 2006-2017 (Aerotim 2018), and no 
additional preventive measures were taken into consideration, 
the risk of collisions increased as well, according to Anderson 
et al. (2011), Neubauer et al. (2015) and Ribeiro (2019). For 
instance, in a time span of 50 years, from 286 sever birdstrikes 
from 32 countries, 63 were catastrophes with 141 deaths 
(Richardson and West 2000, Washburn et al. 2015).
With the intention to have differentiated collisions, they 
have been split into two terms: birdstrikes and wildlife 
strikes / collisions, respectively. Birdstrike events are 
strictly defined as the collision between a bird and an 
aircraft during flight or in the take-off or landing phase. 
Worldwide, in past years, they caused 296 human losses 
in civil aviation (Thorpe 2012, ERAU 2013, Ntampakis and 
Biermann 2014) and no less than 146 human fatalities in 
military aviation (CENIPA 2011, Richardson and West 2005, 
Ntampakis and Biermann 2014). Likewise, wildlife events 
are defined as the collision between an animal, other than 
a bird, and an aircraft. These events pose a significant 
hazard to the safety of flights. However, the consequences 
of these events are usually not so severe. They produce 
inconveniences to the airport crew, to the passengers, and 
additional costs due to damages for the airlines.
A risk reduction program is required for the airport 
safety; hence, the purpose of this study is to do a research 
of the particularities of the avifauna and mammals in 
the perimeter, respectively the vicinity of Timișoara 
Airport, to find the most efficient and adequate measures 
to prevent collisions while having low costs. In order to 
achieve the proposed goal, some objectives have been set 
from the beginning of the study: (i) the review of literature 
including wildlife control on different airports across 
the world, (ii) the identification and monitoring of birds’ 
and mammals’ species from Timisoara Airport area, (iii) 

the identification of the attractants, such as fauna cover 
(shelters) and important feeding spots from the airport and 
its proximity, and (iv) the evaluation of existing preventing 
measures and the risk assessment of the collisions.
The study concludes with an evaluation of the current 
situation from the studied area and some feasible 
recommendations for mitigation of bird- wildlife strikes.

2. Material and methods
The research study takes place within the Timișoara 

„Traian Vuia” International Airport and its vicinity, which 
is located in the plain region from Western Romania, in 
Timiș county. The airport is located on the TM 60 hunting 
ground, managed by Liceul tehnologic de silvicultură și 
agricultură „Casa verde” Timișoara. The airport perimeter 
covers an area of 108 ha, which is considered to be a 
non – productive hunting area. According to the file of 
the hunting ground, all the quiet places for game species 
are organized in the south part of the area. Anyhow, for 
their safety, many species may come to live near human 
settlements, nearby the airport or even within its 
perimeter, where they can easily find food supplies as well.
The literature review and data collection from Romanian 
CAA regarding the recorded bird- and wildlife strikes 
from Romanian airports were important for the 
elaboration of this study.
The avifauna inventory and mammals monitoring 
were done according to the following methods: the 
line transect and the direct observations method. The 
transect method records all the signs (tracks, nests, 
pellets etc) and the species seen as the observer moves 
on an established transect. Moreover, the spots suitable 
for nesting and feeding within the airport area have 
been checked periodically in order to gather the needed 
information regarding the wildlife species living in the 
perimetry of the airport.

3. Results
The following game species can be found in the studied 
region, roe deer (Capreolus capreolus), wild boar (Sus 
scrofa), golden jackal (Canis aureus), red fox (Vulpes vulpes), 
European hare (Lepus europaeus), muskrat (Ondatra 
zibethicus), pheasant (Phasanius colchicus), grey partridge 
(Perdix perdix). In addition, there are also other animal 
species which are considered pest for the hunting area, but 
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there are no hunting quotas for them. In this category there 
are the Corvus sp.: rook (C. frugilegus), western jackdaws 
(C. monedula), hooded crow (C. cornix), common magpie 
(Pica pica), Eurasian jay (Garrulus glandarius) together with 
the stray dog (Canis familiaris) and stray cat (Felis catus). 
Anyhow, the pest species are being controlled as well, by 
their removal from the hunting area. Other species that are 
not of hunting interest, like common kestrel individuals 
were observed while hunting in the grassy area adjacent to 
runways and other paths. Various Accipiter sp. have been 
seen to fly over the aerodrome, even flocks of mallards 
which represent a high risk for the aviation safety. These 
species are important for the biodiversity of the area and 
should be taken into consideration while implementing 
actions to ensure the air traffic safety. According to the 
gamekeeper, in the past months of 2021 there have been 
complaints about the presence of roe deer, wild boar, 
jackal, fox, pheasant, and hare within the airfield. All of 
them have been registered by the gamekeeper and actions 
to remove the hazardous species have been taken place.
Knowing what happened in the past, and more 
important how the problem was managed is desirable 
when conducting a study like this one. Therefore, the 
evolution of birdstrikes and wildlife collisions on 
Romanian airports is depicted in the next figures.

Fig. 1. Birdstrike Events on Romanian Airports  
(Romanian CAA, 2021)

A number of 137 birdstrike events occurred in 2020 
(Fig. 1). These are reported to a number of 122,384 
aircraft movements (flights) carried out on 16 Romanian 
airports. Due to the COVID-19 pandemics, the number of 
movements at Romanian airports decreased by about 50%, 
compared to the number of movements in 2019 (243,888). 
Under these conditions, the number of birdstrike events 
decreased by 56%, in comparison to the number of 
events in 2019 (313). Taken into account the fewer flights, 
the number of birdstrikes from 2020 is somehow lower, 
it represents less than half of the events as 137 (2020) 
constitutes 43.7% from 313 (2019). An explication for this 
fact may be that the peak of the pandemic occurred during 
the period when the bird activity was high. As reported 
by Romanian CAA, following some birdstrikes, there 
were situations in 2020 when the aircrafts had to return 
or to land for supplementary technical verifications.
20.8% from all the accidents between the aircrafts and 
fauna (including birdstrikes) which were reported in 
2020, were wildlife collisions. Taken into consideration 

the fewer movements of aircrafts, it can be assumed that 
the number of collisions still remained high (Figure 2).

Fig. 2. Wildlife Collisions on Romanian Airports  
(Romanian CAA, 2021)

Figure 3 shows the months which are more likely 
for birdstrike events to happen. Spring migration is 
concentrated between February and May, and autumn 
migration between the end of August and the end of 
October. During the autumn migration, large flocks of 
birds of prey or storks may reach much higher altitudes 
than normal (more than 1500 m). The flight altitude during 
the migration depends on the species, weather, time of 
day and geography of the terrain (Romanian CAA, 2021).
An important fact is the size of the animal during collisions, 
so that during last year there were 13 accidents with 
small mammals, such as hares and bats, 20 with medium 

– sized mammals like stray dogs and foxes and the lowest 
number of accidents (4) was with large mammals such 
as roe deer and wild boar (Romanian CAA, 2020). The 
aircrafts are developed to resist to smaller impacts, but it 
depends a lot on the location where the mammal hits it.
The monthly evolution of the number of wildlife collision 
events on Romanian airports, reported between 2017 
and 2020, is presented in Figure 4. The frequency of 
wildlife collisions events was influenced by the number of 
individuals in the airports’ area and their behavioural traits.
The relatively low rate of winter events is due to low 
activity of several mammal species during this period. 
The higher number of events in August corresponds to 
an increase in the number of individual movements of 
wildlife as in some cases, the juveniles of the species 
disperse in search of new territories.

Fig. 3. Monthly Evolution of Birdstrike Events  
(Romanian CAA, 2021)
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Fig.4. Monthly Evolution of Wildlife Collisions on Romanian 
Airports (Romanian CAA, 2021)

While assessing the probability of birdstrikes and wildlife 
collisions, many authors suggest some key factors that 
lead to these disastrous events, namely: flight altitude, 
season / period of the day, location and environmental 
conditions, and the aircraft characteristics.

Fig. 5. Altitude Birdstrikes Occurred 2020 (Romanian CAA, 2021)

Following Figure 5, it can be concluded that most 
birdstrikes occur usually at heights below 1000 meters 
(Romanian CAA, 2021). This suggests the collisions 
happen very often during landings, takeoffs and taxiing.
As it was already observed in the previous figures, during 
winter season the collision risk is the lowest, while during 
summertime the highest number of birdstrike events was 
recorded in the past. This model is followed also by the 

mammals which activity decreases a lot during winter. 
Spring and autumn are specific seasons for the migration 
of birds which may lead to more strikes (ICAO 2015).
In 2020, 73% of birdstrike events took place during 
daytime and 27% at night on the Romanian airports, 
according to Romanian CAA. As many birds are diurnal, 
most of the collisions happened during daytime. Their 
night activity usually increases in the migration period, 
many airports reduced the aircraft movements at night. 
Nevertheless, this led to a higher air traffic during 
daytime, when the birds were anyway more active 
(Dolbeer et al. 2011, Dolbeer et al. 2018).
The TM 60 hunting ground includes various habitats 
(from woodland to arable land), hence a rich biodiversity. 
Different habitats around the airport have a wide range 
of attractions for birds and mammals.
The evolution of aircrafts’ manufacturing made them 
more resistant to turbulences, so that during 2000 
and 2015, the main causes for hull loss accidents were 
windshear followed immediately by birdstrikes. Anyway, 
the share of fatal accidents caused by birdstrikes 
is approximately the same as in the past (Metz et al. 
2020). It is noted that last year, in Romania, the aircraft 
equipped with turbofan engines were the most involved 
in birdstrike events (Romanian CAA, 2020).
In Table 1 the risk is classified according to the medium 
weight specific to each bird species from the Timișoara 
Airport area. For certain, the degree of damage is higher 
for small aircrafts, big-sized birds and if the birds 
tend to group into flocks (Rusi 2018). In addition, the 
collisions produced during take-off, the initial climb 
and the approach have been characterized as the most 
damaging flight phases (Romanian CAA, 2020). The table 
of risk assessment is just an idea of hazard classification 
concerning the wild birds’ species from the study area 
and their characteristics. The overall risk posed by the 
airport fauna is still a challenge for the aviation industry 
(Ntampakis and Biermann 2014).

Table 1. Birdstrikes - risk assessment according to ICAO Doc 9859

Bird species Weight (g) Risk severity Probability of 
occurrence

Risk severity 
(flocks)

Probability of 
occurrence

Risk 
classification Tolerability assessment

Buteo buteo 525-1183 B 4 4B Unacceptable
Falco tinnunculus 136-314 C 5 5C Unacceptable
Accipiter gentilis 631-1364 B 3 3B Tolerable

Accipiter nisus 185-342 C 4 4C Tolerable
Strix aluco 420-520 C 2 2C Tolerable
Asio otus 220-435 D 1 1D Acceptable

Athene noctua 162-206 D 3 3D Tolerable
Corvus frugilegus 337-531 D 5 C 5 5D/5C Tolerable / Unacceptable

Corvus cornix 410-675 C 4 B 4 4C/4B Tolerable / Unacceptable
Corvus monedula 160-180 D 5 C 4 5D/4C Tolerable

Corvus corax 700-1600 B 3 3B Tolerable
Pica pica 145-210 D 4 4D Tolerable

Columba livia 290-310 D 5 C 5 5D/5C Tolerable / Unacceptable
Streptopelia decaocto 240-260 E 4 4E Tolerable

Anas platyrynchos 735-1800 B 3 A 3 3B/3A Tolerable / Unacceptable
Phasanius colchicus 975-1400 B 4 4B Unacceptable

Perdix perdix 300-450 D 4 C 2 4D/2C Tolerable
Passer montanus 17-30 E 3 E 3 3E/3E Acceptable

Passer domesticus 20-40 E 4 E 4 4E/4E Tolerable
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Fig. 6. Airport Area within the TM 60 Hunting Ground (ICAS 2001)

The fauna management from the airport is in strong 
correlation with the game management within the 
hunting areas from its vicinity. The Timișoara Airport 
from TM 60 hunting area is depicted in the following 
(Figure 6).
In addition, the 13 kilometers radius around the airport 
area, required by ICAO is delineated. Therefore, how the 
wildlife is managed on the nearby hunting grounds is 
essential.
If the hunting quotas are not fulfilled, a growing 
population of the species is expected. On the TM 60 
hunting ground, the hunting quotas of the game species 
were in the last years more or less accomplished, as 
presented in its file filled by the manager. As 2020 was 
the year when bird hunting was banned, with some 
exceptions, the bird species considered pests for the 
game species are no longer legally hunted. According to 
data from the hunting file, more than 50 individuals of 
rooks, hooded crows, magpies, and jays were harvested 
each year before 2020. It can be assumed, that if their 
harvesting will not take place anymore, the birdstrike 
events are likely to occur more often. More to this will be 
argued in the Discussion and Recommendations section.
A specialized WCU (Wildlife Control Unit) for this 
sort of activities is designated within the airport crew. 
Additionally, another unit is founded, the WAC (Wildlife 
Analysis Committee). WCU is the local executive structure 
responsible for implementing the decisions and measures 
adopted by the WAC, to combat and reduce wildlife risks 
and initiates immediate measures to control wildlife. The 
AWHM (airport wildlife hazard manager) is represented 
by the operational director who is also a member in the 
WAC. This one has various responsibilities, concerning 
the prevention of wildlife – aircraft collisions.
The collisions preventing measures are categorized into 
non–lethal (non – invasive) and lethal (invasive) methods. 
Beginning with the first category, the following actions 
should be considered.
Use of insecticides and various repellents, as well as 
regular rodent control treatments within the airport area 

are considered good practices when avoiding attractants. 
In addition, the storage of edible waste in hermetically 
sealed litter bins may help by restricting the access to 
them. The neighbouring grasslands should be mowed as 
often as needed, and the scattered trees from the airport 
and its vicinity removed because they are the favourite 
night roosts for corvids.
The removal of all food attractants on or nearby the 
airport including fruit trees and shrubs and various seed 

– producing vegetation may be hard work but it is efficient 
for keeping away the fauna attracted to them (Cleary et 
al. 2004, Stevens et al. 2005). The access to any source of 
water throughout the airport and draining water from 
neighbouring areas must be limited as well.
In addition, the department responsible with the airport 
safety try to scare away the birds with different acoustic 
systems. For birds’ dispersal, the airport vehicles are 
equipped with Super BirdXpeller Pro. According to the 
producer description, it manages to keep them away 
up to 2.5 hectares and its speakers are water resistant. 
Each sound is repellent to specific species, including 
individuals from the Columbidae family, members of the 
Corvidae family, starlings, sparrows, gulls, blackbirds.
Even pyrotechnic equipment is used, like firecrackers 
and pyrotechnic ammunition. For the maximum 
efficiency of this measure, the devices should be used in 
the visual field of the birds, or on the ground, if the birds 
are not flying (Götz 2018).
Taken into consideration the occurrence of wildlife 
collisions with the aircraft and the tracks and paths 
which lead to holes through the fence, the airport fence 
periodically restoration is considered to be a good 
prevention measure. However, mammals like jackals 
and foxes may dig ground holes under the fencing area 
to ensure their access to food or other attracting factors. 
However, non-lethal methods are recommended to be 
used, to have a minimum negative impact on the wildlife 
but sometimes there are not successful. These measures 
are preventive, they try keeping the fauna away from the 
airport area, but if they fail, then additional methods are 
required. Therefore, the lethal methods are applied. For 
this kind of measures, contacting the specialized staff is 
mandatory. In this case the specialized staff is the TM 60 
hunting ground manager who must decide how to solve 
the problem.
A complex process must be followed for the removal 
of airport fauna. It is necessary to have a contract 
between the forestry high school and the airport, 
according to the Article 34 from the law of hunting and 
the protection of the hunting resources No 407/2006. 
The hunting organization will introduce their services 
into the auction catalogue, on the SEAP platform. The 
airport staff dealing with acquisitions will access the 
offer. After the contract is signed by both parts, the time 
period when to do it is established as soon as possible. 
The days are chosen depending on how crowdy the 
airport is. In the mutually agreed day, the high school 
personnel, in this case, the gamekeeper together with 
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the airport staff, go in the targeted place and harvest 
the game which causes problems. Usually, if the game 
species are not pest, then they try at first to scary them 
away. Anyway, roe deer does not find very often the hole 
from the fence used to enter so there is no alternative, 
but to shoot them. The complaints may be made during 
hunting prohibition period for certain species because 
they are in the breeding season. In this case, after the 
agreement is signed by both parties, a representant from 
the game management department of Timiș County 
Forest Administration is designed to go to the airport 
to check if individuals from the certain game species 
are within its perimeter. Afterwards, he must prepare 
a report where the game species within the airport will 
be mentioned. He will also specify approximately how 
many individuals there are. Based on this report, a 
derogation with a harvest quota is requested from the 
central public authority to shoot the individuals beyond 
the hunting season, for the air traffic safety. In about ten 
days, an answer to the derogation is received and until 
the hunting season starts, the manager is allowed to 
harvest the mentioned fauna species, according to the 
issued derogation. The harvested game from the airport 
belongs to the manager, as the second paragraph of Art. 
34 from the previous referred law 407/2006.
Besides fauna harvesting, another efficient action is nests’ 
removal from the aerodrome yard and from the airport 
buildings. For doing this, a consent of fauna experts, and 
a derogation from the ministry are necessary. Different 
activities are being carried out, whereby nests of pigeons 
and doves are removed from the hangar. Likewise, nests 
of pheasants and partridges are eradicated from the 
bushes.

4. Discussion and recommendations
The airships need certification for birdstrike risk, and 
they are required to prove resistance of both engine 
and airframe to bird or wildlife impact. The standards 
established by FAA and EASA are quite similar, but they 
are not yet completely harmonised. These standards 
are applied when a new type of aircraft or engine is 
developed and are founded following previous incidents 
and accidents from the existing database (SKYbrary, 
2021). For this reason, it is very important to have every 
single event registered and reported. The gaps between 
the SMS (safety management system) required by ICAO 
and WHMP (wildlife hazard management plan) could be 
another obstacle in providing a systematic and holistic 
consideration of the hazard mitigation of bird- and 
wildlife strikes. It is necessary to bridge the ASM (airport 
safety manager) with the AWHM (airport wildlife hazard 
manager). Having good communication level between 
all relevant stakeholders is important for coordination 
of the safety actions.
An innovative preventing measure is the airport falconry. 
The efficacity of this method is evaluated in a study 
conducted in Eastern Poland by Kitowski et al., in 2011. 
This approach is not focused on hunting but more on 
discouraging birds to come near the airport (Kitowski 

et al. 2011, Roca-González et al. 2020). Many airports 
from Spain use airport falconry as a primary preventive 
technique, rather than other measures (Roca-González 
et al. 2020). However, at the moment, this preventing 
measure is not feasible for Timișoara International 
Airport, for various reasons. First of all, falconry is 
forbidden in Romania and is also not so common among 
Romanians. Only few people deal with this activity 
and train their birds of prey usually to participate in 
competitions that take place in other countries with a 
tradition on falconry. Secondly, by relocating trained 
prey birds in the area, the nature equilibrium may be 
affected, even if all the requirements are met. Finally, 
it is an extra expenditure which cannot be supported 
by the airport. Nowadays such advanced ideas, like 
airport falconry are promoted not to harm the fauna 
but having drones with silhouettes of prey birds is 
more recommended. The drones are driven by trained 
personnel and may be even more effective and rentable 
than the real prey birds.
Even if WHMP is very important for safety reasons, the 
financial resources are limited in this case, like in most 
of the situations. The costs issue for implementing 
innovative WCTs (wildlife control techniques) could be 
solved by collaborations between airlines and insurance 
companies to promote the preventive techniques which 
may result in cost savings if the wildlife – aircrafts 
collisions shrink. Moreover, part of the expenditures 
from the airport wildlife control could be included in 
the flight price paid by the passengers. New studies in 
conformity with public governance policies are taking 
this in consideration, to have in the future, the WCTs 
charges reduced (Roca-González et al. 2020).
From the field experience, the lethal (invasive) measures 
for preventing the fauna – aircraft collisions are 
considered best practices to keep the safety level of air 
traffic as high as possible.
Complementary to the restoration of the airport fence, 
another expenditure may be made to purchase an 
electric fence around the airport perimeter. An electric 
fence with solar panels is cost effective and efficient to 
keep away the medium and big – sized mammals from 
the study area. Therefore, the golden jackals which are 
used to climb up the fence or to dig up holes under it will 
be discouraged to enter the aerodrome yard.
Just some of the animals observed on the aerodrome 
or in its immediate vicinity are likely to cause a crash 
with airships. The animals here include wildlife species 
and stray dogs, respectively. It is known that ravens are 
among the most intelligent animals. Even in this case, it 
is assumed that they and other species from the Corvid 
family are more capable than others to avoid aircrafts, 
while Seagull species are known to react slower and to 
have the tendency to fly on the airship path. This makes 
the species more predisposed to be struck (Ntampakis 
and Biermann 2014).
According to pheasant behaviour, it has a short flight 
(150-200 m, maximum 500 m) and its usual flight is from 
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a feeding point to another. In this case it flies from an 
agricultural land to another, across the aerodrome and 
cannot be considered problematic for the airport safety. 
However, if it nests in the yard of Timișoara Airport, 
which happened before, the probability of a birdstrike to 
occur increases, because pheasants will be more often 
around the airplanes. They are also more difficult to be 
harvested by the gamekeeper, consequently, the removal 
of shelter places is the best method to have them moved 
away from the study area.
More problematic are stationary species, which are 
used to hunt or to shelter in the airport perimeter. In 
this category are different species from the Corvidae 
and Columbidae family, and high densities of common 
starlings and Turdus sp. It is not only hard to hunt them, 
but also illegal under the new regulations of Romanian 
law. The mentioned species, except for the latter are 
omnivorous and highly adaptable wild birds. Thus, after 
a few uses of the acoustic and pyrotechnic systems, they 
got habituated and continue coming in the vicinity of the 
airport. Because of this, the landscape planning of the 
airfield should be considered as an important attractant 
for the birds. Even if one exemplar poses an acceptable 
risk for the aircraft, a congregation becomes a complex 
problem to be dealt with. Near the airport, there are 
abandoned buildings of the Regulation 93 Giarmata 
Hunting Aviation – Timișoara. The military aerodrome 
is very rare used. The vegetation has grown, and the 
anthropic impact is minimum here. Therefore, the area 
became a paradise for game species.
Bird spikes on the buildings’ ledges, protected nooks or 
roof peak, especially in the hangar represent an effective 
bird control measure. This investment will cost time 
and money, but it is one of the best practices for bird 
control. Supplementary for wildlife control, installation 
of acoustic bands around the airfield could be useful 
for animal deterrent. This acoustic device is efficient 
for both avifauna and mammals’ species. However, the 
risk of the system to became ineffective, as a result of 
habituation, is high in this case.
In other instances, the nests are hard to be found in the 
neglected and overgrown vegetation from the airport 
yard. Even big mammals, like roe deer, were hiding here 
in the past. Usually, when beating actions take place, 
most of the medium and big-sized mammals are scared 
away, and they used to hide in the bushes hundreds of 
meters long. Lately, the vegetation has been cut and 
due to lack of hiding places, mammals like fox, golden 
jackal run to the fence areas from where they entered. 
In this situation there is no need to hunt them. On the 
other hand, roe deer is an exception. With no hiding 
place, they tend to stay still if the danger is still at a 
certain distance, but if he approaches, they will run in 
despair. All the previous experiences from the study area 
demonstrate that no roe deer managed to find the enter 
place anymore, and it was harvested by the gamekeeper.
Existing of sporadic bushes across the croplands is a 
priority for a high productive potential of a hunting area. 
The farmers are obliged to keep especially the sporadic 

bushes of linear type along the irrigation canals. It is 
already known that game suffers of water and shelter 
in the Romanian Plain, consequently it will conquer for 
them (Unici 2007). The game manager had organized the 
safety areas in the southern part of the hunting fund, but 
this is not enough, as game species still come to shelter 
near the airport.
The new regulation of wild bird hunting from Romania 
is an obstacle for implementing the lethal methods 
recommended in this paper. This threatens for sure the 
efforts of risk mitigation of birds and airplanes collision. 
The populations were already high enough to be natural 
disturbances for cities, and airports. After the new norm, 
which is already contested by hunting experts, it can be 
assumed that the populations will increase even more. 
Their intelligent, omnivorous, and flexible behaviour 
provides them a high survival rate. The consequences 
will follow in the coming years. A decrease of bird and 
wildlife strikes is expected after applying the mentioned 
prevention methods, but if the population of birds 
increases, the methods will not be so efficient anymore.
Not only the wildlife monitoring is essential, but also 
the monitoring of the applied prevention actions. It is 
fundamental to record the outcomes resulted from 
practice when the measures were applied. Setting safety 
targets each trimester may help in this situation, so 
that at the end of the year it will be established if the 
used wildlife control measures were effective or not. 
Nevertheless, the indicators recommended also by 
ICAO (number of strikes per 10,000 or 100,000 aircraft 
movements), are widely criticized by many specialists. 
Roca-González et al. (2020) pointed out that if a strike 
does not imply a NEF (negative effect on the flight), it is 
not reported, so it will not be included in the ICAO10,000 
or ICAO100,000 index. Also, AWHMs interviewed by 
Ntampakis and Biermann (2014) classified the number 
of strikes per 10,000 aircraft movements, as “a negative 
performance indicator that misdirects by underlying 
failures”. This circumstance reveals that the scope of the 
threat is inappropriate evaluated by the ICAO indicators 
per number of movements. So, when safety targets 
are set and afterwards evaluated for final conclusions 
statements, it is important to take other factors into 
consideration as well.

5. Conclusions
Considering that sustainability and biodiversity play 
significant roles around the world, and, in addition, 
human safety and cost control are involved as well, the 
mitigation of bird and wildlife collisions with the aircraft 
is necessary and required in every airport area around 
the world. The increasing population of bird species 
considered hazardous to air transportation, the air traffic 
evolution, the urban adaptation of birds and wildlife and 
the faster and quieter developed engines are factors that 
contribute to a higher risk of fauna – aircraft collisions. 
An accurate hazard and risk evaluation is difficult to be 
assessed, as it depends on several factors which now 
are challenging for Timișoara “Traian Vuia” Airport. 
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However, the potential risks should at least be ranked, as 
it was done in this study. Thus, as long as an unacceptable 
hazard occurs, urgent measures will be taken in order to 
diminish the threat and consequently to avoid a strike.
Following the airport fauna study from Timișoara 
Airport area there are several conclusions:

 » Constant monitoring of wildlife behaviour from the 
location of the study is essential. The cooperation 
between the game – keeper and the airport wildlife 
hazard manager is vital in this case. They both have 
similar concerns and can help each other.

 » Both wildlife and habitat management plans are 
demanded in order to comply with the required safety 
standards and to keep a high as possible biodiversity 
of the area.

 » The permanent reporting of bird and wildlife strikes 
support the developing of preventing measures based 
on previous events.

Finally, this study is a holistic approach to airport 
fauna hazard mitigation and may contribute to the 
improvement of safety conditions of the air traffic from 
Timișoara „Traian Vuia” International Airport, while the 
negative impact on wildlife and its habitat will remain 
minimal. Thereby, the need of connection between 
aviation safety and biodiversity conservation is proved.
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Abstract
Study of fauna from Timișoara Airport
Promoting sustainable development of biodiversity is a global priority. In the present situation human safety is 
involved as well, thus the study aims to identify and mitigate the bird and wildlife strikes from Timișoara „Traian 
Vuia” International Airport area based on some key factors, risk indicators and previous events. Moreover, 
preventing measures (specific to fauna dwellers of the fenced airport and within a radius of 13 km around it) 
are required by ICAO. Constant monitoring of wildlife behaviour from the location of the study is essential. High 
densities of populations of rooks, western jackdaws and Eurasian magpies fly over the area. Also, pigeons and 
doves nest on airport buildings and feed on litter. Pheasants’ nests can be found all over the airport surface 
and in the neighbouring cultivated lands. Besides, species of prey birds hunt in the grassy area adjacent to the 
runways and paths. The existing attractants, such as garbage or tall vegetation, lure outside mammals from 
the TM 60 hunting ground into the airport area: European hare, roe deer, wild boar, and small mammals like 
rodents, respectively. The latter is considered bait for predators as red fox and feral cat, while the others are 
preyed by feral dog and golden jackal. Both fauna and habitat management are necessary in order to comply 
with the required safety standards and to keep a high as possible biodiversity of the airport area. The presented 
study contributes to the improvement of safety conditions of the aircrafts movements on Timișoara „Traian Vuia” 
International Airport, while keeping a high biodiversity; thus demonstrating the need to connect the aviation 
safety and biodiversity conservation.
Keywords: aviation safety, birdstrike and wildlife collision, monitoring, airport wildlife management, aviation 
risk assessment

Rezumat
Studiul faunei din zona Aeroportului „Traian Vuia” Timișoara
Conservarea biodiversității este o prioritate la nivel global. În situația prezentă este implicată și siguranța omului, 
astfel că acest studiu vizează identificarea și mitigarea evenimentelor de tip birdstrike și wildlife collision din zona 
Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara, în baza unor factori cheie, indicatori de risc și evenimente 
anterioare. În plus, ICAO prevede aplicarea măsurilor de combatere specifice faunei din curtea aeroportului și 
pe o rază de 13 km în jurul acestuia. Monitorizarea periodică a comportamentului avifaunei și a mamiferelor 
aeroportuare este esențială. Densități mari de populații de ciori de semănătură, coțofene și stăncuțe survolează 
zona. De asemenea, Columba sp. și Streptopelia sp. cuibăresc pe clădirile aeroportului și se hrănesc cu resturile 
menajere. Păsările prădătoare vânează în zonele verzi adiacente drumurilor și pistei. Punctele de atracție 
existente, precum deșeurile menajere și vegetația neîngrijită ademenesc mamiferele din fondul de vânătoare 
TM 60 în aeroport: iepure de câmp, căprior, mistreț, șacal, câine hoinar și rozătoare mici, acestea din urmă 
fiind prădate de vulpe. Managementul faunei și al habitatului este necesar pentru respectarea standardelor 
de siguranță impuse și pentru a menține biodiversitatea cât mai bogată în zona studiată. Studiul contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de siguranță ale mișcărilor aeronavelor, în timp ce impactul negativ asupra faunei 
rămâne minim; demonstrând astfel strânsa legătură dintre siguranța aviației și conservarea biodiversității.
Cuvinte cheie: siguranța aviației, coliziuni, faună aeroportuare, monitorizare, management, evaluarea riscului
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1. Introduction
Human activities have modified and degraded Earth's 
terrestrial surface (Venter et al. 2016), directly impacting 
almost one million species on the edge of extinction 
(Díaz et al. 2019 - IPBES report last accessed on the 
16th of July 2021). Landscape changes and habitat 
fragmentation pose a direct threat to species, and the 
consequences of landscape change at both the fragment 
and landscape levels need to be assessed (McGarigal and 
Cushman 2002). While protected areas that preserve 
intact ecosystems are a foundation for biodiversity 
conservation, they cover less than 15% of the globe, and 
less than a third are adequately connected (Saura et al. 
2018). However, many habitat requirements are species-
specific (Fahrig et al. 2011), and multispecies approaches 
allow the generalisation of findings (Brodie et al. 2015, 
Koen et al. 2019). The results for multispecies should be 
used for guiding effective conservation and management 
actions as well as cost-effective mitigation measures 
(Bolliger and Silbernagel 2020, Churko et al. 2020).
Rapid climate change effects threaten wildlife species 
home ranges forcing them to shift their distribution areas 
in search of other suitable habitats (Hermes et al. 2018, 
Walther et al. 2002, Williams et al. 2020). Further, local, and 
regional planning processes are critical in tailoring policy 
tools that effectively balance connectivity conservation 
and sustainable land use in complex landscapes (Howlett 
2009, Moore and Shadie, 2007, Worboys and Pulsford 
2011). Encouraging is that policymakers and practitioners 
increasingly recognize the importance of ecological 
connectivity, even there are significant challenges for 
integrating connectivity into policies, planning, and 
management (Lausche et al. 2011, Keeley et al. 2019).
In these challenging times, ecological connectivity is a 
crucial countermeasure for fragmentation. According 
to UNEP/CMS/Resolution 12.26 (Rev.COP13), "ecological 

connectivity (hereafter "connectivity") is the unimpeded 
movement of species and the flow of natural processes 
that sustain life on Earth". During the seventy-fifth 
session of the United Nations General Assembly 
adopted Resolution 75/271 "Nature knows no borders: 
transboundary cooperation a key factor for biodiversity 
conservation, restoration and sustainable use" (UN 2021).
Moreover, the EU biodiversity strategy for 2030 - Bringing 
nature back into our lives call for "Ensuring a coherent 
Trans-European Nature Network in order to have a truly 
coherent and resilient Trans-European Nature Network, 
the Biodiversity Strategy calls on Member States to create 
ecological corridors between protected sites" (EU 2021).
The first-ever IUCN "Guidelines for Conserving 
Connectivity through Ecological Networks and Corridors" 
is meant to guide global connectivity conservation efforts 
to design, govern, and manage for effective ecological 
connectivity (Hilty et al. 2020). Moreover, a case study 
based on Romanian Carpathians has been included 
in this joint global effort (Fedorca 2020). Convened 
under the leadership of the BearConnect Project 
Research Consortium, the Center for Large Landscape 
Conservation, and the IUCN WCPA Connectivity 
Conservation Specialist Group (CCSG), the first ground 
testing of the Guidelines was done in the Romanian 
Carpathians (see https://bearconnect.org/workshops/ 
last accessed on the 16th of July 2021).
This paper aims to assess the current knowledge on 
connectivity conservation, ecological corridors, and 
networks in Romania and identify gaps and opportunities 
to improve the existing legislative framework and 
mechanisms.

2. IUCN Guidelines for Conserving 
Connectivity through Ecological 
Networks and Corridors
According to (Hilty et al. 2020), an "ecological corridor" is 

"a clearly defined geographical space that is governed and 
managed over the long-term to maintain or restore effective 
ecological connectivity". However, the authors guide on 
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how to distinguish between protected areas, OECMs 
("Other effective area-based conservation measures" is 
a conservation designation for areas that are achieving 
the effective in-situ conservation of biodiversity outside 
of protected areas - IUCN 2020) and ecological corridors. 
While protected areas (PA) and OECMs MUST conserve 
in situ biodiversity and MAY conserve connectivity, the 
ecological corridors MAY conserve in situ biodiversity 
and MUST conserve connectivity. According to the 
same authors (Hilty et al. 2020) an "ecological network 
for conservation represents a system of core habitats (PA, 
OECMs, and other intact natural areas), connected by 
ecological corridors, which is established, restored as needed 
and maintained to conserve biological diversity in systems 
that have been fragmented".
The fundamental principles derived from (Hilty et 
al. 2020) are that: "i) ecological corridors are not a 
substitute for PAs or OECMs and do not include them; 
ii) they should be identified and established in areas 
where connectivity is required to build ecological 
networks for conservation; iii) should have specific 
ecological objectives and be governed and managed to 
achieve connectivity outcomes; iv) may consist partially 
or entirely of natural areas managed primarily for 
connectivity; v) so long as their conservation objectives 
are supported, may include compatible human activities 
that practice sustainable resource use; vi) should be 
differentiated from non-designated areas by specific 
uses that are allowed or prohibited".

3. Existing legal mechanisms and 
strategies in Romania related to 
connectivity conservation
Related Romanian legislation on ecological corridor 
assignment (Government Emergency Ordinance no. 57/2007 
approved with amendments and supplements by Law no. 
49/2011, as further amended) mandates the protection of 
connectivity by designating spatially explicit ecological 
corridors based on field-informed modelling and 
empirical validation. Ecological corridors are established 
based on scientific studies and are designated by an 
order from the head of the Authority for Forest and 
the Environment after receiving the acceptance of 
the Romanian Academy of Science. Protected areas 
and ecological corridors are integrated into national, 
regional, and local rural and urban planning, cadastral 
plans and land registers by the National Agency for 
Cadastre and Real Estate Advertising and noted in the 
parcel identification system.
Romanian National Biodiversity Strategies and Action 
Plans (NBSAP) 2013 – 2020 was approved by Government 
Ordinance no. 1081/2013 and includes operational 
objectives for ecological corridors: establishing an 
appropriate network of protected areas, including 
ecological corridors; identification and delimitation 
of species migration corridors; including operational 
objectives for different sectors (spatial planning and 
urbanism, tourism, transport, energy, exploitation of 
non-renewable natural resources)

Romanian National Strategy on Climate Changes 2013-
2020, a strategic document which targets connecting 
the conservation areas to improve species migration 

- ecological corridors, within recommendations and 
adaptation measures related to biodiversity management.
Sectoral policies that strengthen directions for action 
at the national level in areas with an impact on 
biodiversity and connectivity do not ensure synergistic 
effects for developing and implementing a coherent 
ecological network (which includes ecological corridors 
and protected areas). Existing strategic documents 
(Romania's Territorial Development Strategy (SDTR), 
Planning and urban planning plans and strategies, 
Romania's General Transport Master Plan for 2014-
2030, Romania's National Water Management Plan) 
requires the development of the legal framework for the 
implementation of the necessary measures to achieve 
the objectives aimed at ensuring the conservation of 
wildlife species and natural habitats, by providing the 
connectivity at the level of the spreading area.
Forest management and wildlife management has a 
long tradition in Romania. Moreover, the high natural 
value of forests (including the wildlife populations) 
outside protected areas proves the existence of a proper 
system in place. The Forestry Code (Law 46/2008), 
together with the subsequent legislation and technical 
norms and the Law on hunting and protection of game 
(Law 407/2006) and the subsequent legislation, provide 
the framework of this system. A thorough analysis was 
performed within the framework of the COREHABS 
project, where a detailed description of the forest 
management and game management regulations was 
provided. These rules and regulations are essential to 
ease the understanding of the features regarding the 
existing connectivity in Romania.
In Romania, the activities of spatial and urban planning 
are carried out according to the Law 350/2001, with 
the subsequent modifications, which establishes 
as objectives of the spatial planning: the balanced 
economic and social development of the regions and 
areas, respecting their specificity, improving the quality 
of life of people and humans, responsible management 
of natural resources and environmental protection, 
rational use of the territory.
According to Law 350/2001, the activity of spatial planning 
is exercised throughout the Romanian territory based 
on the principle of hierarchy, cohesion, and spatial 
integration at the national, regional, county, city and 
communal level, creating the appropriate framework 
for the balanced development and rational use of the 
territory as well as responsible management of natural 
resources and environmental protection.
Governmental ordinance 1076/2004 for establishing the 
procedure for environmental assessment for plans and 
programs, Ministerial Order 117/2006 for approving the 
procedure for the environmental assessment for plans and 
programs, Ministerial Order 995/2006 for approving the list 
of plans and programs which the Governmental Ordinance 
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comprises 1076/2004, together with the Law 265/2006, OUG 
195/2005, OUG 57/2007, OUG 114/2007, Law 292/2018.
The General Transport Master Plan of Romania for the 
period 2014-2030 was approved in 2015 and comprised 
the significant objectives of the national transport 
system. It is, therefore, a strategic tool for planning 
major interventions (projects and other actions) that are 
significant for national transport objectives.
A series of normative acts provide the general framework 
for adopting water management solutions with a lower 
impact on biodiversity by affecting riparian systems' 
structural and functional connectivity. The Order of the 
Ministry of Environment and Sustainable Development 
no. 1163/2007 – the approval of measures to improve 
technical solutions for the design and implementation 
of hydro-technical works to arrange and rearrange 
watercourses to achieve environmental objectives field 
of water. Under the provisions of Law no. 310/2004 
for the amendment and completion of the Water Law 
no. 107/1996, which ensures the transposition of the 
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and 

of the Council of the 23rd of October 2000 establishing 
a framework for Community action in the field of 
water policy into national legislation, the National 
Water Management Plan of Romania consists of 11 
Basin Management Plans. The competent authorities 
responsible for their elaboration, according to the Law, 
is the Ministry of Environment, Water and Forest and 
the National Administration "Romanian Waters".
In the Romanian National Rural Development Program 
for 2014-2020, which is supported by the CAP, the 
criteria for providing payments for compliance costs 
with biodiversity regulations are vague ("areas facing 
natural constraints or other specific constraints"), while 
at the EU level, cross-sectoral integration is explicitly 
acknowledged as being critical for connectivity 
conservation (Winkel et al. 2015).

4. Connectivity conservation in 
Romania - case studies and main 
findings

There is a growing 
body of literature 
supporting the con-
nectivity conserva-
tion in Romania 
focusing on forest-
land connectivity 
(Stăncioiu et al. 2018), 
landscape genetics 
within the Romani-
an brown bear pop-
ulation (Fedorca et 
al. 2019), resistance 
modelling of mul-
tispecies (Fedorca 
et al. 2020), ecologi-
cal corridors policy 
overview (Fedorca 
2020) and locating 
the wildlife-vehicle 
collisions hot spots 
(Fedorca et al. 2021). 
Few main findings 
from some publica-
tions are described 
in Figure 1.

Fig. 1. Case studies 
located at the national 
level and Southern 
Eastern Carpathians
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Fig. 2. Fields in which literature was published in Web of Science Categories

Further, for determining the state of the art on 
connectivity conservation in Romania, we searched on 
Web of Science the syntagm "connectivity conservation 
Romania", selecting All Fields option, and we generated 
a distribution on fields and a citation report.
Regarding the fields in which literature was published 
(source: Web of science accessed on the 28th of July 2021), 
24% of the literature was published in the Environmental 
Sciences, 20% in Ecology, 16% in Biodiversity 
Conservation, while other publications were published 

in the Environmental Studies, Genetics Heredity, 
Geosciences Multidisciplinary, Multidisciplinary 
Sciences, Forestry and so on (Figure 2).
The impact of the connectivity conservation literature 
focusing on Romania has increased proportionally 
with their numbers in the last four years. However, a 
decreasing number of publications was noticed in 
2017 comparing with 2015 and 2016, while the number 
of citations was constantly increasing since 2015, 
registering a peak in 2020.

Figure 3. The number of publication and their citations (excluding self-citations)
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Figure 4. Fields in Web of Science Categories in which published papers on connectivity conservation in Romania were cited

When analysing the fields (Web of Science Categories) in 
which connectivity conservation publications focusing 
on Romania (54 publications in total) have an impact, 
Ecology was first (28% of the publications), followed 
by Environmental Sciences (26% of the publications) 
and Biodiversity Conservation (14% of the publications) 
(Figure 4). Much less are impacting the other fields.
While the number of publications on connectivity 
conservation in Romania is increasing concomitantly 
with their impact on other fields, gaps are still to be 
filled. An example to analyse is that though some of the 
publications on connectivity conservation in Romania 
are centred on Forestry, they do not have a high impact 
on this field. The same situation is for Genetics Heredity, 
which does not influence the field when analysing 
citations. However, Ecology and Environmental Sciences 
are the main fields of interest when publishing and 
measuring publications impact.

5. Conclusions and recommendations
Romania is on a good path towards designing connectivity 
conservation, ecological networks, and corridors. Much 
information is to be used only from published papers 
and more available from grey literature that was not 
analysed here. The existing legislative framework is 
advantageous to build upon, and a clear need is to 
adapt it to the international context. Moreover, the 
current legislative framework needs to be enforced 
with procedural steps for Design, Governance and 
Management. More specifically, we call for changing the 
definition of ecological corridors from the Government 
Emergency Ordinance no. 57/2007 approved with 
amendments and supplements by Law no. 49/2011 as 
further amended.
Now the ecological corridors are proposed as protected 
areas, and there is a clear need to replace the definition 

with the one provided by (Hilty et al. 2020) in which 
"ecological corridor" is "a clearly defined geographical 
space that is governed and managed over the long-term to 
maintain or restore effective ecological connectivity". The 
designation procedure of the ecological corridors and 
ecological networks should consider first identification 
and establishment in areas where connectivity is 
required. The ecological corridors and ecological 
networks should have specific ecological objectives and 
be governed and managed to achieve connectivity 
outcomes. Moreover, they could consist partly or entirely 
of natural areas managed primarily for connectivity. 
If their conservation objectives are supported, they 
may include compatible human activities that practice 
sustainable resource use and should be differentiated 
from non-designated areas by specific uses allowed or 
prohibited (Hilty et al. 2020). Moreover, a tremendous 
amount of work was already successfully done within 
the projects COREHABS (www.corehabs.ro last accessed 
on the 29th of July 2021) and BEARCONNECT (www.
bearconnect.org last accessed on the 29th of July 2021), as 
well as the first ground testing of the Guidelines was done 
in the Romanian Carpathians (see https://bearconnect.
org/workshops/ last accessed on the 16th of July 2021). 
More insights to be used are on i) forestland connectivity 
(Stăncioiu et al. 2018), ii) landscape genetics within the 
Romanian brown bear population (Fedorca et al. 2019), 
iii) resistance modelling of multispecies (Fedorca et al. 
2020a), iv) ecological corridors policy overview (Fedorca 
2020) and v) locating the wildlife-vehicle collisions hot 
spots (Fedorca et al. 2021).
The second desideratum is to harmonise the 
legislation to facilitate straightforward information 
transfer to respond to the ground needs. We agree 
with (Stăncioiu et al. 2018) statement, which says, "a 
large proportion of forestland is today not state-
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owned, financial incentives for private owners are a 
key condition for further acceptance of these policies 
and ensure these major goals are met". Moreover, this 
necessity was also highlighted by (Fedorca et al. 2020) 
suggesting that "conservation easements could provide 
protections against development considered together 
with coordinated efforts for "smart development", and 
maintenance of existing forest and wildlife management 
and land uses preservation".
Enabling such legislative changes, procedures and 
harmonisation as described above, together with a 
coherent CAP policy adopted and implemented at the 
national level to secure payments for the ecological 
corridors and networks in the agricultural land, gives 
us the tools to move towards connectivity conservation 
achievements. Only then we can ensure a truly coherent 
and resilient network of ecological corridors and 

"unimpeded movement of species and the flow of natural 
processes that sustain life on Earth" (UN 2021).
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Abstract
Connectivity conservation, ecological networks, and corridors: a review to better understand their 
applicability in Romania
In challenging times, with almost one million species on the edge of extinction, landscape changes and habitat 
fragmentation, ecological corridors and networks are a crucial countermeasure towards connecting habitats 
and species. This paper aims to assess the current knowledge on connectivity conservation, ecological corridors, 
and network in Romania and identify gaps and opportunities to improve the existing legislative framework and 
mechanisms. The existing legislative framework is advantageous to build upon, and a clear need is to adapt it to 
the international context. The current legislative framework needs to be enforced with procedural steps for the 
Design, Governance and Management and harmonise across sectors to facilitate straightforward information 
transfer between stakeholders, local/regional administration, local communities and responding to the ground 
needs. By enabling legislative changes, building procedures, enhancing harmonisation, and providing payments 
to forestry and landowners, together with a coherent CAP policy adopted and implemented at the national level 
to secure payments for the ecological corridors and networks in the agricultural land, gives us the tools to move 
towards connectivity conservation achievement.
Keywords: ecological corridors, conservation easements, harmonisation, fragmentation

Rezumat
Conservarea conectivității, rețele ecologice și coridoare: o punere în revistă pentru mai bună înțelegere și 
aplicare în România 
În aceste vremuri în care aproape un milion de specii sunt la limita extincției, și mai ales în contextul schimbărilor 
peisajulului și fragmentării habitatelor, coridoarele ecologice și rețelele ecologice reprezintă cea mai bună cale 
de contracarare a acestor fenomene. În cadrul acestei lucrări ne-am propus să evaluăm gradul de cunoaștere 
al problematicilor legate de conectivitate și conservare, coridoare ecologice și rețele ecologice în România, 
identificând totodată lacunele și oportunitățile pentru a contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ, dar și a 
mecanismelor necesare pentru finanțarea acestora. Avantajos este că se poate utiliza cadrul legislativ actual, care 
este avantajos, însă nevoia clară este de a îl adapta la contextul internațional. Cadrul legislativ existent trebuie să 
fie întărit cu proceduri clare pentru Designul, Managementul și Guvernanța coridoarelor ecologice și a rețelelor 
ecologice, pentru a facilita transferul rapid de informație între sectoare, factori de interes, administrațiile locale 
și regionale și comunități, dar mai ales pentru a răspunde nevoilor reale din teren. Prin facilitarea schimbărilor 
legislative, construirea de proceduri clare, armonizarea legislativă între sectoare și acordarea de plați pentru 
proprietarii de păduri și de terenuri. Aceasta trebuie completată de o legislație CAP coerentă care să fie adoptată 
și implementată astfel încât să se asigure plăți pentru coridoare ecologice și rețele ecologice și în terenurile 
agricole, se pot securiza instrumentele necesare pentru a atinge obiectivele de conectivitate și conservare la nivel 
de țară. 
Cuvinte cheie: coridoare ecologice, plăți pentru conservare, armonizare, fragmentare
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1. Introducere
Infrastructura rutieră și volumul de trafic asociat au 
un impact negativ asupra unui număr mare de specii, 
iar mortalitățile datorate coliziunilor dintre animale 
și vehicule reprezintă unul dintre cele mai dăunătoare 
efecte ale acestora (Ascensão et al. 2013). Creșterea rapidă 
a populației umane determină la rândul ei dezvoltarea 
infrastructurii de transport, punând presiune atât pe 
specii, cât și pe habitate, amenințând atât direct prin 
fragmentarea habitatelor, cât și indirect prin degradarea 
calității acestora (Valerio et al. 2021). De cele mai multe 
ori, barierele cauzate de infrastructură nu blochează 
complet mișcarea speciilor, ci mai degrabă reduc 
numărul de treceri, iar zonele lipsite de vegetație din 
apropierea drumurilor, pot influența mișcarea speciilor 
de talie redusă (Jaarsma et al. 2006).
La nivel intraspecific, factori precum sexul, vârsta 
sau statusul social al indivizilor influențează numărul 
de treceri peste partea carosabilă și implicit pot să 
afecteze abilitatea de percepție a pericolelor, cum este 
cazul exemplarelor juvenile, care de multe ori nu pot să 
aprecieze viteza cu care se deplasează un autovehicul 
(Baker et al. 2007).
Dintre toate speciile de faună sălbatică, carnivorele sunt 
cele mai afectate de extinderea infrastructurii rutiere, 
datorită etologiei și ecologiei acestora, înregistrând 
densități scăzute și teritorii foarte mari pe care le ocupă 
(Červinka et al. 2015). Există studii care evidențiază faptul 
că de cele mai multe ori, pe termen scurt, diversitatea 
genetică din cauza infrastructurii rutiere este influențată 
direct prin mortalitățile înregistrate și mai puțin prin 
efectul de barieră produs (Jackson and Fahrig 2011).
Cu toate că s-au efectuat multe cercetări în domeniu, încă 
nu se cunoaște cu exactitate efectul drumurilor asupra 

carnivorelor, atât privind comportament de trecere, 
cât și efectul de barieră fizică (Klar et al. 2009). De cele 
mai multe ori indivizii nerezidenți, aflați în dispersie 
sunt mult mai afectați de prezența drumurilor decât cei 
rezidenți (Kramer-Schadt et al. 2004).
Pentru a reduce riscul de coliziune, în care sunt implicate 
specii de faună sălbatică, este foarte important să aflăm 
zonele de trecere, astfel încât măsurile de management 
aplicate local să poată să răspundă necesităților mai 
multor specii (Bennett 2017, Valerio et al. 2021). Pentru 
a răspunde la această problemă au fost selectate ca zone 
de studiu drumurile naționale din jurul municipiului 
Brașov (caracterizat printr-o faună bogată și o circulație 
intensă), din care au fost considerate sectoarele cu 
un lung istoric de accidente produse în care au fost 
implicate specii de faună sălbatică: DN1, DN1A, DN13, 
DN73A și DN71 (Fig. 1 ).

Fig.1. Localizarea zonei de studiu

2. Metoda de lucru
Utilizarea drumurilor naționale din zona Brașovului de 
către speciile de animale sălbatice ca puncte de trecere 
a fost determinată utilizând metoda identificării urmelor 
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imprimate pe strat de zăpadă. Astfel, la 2 zile după 
ultima ninsoare, echipele de teren au parcurs în total 
100 km de drum pentru a determina dacă speciile de 
faună sălbatică au traversat sau au încercat să traverseze 
drumurile naționale. Fiecare secțiune de drum a fost 
parcursă pe jos, iar speciile au fost determinate după 
specificul urmei. La fiecare urmă identificată, s-a trecut 
la determinarea traseului parcurs de către individul 
respectiv în apropierea drumului. Coordonatele au fost 
înregistrate cu aparatul GPS, în momentul în care s-a 
stabilit dacă individul respectiv traversează drumul sau 
se îndepărtează de acesta, sugerând faptul că acesta nu a 
reușit să traverseze infrastructura de transport.
După materializarea coordonatelor GPS, la birou s-a trecut 
la prelucrarea datelor privind zonele de trecere, utilizând 
permeabilitatea drumurilor luate în studiu, dar și zonele 
potențiale în care sunt prezente coridoare ecologice 
pentru speciile de carnivore mari (urs, lup și râs).

3. Rezultate
În total au fost identificați 117 indivizi din speciile urs, cerb, 
mistreț, căprior, pisică sălbatică, jder și vulpe, însumând 
80 de încercări de traversare a drumurilor. Trecerea 
animalelor peste partea carosabilă a fost efectuată cu 
succes, mai ales de către anumite specii, având în vedere 
intensitatea traficului pe fiecare sector de drum în parte.
În funcție de permeabilitatea drumului determinată 
anterior în alte studii, au fost clasificate pentru fiecare 
specie în parte, zonele în care au fost observate semnele 
de prezență ale acestora. Astfel, singurele specii care au 
încercat să treacă printr-o zonă, care după criteriile de 
permeabilitate face trecerea aproape imposibilă, au fost 
mistrețul și vulpea, celelalte specii alegând doar zone în 
care permeabilitatea înregistrează valori mai bune (Fig. 2).

Fig. 2. Categoriile de permeabilitate prin care au traversat/încercat 
să traverseze speciile de faună sălbatică în zona de studiu

Din totalul încercărilor de a traversa partea carosabilă, 
ursul, jderul și pisica sălbatică au traversat cu succes în 
toate cazurile în care au fost întâlnite, pe toate drumurile 
luate în studiu. Cerbul și mistrețul, au înregistrat o șansă 
de traversare de 50%, jumătate din încercări fiind eșuate, 
mai mult decât atât, în cazul mistrețului a fost întâlnit 
un caz, în care 2 exemplare au fost lovite mortal de un 
autovehicul. Cel mai mare succes al traversării a fost 
înregistrat de vulpe (reușită de traversare de 82,6%), 
urmată de căprior (57,1%) (Fig. 3).

Fig. 3. Situația trecerilor speciilor de faună sălbatică

Luând în calcul reușita de traversare în funcție de tipul 
de drum, putem să observăm mari diferențe. Astfel 
căpriorul a reușit să traverseze în toate încercările 
(100%) DN1A și doar în 33,3% din cazuri pentru DN13. 
Cerbul a avut 66,7% reușită în cazul DN13, 50% în cazul 
DN1A și nicio reușită (0%) pentru DN71. La mistreț 
reușita înregistrată a fost de 66,7% pe DN13 și de 0% 
pe DN1. La vulpe, reușita a fost totală (100%) pe DN13 
și DN71, iar pentru DN71 a fost de 62,5%, respectiv de 
61,34% pentru DN1 (Fig. 4).

Fig. 4. Situația speciilor de faună sălbatică în funcție de drum

În ceea ce privește alegerea locului de trecere al speciilor 
de faună în funcție de permeabilitatea drumului, au fost 
observate doar 2 specii (mistreț și vulpe) care au încercat 
să traverseze partea carosabilă prin zone practic 
imposibil de trecut ținând cont de obstacolele de pe 
ambele părți ale carosabilului. Cele mai multe încercări 
de trecere au fost în zonele în care permeabilitatea 
este favorabilă, iar probabilitatea de menținere în timp 
a acestor zone este foarte mare, urmată de zonele în 
care permeabilitatea este bună, iar probabilitatea de 
menținere a zonei este mare (Fig. 5).

Fig. 5. Situația speciilor de faună sălbatică în funcție de tipul de 
permeabilitate al drumului
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În ceea ce privește situația alegerii locurilor de trecere 
a speciilor de faună sălbatică, pe sectorul de pe DN1, 
jumătate dintre acestea au ales să treacă sau să încerce 
să facă acest lucru prin zone în care permeabilitatea are 
cel mai scăzut nivel, 27% au încercat prin zone în care 
probabilitatea de menținere a permeabilității este mare, 
iar 23% au ales zone în care probabilitatea de menținere 
a permeabilității este redusă (Fig. 6).

Fig. 6. Situația traversărilor speciilor de faună sălbatică în funcție 
de tipul de permeabilitate al drumului DN1

Pentru sectorul de pe DN1A, situația este diferită față de 
cel mai intens drum circulat din acest studiu (DN1): 73% 
dintre specii au ales drept locuri de trecere zone în care 
probabilitatea de menținere a permeabilității este mare 
sau foarte mare, 22% zone cu probabilitate de menținere 
redusă și doar 5% au ales zone în care permeabilitatea 
are cel mai scăzut nivel (Fig. 7).

Fig. 7. Situația speciilor de faună sălbatică în funcție de tipul de 
permeabilitate al drumului DN1A

Pentru sectorul de pe DN13, speciile de faună sălbatică 
au ales următoarele zone de trecere: în 83% din cazuri 
probabilitatea de menținere a conectivității este mare 
sau foarte mare, 15% din cazuri probabilitatea de 
menținere este redusă și doar 2% au ales zone în care 
permeabilitatea are cel mai scăzut nivel (Fig. 8).

Fig. 8. Situația speciilor de faună sălbatică în funcție de tipul de 
permeabilitate al drumului DN13

 Pentru cel mai puțin circulat sector de drum din acest 
studiu, situat pe DN71, toate speciile au ales drept zone 
trecere, sectoare pe care probabilitatea de menținere a 
conectivității este foarte mare sau mare (Fig. 9).

 Fig. 9. Situația speciilor de faună sălbatică în funcție de tipul de 
permeabilitate al drumului DN71

4. Discuții și concluzii
La fel cum au arătat și alte studii, pentru ursul brun nu se 
știe exact valoarea maximă a traficului care influențează 
trecerea părții carosabile (Skuban et al. 2017). Însă 
există unele recomandări a valorii maxime de trafic 
ce este suportată de către această specie, începând 
de la un minim de 10 vehicule/24 ore (Northrup et al. 
2012) , continuând cu valoarea de 2400 vehicule/24 ore 
(Waller and Servheen 2005) , iar cea mai mare valoare 
documentată fiind de 4800 vehicule /24 ore (Graves et al. 
2016). În studiul de față, s-a constatat că exemplarele de 
urs din țara noastră (care are cele mai mari efective / cea 
mai mare densitate de urs din Europa - https://ec.europa.
eu/environment/nature/conser vat ion/species/
carnivores/conservation_status.htm)pot suporta valori 
ale traficului mult mai mari decât în alte țări, astfel 
riscul de accidente este mult mai mare, fapt dovedit și 
de multiplele cazuri în care au fost omorâte exemplare 
din această specie în zona de studiu (efectuat într-o zonă 
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cu circulație intensă și o populație mare de urs).
Pentru mistreț, cerb și căprior rezultatele obținute în 
acest studiu sunt în concordanță cu alte cercetări, care 
evidențiază faptul că volumul de trafic influențează 
direct rata de reușită a trecerilor și implicit rata de 
accidente (Morelle et al. 2013). În cazul acestor specii 
rata de reușită a trecerilor pentru drumurile intens 
circulate este destul de mică.
În ceea ce privește jderul, datele sunt foarte puține pentru 
a putea trage o concluzie referitoare la caracteristicile 
acestei specii în concordanță cu volumul de trafic, așa 
cum a rezultat și din cercetările anterioare (Balestrieri et 
al. 2019). Cu toate acestea, ambele încercări de a traversa 
partea carosabilă au fost încununate cu succes, fapt cel 
mai probabil datorat prezenței arborilor în imediata 
vecinătate a drumului, de o parte și de alta a acestuia.
Pisica sălbatică a fost identificată doar o singură dată 
în timpul colectării probelor, iar trecerea a fost reușită. 
După cum a fost evidențiat și în alte studii, această specie 
reușește să traverseze partea carosabilă, chiar și în cazurile 
în care volumul de trafic are valori mari (Klar et al. 2009).
După cum se poate observa din acest studiu, permeabilitatea 
sectoarelor de drum este foarte importantă pentru 
menținerea conectivității speciilor. Mai mult decât atât, în 
multe cazuri din acest studiu, permeabilitatea favorabilă 
trecerii speciilor de faună sălbatică este redusă la zone 
foarte înguste de teren, care prin simpla amplasare a unui 
gard de împrejmuire a unei proprietăți pot să facă trecerea 
animalelor imposibilă pe acel sector de drum, determinând 
cel mai probabil accidente rutiere în care să fie afectate pe 
lângă integritatea corporală, și viața unor indivizi, sau de 
ce nu, chiar cea a participanților la trafic. Măsurile pentru 
menținerea acestor sectoare favorabile pentru a asigura 
trecerea speciilor, sunt foarte importante și trebuie avute 
în vedere la fiecare studiu de urbanism, deoarece pot 
conduce în timp la un declin genetic sau populațional.
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Abstract
The favourable permeability of road sectors influences wildlife species crossing success in Brasov area
The rapid growth of the human population influences transport infrastructure development, threatening wildlife 
both directly by fragmenting the habitat and indirectly by degrading the quality of the habitat and creating 
barriers. For reducing the risk of collisions with wildlife species, it is essential to know the crossing zones, as this 
study aims to do, in which there were selected national roads near the city, Brasov, with a long history of wildlife-
vehicle collisions: DN1, DN1A, DN13, DN73A and DN71. We have highlighted that bears from our country cope 
with traffic volumes significantly greater than in other countries; thus, the risk of collisions is much higher, and it 
is correlated with the number of dead animals. Crossing success and the number of collisions for wild boar, red 
deer, and row deer are directly influenced by the traffic volume; the successful crossing rate of roads with high 
traffic values is very low. The management measures for maintaining the favourable crossing areas for wildlife 
are essential and must be considered at every town planning forasmuch they can lead in time to genetic and/or 
population loss.
Keywords: permeability, road traffic, crossing, wildlife
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Testarea unei metode rapide de evaluare 
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1 SCDEP Brașov, INCDS „Marin Drăcea”
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Universitatea Transilvania din Brașov

1. Introducere
Reintrodus în România în perioada 1998-2003 castorul 
eurasiatic a ocupat cu succes nișa care rămăsese liberă 
peste 150 ani după extincție (Ionescu et al. 2010). Astfel, 
în contextul creșterii continue a populației şi a arealului 
ocupat de specie, este din ce în ce mai stringentă 
elaborarea unor metode rapide de evaluare a habitatelor 
în vederea identificării unor noi zone de colonizare.
Ultimele două decenii au fost caracterizate de o tendință 
crescătoare atât din punct de vedere al populației cât și 
al habitatului ocupat de specie la nivel național.
Încă din primele faze ale proiectului de reintroducere 
pentru evaluarea habitatelor potențial favorabile pentru 
castor a fost utilizată metoda elaborată de Heidecke 
(1989). Aceasta a fost considerată foarte potrivită pentru 
condițiile din România, fiind foarte elaborată și precisă, 
dar mai dificil de utilizat la scară largă, datorită costurilor 
și perioadei lungi de timp necesare pentru aplicare.
Pe de altă parte succesul reintroducerii este cert, argumentat 
tocmai prin mărimea populației și a arealului ocupat 
de specie, astfel că nu se mai justifică, financiar, să 
se continue monitorizarea intensivă a speciei, prin 
parcurgerea integrală a cursurilor de apă.
Este necesară trecerea la o nouă etapă în care să se 
implementeze metode de scanare a situației la nivel 
național în scopul asigurării stării favorabile de 
conservare a speciei pe termen mediu și lung.
Un alt aspect important care nu a fost luat în calcul în 
prima perioadă după reintroducere este extraordinara 
capacitate de adaptare a speciei. În cele trei decenii de la 
repopulare s-a observat că specia reușește să populeze și 
habitate considerate nefavorabile. Principalul factor care 
determină acest lucru este densitatea supra optimală 
a populației de pe unele sectoare de râu, care conduce 
la epuizarea zonelor cu bonitate optimă și migrarea/
ocuparea unor teritorii cu bonitate satisfăcătoare sau 

nefavorabile. Nu de puține ori s-au descoperit familii 
de castori instalate pe lacuri care odinioară constituiau 
meandre ale râului Olt. Unele nu mai au alimentare 
permanentă cu apă astfel că luciul de apă se restrânge 
an de an, datorită procesului natural de eutrofizare.
Conform datelor existente circa 5% din familiile de 
castor de pe râul Olt sunt cantonate în zone nefavorabile 
unde trăiesc la limita supraviețuirii.
Literatura de specialitate (Maringer and Slotta-
Bachmayr 2006) citează utilizarea GIS în evaluarea 
bonității habitatelor prin suprapunerea mai multor 
straturi (layers) care au fost considerate esențiale pentru 
existența castorilor: apa, vegetația ripariană, pădurile de 
amestec constituite din plop și anin, respectiv pădurile 
mixte de conifere și foioase. Ținând cont de experiența 
specialiștilor de peste hotare și de faptul că în România 
informațiile cuprinse în baza de date GIS (în principal 
Corine Land Cover) cu referire la vegetația adiacentă 
apelor curgătoare sunt insuficient de precise pentru a 
fi utilizate in evaluare, s-a luat decizia de a fi utilizate 
hărțile satelitare care sunt mult mai actuale și au o 
rezoluție mult mai bună.
Olea and Mateo-Tomás (2013), Tanner (2009), Zhu et al. 
(2021), au utilizat hărți satelitare în studiul diferitelor 
specii de faună (Gyps fulvus, Neophron pernocpterus, 
Grus leucogeranus, Panthera tigris) sau în scop didactic, 
evidențiind utilitatea acestora.

2. Metoda de studiu
Studiul a constat în evaluarea habitatelor din punct 
de vedere al favorabilității pentru castor de pe două 
tronsoane ale râurilor Jiu și Siret și analiza comparativa 
a datelor obținute.
Pentru analiza habitatelor s-au folosit metoda Heidecke 
optimizată pentru condițiile din România (Pașca et al. 
2013) și analiza hărților satelitare oferite de platforma 
Google Earth sau alte surse.

Metoda Heidecke modificată
Metoda presupune parcurgerea habitatelor populate 

FA U N Ă
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cu castor și divizarea acestora în sectoare în funcție 
de caracteristicile acestora. În teren se completează o 
cheie predefinită care tratează următorii factori (biotop, 
hidrologie, vegetație, antropic) și subfactori.
Pentru fiecare subfactor se acordă un punctaj de la 0 
la 5, după care la birou se trece la calculul Indicelui de 
Bonitate al Habitatului (IBH).
Relațiile de calcul pentru cei 4 factori devin următoarele:
R1=a×0,4+b×0,8+c×0,8
R2=d×0,8+e×0,8+f×0,4
R3=g×0,8+h×0,6+i×0,6
R4=j×1+k×1
Formula de calcul a Indicelui de Bonitate al Habitatului 
(IBH) este:
IBH=(R1×R2×R3×R4)/k(R1+R2+R3+R4), unde k=2.5
IBH ia valori între 0 și 100%.
Cele trei categorii definitorii pentru habitatele populate 
cu castor sunt:
I - habitat optim,
IBH = 40,0-100,
II - habitat satisfăcător, IBH = 20,0-39,9,
III - habitat nefavorabil, IBH = 0,1-19,9.
Primele două categorii de habitat sunt favorabile 
speciei, fiind caracterizate de un potențial ridicat în 
sensul repopulării, în timp ce ultima categorie cuprinde 
habitatele total improprii repopulării cu castori (Pașca 
et al. 2013).
Principalele modificări față de metodologia originală 
sunt reevaluarea descrierii subfactorilor urmăriți, astfel 
încât să se înlăture pe cât posibil erorile generate de 
interpretarea experților și trecerea de la patru categorii 
de bonitate (nefavorabil, satisfăcător, bun și optim) la 
trei: nefavorabil, satisfăcător și optim. De asemenea, 
s-au reconfigurat criteriile de analiză, păstrându-se 
principiul de calcul a indicelui de bonitate al habitatelor 
(IBH) și s-au recalibrat clasele.

Metoda bazată pe imaginile satelitare
În cazul de față au fost utilizate seriile fotografice oferite 
gratuit de platforma Google Earth, care oferă o rezoluție 
mulțumitoare, cu toate că prezintă dezavantajul că nu 
sunt capturi foto, realizate în același moment al anului, 
pentru întregul sector studiat.
Operatorii care analizează imaginile trebuie să dețină 
expertiză în evaluarea habitatelor în teren pentru a 
putea clasifica sectoarele de râu.
Se urmăresc principalele criterii care sunt esențiale 
pentru castor: apa, hrana, adăpostul și factorii antropici.
Apa: se urmărește lățimea albiei și adâncimea apei. 
Pentru că imaginile nu oferă informații directe despre 
adâncime este important să se analizeze luciul apei. O 
apă care nu prezintă valuri este preferată de castori, 
pentru că are o viteză mică de curgere. De asemenea, 
sunt importante zonele cu apă mai adâncă ce se formează 
în meandrele râului. Acestea sunt zone propice pentru 
construirea adăpostului.

Hrana: castorul preferă zonele cu vegetație ripariană 
bogată, etajată, constituită din specii de esență moale: 
salcie, plop, anin. Din acest motiv se analizează 
grosimea benzii de vegetație de pe maluri, omogenitatea 
și compactitatea acesteia.
Adăpostul: se pot evidenția cel mai ușor zonele 
nefavorabile în care este foarte dificilă instalarea 
speciei: apă puțin adâncă, cu viteză mare de curgere, 
maluri pietroase, distanță mare între mal și vegetația 
arborescentă.
Factorul antropic: în această categorie sunt incluse 
prezența localităților, obiectivelor industriale, stânelor 
care au un impact semnificativ asupra speciei.

Fig.1. Râul Tărlung - Zonă nefavorabilă (albie 15-20m lățime, 
adâncime redusă, maluri pietroase, fără bandă de vegetație pe 

maluri, impact antropic redus)

Fig.2. Râul Negru - Zonă satisfăcătoare (albie 15-20m lățime, 
adâncime optimă, maluri favorabile, vegetație rară cu arbori bătrâni 

subarboret slab reprezentat, impact antropic mediu-pășunat)

Fig.3. Râul Olt - Zonă optimă (albie 15-20m lățime, bandă de 
vegetație pe ambele maluri, impact antropic redus)
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Analiza similarității datelor
Au fost comparate datele culese din teren cu cele obținute 
pe baza hărților satelitare pentru a se determina gradul 
de precizie al metodei.
În același scop s-a aplicat testul non-parametric Wilcoxon 
Signed-Rank. Acest test se folosește pentru a trage 
concluzii despre diferența dintre observațiile pereche 
(engl. matched pairs) obținute într-un studiu comparativ, în 
cazul în care populațiile din care provin eșantioanele nu 
sunt distribuite normal (Quinn and Keough 2002, Moore 
2009) și/sau datele avute la dispoziție sunt pe o scală de 
măsură ordinală (Markham 2015). În cazul în care datele 
ar fi fost măsurate pe o scală de tip interval și datele 
eșantionate ar fi provenit dintr-o populație distribuită 
normal, am fi putut folosi testul parametric pair-wise t 
(Quinn and Keough 2002, Moore 2009, Markham 2015).

3. Rezultate
Din punct de vedere al caracteristicilor hidrologice și de 
vegetație, sectorul râului Jiu care a fost analizat, pe o lungime 
de 272,2 km, poate fi împărțit în trei tronsoane: Petroșani-
Bumbești Jiu, Bumbești-Jiu-Filiași și Filiași-Ostroveni.
În porțiunea superioară, râul străbate clisura defileului 
Lainici, foarte spectaculos din punct de vedere 
peisagistic, caracterizat prin pante longitudinale 
accentuate (~9 m/km), cu turbulențe pronunțate, maluri 
stâncoase și vegetație limitrofă constituită preponderent 
din arborete de foioase, care coboară în multe porțiuni 
până la nivelul apei.
După ieșirea din defileu caracteristicile albiei se modifică 
simțitor, Jiul pătrunzând în sectorul piemontan unde 
albia minoră se lățește pe un vast con de dejecție care 
se prelungește până în depresiunea Târgu-Jiu. Pantele 
scad brusc la valori de 5 m/km, apoi spre 3,5 m/km. 
Între Rovinari și Turceni cursul este puternic antropizat, 
fiind în parte canalizat și regularizat prin construcția de 
baraje (Ujvari 1972).
Ultimul obstacol în calea apelor este situat în dreptul 
termocentralei Ișalnița după care, în aval de Craiova 
Jiul capătă un aspect tipic de râu de câmpie puternic 
meandrat cu pante longitudinale care scad la 0,3-0,5 
m/km. Malurile sunt în mare parte constituite din 
sedimente fine, nisipoase și luto-nisipoase, iar patul 
albiei din agregate din categoriile 0-40 mm. Din acest 
motiv cursul principal este instabil, fapt care duce la 
despletirea în numeroase brațe cu formare de insule 
sau depozite sedimentare temporare. În aval de Horezu 
cursul devine mai stabil caracterizat prin maluri înalte, 
puternic erodate pe exteriorul meandrului și plaje 
nisipoase întinse pe interior.
Pentru râul Siret s-a luat în studiul un sector cu lungime 
de 168,3 km, cuprins între localitățile Șendreni-Adjud, 
care face parte din cursul inferior al Siretului. Habitatele 
sunt optime și satisfăcătoare în porțiunea inferioară, 
Sendreni-Tudor Vladimirescu, după care, în amonte, 
sunt preponderent satisfăcătoare și nefavorabile 
datorită malurilor foarte abrupte, în mare parte lipsite 
de vegetație sau cu hrană greu accesibilă. În plus, 
textura luto-nisipoasă a malurilor nu este favorabilă 

realizării de adăposturi, în perioadele cu viituri acestea 
fiind susceptibile la surpare.

Analiza bonității habitatelor
Din punct de vedere al favorabilității pentru castori, 
porțiunea superioară este nefavorabilă speciei, malurile 
fiind constituite în principal din stâncării, pantele 
longitudinale foarte pronunțate determină viteze mari 
de curgere. Vegetația este, în general, constituită din 
păduri de amestec, în care predomină specii lemnoase 
care nu sunt pe lista speciilor consumate de regulă de 
castor: fag, carpen, păducel, frasin, cu subarboret și strat 
vegetal slab reprezentat. Speciile lemnoase preferate de 
castori sunt slab reprezentate.
În aval de Rovinari, condițiile devin mai propice, 
stâncăriile fiind treptat înlocuite cu pietrișuri grosiere 
și ulterior cu sedimente din ce în ce mai fine, malurile 
fiind de la nisipoase la lutoase. Compoziția vegetației 
lemnoase devine optimă și suboptimă, speciile de salcie 
și plop fiind preponderente. De asemenea, vegetația 
erbacee devine mult mai diversificată și favorabilă 
speciei. Panta albiei scade spre vărsarea în Dunăre, iar 
odată cu aceasta se reduce viteza apei.
Nivelul apei este favorabil pe întreg sectorul analizat.
Aproape 40% dintre habitatele analizate în teren sunt 
optime, iar împreună cu cele satisfăcătoare depășesc 
70% (Fig. 4). Acest fapt ne permite să afirmăm că râul 
Jiu este un curs de apă favorabil reintroducerii/relocării 
exemplarelor de castor. Singurele impedimente în 
dispersia naturală a speciei sunt constituite de barajele 
construite în scopul regularizării nivelului apei, însă 
luând în calcul caracteristicile acestora ele nu vor 
constitui bariere insurmontabile.

Fig. 4. Bonitarea habitatelor (pe baza metodei Heidecke)

Fig.5. Râul Jiu – Analiza similarității datelor (diferențe în %)
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Fig.6. Râul Siret – Analiza similarității datelor (diferențe în %)

Prin aplicarea testelor statistice s-a urmărit clarificarea 
următoarelor întrebări:
 » Este diferența dintre valorile obținute prin cele două 

metode aproape de zero?
 » Evaluarea pe baza harților satelitare produce valori 

mai mici în mod sistematic?
 » Există o diferență sistematică între rezultatele 

obținute prin cele două metode pentru râurile Jiu și 
Siret?

Pentru a răspunde la primele două întrebări ale studiului, 
au fost formulate următoarele ipoteze:
 » H0: valorile provin din aceeași distribuție, atât pentru 

metoda bazată pe hărți, cât și pentru cea de teren;
HA: valorile sunt în mod sistematic mai mari sau mai 
mici în cazul metodei aplicate în teren.

 » H0: valorile provin din aceeași distribuție, pentru 
ambele metode;
HA: valorile sunt în mod sistematic mai mici în cazul 
metodei de teren.

Pentru a testa cele două seturi de ipoteze de mai sus s-a 
folosit testul Wilcoxon Signed Rank. Acest test indică 
probabilitatea asociată (adică valoarea P) de a obține 
statistica eșantionară W+ (Wilcoxon Signed Rank statistic) 
obținută în cadrul studiului, dacă H0 este adevărată.
Pentru calcul s-a folosit funcția wilcox.test (setând 
argumentul paired=TRUE) din librăria MASS a 
pachetului statistic R (Venables si Ripley 2002). În cazul 
primei întrebări s-a folosit un test bilateral (engl. two-
tailed), iar în cazul celei de-a doua întrebări s-a folosit 
un test unilateral (engl. one-tailed), setând argumentul 
alternative=c(“two.sided“), respectiv alternative=c(“less“) 
în concordanță cu ipotezele alternative formulate.

 ♦ Pentru prima întrebare obținem următoarele valori 
W+ și P:

 » Jiu: valoarea W+ = 5434.5, iar valoarea P = 1.752e-09 (e-
09 este 10-9)

 » Siret: W+ = 2065, P = 1.069e-10
Valoarea P este cu mult mai mică decât nivelul de 
semnificație ales de 0.05, deci avem indicii extrem de 
semnificative că putem respinge ipoteza nulă (conform 
căreia cele două metode produc aceleași valori).

 ♦ Pentru a doua întrebare obținem următoarele valori 

W+ și P:
 » Jiu: W+ = 5434.5, P = 8.758e-10
 » Siret: W+ = 2065, P = 5.347e-11

Valoarea P este cu mult mai mică decât nivelul de 
semnificație ales de 0.05, deci se poate respinge 
ipoteza nulă (cele două metode produc aceleași valori). 
În concluzie se poate accepta ipoteza alternativă că 
evaluarea cu harta produce valori mai mici în mod 
sistematic decât metoda aplicată în teren.
Ulterior s-a formulat o a treia întrebare cu următoarele 
ipoteze:
 » H0: nu există nici o diferență sistematică între 

rezultatele obținute prin cele două metode pentru Jiu 
și pentru Siret;
HA: Diferențele obținute între cele două metode 
pentru Jiu și Siret nu provin din aceeași populație.

Pentru a testa ipoteza 3 s-a folosit testul non-parametric 
Wilcoxon Rank Sum. Acest test se folosește în cazul a 
două eșantioane independente în cazul în care testul t 
nu poate fi aplicat (distribuție non-normală a populației 
din care provin eșantioanele, seturi de date ordinale). 
Acest test indică probabilitatea asociată (adică valoarea 
P) de a obține statistica eșantionară W (Wilcoxon 
Rank Sum Statistic) obținuți în cazul în care H0 este 
adevărată. Pentru calcul s-a folosit funcția wilcox.test 
(setând argumentul paired=FALSE) din librăria MASS a 
pachetului statistic R (Venables and Ripley 2002).

 ♦ Pentru a treia întrebare a studiului s-au obținut 
următoarele valori: W = 96884 și P = 0.06383.

Valoarea P este mai mare decât nivelul de semnificație 
ales de 0.05, deci nu avem indicii pentru a respinge 
ipoteza nulă (care susține că diferențele înregistrate 
între metode pentru Jiu și pentru Siret provin din aceeași 

”populație”).

4. Discuții și concluzii
Ca urmare a extinderii naturale a arealului speciei și 
creșterii anuale a numărului de conflicte înregistrate 
pe râurile Olt, Mureș și Ialomița, în scopul menținerii/ 
îmbunătățirii stării de conservare a speciei, a fost 
necesară identificarea unor zone care sunt favorabile 
relocării familiilor de castori din zonele în care generează 
conflicte. Aceste acțiuni este ideal să se realizeze către 
teritorii nepopulate, care odinioară făceau parte din 
arealul speciei.
Pentru evaluarea habitatelor în scopul determinării 
favorabilității pentru specia Castor fiber este necesară 
o metodă modernă, întrucât inventarierea integrală 
presupune un volum de muncă impresionant, care 
depășește capacitatea oricărui colectiv de experți și nu 
este justificat efortul uman și material, în condițiile în 
care se dorește respectarea principiului eficienței socio-
economice.
În acest sens s-a testat o metodă care are la bază utilizarea 
imaginilor satelitare, în paralel cu metoda clasică de 
evaluare în teren. Compararea statistică a rezultatelor 
obținute prin aceste două metode a evidențiat diferențe 
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semnificative pentru un nivel de semnificație de 0.05, 
ceea ce ne conduce la concluzia că cele două metode 
conduc la rezultate diferite. Pe baza analizei statistice 
s-a evidențiat faptul că evaluarea cursurilor de apă pe 
imaginile satelitare produce în mod sistematic valori 
mai mici decât metoda de evaluare în teren.
Pentru cele două sectoare de râu, care au fost cuprinse 
în studiul comparativ, distribuția pe clase a habitatelor a 
fost următoarea:
 » râul Jiu: 39,3% habitate optime, 31,3% satisfăcătoare, 

29,4% nefavorabile,
 » sectorul inferior al râului Siret: 36,3% habitate optime, 

30,8% satisfăcătoare, 32,9% nefavorabile.
Pe aceste două cursuri de râu peste 2/3 din habitate sunt 
favorabile populării cu castori, iar populațiile vor putea 
atinge densități optime și suboptime.
Comparând rezultatele obținute prin cele două metode 
se poate observa că aproximativ 50% din sectoarele 
parcurse au fost evaluate similar (48% pentru Siret și 
64% în cazul râului Jiu). Erorile sunt în mare parte de o 
clasă de bonitate (50,7% pentru Siret și 32,7 pentru Jiu).
În acest context, utilizarea imaginilor satelitare poate 
reprezenta o opțiune pentru evaluarea mai rapidă 
a habitatelor favorabile pentru castor. Cu toate că 
rezultatele obținute sunt semnificativ diferite, având în 
vedere eroarea sistematică de subevaluare a habitatelor 
prin metoda testată, ele ar putea fi luate în considerare, 
în cadrul unor acțiuni de recolonizare, dacă s-ar aplica 
un eșantionaj de calibrare, în puncte, pentru sectoarele 
satisfăcătoare și optime, care ar elimina mare parte din 
erorile existente. Peste 82% din sectoarele nefavorabile 
au fost corect evaluate pe baza imaginilor satelitare și ar 
putea fi eliminate din eșantionaj, ceea ce ar reprezenta 

circa 30% din totalul habitatelor.
Metoda poate fi utilizată ca metodă preliminară de analiză 
prin care să se realizeze o selecție primară a habitatelor 
favorabile pentru recolonizarea castorului eurasiatic, 
având avantajul de a fi rapidă și puțin costisitoare.
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Abstract
Testing a quick method to evaluate favorable habitats for Eurasian beaver (Castor fiber L.)
The Eurasian beaver is on the list of strictly protected species and is considered a key species for riparian habitats, 
due to its extraordinary ability to change the environment it inhabits. The assessment of favorable habitats for 
Castor fiber is necessary on the one hand when it comes to determining the preservation status of the species, and 
on the other hand when it comes to identifying new territories that can be recolonized, to reduce the number of 
man-beaver conflict situations, which in the last decade has become more and more predominant.
The present study aimed to test an alternative method of rating potential habitats, based on the analysis of 
satellite images provided by the Google Earth platform. Thus, two sectors of the Jiu and Siret rivers, with a length 
of 272.2, respectively 168.3 km, were evaluated using both methods (the classical one and the one based on 
satellite images).
The results showed that the new method is significantly less precise than the one based on physically investigating 
the habitats, systematically generating errors of underestimating the habitats. Similar data were obtained for 
68% of the sector on the Jiu River and 48% for the Siret River.
Despite the shortcomings of the new method, it can be used in the preliminary assessment of habitats, and 
the accuracy can be improved by applying a sampling scheme for optimal and satisfactory habitats. The areas 
assessed as unfavorable do not require reassessment, for this class the accuracy of identification being over 80%.
Keywords: Castor fiber, habitat assessment, habitat suitability, beaver management
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1. Introducere
Cerbul (Cervus elaphus L.) este, poate, cea mai larg răspândită 
și diversificată specie a familiei Cervidae, fiind un simbol 
în cultura europeană, împodobind blazoane, monumente, 
generând legende, prezent în poezie și cântece; se 
construiesc castele în cinstea sa unde se etalează trofeele, 
iar de-a lungul istoriei, vânătoarea și managementul 
acestui animal generează pasiuni transcedentale și motive 
în declanșarea unor războaie țărănești cu repercusiuni de 
o cruzime fără precedent (Geist 1998).
Este o specie de vânat foarte importantă în condițiile 
ecologice din România, atât prin aria sa de răspândire, 
cât și prin ponderea în realizarea planului de carne de 
vânat. Produsul principal al activității de vânătoare îl 
reprezintă trofeul prin coarne și canini, carnea fiind un 
produs secundar (Cotta et al. 2001). Trofeele, chiar și cele 
mici, au valoare sentimentală pentru vânător, putând 
fi folosite și ca material didactic în școli și instructaje, 
având un rol important în procesul de învățare în ceea 
ce privește selecția artificială (Cotta et al. 2001).

Importanța metodologiilor de evaluare
Odată cu evoluția activităților cinegetice și a tradițiilor 
vânătorești în aprecierea trofeelor, stabilirea unor formule 
de evaluare, bazate pe o metodologie clară și obiectivă, a 
devenit necesară în vederea stabilirii unui punctaj urmat 
de o ierarhizare. În urma considerentelor enunțate de 
specialiști apar trofee denumite convenționale, în care 
măsurarea elementelor morfometrice ale trofeului 
capătă o valoare definită matematic și, ca urmare, se pot 
formula precizări asupra unor caracteristici particulare. 
Spre deosebire de această abordare privind trofeul 
convențional, Șelaru (2000) precizează existența și a 
unor trofee neconvenționale, mult mai multe ca număr 
și variate ca formă, nefăcând obiectul aprecierilor 
premiabile. Cotta et al. (2001) consideră că o specie 

de vânat viguroasă, cu o stare de întreținere bună, va 
da trofee de calitate d.p.d.v. al mărimii și simetriei; 
trofeul exprimând astfel calitatea vânatului, devenind 
intrinsec pentru vânător un deziderat în exprimarea 
valorii vânatului și implicit a fondului cinegetic. În mod 
obișnuit, cu ocazia manifestărilor din cadrul expozițiilor 
de vânătoare, evaluarea trofeelor oglindește valoarea 
și calitatea vânatului din diferitele țări și regiuni. Prin 
activitatea de evaluare a trofeelor, concretizată în timp 
prin expoziții de vânătoare, se pot genera deducții 
obiective în ceea ce privește progresul sau regresul 
speciilor, în anumite locuri geografice, devenind astfel 
un îndreptar de mare folos pentru stabilirea acțiunii de 
protecție și celei de extracție a vânatului (Pop 1982). Ca 
urmare a activităților de management, prin administrare 
de hrană, favorizarea și reglarea densității și calității 
prin selecție activă, rezultă trofee de valoare, având 
conotații atât din prisma bunei gospodăriri a terenului, 
cât și a vânatului (Neacșu et al. 1982). Utilitatea practică 
și semnificativă din punctul de vedere al calității 
trofeelor este reprezentată de corelația dintre valoarea 
genetică (genofondul), condițiile staționale și rezultatul 
activităților de management al speciilor.

Scurt istoric privind evoluția metodologiilor de 
evaluare
Aparent o chestiune tradițională și care ține de estetică, 
evaluarea trofeelor prin determinarea unui punctaj 
precis a produs în timp atât efecte particulare acestei 
activități precum expoziții naționale și internaționale, 
clasamente etc., cât și efecte cu implicații economice. 
Prin intermediului categoriilor de punctaj sau parametri 
măsurabili (greutate) se realizează tarifarea în activitatea 
de vânătoare, dar și evaluarea în teren de către personalul 
de specialitate. La nivel internațional există o serie de 
metodologii de evaluare care exprimă diferitele puncte 
de vedere ale specialiștilor privind morfologia trofeelor.

Metodologia Rowland Ward
La sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1892, a fost publicată 
prima lucrare despre trofeele de vânat în Anglia, "Horn 
Measurements and Weights of the Great Game of the 
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World" de către Rowland Ward (naturalist și taxidermist, 
1848–1912). Începând cu cea de a doua ediție din 1896, 
numele a fost schimbat în "Records of Big Game" și 
păstrat, ajungând în ziua de astăzi la ediția 30, în anul 
2023 fiind anunțată apariția ediției 31. Inițial trofeele 
erau aduse în Londra pentru evaluare, urmând ca 
până la finalul anului 1930, să funcționeze o rețea de 
evaluatori în vederea măsurării trofeelor la nivel mondial. 
Instrucțiunile pentru efectuarea măsurătorilor au fost 
simple, limitându-se la lungime, mărimea deschiderii și 
circumferința celor mai lungi coarne sau colți, precum 
și lungimea blănurilor pentru animalele de pradă mari. 
Metodologia actuală de evaluare a trofeelor de vânat se 
regăsește sub cea mai recentă formă în "Rowland Ward’s 
Measuring Handbook - 2020".

Metodologia C.I.C. - Consiliul Internațional al 
Vânătorii și Conservării Faunei Sălbatice
În 1910, în legătură cu prima expoziție internațională 
de vânătoare din Viena, s-au început lucrările pentru 
prima dată la o formulă uniformă de măsurare și 
evaluare, ai cărei diferiți factori primesc reconsiderări 
și în prezent. Clasificarea prin comparație a calității 
trofeelor necesită criterii cât mai obiective de apreciere. 
În parcursul identificării acestor criterii se pot deosebi 
o serie de etape. În primele trei decenii ale secolului 
nostru, cu ocazia organizării de expoziții, premiile 
erau acordate de comisii care apreciau vizual valoarea 
trofeelor funcție de frumusețe și mărime, clasificându-
le în bune, mijlocii și mediocre (Cotta et al. 2001). Pentru 
evitarea subiectivismului și în direcția dezvoltării unor 
criterii obiective, elaborarea unor formule de evaluare a 
trofeelor cu instrucțiuni clare a fost unul din obiectivele 
prioritare al înființării Consiliului Internațional de 
vânătoare (C.I.C.), având loc la Berlin în 5 februarie 
1930, cu utilizarea rezultatelor obținute la expoziția din 
Leipzig 1930. Îmbunătățirea acestor formule au fost 
realizate la Varșovia 1934, Praga în mai 1937 și la Berlin 
în noiembrie 1937, cu ocazia expoziției internaționale 
de vânătoare. Hotărârile prin care formulele de la Berlin 
au fost confirmate cu mici modificări au fost adoptate și 
în cadrul adunării generale a Consiliului Internațional 
de vânătoare (C.I.C.) din noiembrie 1952 la Madrid 
cu aplicabilitate pentru toate speciile tipice europene 
și africane. O serie de modificări au fost aprobate la 
Düsseldorf în 1954 și Copenhaga în 1955. Un sistem 
internațional îmbunătățit a fost finalizat cu ocazia 
celei de a V-a Expoziții Internaționale de vânătoare 
în Budapesta 1971. Cu toate acestea abia în noiembrie 
1977 au fost unificate celelalte problematici, obiecții și 
sugestii într-un sistem unificat (International Council 
for Game and Wildlife Conservation, 2012). În prezent, 
metodologia C.I.C. este recunoscută în peste 50 de țări la 
nivel mondial și finalizată printr-un manual actualizat al 
Comisiei de Evaluare a Trofeelor (TEB) la a 61-a adunare 
generala din Milano, Italia, aprilie 2014, publicat în 
noiembrie 2014. Metodologia actuală de evaluare a 
trofeelor de vânat se regăsește sub cea mai recentă formă 
în "CIC Handbook for the Evaluation and Measurement 
of Hunting Trophies - 2019" (CIC, 2019).

Metodologia Boone and Crocket Club
În anul 1932, în S.U.A. a fost produsă prima ediție a cărții 

„Records of North American Big Game”. Lucrarea a 
acoperit relativ puține exemplare și le-a enumerat după 
un criteriu simplu de lungime și deschidere a coarnelor 
sau a craniilor. O comisie a „Boone and Crocket Club” 
(fondat în 1887) a folosit-o ca bază și a dezvoltat un 
sistem matematic exact, în anul 1949, care a fost publicat 
în 1952 și rămâne neschimbat și valabil pentru trofeele 
din America de Nord până în prezent (B&C, 2021). 
Sistemul Boone and Crocket a fost recunoscut și adoptat 
pentru multe noi metodologii de evaluare din sistemul 
C.I.C (International Council for Game and Wildlife 
Conservation, 2012).
De menționat este faptul că există o recunoaștere 
reciprocă a sistemelor de măsurare a trofeelor între 
Rowland Ward, C.I.C. și Boone & Crockett.

Metodologia Safari Club International
Sistemul de măsurare Safari Club International a 
fost dezvoltat, inițial, de fondatorul și președintele 
SCI, C.J. McElroy, în anul 1977, pentru informare în 
publicația "SCI Record Book of Big Game Animals" și 
diferitele programe de premiere. Deși au existat o 
serie de modificări, sistemul de măsurare și punctare 
rămâne consecvent și universal pentru toate speciile de 
vânat similare, din toate părțile lumii. Forma actuală a 
metodologiei se regăsește în "SCI - Official Measurer’s 
Manual handbook - 2019" (SCI, 2019).

Metodologia națională de evaluare a trofeelor de 
vânat
În prezent, metodologia națională de evaluare este 
reglementată prin Ordinul nr. 418 din 2 iunie 2005 - 
pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor 
de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului 
Internațional de Vânătoare și Conservării Faunei 
Sălbatice (C.I.C.), emis de Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 548 din 28 iunie 2005 (Ordin nr. 418/2005). 
Ulterior emiterii acestui ordin, o actualizare cu cele 
mai recente ajustări ale metodologiei C.I.C. nu a fost 
realizată.

Evaluarea trofeelor de cerb comun
Pentru cerbul comun (Cervus elaphus), prima formulă de 
evaluare a trofeului a fost realizată și descrisă de către 
Herbert Nadler, directorul Grădinii Zoologice și Botanice 
din Budapesta, zoolog și jurnalist de vânătoare la 1925, 
urmată de formula Carpatină (International Council 
for Game and Wildlife Conservation, 2012). Ambele 
metode au fost utilizate la prima expoziție de vânătoare 
organizate în România la București, mai-iunie 1935. Atât 
metoda Nadler cât și metoda Carpatină nu au mai fost 
utilizate odată cu dezvoltarea metodei C.I.C. Alături de 
metodologiile de evaluare pentru cerb Rowland Ward 
și SCI, consemnăm și existența sistemului Douglas 
Score (DS). Sistemul de punctare a fost elaborat de 
Norman Douglas în 1949 și adoptat ca metoda oficială 
de evaluare de către asociația New Zealand Deerstalkers 
Association Incorporated în 1958. Forma publicată finală 
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a metodologiei DS a apărut în anul 1959. Metodologia DS 
favorizează simetria și are o utilizare specifică în Noua 
Zeelandă, Australia și Papua Noua Guinee (NZDAI, 2012).

2. Material și metodă de lucru
Prezenta lucrare analizează componența și 
particularitățile parametrilor în vederea realizării 
punctajului pentru metodele de evaluare C.I.C. și 
Rowland Ward/SCI și completări privind elementele 
metodelor Nadler și Carpatină ca și punct comun de 
plecare, la trofeul de cerb comun (Cervus elaphus). 
Întrucât referințe mai detaliate cu privire la metoda 
Carpatină respectiv înființare și instrucțiunile în 
aplicare au fost problematice, lucrarea analizează strict 
componența acesteia, pe baza informațiilor existente în 
literatura identificată.
Elementele componente ale trofeului de cerb comun și 
importanța acestora exprimate parametric
În vederea realizării punctajului la trofeul de cerb comun 
se recunosc ca fiind relevante următoarele elemente 
componente:
 » prăjini (lungime, deschidere, circumferință);
 » raze/terminații (raza ochiului – lungime, raza de 

gheață – prezență și lungime, raza de mijloc – lungime, 
coroană/cupă – număr raze și lungimi, număr total 
raze – prezență și lungimi);

 » rozete (circumferință);
 » trofeul întreg sau cu parte din craniu tăiat (greutate);
 » elemente apreciabile (culoare, perlaj, vârfurile 

terminațiilor, simetrie).
Clasificarea elementelor componente ale fișei de 
evaluare cu particularități pentru fiecare metodologie 
cuprinde 3 mari categorii:
 » parametri măsurabili (lungimi, și greutate);
 » parametri apreciabili, sub formă de adaosuri (culoare, 

perlaj, condiția vârfurilor razelor);
O categorie separată este reprezentată de penalizările 
aduse trofeului, cu același caracter apreciabil, respectiv 
iregularități, asimetrie.
Obținerea punctajului final rezultă din cumulul valorilor 
obținute pentru fiecare parametru pe categorii, din care 
se scade unde este cazul, valoarea penalizărilor.

3. Rezultate obținute
Aplicarea formulelor de evaluare pentru fiecare 
element component al trofeului de cerb comun se 
realizează în baza instrucțiunilor prevăzute în manualul 
fiecărei metodologii. Deși unitățile de măsură diferă: 
sistemul anglo-american (imperial) pentru evaluarea 
Rowland Ward și SCI, sistemul metric pentru C.I.C., 
metodologiile acceptă conversia, în mod reciproc. 
Întrucât formula Nadler și Carpatină nu mai prezintă 
utilizare actuală, particularitățile privind instrucțiunile 
de evaluare rămân foarte limitate, aceste metodologii 
devenind problematice sau chiar irelevante pentru orice 
abordare ulterioară mai complexă. Un posibil avantaj al 
metodologiei SCI spre deosebire de Rowland Ward este 

acela că modalitatea prin care este organizată fișa de 
evaluare (diferențierea razelor tipice/atipice), poate oferi 
informații cu privire la o posibilă clasificare ulterioară 
mai amănunțită a trofeelor respectiv pe categorii tipice-
atipice.

Realizarea măsurătorilor și aprecierilor
Pentru elementele măsurabile se utilizează ruleta 
metrică, în centimetri cu precizie de 0,1mm, greutatea 
fiind determinată prin cântărire cu precizie de 0.01kg. 
Conversia valorilor din sistemul imperial în sistemul 
metric se realizează prin înmulțirea cu 2.54, respectiv 
prin împărțirea la 2.54 pentru conversia inversă, cu 
precizarea că valoarea rezultată din numărătoarea 
razelor rămâne constantă (C.I.C. Handbook for the 
Evaluation and Measurement of Hunting Trophies, 2019).
Repetarea măsurătorilor de către diferiți evaluatori 
ai acestor parametrii nu pot rezulta diferențe mari ale 
valorilor și astfel ale punctajului final.
În cazul parametrilor apreciabili, metodologia C.I.C. a 
evoluat și s-a perfecționat în timp, oferind în prezent 
scări de valori bine exemplificate fotografic, aparenta 
subiectivitate în apreciere fiind astfel foarte limitată. 
Putem afirma astfel, faptul că punctajul evaluat este 
cât se poate de obiectiv din punctul de vedere al 
efectuării măsurătorilor, metodologia precizând faptul 
că după omologare, nu mai este necesar ca trofeele să 
fie remăsurate (CIC Handbook for the Evaluation and 
Measurement of Hunting Trophies, 2019).
Metodologia Rowland Ward și SCI, în cea mai mare 
măsură foarte similare, pentru evaluarea trofeelor 
de cerb comun cuprinde doar parametrii măsurabili, 
respectiv lungimi. Greutatea nu se ia în considerare 
la calcularea punctajului decât ca și informație 
suplimentară (Tabelul 2).
În timp ce metodologia C.I.C. și Nadler iau în considerare 
toate categoriile de parametri, metoda carpatină nu 
conține penalizări (Tabelul 1, 3). Calculul punctajului 
final se compune din însumarea tuturor valorilor, 
scăzând penalizările. Doar metodologia C.I.C., Nadler și 
Carpatină folosesc coeficienți.

Particularități în măsurare, determinarea 
elementelor măsurabile, coeficienți și calcul 
punctaj funcție de metodologie
Prima diferențiere în măsurarea trofeelor este 
reprezentată de sistemul în care se efectuează 
măsurătoarea: anglo-american pentru metoda SCI și 
Rowland Ward, metric pentru C.I.C. Conversia este 
acceptată din partea SCI și Rowland Ward, inclusiv la 
nivel de barem al punctajului pentru recunoașterea 
în registrele specifice ale publicațiilor – la punctaje și 
recunoașteri.
Modalitatea practică de măsurare și determinare a 
parametrilor măsurabili se realizează cu anumite 
particularități funcție de metoda aplicată.
Măsurarea și determinarea razelor (terminațiilor)
 » Determinarea razelor: metoda C.I.C. recunoaște ca 

fiind rază valabilă orice proeminență cu înălțimea 
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minimă de 2,5 cm și a cărei înălțime este mai 
mare decât baza acesteia; datorită conversiei între 
sistemele imperial-metric, metoda SCI și Rowland 
Ward recunosc aceleași criterii cu particularitatea că 
lungimea razei trebuie să aibă minim 1 inch (≈ 2,5 cm).

 » Lungimea razei ochiului, de gheață și de mijloc: 
din categoria razelor tipice, pentru lungimea razei 
ochiului, metodologia C.I.C. indică locația măsurătorii 
ca fiind realizată pe partea inferioară razei, de la 
marginea superioară a rozetei până la vârf. În cazul 
în care raza ochiului are un punct de plecare mai înalt, 
se aplică metoda bisecției ughiului și se măsoară pe 
partea inferioară, la fel ca în cazul razei de mijloc. 
Raza de mijloc se măsoară pe partea inferioară, prin 
metoda bisecției ughiului respectiv din punctul care 
se formează prin înjumătățirea unghiului dintre axa 
razei și prăjină, până la vârf. Metodologia C.I.C. face 
precizarea că este posibilă măsurătoarea cu punctul 
de plecare în partea superioară razei, dacă aceasta 
este mai avantajoasă. Raza de gheață se măsoară pe 
partea inferioară, de la intersecția dintre linia de bază 
pe care o formează prăjina și raza, până la vârf.

Cu excepția razei ochiului care poate fi măsurată conform 
metodei C.I.C., Metodologia Rowland Ward indică modul 
de măsurare al tuturor razelor pe partea cea mai lungă 
a razei, în majoritatea cazurilor pe exterior (în cazul în 
care raza se curbează în direcția opusă, măsurătoarea se 
face pe interior), de la intersecția dintre linia de bază pe 
care o formează prăjina și raza, până la vârf.
Metodologia SCI descrie modalitatea de măsurare a 
razelor tipice (raza ochiului, de gheață, de mijloc) ca 
fiind realizată în majoritatea cazurilor pe exterior, de 
la intersecția dintre linia de bază pe care o formează 
prăjina și raza, până la vârf, prioritară fiind lungimea 
cea mai mare. Și în cadrul acestei metodologii razele 
care se curbează spre exterior pot fi măsurate pe partea 
superioară, dacă prin aceasta rezultă o valoare mai mare. 
Excepție la măsurare poate face raza ochiului care se va 
măsura pe cea mai lungă suprafață a ei care are ca și 
punct de plecare partea exterioară.
În cazul razelor rupte, toate metodologiile precizează 
posibilitatea măsurătorii acestora dacă aceasta este 
posibilă și, după caz, recunoașterea acestora în vederea 
stabilirii numărului total al terminațiilor.
Spre deosebire de C.I.C., metoda Rowland Ward și SCI 
măsoară și lungimea razelor secundare, atât cu baza 
reprezentată de prăjină cât și adiționalele razelor tipice, 
din jumătatea inferioară a prăjinii.
Dintre razele tipice, metoda Nadler măsoară doar raza 
ochiului.
Măsurarea coroanei (cupei)
Coroana este formată din totalitatea razelor situate în 
partea superioară razei de mijloc, respectiv jumătatea 
superioară a prăjinii, cu respectarea principiului 
general de determinare al razelor valabile. Pentru toate 
metodologiile analizate, razele aferente coroanei se 
măsoară de la intersecția dintre linia de bază pe care 
o formează prăjina (sau raza de bază) și raza, până 

la vârf. Metodologia Rowland Ward și SCI urmăresc 
ordinea de măsurare reprezentată prin prăjină, rază 
de bază, rază adițională, în timp ce metodologia C.I.C. 
oferă posibilitatea combinată a ordinii măsurătorilor, 
favorizând încadrarea în categoria mai avantajoasă a 
lungimilor rezultate. Diferența majoră între metodologii 
constă în faptul că C.I.C. urmărește măsurarea tuturor 
razelor din coroană, Rowland Ward și SCI excluzând 
măsurarea razei identificate ca fiind terminația prăjinii.
Măsurarea greutății
Pentru greutate (kg), metodologia C.I.C. impune ca 
momentul realizării cântăririi să fie la cel puțin 30 de zile 
de la recoltare, când uscarea naturală este, în principiu, 
finalizată.

Coeficienți și calcul punctaj
Punctajul rezultat pentru fiecare parametru în funcție de 
metoda de calcul și coeficienți se împarte în 2 categorii:
 » punctaj variabil; funcție de parametrul măsurat, care 

indiferent de coeficient și metoda de calcul (media 
X 0,5/0,25, suma valorilor stânga-dreapta, valoarea 
măsurată x 2 etc., Tab. 1) este direct proporțional cu 
mărimea valorii măsurate;

 » punctaj limitat; indiferent dacă parametrul este 
măsurat, calculat sau apreciat, se încadrează într-un 
interval fix (0-3, 0-2, 0-10 etc. Tab. 1).

Diferența principală dintre metodele de evaluare în 
realizarea punctajului este reprezentată de importanța 
acordată fiecărui parametru, prin coeficienți și metodă 
de calcul.
Metoda Rowland Ward și SCI însumează valorile 
cumulate de fiecare element, indiferent dacă acesta este 
reprezentat de lungimi sau circumferințe.
Metoda C.I.C. avantajează anumiți parametri măsurabili; 
cu valoare aproximativă, procentajul parametrilor din 
punctajul final apreciat de Bán (1986) se încadrează în 
următoarele intervale:
 » 20 - 25% lungimea prăjinilor;
 » 15-16% circumferința inferioară a prăjinii;
 » 14-15% circumferința superioară a prăjinii;
 » 8 - 12 % greutatea;
 » 8-12% coroana;
 » 10% circumferința rozetelor;
 » 6% raza de mijloc;
 » 5% raza ochiului;
 » 1% raza de gheață;
 » 1% deschiderea.

Astfel, ordinea parametrilor promovați de metoda 
C.I.C. este: lungimea prăjinii; circumferința (rozetei 
și a prăjinilor); greutatea și numărul total al razelor; 
coroana, lungimea razei ochiului și de mijloc; ceilalți 
parametri măsurabili și apreciabili. Este important 
de menționat faptul că elementele cu punctaj limitat, 
respectiv adaosurile și penalizările, nu pot depăși un 
anumit procent din punctajul total pentru trofeele mari 
(baremul de medaliere):



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

44

 » medalie bronz (170-189,99 puncte C.I.C.)
 » 10,59-9,47% din punctaj final pentru adaosuri;
 » 1,76-1,57 % din punctaj final pentru penalizări;

 » medalie argint (190 - 209.99 puncte C.I.C.)
 » 9,47-8,57% din punctajul final pentru adaosuri;
 » 1,57-1,42% din punctajul final pentru penalizări;

 » medalie aur (> 210 puncte C.I.C.)
 » < 8,57% din punctaj final pentru adaosuri;
 » < 1,42% din punctajul final pentru penalizări.

Metoda Carpatină, în ceea ce privește calculul 
punctajului pentru raze (cu excepția razei ochiului care 
are coeficientul de calcul 0,25), acordă un punctaj limitat, 
1-4 puncte funcție de categoria de încadrare a lungimii 
(Tab. 1).

Premiere - categorii punctaje
Calitatea trofeului este reprezentată prin numărul de 
puncte; cu cât mai multe puncte acumulate, cu atât 
fiind mai valoros trofeul. Această apreciere maximală 
a calității se concretizează prin mai multe forme. C.I.C. 
recunoaște valoarea trofeelor de peste o anumită 
limită de punctaj prin medaliere, conform intervalelor: 
medalie bronz (170 - 189.99 puncte C.I.C.); medalie 
argint (190 - 209.99 puncte C.I.C.); medalie aur (peste 
210 puncte C.I.C.); cel mai mare punctaj omologat 
deținând titlul de record mondial. Deși orice trofeu este 

măsurabil (cu proveniență atât din țarcuri de creștere 
cât și accidentală), premierea prin medaliere se acordă 
doar pentru trofeele recoltate în liber, omologate prin 
realizarea evaluării de către o comisie certificată.
Pentru Rowland Ward, principala recunoaștere este 
reprezentată de publicarea volumelor "Records 
of Big Game", cu apariție periodică la 4-5 ani. În 
vederea incrementării și publicării trofeelor în aceste 
volume, Rowland Ward stabilește punctaje minime de 
acceptare, realizate de evaluatori certificați, inclusiv 
cu recunoașterea metodologiei C.I.C.; punctajul minim 
pentru specia cerb (C. elaphus) fiind de 225 puncte C.I.C. 
O altă formă de recunoaștere este reprezentată și de 
plachete sau certificate, pentru trofeele prezente în 
cadrul publicațiilor dar și un certificat distinct pentru 
recordul mondial și primele 10 trofee din clasament.
Safari Club International deține cea mai diversă gamă 
de premiere, începând de la înregistrarea în SCI Record 
Book of Animals, premiere sub forma de panoplie 
simplă, cu medalion sau pentru primele 10/20 trofee din 
clasament și până la premii majore (top 3 sau primele 
7 pe zone geografice ale lumii), premii pentru metoda 
alternativă (tip de recoltare) și premii pentru vânătoarea 
în lume (Ibex of the world, Sheep of the world, Oxen 
of the world etc.). Toate formele de premiere au ca și 
referință înregistrările din publicațiile "Book of Animals" 
și se acordă doar membrilor din această organizație.

Tab. 1. Descrierea și calculul acordării punctajului funcție de parametri măsurabili pentru metodologia Nadler, Carpatină și C.I.C la 
trofeul de cerb comun (Cervus elaphus)

Nr. 
crt. Parametri măsurabili

Metodă - calcul/coeficient/punctaj
C.I.C. Nadler Carpatină

1 Lungimea prăjinii media lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) x 0,5 = Punctaj

media lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) x 0,5 = Punctaj

media lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) x 0,5 = Punctaj

2 Lungime raza ochiului media lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) x 0,25 = Punctaj

media lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) x 0,25 = Punctaj

media lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) x 0,25 = Punctaj

3 Lungime raza de mijloc media lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) x 0,25 = Punctaj . .

4 Circumferință rozete media circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) x 1 = Punctaj

media circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) x 1 = Punctaj

media circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1cm) x 1 = Punctaj

5 Circumferința prăjinii 1 suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) x 1 = Punctaj

suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) x 1 = Punctaj

suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1cm) x 1 = Punctaj

6 Circumferința prăjinii 2 suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) x 1 = Punctaj

suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) x 1 = Punctaj

suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1cm) x 1 = Punctaj

7 Număr raze suma totală nr. de raze = Punctaj suma totală nr. de raze = Punctaj
suma a 1-4 puncte pentru fiecare raza 

prezentă (>30 cm = 4; 20-30 cm = 3; 10-20 
cm = 2; 1-10 cm = 1) = Punctaj

8 Greutatea trofeului greutate (precizie 0,01 kg) - (0.7 kg/0,5 
kg) x 2 = Punctaj

greutate (precizie 0 01 kg) - (0,5 kg) x 2 = 
Punctaj .

9 Deschiderea interioară
lungime deschidere x 100/media lungimii 

prăjinilor = %; Punctaj = 0-3 (<60% = 0; 
60-69.9% = 1; 70-79.9% = 2; >80% = 3)

lungime deschidere x 100/media lungimii 
prăjinilor = %; Punctaj = 0-3 (<60% = 0; 

60-70% = 1; 70-80% = 2; >80% = 3)

lungime deschidere x 100/media lungimii 
prăjinilor = %; Punctaj = 0/1/4 (<80% = 0; 

80-90% = 1; >90% = 4)

10 Raza de gheață
funcție de prezență și lungime; Punctaj = 
0-2 (2,0-0,0 cm = 0/0,5; 10,1-15,.0 = 0,5/1; 

>15 = 1/2)
. .

11 Coroană funcție de nr. total raze din cupă și 
lungimi; Punctaj = 0-10 (precizie 0.5) . .

TOTAL Suma punctajelor cumulate (precizie 0,01)
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Tab. 2. Descrierea și calculul acordării punctajului funcție de 
parametri măsurabili pentru metodologia S.C.I. și Rowland Ward 

la trofeul de cerb comun (C. elaphus)

Nr. 
crt. Parametri măsurabili

Metodă – calcul / coeficienți
S.C.I. - Rowland W.

1 Lungimea prăjinii suma lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) = Punctaj

2 Lungime raza ochiului suma lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) = Punctaj

3 Lungime raza de gheață suma lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) = Punctaj

4 Lungime raza de mijloc suma lungimilor stânga-dreapta (precizie 
0,1 cm) = Punctaj

5 Circumferință rozete suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) = Punctaj

6 Circumferința prăjinii 1 suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) = Punctaj

7 Circumferința prăjinii 2 suma circumferințelor stânga-dreapta 
(precizie 0,1 cm) = Punctaj

8 Număr raze suma lungimilor tuturor razelor prezente 
stânga-dreapta (precizie 0,1 cm) = Punctaj

9 Deschidere lungimea deschiderii interioare = Punctaj
TOTAL suma punctajelor cumulate (precizie 0,01)

Tab. 3. Descrierea și calculul acordării punctajului funcție de 
parametrii apreciabili pentru metodologia S.C.I. și Rowland Ward 

la trofeul de cerb comun (C. elaphus)

Nr. 
crt.

Parametri 
apreciabili

Metodă - calcul/coeficienți
C.I.C. Nadler Carpatină

1 Culoare Punctaj = 0-2 
(precizie 0,5) Punctaj = 0/1/2 Punctaj = 0/1/2

2 Perlaj Punctaj = 0-2 
(precizie 0,5) Punctaj = 0/1/2 Punctaj = 0/1/2

3 Vârfurile 
terminațiilor

Punctaj = 0-2 
(precizie 0,5) Punctaj = 0/1 Punctaj = 0/1

4 Coroana . Punctaj = 
0/1/2/4

Punctaj = 
0/1/2/3/6

5 Deduceri Punctaj = 0-3 
(precizie 0,5) Punctaj = 1/2/3 .

Măsurători informative suplimentare
Fișele de evaluare C.I.C. și Rowland Ward, pe lângă 
informații cu privire la proveniența trofeului (recoltat, 
accidental, fond cinegetic, dată recoltare etc.), conțin o 
serie de elemente măsurabile care au caracter informativ 
suplimentar:
 » pentru metoda C.I.C; lungime și lățime maximă craniu, 

deschiderea maximă exterioară, vârstă (estimată/
determinată);

 » pentru metoda Rowland Ward; greutate, precizare cu 
privire la craniu – întreg/tăiat, punctaj C.I.C.

4. Concluzii, discuții
Formulele de evaluare pentru trofeul de cerb comun 
(Cervus elaphus) s-au concretizat în timp prin selectarea 
cât mai obiectivă a unor elemente măsurabile sau 
apreciabile. Ierarhizarea și organizarea acestora 
este determinată de perspectiva diferită a fiecărei 
metodologii cu privire la importanța acordată unor 
anumiți parametri. În formula de calcul a punctajului, 
recunoașterea și promovarea acestor parametri se 
impune prin aplicarea unor coeficienți.
Lucrarea prezintă perspectivele diferite prin prisma 

metodelor, ale componentelor trofeului cât și formula 
de transpunere a acestora în punctaj, atât din punct de 
vedere istoric cât și actual.
Prezentarea formulei Nadler și Carpatină oferă în 
acest sens informații cu privire la baza inițială în 
dezvoltarea metodei actuale C.I.C. Principalele limitări 
ale formulelor de evaluare pot fi interpretate punctual 
prin lipsa sau limitarea unor elemente măsurabile. 
Metoda Carpatină oferă un punctaj limitat pentru 
lungimile razelor de gheață și de mijloc (excepție raza 
ochiului) și nu prezintă adaosuri sau penalizări. Metoda 
Nadler nu măsoară raza de gheață și de mijloc iar pentru 
coroană, punctajul limitat se acordă prin apreciere nu 
prin măsurare. Întrucât formula Nadler și Carpatină nu 
mai prezintă utilizare actuală, particularitățile acestor 
metodologii devin problematice sau chiar irelevante 
pentru orice abordare ulterioară mai complexă. Cu 
utilitate informativă ca și perspectiva inițială, pentru 
orice analiza viitoare aplicată privind utilizarea 
formulelor de evaluare, se recomandă folosirea metodei 
C.I.C., aceasta fiind mai complexă și cu utilizare mult 
mai răspândită, atât din punct de vedere istoric cât și de 
actualitate.
Deși metoda C.I.C. este mult mai elaborată, o serie de 
măsurători lipsesc sau sunt limitate. Prezența oricărei 
alte raze atipice în jumătatea inferioară a prăjinii nu se 
consemnează prin măsurare și punctare (prin măsurare), 
devenind astfel aproape irelevante pentru punctajul 
final. În cazul unei raze rupte din jumătatea inferioară a 
prăjinii, media lungimilor dezavantajează punctajul final. 
Prin formula de calcul, se ajunge până la înjumătățirea 
valorii razelor existente, când corespondenta aferentă 
celeilalte prăjini este ruptă. Deși fenomen des întâlnit, în 
mod evident în cele mai multe cazuri raza ruptă ar fi avut 
o lungime mai mare sau mult mai mare decât ruptura 
prezentă. Prin reducerea până la jumătate a valorii 
corespondentei de pe cealaltă prăjină, face ca metoda de 
calcul să devină insuficientă în abordarea acestui aspect.
Calculul punctajului acordat coroanei este limitat. 
Aceste aspecte, deși tolerabile și suficiente pentru 
punctarea trofeelor situate până la nivelul baremului 
de medaliere, devin limitate și problematice în cazul 
ierarhizării trofeelor mai mari (peste 210 C.I.C). Practic, 
departajarea între trofeele care depășesc punctajul 
maxim al coroanei nu se poate determina pentru acești 
parametri măsurabili; departajarea finală (în punctaj) 
putând a fi realizată doar prin influența celorlalți 
parametri favorizați, cu punctaj variabil.
Față de metoda C.I.C., care are cea mai largă răspândire în 
utilizare la nivel european, metodele Rowland Ward și SCI 
pot oferi o altă perspectivă actuală de evaluare. Punctajul 
realizat prin metoda Rowland Ward și SCI se compune 
în totalitate din parametri măsurabili. În cadrul acestor 
metodologii se măsoară toate razele (și deschiderea 
maximă interioară) și circumferințele relevante (rozetă, 
prăjini) și se însumează valorile. Datorită acestui aspect 
general de calcul în abordarea elementelor componente 
ale trofeului, aceste metodologii nu fac diferența între 
un trofeu de cerb scurt în prăjini și cu un număr mare 
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de raze scurte față de un trofeu mai lung în prăjini și cu 
un număr redus de raze mai lungi.
O diferență semnificativă privind modul de măsurare a 
razelor din coroană este reprezentată de faptul că metoda 
Rowland Ward și SCI nu măsoară raza identificată ca 
fiind vârful prăjinii. În cazul metodei C.I.C., practic 
are loc o dublă măsurare a acestei raze; o dată ca parte 
din lungimea totală a prăjinii și încă o dată ca rază 
componentă a coroanei.
Avantajul în organizarea fișei SCI este că se consemnează 
prezența și ordonarea razelor atipice în jumătatea 
inferioară a prăjinii, conform metodologiei, începând 
din mai 2016 (SCI - Official Measurer’s Manual handbook, 
2019; Schwabland and Barnhart 2019). Recomandarea, în 
acest sens este de realizare a unui eșantion din ambele 
categorii și determinarea statistică a influențelor dintre 
acești parametri (lungimile razelor aflate în jumătatea 
inferioară a prăjinii) și posibilitatea clasificării trofeelor 
pe categorii, tipice și atipice.
Totodată, aceste informații pot fi utilizate ca suport 
pentru analize mai complexe atât în eventualitatea 
împărțirii pe categorii a trofeelor tipice și atipice, cât și ca 
date suplimentare cu privire la coroană ca și parametru 
distinct la metodologia C.I.C.
În cadrul fișei de evaluare există și o serie de elemente 
măsurabile și determinabile suplimentare, mai 
numeroase în cadrul metodologiei C.I.C.
Informațiile suplimentare prevăzute în fișa de evaluare 
C.I.C., alături de alte elemente măsurabile ale trofeului 
de cerb (diametrul cilindrilor frontali), pot oferi date 
importante cu privire la o analiză a corelațiilor dintre 
diferiți parametri. Toate aceste date actuale cât și 
istorice, alături de proveniența exactă a exemplarelor, 
pot duce la concluzii cu privire la tipologia exprimată 
prin conformația trofeului a unor populații de cerb pe 
zone geografice dar și referitoare la rezultatul activității 
de management.
Promovarea evaluării trofeelor ca indicator al calității 
are implicații economice. Selectarea punctajului ca și 
barem sau
Promovarea unei metode de evaluare a trofeelor 
coerente și unanim acceptate, prin aplicarea unor 
anumiți parametri are importate implicații economice 
prin realizarea tarifării în activitatea de vânătoare. 
Mai mult decât atât, o analiză amănunțită a condus la 
îmbunătățirea metodelor de evaluare directă în teren 
și implicit o modalitate facilă în aprecierea calității 
vânatului.
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Abstract
Considerations on the peculiarities and evolution of the evaluation formulas for the red deer trophy (Cervus 
elaphus L.)
The practical and significant utility from the quality of the trophies point of view of is represented by the 
interaction between the genetic value (genofund) and the stationary conditions correlated with the result of the 
species management activities. This paper analyzes the composition and particularities of the parameters in order 
to score for the evaluation methods C.I.C., Rowland Ward, SCI and additions on the elements of the Nadler and 
Carpathian methods as a common starting point for the red deer (Cervus elaphus L.) trophy. Ranking is determined 
by the different perspective of each methodology regarding the importance given to certain parameters.
The Nadler and Carpathian formula provides information on the initial basis in the development of the current 
C.I.C. method. With informative utility as the initial perspective, for any future applied analysis regarding the 
use of evaluation formulas, it is recommended to use the C.I.C. method, this being more complex and a much 
more widespread use, both from historical and current point of view. Compared to the C.I.C. method which 
has the largest use at European level, the Rowland Ward and SCI methods can offer another current evaluation 
perspective, the score achieved by these methods consists entirely of measurable parameters.
Keywords: red deer, antler, trophy evaluation
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1. Introducere
În ultimele decenii, cercetări ample au fost dedicate 
utilizării datelor de teledetecție pentru diverse aplicații 
în domeniul forestier, mai multe tipuri de senzori fiind 
astfel testați. La nivel global există o multitudine de date 
spațiale de teledetecție, variind de la imagini satelitare 
multispectrale optice sau în infraroșu (senzori pasivi 
de teledetecție) la date LiDAR sau RADAR (senzori de 
teledetecție activi).
Utilizarea datelor satelitare optice de înaltă și medie 
rezoluție la scară largă era până nu demult limitată 
de gama redusă de sateliți de observare a Pământului 
lansați pe orbită și de timpii de revizitare mari ai 
acestora. Aceste limitări au fost însă acoperite grație 
diversificării surselor de date satelitare precum și a 
creșterii disponibilității acestora.
Monitorizarea și cartarea pădurii precum și a schimbărilor 
care intervin în vegetația forestieră se poate realiza în 
prezent într-o manieră robustă, la scări locale, regionale 
sau globale cu o gamă largă de produse, cele mai populare 
date optice fiind imaginile provenite din misiunile 
Landsat și respectiv Sentinel 2. Sinergiile dintre aceste 
două programe spațiale au crescut frecvența achizițiilor 
unor produse compatibile geometric și radiometric și 
totodată utilizarea integrată a acestora face posibilă o 
observare globală a Pământului cu o frecvență de numai 
2-5 zile (Wulder et al. 2015). La acestea se adaugă senzorii 
optici comerciali cum sunt Ikonos, Quickbird, Worldview 
sau rețele de micro sateliți cum este cea controlată de 
corporația Planet (Dash & Ogutu 2016). Cu o astfel de flotă 
se pot genera produse de înaltă rezoluție spațială și cu o 
rezoluție temporală ridicată.
Studierea acoperirii cu pădure și clasificarea acesteia 

poate fi considerată o categorie distinctă de aplicație a 
teledetecției în monitorizarea pădurii. Acestea presupun 
generarea de măști pădure/non-pădure (în general cu 
ajutorul datelor RADAR), discriminarea între grupele 
principale de specii (foioase, rășinoase) (Eisfelder et al. 
2009, Nink et al. 2019) sau clasificarea la nivel de specie 
de arbori (Wessel et al. 2018, Immitzer et al. 2016).
Cercetări efectuate de Wulder et al. (2004) au demonstrat 
utilitatea imaginilor satelitare cu rezoluție spațială înaltă 
(<10 m) de a furniza informații necesare caracterizării 
ecosistemelor forestiere. De asemenea, White et 
al. 2016 susțin că imaginile pancromatice de foarte 
înaltă rezoluție spațială (<1 m) au fost folosite pentru 
identificarea speciilor dominante de arbori, pentru 
estimarea înălțimii medii a arboretului, suprafața de 
bază, gradul de închidere al coronamentului.
Szostak et al. (2017) au analizat posibilitatea utilizării 
imaginilor satelitare Sentinel 2 pentru detectarea 
automată a schimbării acoperirii terenului și a 
succesiunilor de vegetație nedorite, acuratețea totală 
obținută pentru clasificarea pe baza imaginilor satelitare 
Sentinel 2 fiind de 98%.
Bolyn et al. (2018) au cercetat potențialul imaginilor 
Sentinel 2 pentru realizarea unei hărți a pădurilor 
într-o regiune din Ardenii Belgieni și pentru separarea 
a 11 clase distincte de pădure. Pentru a ține cont de 
sezonalitatea vegetației, au fost utilizate imagini 
Sentinel 2 achiziționate la date diferite, iar ca metode au 
fost utilizate clasificarea supervizată la nivel de pixel și, 
respectiv, algoritmul Random Forest.
Patsalidis et al. (2019) și-au propus să examineze dacă 
imaginile satelitare Sentinel-2 și Landsat-8 pot oferi 
rezultate comparabile în ceea ce privește clasificarea 
terenurilor. Astfel, prin utilizarea algoritmului specific 
tehnicilor de învățare automată Random Forest s-au 
obținut rezultate cu un grad ridicat de acuratețe 
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(peste 90%) pentru ambele tipuri de imagini utilizate, 
comparativ cu cele obținute prin aplicarea unui algoritm 
clasic de clasificare supervizată (Maximum Likelihood 
Classification) (79% și 81% pentru senzorii Sentinel-2, 
respectiv Landast-8).
Recent, Puletti et al. (2018) prezintă, în cadrul unui studiu, 
potențialul de utilizare al imaginilor satelitare Sentinel 
2, pentru identificarea grupelor principale de specii 
forestiere (foioase, rășinoase). Utilizând trei imagini 
Sentinel 2, din perioade diferite (iarna, primăvara și 
vara), autorii au constatat faptul că prin combinarea 
benzilor spectrale din cele trei imagini și utilizarea 
acestora în bloc precum și prin introducerea unor 
benzi suplimentare reprezentând indici de vegetație, 
identificarea grupelor principale de specii forestiere a 
fost realizată cu acuratețe ridicată prin aplicarea unor 
tehnici specifice de clasificare.
În cadrul unor cercetări efectuate de Persson et al. 
(2018) a fost utilizat algoritmul de clasificare Random 
Forest pentru a clasifica speciile principale de arbori 
ex. Betula sp., Quercus robur, Larix × marschlinsii, Pinus 
sylvestris și Picea abies) dintr-o pădure din centrul 
Suediei. În acest sens autorii au utilizat patru imagini 
satelitare Sentinel 2 înregistrate pe parcursul anului 
2017 (în lunile aprilie, mai, iulie și octombrie) pentru 
a surprinde diferențele fenologice pe parcursul unui 
sezon de vegetație. Cel mai înalt nivel de acuratețe a 
clasificării (88,2%) pentru speciile de arbori vizate, a 
fost obținut utilizând în clasificare toate benzile din cele 
patru imagini Sentinel-2. Clasificarea a fost realizată și 
pe cele patru imagini separat, cel mai bun model fiind 
obținut pe baza imaginii din luna mai (80,5%), aspect 
explicat de autori prin faptul că în acea perioadă 
speciile de arbori se află în faze fenologice distincte 
ceea ce determină semnături spectrale diferite. Prin 

adăugarea succesivă în cadrul modelului a imaginilor 
din diferite luni, autorii au constatat îmbunătățirea 
graduală a clasificării, menționând totuși faptul că 
includerea imaginii înregistrată în luna iulie a adus doar 
îmbunătățiri nesemnificative clasificării.
La nivel național, cercetări privind utilizarea teledetecției 
cu senzor pasiv pentru evaluarea resurselor forestiere 
(e.g. detectarea suprafețelor afectate de diferiți factori 
biotici, respectiv abiotici, identificarea coroanelor 
individuale de arbori, identificarea grupelor principale 
de specii forestiere, determinarea structurii orizontale a 
arboretelor) confirmă interesul continuu manifestat de 
cercetarea silvică românească (Gancz et al. 2005, Gancz 
et al. 2010, Vorovencii & Iordache 2013, Vorovencii 2014, 
Gancz et al. 2014, Niță et al. 2018).
În acest context, obiectivele studiului au constat în 
testarea posibilităților de identificare automată a 
grupelor principale de specii (ex. rășinoase, foioase) prin 
utilizarea unei metode rapide de clasificare supervizată a 
imaginilor satelitare de înaltă rezoluție spațială Sentinel 
2, precum și evaluarea acurateței acestei clasificări.

2. Localizarea cercetărilor și 
materialul utilizat
Cercetările efectuate în cadrul acestui studiu sunt 
localizate în Baza Experimentală (B.E.) Caransebeș, 
Unitatea de Producție (U.P.) 6 Cuntu (Fig.1). Fiind 
administrate în totalitate de către Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) ,,Marin 
Drăcea”, pădurile din cadrul acestui U.P. sunt situate în 
4 etaje fitoclimatice, și anume FM3 (etajul montan de 
molidișuri), FM2 (etajul montan de amestecuri), FM1+ 
FD4 (etajul montan - premontan de făgete) și FD3 (deluros 
de gorunete, făgete și goruneto-făgete) (Cojoacă 2016).

 Fig. 1. Localizarea cercetărilor (U.P. 6 Cuntu, BE Caransebeș)
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Materialul utilizat pentru îndeplinirea obiectivelor din 
cadrul studiului constă în:
Imagini satelitare Sentinel 21 – misiune satelitară de 
observare a Pământului realizată de Agenția Spațială 
Europeană (ESA) ca parte componentă a programului 
Copernicus, care oferă gratuit observații terestre ca 
suport pentru servicii precum monitorizarea pădurilor, 
detectarea schimbărilor în acoperirea terenului, 
managementul la dezastre naturale. În cadrul misiuni 
satelitare Sentinel 2 au fost lansați doi sateliți identici, 
Sentinel-2A și Sentinel-2B, la diferență de doi ani: 2015 
(Sentinel-2A) și 2017 (Sentinel-2B), care oferă acoperire 
sistematică globală între latitudinile 56°Sud și 84°Nord. 
Imaginile sunt livrate în formatul JPEG2000, în sistemul 
de coordonate UTM/WGS84. Odată cu lansarea satelitului 
Sentinel-2B, rezoluția temporală a fost îmbunătățită (5 
zile comparativ cu inițial, 10 zile – la Ecuator). Satelitul 
Sentinel 2 este echipat cu un captor-senzor de colectare 
a imaginilor suprafeței terestre denumit MultiSpectral 
Instrument (MSI), de tip push-broom2 multispectral cu 
13 benzi spectrale ce înregistrează imagini de pe o 
bandă lată de 290 km sub satelit (stânga-dreapta față 
de nadir). Rezoluția spațială este diferită pentru cele 13 
benzi spectrale: 10 m pentru benzile 2,3,4 și 8 (vizibil și 
infraroșu apropiat - NIR), 20 m pentru benzile 5,6,7,8a,11 
și 12 (benzi în zona Red Edge și în domeniul spectrului 
infraroșu cu undă scurtă - SWIR) și 60 m pentru benzile 
1, 9, și 10 (benzi de corecție atmosferică) (Fig. 2).

Fig. 2. Caracteristica spectrală a vegetației și benzile spectrale ale 
senzorului MSI-Sentinel 2

Cu toate că rezoluția geometrică a imaginilor Sentinel 
2 este de maximum 10 m (benzile spectrale 2,3,4 și 8) 
ce le încadrează în clasa imaginilor satelitare de înaltă 
rezoluție spațială, combinația fals color (infraroșu color) 
(benzi spectrale 8,4,3) prezintă un contrast deosebit care 
permite utilizarea acestora în activități de monitorizare a 
vegetației în general, dar mai ales al vegetației forestiere.
Imaginile satelitare Sentinel 2, pe lângă faptul că 
sunt gratuite, au avantajul unei reveniri la intervale 
scurte, ceea ce permite urmărirea în timp quasi-real 

1 https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2/overview
2 senzor care înregistrează imagini ale suprafeței terestre linie cu linie cu ajutorul unei barete de detectori, perpendiculare pe 
direcția de zbor.

a schimbărilor în acoperirea terenului, cauzate de 
intervenția umană, succesiuni de vegetație, fenologie 
sau factori perturbatori.
În cadrul prezentului studiu au fost utilizate imagini 
furnizate de satelitul Sentinel-2A înregistrate la data 
de 16 octombrie 2018. Acestea au fost obținute prin 
intermediul geoportalului Earth Explorer (https://
earthexplorer.usgs.gov/), aplicație dezvoltată de 
Departamentul de Prospecțiuni Geologice a Statelor 
Unite (USGS). S-a optat pentru utilizarea unei imagini 
de toamnă datorită faptului că pe astfel de imagini 
este evidențiat extrem de bine contrastul între grupele 
principale de specii forestiere (foioase, rășinoase), 
datorită diferențelor fenologice care apar între acestea.
Imagini aeriene multispectrale de foarte înaltă 
rezoluție spațială (0,5 m), înregistrate cu ocazia ultimei 
campanii de aerofotografiere a teritoriului României, 
realizată de Agenția de Informații Geospațiale a Apărării 

„General de divizie Constantin Barozzi” (AIGA), cu o 
cameră performantă multispectrală, Leica ADS80. Prin 
încheierea unui protocol între Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin 
Drăcea” și Ministerul Apărării Naționale, imaginile au 
fost obținute pentru utilizare în scopuri de cercetare-
dezvoltare, pentru întreg teritoriul național, sub formă 
prelucrată (imagini mozaicate și furnizate sub forma 
unor cadre pătrate 10 x 10 km). Camera Leica ADS80 este 
un senzor multispectral cu patru benzi, trei în spectrul 
vizibil și una în infraroșu apropiat (Tab. 1), care face parte 
din noua generație de senzori pasivi aeropurtați, fiind de 
fapt un scanner de tip push-broom cu trei linii simultane 
de scanare. Împreună cu alte caracteristici tehnice, 
acest tip de senzor prezintă performanțe deosebite 
producând imagini de foarte bună calitate, foarte utile în 
studiul vegetației în general și al vegetației forestiere, în 
particular. Imaginile au fost furnizate în două variante: 
culori naturale, benzile spectrale 1,2 și 3 (albastru, verde, 
roșu) și infraroșu color (CIR) benzile 2,3 și 4 (albastru, 
verde, roșu), acestea din urmă fiind mult mai utile în 
studiul vegetației. Imaginile au fost reeșantionate la 
0,5m/pixel, deși rezoluția lor spațială originară este de 
0,3 m. Această rezoluție este utilă pentru recunoașterea 
formei coroanei arborilor, permițând separarea cel 
puțin în grupe de specii forestiere (rășinoase și foioase).

Tab. 1. Benzile spectrale ale senzorului Leica ADS80

Nr. Banda spectrală Lungime de undă λ (nm)
1 Albastru 420–492
2 Verde 533–587
3 Roșu 604–664
4 Infraroșu apropiat (NIR) 833–920

Zona de desfășurare a activităților din cadrul acestui 
studiu este delimitată de patru cadre: 29_43, 29_44,30_43 
și 30_44, obținute prin procesarea imaginilor înregistrate 
la date diferite: 22.07.2017 și respectiv, 17.08.2017.
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Baza de date geospațială (GIS) a U.P. 6 Cuntu, BE 
Caransebeș, a fost elaborată de către un colectiv 
specializat, din cadrul INCDS, cu prilejul realizării 
Amenajamentului silvic al BE Caransebeș în anul 2016.
Aplicațiile informatice utilizate sunt din categoria celor 
dedicate lucrului cu baze de date geospațiale, precum și 
prelucrării datelor de teledetecție satelitară (ArcGIS 10, 
SNAP 8.0.0).

3. Metoda de cercetare
Pentru stabilirea compoziției pe grupe principale de 
specii forestiere (rășinoase, foioase) a fost aplicată 
o metodă bazată pe clasificarea supervizată la nivel 
de pixel, a imaginilor satelitare Sentinel 2 și analiza 
geospațială a rezultatelor.
Într-o primă etapă imaginile satelitare Sentinel 2 au 
fost prelucrate primar. Astfel, acestea au fost corectate 
atmosferic prin intermediul algoritmului Sen2Cor 
integrat în aplicația informatică Sentinel Application 
Platform (SNAP) (Louis et al. 2016). Corecția atmosferică 
încearcă să compenseze împrăștierea și absorbția 
radiației de către componentele atmosferice, obținându-
se o estimare ameliorată a reflectanţei de suprafață. 
Imaginile corectate atmosferic redau reflectanța 
obiectelor ca și cum senzorul satelitului s-ar afla la baza 
atmosferei Pământului.
Ulterior, cu ajutorul unei funcții specifice (Composite 
bands) din cadrul aplicației informatice dedicată lucrului 
cu baze de date geospațiale ArcGIS 10 (www.esri.com), a 
fost creat un fișier imagine (fișier stack) care conţine toate 
imaginile aferente benzilor spectrale ce vor fi utilizate 
pentru atingerea obiectivelor studiului. Deoarece unele 
benzi spectrale (ex. banda 1, 9 şi respectiv, 10) nu sunt 
utile pentru studiul suprafeţei Pământului, acestea nu 
au fost incluse în fișierul imagine.
Pentru a putea fi suprapus cu datele geospaţiale pe care 
le utilizăm în România a fost necesară reproiectarea 
fișierului imagine obținut anterior în proiecţia 
cartografică Stereografic 1970 (Stereo ‘70), imaginile 
originare satelitare fiind furnizate georeferenţiat de către 
Agenția Spațială Europeană, în proiecţie cartografică 
UTM pe elipsoid WGS84. Această operaţiune s-a efectuat 
cu ajutorul unei funcții specifice din cadrul programului 
informatic ArcGIS 10. Suprapunerea corectă a datelor 
geospaţiale este esenţială pentru obţinerea unor rezultate 
corecte în urma efectuării analizelor geospaţiale.
De asemenea, în vederea aplicării algoritmului de 
clasificare supervizată a imaginii satelitare doar pe 
suprafețele acoperite de pădure din cadrul U.P. 6 Cuntu, 
s-a utilizat un strat care maschează zonele neacoperite 
de pădure. Aceasta a fost obținut prin prelucrarea 
stratului vectorial ce conține limitele amenajistice ale 
U.P. 6 Cuntu din baza de date GIS.
În cadrul acestui studiu a fost utilizată o metodă de 
clasificare supervizată la nivel de pixel a imaginii 
satelitare, iterativă, cu rol de îmbunătățire progresivă a 
rezultatului acestei clasificări. Clasificarea supervizată 
s-a realizat cu ajutorul algoritmului Maximum Likelihood 

Classification - MLC („asemănare maximă”) din cadrul 
aplicației informatice ArcGIS 10, algoritm care utilizează 
eșantioane alese de operator pentru a clasifica ceilalți 
pixeli din imagine pe baza „distanțelor” din hiperspațiu 
spectral (Vahalík & Klimánek 2013). Acesta este cel mai 
des utilizat algoritm de clasificare la nivel de pixel a datelor 
obținute prin teledetecție satelitară (Sun et al. 2013).
Pentru aplicarea algoritmului MLC au fost selectate 
eșantioane pentru grupele principale de specii 
forestiere (rășinoase și respectiv, foioase). În cazul 
distinct al zonelor unde rășinoasele și foioasele sunt 
intim amestecate, datorită rezoluție spațiale de 10 m a 
imaginii satelitare Sentinel 2 (infraroșu color), pixelii 
care se suprapun peste zonele respective au un semnal 
spectral diferit atât față de cei care conțin numai specii 
de foioase, cât și față de cei care conțin numai specii de 
rășinoase. Eșantioanele selectate în cazul acestor zone 
au fost atribuite aleatoriu uneia dintre cele două clase 
(rășinoase, foioase). Selectarea eșantioanelor aferente 
celor două clase utilizate pentru clasificarea imaginii 
satelitare cu ajutorul algoritmului MLC s-a efectuat cu 
mare atenție, folosindu-se pentru poziționarea acestora 
atât imaginea satelitară Sentinel 2, precum și imaginile 
aeriene multispectrale de foarte înaltă rezoluție spațială, 
infraroșu color (CIR)(Fig. 3).

Fig. 3. Selectarea eșantioanelor cu semnături spectrale 
caracteristice grupelor principale de specii forestiere (foioase, 
rășinoase) a) imagine Sentinel 2, înregistrată la data de 16 

octombrie 2018, combinația color - infraroșu color (CIR); b) 
imagine aeriană de foarte înaltă rezoluție spațială (0,5m) 

combinație color – CIR.

Acest aspect este util pentru evitarea introducerii în 
semnalul spectral al eșantioanelor a unor semnale 
spectrale străine de clasa respectivă, ceea ce ar putea 
conduce la un obținerea unui procent ridicat de clasificări 
eronate. Astfel, au fost înregistrate semnăturile spectrale 
pentru un număr ridicat de eșantioane aferente celor 
două grupe principale de specii forestiere (rășinoase, și 
respectiv foioase). Acestea au fost agregate și integrate 
într-un fișier specific, pentru a putea fi utilizate ulterior 
în cadrul clasificării propriu-zise.
Pentru determinarea acurateței clasificării supervizate s-a 
utilizat metoda punctelor aleatorii. Astfel, s-a considerat 
că un număr de minim de 50 de puncte pentru fiecare 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

52

clasă va fi suficient (Congalton 1991). Pentru a determina 
acuratețea clasificării supervizate a fost necesară 
transformarea imaginii raster obținută prin clasificare 
într-un strat de tip vector, care să conțină cele două clase 
aferente celor două grupe principale de specii forestiere. 
Prin aplicarea de procedee specifice analizei geospațiale, 
a fost generat câte un strat cu puncte aleatorii considerate 
ca puncte de control pentru fiecare dintre cele două clase. 
Straturile au fost preluate de operatori experimentați în 
fotointerpretare care au verificat pe imaginile aeriene 
multispectrale CIR de foarte înaltă rezoluție spațială 
dacă clasificarea a fost realizată corect, introducând 
litera „A” (adevărat) pentru clasificare corectă și „F” 
(fals) pentru clasificare incorectă. Verificarea a fost 
realizată prin utilizarea succesivă a selecției, mai întâi 
din stratul vector al clasificării și apoi prin selectarea 
pe baza poziției geospațiale a punctelor din stratul de 
control care sunt în interiorul limitei unei anumite clase. 
Totodată, această verificare s-a realizat ținându-se cont și 
de poziția punctului de control în interiorul unui pixel de 
10 x 10 m al imaginii satelitare Sentinel 2.
Etapele clasificării supervizate a imaginii satelitare 
se prezintă ca o abordare integrată a metodologiei de 
clasificare la nivel de pixel (Fig. 4).

Fig. 4. Etape de lucru – metoda de clasificare supervizată a imaginii 
satelitare Sentinel 2 (algoritmul MLC) pentru identificarea grupelor 

principale de specii forestiere (rășinoase, foioase)

Pentru determinarea compoziție pe grupe principale de 
specii, rezultată în urma clasificării supervizate pentru 
fiecare unitate amenajistică (u.a.) s-a utilizat o metodă 
de analiză geospațială. Astfel, prin utilizarea fișierului 
rezultat în urma clasificării supervizate MLC și a limitelor 
amenajistice din stratul vectorial al u.a., fiecare u.a. a 
fost împărțit în zone corespunzătoare celor două grupe 
principale de specii forestiere (rășinoase și respectiv, 
foioase). Rezultatele astfel obținute au fost comparate cu 

datele din amenajament privind compoziția, sintetizate 
în foioase (F) și rășinoase (R) prin însumarea proporției 
speciilor din grupele respective.
In urma procedurii au fost puse în evidență u.a. cu diferite 
diferențe între datele sintetizate din amenajament și cele 
rezultate din clasificarea supervizată. Acestea au fost 
încadrate în patru clase distincte (în trepte de 10%): (1) 
diferențe mai mari sau egale cu 50% (diferențe majore); 
(2) diferențe între 30 și 40% (diferențe semnificative); (3) 
diferențe între 10 și 20% (diferențe minore) și (4) fără 
diferențe. Unele u.a. unde au fost constatate diferențe 
de compoziție pe grupe principale de specii au fost 
verificate prin vectorizarea suprafețelor ocupate de 
rășinoase respectiv de foioase pe imaginile aeriene CIR 
de foarte înaltă rezoluție spațială.
Totodată, pentru verificarea cât mai obiectivă a rezultatelor 
s-a procedat la validarea in situ a rezultatelor referitoare 
la compozițiile arboretelor pe grupe principale de specii 
obținute în urma clasificării supervizate a imaginii 
satelitare Sentinel 2 s-a procedat la efectuarea de 
măsurători relascopice în cadrul a 5 arborete din cadrul 
U.P. 6 Cuntu pentru care s-au constatat diferențe între 
datele sintetizate din amenajament și cele rezultate din 
clasificarea supervizată: două arborete neexploatabile 
(68A și 89A), un arboret preexploatabil (42A), un arboret 
inclus în subunitatea de gospodărire ,,M” – păduri supuse 
regimului de conservare deosebită (36C) și respectiv, 
unul exploatabil în deceniul al II-lea (26A).
Numărul necesar de sondaje, pentru fiecare dintre cele 
cinci u.a. în care s-au efectuat măsurători relascopice a 
fost determinat prin procedee specifice (Giurgiu, 1972), 
pentru o probabilitate de acoperire (P) de 90% și o eroare 
limită admisă (∆) de 10 %. Astfel, pentru fiecare dintre 
cele cinci u.a. a fost realizată câte o rețea sistematică de 
sondaje. Acestea au fost transferate către un receptor 
GNSS de tip Trimble GEOXH în vederea identificării 
direct în teren a locației fiecărui sondaj. Măsurătorile în 
teren s-au efectuat cu ajutorul relascopului Haglof EC II 
R utilizând factorul de scară 2 (Fig. 5).

Fig. 5. Efectuarea măsurătorilor relascopice cu ajutorul 
relascopului Haglof EC II R
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Pe baza acestor măsurători relascopice efectuate în teren, 
au fost calculate erorile de reprezentativitate pentru 
fiecare dintre cele 5 u.a., aspect necesar pentru verificarea 
ipotezei statistice impuse. Totodată, pentru fiecare dintre 
u.a. considerate, prin utilizare de procedee specifice au 
fost calculate suprafețele de bază pentru fiecare specie 
identificată în cadrul fiecărui u.a., a fost calculată proporția 
de participare a fiecărei specii și în final compoziția pe 
grupe principale de specii (rășinoase – R, foioase – F).

3. Rezultate și discuții
În urma efectuării clasificării supervizate MLC a imaginii 
satelitare Sentinel 2, precum și a unor prelucrări 
geospațiale, unitățile amenajistice au fost împărțite în 
zone corespunzătoare celor două grupe principale de 
specii forestiere (Fig. 6).
Rezultatele obținute în urma evaluării cantitative a 
acurateței clasificării supervizate a imaginii satelitare 
Sentinel 2 indică faptul că aceasta oferă un grad ridicat 
de încredere (acuratețe totală – 94%) (Tab. 2).
Prin comparație cantitativă între compozițiile pe 
grupele principale de specii obținute pe baza clasificării 
supervizate MLC și cele obținute prin prelucrarea datelor 
furnizate de Amenajamentul U.P. 6 Cuntu s-au generat 
diferențe în trepte de 10% (Fig. 7).
In urma analizei geospațiale bazată pe determinarea 
proporției grupelor principale de specii pentru fiecare 
u.a. rezultate prin clasificarea MLC și compararea cu 
proporțiile sintetizate din datele de amenajare a rezultat 
un număr de 9 u.a. cu diferență mai mare sau egală cu 50% 
(Tabelul 3), 20 u.a. cu diferență între 30% și 40%, 80 u.a. cu 
diferențe între 10% și 20 %, restul u.a. fiind fără diferență.

Fig. 6. Rezultatele clasificării supervizate MLC a imaginii 
satelitare Sentinel 2, suprapuse peste imagine aeriană de foarte 

înaltă rezoluție spațială (0,5 m) combinație color –  
CIR (U.P. 6 Cuntu, BE Caransebeș)

Precizia și acuratețea de reprezentare geometrică a 
limitelor amenajistice din setul de date geospațiale 
disponibile are o influență semnificativă asupra 
determinării cât mai exacte a compoziției pe grupe 
principale de specii, deoarece erorile de poziționare a 
limitelor amenajistice influențează considerabil aceste 
diferențe de compoziție. Diferențele majore (mai mari 
sau egale cu 50%) constatate între compoziția rezultată 
prin prelucrarea datelor din amenajament și cea 
rezultată în urma clasificării supervizate au fost atribuite 
în general acestui fapt, astfel că unitățile amenajistice cu 
limite determinate imprecis sau afectate de erori au fost 
eliminate din calcul (Fig. 8).

Tab. 2. Acuratețea clasificării supervizate MLC a imaginii 
satelitare Sentinel 2

Clasa obținută pe baza clasificării 
imaginii satelitare Sentinel 2

Acuratețea metodei 
(%)

Acuratețea 
utilizatorului (%)

Foioase (F) 95,6 93,8

Rășinoase (R) 93,0 95,0

Acuratețea totală (%) 94,3

Fig. 7. Numărul u.a. (%) unde s-au constatat diferențe între 
compozițiile pe grupe principale de specii (clasificare supervizate 

MLC a imaginii satelitare Sentinel 2) și cele obținute prin prelucrarea 
datelor furnizate de Amenajamentul silvic al U.P. 6 Cuntu

Tab. 3. UA cu diferențe majore (mai mari sau egale cu 50%)

Nr.
crt. u.a. Diferență

(în zeci de procente)

1 15H 10

2 1B 9

3 32E 9

4 107C 8

5 108C 7

6 28E 5

7 91B 5

8 101B 5

9 108B 5
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Fig. 8. Limitele de u.a. determinate imprecis sau afectate de erori au 
indus eroare falsă de compoziție pe grupe principale de specii. Acest lucru 

se observă atât pe imaginea aeriană CIR (0,5m) (a) cât și pe imaginea 
satelitară Sentinel 2 CIR (16 octombrie 2018, 10m) (b), precum și pe 
rezultatul clasificării supervizate a imaginii satelitare Sentinel2 (c)

Totodată, verificarea vizuală, utilizând imagini aeriene 
multispectrale de foarte înaltă rezoluție spațială (0,5 m) 
infraroșu color înregistrate în perioada iulie-august 2017, 
a unităților amenajistice care prezintă diferențe în ceea 
ce privește compoziția pe grupe principale de specii 
a evidențiat aceste diferențe, confirmând rezultatele 
clasificării (Fig. 9).

Fig. 9. Exemplu de u.a. (1B) cu diferență majoră (de peste 50%) 
între compoziția pe grupe principale de specii obținută prin 
prelucrarea datelor din amenajament (10R) și cea rezultată 

în urma clasificării supervizate a imaginii satelitare Sentinel 
2 (9F 1R): a) u.a. 1B suprapus peste imaginea aeriană CIR de 

foarte înaltă rezoluție spațială (0,5 m); b) rezultatele clasificării 
supervizate ale u.a. 1B suprapuse peste imaginea Sentinel 2 

înregistrată în data 16 octombrie 2018
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Tab. 4. Centralizator cu proporția de participare a grupelor principale de specii

UA Suprafața*
(ha)

Vârsta*
(ani)

Compoziție pe grupe principale de specii 
(prelucrare date Amenajament*)

Compoziție pe grupe principale de specii 
(clasificare imagine Sentinel 2)

Compoziție pe grupe principale
de specii (procedee relascopice)

68A 56,03 65 7F 3R 6R 4F 6R 4F
26A 37,54 95 6F 4R 8R 2F 7R 3F
42A 34,25 85 7F 3R 9F 1R 8F 2R
36C 25 85 7F 3R 7R 3F 8R 2F
89A 3,34 70 8F 2R 5R 5F 6R 4F

Notă: *Informații obținute prin consultarea Amenajamentului 
silvic al UP 6 Cuntu, ediția 2016

 Rezultatele obținute în urma efectuării de măsurători 
relascopice în cele 5 arborete selectate (u.a. 68A, 26A, 
36C, 89A și 42A) au evidențiat, de asemenea, diferențe 
între compozițiile pe grupe principale de specii (Tab. 4).
În cazul u.a. 42A compoziția pe grupe principale de specii, 
determinată prin procedee relascopice, se apropie de 
cea determinată pe baza Amenajamentului silvic al U.P. 
6 Cuntu. Comparând rezultatele clasificării supervizate 
MLC a imaginii satelitare Sentinel 2 cu cele obținute prin 
măsurători relascopice se constată un consens ridicat, 
cu o ușoară subapreciere (maxim 10%) a ponderii clasei 
de rășinoase. Acest aspect poate fi explicat de rezoluția 
spațială insuficient de ridicată (doar 10 m) a imaginii 
Sentinel 2 coroborată cu informațiile referitoare la 
compoziția arboretului (distribuția spațială a arborilor 
pe specii, rășinoasele fiind intim amestecate cu foioase 
în acest caz) (Fig.10).
Totodată, în cazul u.a. 36C, compoziția pe grupe 
principale de specii obținută prin clasificarea imaginii 
satelitare Sentinel 2 a fost verificată și prin vectorizarea 
suprafețelor ocupate de rășinoase respectiv de foioase 
pe imaginile aeriene CIR de foarte înaltă rezoluție 
spațială (Fig. 11).

Fig. 10. Distribuția rășinoasele intim amestecate cu foioaselor 
în cazul u.a. 42A, limite amenajistice suprapuse peste imagine 

aeriană CIR de foarte înaltă rezoluție spațială (0,5 m)

Fig. 11. u.a. 36C - exemplu de diferență între compoziția pe 
grupe principale de specii rezultată prin sinteza datelor din 
amenajament (7F 3R) și cea rezultată în urma clasificării 

supervizate a imaginii satelitare Sentinel 2 (7R 3F): a) u.a. 36C 
suprapus peste imagine aeriană CIR de foarte înaltă rezoluție 

spațială (0,5 m) cu vectorizarea suprafeței acoperită de foioase 
pentru determinarea mai corecta a proporțiilor; b) rezultatele 

clasificării supervizate suprapuse peste imaginea Sentinel 2 
înregistrată în data 16 octombrie 2018
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Clasificările supervizate, automate sau semi-automate 
constituie o preocupare majoră a teledetecției satelitare 
mai ales în ultima perioadă când tendința este de a prelucra 
seturi extinse de imagini cu rezoluție temporală ridicată 
și perioade de revenire la intervale de câteva zile, care 
acoperă etapele fenologice pe parcursul mai multor ani.
Spracklen & Spracklen 2019 prin utilizarea algoritmului 
de clasificare Random Forest aplicat pe imagini satelitare 
Sentinel 2 înregistrate în perioade diferite (vară, toamnă) 
au identificat specii de fag și molid cu o acuratețe de 85-
90% (acuratețe utilizatorului -AU).
Grabska et al. 2019 utilizând același algoritm (Random 
Forest) și o singură imagine Sentinel-2 a obținut clasificarea 
speciilor de arbori cu o acuratețe totală de 87% pentru 
clasificarea speciilor de arbori referitoare la identificare. 
Utilizarea în clasificare a două imagini (primăvară – 
toamnă) a adus o îmbunătățire a acurateței totale (90%).
Metodele de clasificare automată pe imagini satelitare au 
atins maturitatea tehnică și conduc la rezultate cu grad 
ridicat de acuratețe, atât în ceea ce privește separarea 
pădurii de alte clase de acoperire a terenului, cât și 
pentru discriminarea grupelor principale de specii sau 
clase de păduri. Una dintre cele mai populare metode 
actuale în comunitatea științifică este tehnica Random 
Forest care suscită interesul dat fiind nivelul mare de 
acuratețe ce poate fi obținut sau capacitatea de a fi 
aplicată pe seturi mari de date.
Metoda aplicată în acest studiu, MLC, este o metodă 
tradițională, simplă și ușor de aplicat iar rezultatele 
obținute arată că aceasta se pretează a fi aplicată pentru 
obținerea unor obiective practice, cum este în acest caz, 
estimarea rapidă a compoziției arboretelor pe grupe de 
specii.

4. Concluzii
În urma cercetărilor efectuate în cadrul acestui studiu se 
pot desprinde următoarele concluzii:
Diferențele de compoziție pe grupe principale de specii 
au fost identificate cu preponderență la arboretele 
neexploatabile, pentru care stabilirea compoziției în 
descrierea parcelară efectuată odată cu amenajarea 
silvică se realizează prin metode expeditive.
Pentru aplicarea cu bune rezultate a metodei și 
îmbunătățirea acurateței, disponibilitatea unui set 
de limite amenajistice cât mai corecte și precise 
este imperios necesară, deoarece erorile limitelor 
amenajistice se traduc adesea în erori de determinare a 
compoziției pe grupe principale de specii. Recomandăm 
ca imperios necesară verificarea corectitudinii limitelor 
de u.a. pe imaginile aeriene multispectrale CIR și 
dacă este cazul, corectarea acestora, având în vedere 
aplicabilitatea, relativ simplă, a acestei metode în GIS.
Imaginile satelitare Sentinel 2 sunt deosebit de utile 
în silvicultură pentru evaluarea compoziției pe grupe 
principale de specii forestiere, deși nu au o rezoluție 
spațială foarte mare. Utilizarea acestor imagini pentru 
verificarea, respectiv actualizarea compozițiilor stabilite 
prin descrierea parcelară permite obținerea unor date cât 

mai exacte privind proporția speciilor din arboretele aflate 
în special în etajul de amestecuri de rășinoase cu foioase.
Metoda de clasificare supervizată utilizată în cadrul 
acestui studiu este convențională, ușor de aplicat iar 
rezultatele obținute indică că aceasta poate fi aplicată 
cu un grad ridicat de încredere pentru determinarea 
compoziției pe grupe principale de specii.

Finanțare și mulțumiri
Cercetările s-au derulat în cadrul Programului Nucleu 
BIOSERV al INCDS ,,Marin Drăcea” finanțat de Ministerul 
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Abstract
Use of Sentinel 2 satellite imagery for the identification of main groups of forest species - a case study
The paper proposes a method based on remote sensing using Sentinel 2 satellite images for the identification of 
the main groups of forest tree species (resinous, deciduous) and their participation in forest stands composition. 
The case study is located in Southwestern Romania, in the forests of the Production Unit 6 Cuntu, Carasenbeș 
Experimental Base (INCDS). To establish the composition by main groups of forest tree species, a supervised 
pixel classification method based on the Maximum Likelihood Classification (MLC) of Sentinel 2 satellite images 
was applied followed by the geospatial analysis of the results. Very high spatial resolution (0.5 m) multispectral 
aerial images were used for verification and as a reference, along with the geospatial forest management planning 
database (GIS), updated during the revision of the forest management planning in 2016. The results obtained 
from the quantitative assessment of the supervised classification of the Sentinel 2 satellite image indicate that 
it provides a high degree of confidence (total accuracy - 94%). By using geospatial analyze there were found 29 
forest management units with major and significant differences between the compositions by main groups of 
tree species resulting from forest management data and those resulting from the supervised classification of 
the Sentinel 2 satellite image. By visual verification it was found that some of these units have limits determined 
inaccurately or affected by errors. Thus, there were excluded from the subsequent analysis. To verify the results 
of the supervised classification, relascopic measurements were performed in five stands with mixed composition, 
the validity of the method being confirmed. The supervised classification of Sentinel 2 satellite images based on 
the MLC algorithm is therefore a relatively simple and efficient method for the assessment and updating the 
compositions of forest tree species established by the plot description.
Keywords: main groups of forest species, Sentinel 2 imagery, maximum likelihood classification
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1. Introducere
Terenurile din apropierea albiilor râurilor mari sunt 
foarte potrivite pentru desfășurarea activităților agricole, 
datorită fertilității lor, dar și pentru dezvoltarea așezărilor 
umane, datorită accesibilității resurselor de apă și hrană. 
În același timp, aceste terenuri sunt expuse permanent 
la inundații care produc pagube materiale însemnate 
și perturbări ale activităților umane pe perioade mai 
lungi sau mai scurte. Ca urmare, reducerea riscului 
la inundații a constituit, și constituie, o preocupare 
permanentă a societății, manifestată prin acțiuni directe 
(îndiguiri, regularizări de albie etc.), dar și prin măsuri 
legislative, planuri de avertizare și intervenție. La nivelul 
Uniunii Europene aceste preocupări s-au materializat 
prin Directiva inundații - 2007/60/CE, prin care se 
solicită statelor membre ale Consiliului Europei să 
realizeze Planuri de Management al Riscului la Inundații 
(P.M.R.I.) pentru zonele cu risc potențial la inundații 
(The Areas of Potentially Significant Flood Risk - APSFR). 
La nivel național, implementarea Directivei Inundații a 
fost realizată de către Ministerul Mediului și Pădurilor 
prin Administrația Națională ”Apele Române” (A.N.A.R) 
și cu sprijinul Institutului Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A). Pe baza informațiilor 
obținute din analiza inundațiilor istorice semnificative, 
analiza datelor spațiale privind gradul de urbanizare și 
prezența obiectivelor socio-economice, starea tehnică a 
lucrărilor de apărare, precum și a unor criterii stabilite 
pe baza experienței specialiștilor au fost delimitate 
399 sectoare de albie cu risc potențial semnificativ la 
inundații, totalizând circa 17500 km. Pentru zonele cu risc 
ridicat la inundații au fost definite obiective strategice 
de management la nivel național, referitoare la evitarea 
și prevenirea unor noi riscuri, reducerea riscurilor 
existente, creșterea rezilienței și conștientizarea 

publicului. În vederea atingerii obiectivelor propuse, 
a fost elaborat un Catalog de măsuri potențiale, vizând 
cinci direcții de acțiune, și anume: prevenirea, protecția, 
pregătirea, conștientizarea publicului și refacerea/
reconstrucția (M.M.A.P. 2016).
În ultimii 20-30 de ani s-a observat o schimbare în 
modul de abordare al managementului riscului la 
inundații, accentul mutându-se de pe ”lupta împotriva 
apei”, prin lucrări inginerești și trasarea unor granițe 
rigide între uscat și apă, spre abordare holistică, bazată 
pe conlucrarea cu natura și ”conviețuirea cu apa”, 
urmărindu-se realizarea unui echilibru între eficiența 
economică a utilizării terenurilor, sustenabilitatea 
ecologică a habitatelor naturale, prezervarea moștenirii 
culturale și refacerea peisajului (Tabacchi et al. 2000, 
Hartmann and Driessen 2017, Busscher et al. 2019). 
Aceasta presupune renunțarea, acolo unde este posibil, 
la lucrări de îndiguire și/sau regularizare a albiilor și 
adoptarea unor măsuri de renaturare a albiilor și de 
refacere a habitatelor de tip natural din luncile râurilor 
mari, inclusiv lucrări de împădurire. Aceste intervenții 
pot afecta caracteristicile geometrice ale canalului 
de scurgere a debitelor de viitură, respectiv panta 
albiei, gradul de sinuozitate etc., dar și caracteristicile 
hidraulice al albiilor, respectiv coeficientul de rugozitate 
al acestora, determinat în bună parte, de structura și 
starea folosințelor din luncile râurilor. Modificarea 
parametrilor geometrici și hidraulici ai albiilor are 
efecte directe asupra vitezei de propagare a debitelor, al 
nivelului maxim al apei și, implicit, asupra magnitudinii 
inundațiilor, respectiv suprafața acoperită de ape și 
durata inundațiilor (Fernandes et al. 2018, Klaassen et 
al. 1974, Wu et al. 1999, Sârbu and Petrescu 2015). Mai 
mult, activitățile antropice, coroborate cu efectele 
schimbărilor climatice pot conduce la modificări în ceea 
ce privește structura și calitatea folosințelor din luncile 
râurilor mari – invadarea depozitelor pasagere cu 
vegetație pionieră (sălcii, cătină, plop etc.), împădurirea 
pe cale naturală sau artificială a unor terenuri agricole 
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abandonate, instalarea de culturi forestiere energetice, 
defrișarea unor terenuri pentru instalarea de culturi 
agricole etc. Aceste schimbări în structura folosințelor 
pot avea efecte semnificative asupra rugozității canalului 
de scurgere și, implicit, asupra dinamicii scurgerii 
debitelor de viitură. Cunoașterea efectelor produse în 
modul de propagare al viiturilor ca urmare a schimbării 
stării folosințelor funciare este foarte importantă pentru 
realizarea și implementarea strategiilor și planurilor de 
combatere a inundațiilor, dar și la elaborarea planurilor 
de urbanism și de dezvoltarea regională (Makaske et 
al. 2011). În prezentul articol s-a urmărit evaluarea 

cantitativă a influenței modificării structurii folosințelor 
riverane asupra caracteristicilor scurgerii debitelor 
excepționale pe un sector de albei folosind modelarea 
hidraulică, respectiv modelul 1D Mike11.

2. Metoda și locul cercetării
Pentru evaluarea efectului vegetației forestiere asupra 
scurgerii debitelor excepționale a fost ales un sector de 
albie cu lungimea de 12 km de pe râul Buzău, amonte 
de stația hidrologică Măgura (fig. 1). Caracteristicile 
hidrotehnice ale bazinului hidrografic analizat sunt 
prezentate în tabelul 1.

Fig. 1. Amplasamentul sectorului de albie analizat din cadrul B.H. Buzău,  
amonte de stația hidrologică Măgura și amplasamentul secțiunilor de calcul

Tab. 1. Caracteristici hidrometrice ale bazinului hidrografic Buzău, amonte localitatea Măgura (date preluate de la INHGA)

Râu Secțiune

Lungime fir 
principal Suprafață Altitudine 

medie
Q mediu 

multianual
Debite de viitură cu asigurarea de Debit lunar cu 

asigurarea
Qmin/
Qmax

0,1% 1% 5% 10% 80% 95%

km km2 m m3/sec m3/
sec

m3/
sec

m3/
sec

m3/
sec

m3/
sec

m3/
sec m3/sec

Buzău Măgura 106 2273 886 25,5 3645 2330 1430 1065 4,85 2,30 0,56/2100

 Pentru acest sector de albie, cu ajutorul modelului 
unidimensional MIKE 11, s-a realizat simularea numerică 
a propagării unor viituri excepționale în diverse scenarii 
de utilizare a terenurilor din lunca râului Buzău. Ca date 
de intrare în model au fost utilizate:
 » modelul digital al terenului (DEM), de unde au 

fost extrase informații privind traseul și profilul 
longitudinal al sectorului de albie analizat, precum 
și caracteristicile morfometrice ale profilelor 
transversale;

 » rugozitatea malurilor, determinată în funcție de 
natura folosințelor din lunca râului Buzău;

 » hidrograful viiturilor.

Pentru simularea scurgerii debitelor de viitură au fost 
adoptate 29 de secțiuni de calcul (fig. 1) pentru care 
au fost simulate trei scenarii de folosință a terenurilor, 
reflectate din punct de vedere hidraulic prin valorile 
coeficienților de rugozitate (tab.2):
 » Scenariul F1 – situația actuală, în care folosința 

terenurilor este cea preluată de pe imagini satelitare 
și completată cu observațiile din teren efectuate în 
luna august 2020;

 » Scenariul F2 – toate pădurile au fost înlocuite cu 
terenuri arabile;

 » Scenariul F3 – toate terenurile au fost considerate 
împădurite (mai puțin albia minoră, cu balast).
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Tab. 2. Ponderea folosințelor în secțiunile de calcul (%)

Secțiunea
Nr./

Distanța

Lățimea 
maximă

(m)

Scenariul 1 (situația actuală) Scenariul 2 (fără păduri) Scenariul 3 (împădurit integral)
Albie Pădure Agricol Livezi Albie Pădure Agricol Livezi Albie Pădure Agricol Livezi

Coeficientul de rugozitate n
0,035 0,15 0,05 0,08 0,035 0,15 0,05 0,08 0,035 0,15 0,05 0,08

1/0 974 10 0 63 27 10 0 63 27 10 90 0 0

2/1028 889 24 0 76 0 24 0 76 0 24 76 0 0

3/1507 1208 11 0 83 6 11 0 83 6 11 89 0 0

4/2507 1013 31 12 57 0 31 0 69 0 31 69 0 0

5/2796 825 44 0 56 0 44 0 56 0 44 56 0 0

30/3276 336 61 39 0 0 61 0 39 0 61 39 0 0

6/3799 346 64 0 36 0 64 0 36 0 64 36 0 0

7/4227 325 50 0 50 0 50 0 50 0 50 50 0 0

8/4682 307 35 16 49 0 35 0 65 0 35 65 0 0

28/5171 311 33 0 67 0 33 0 67 0 33 67 0 0

27/5651 209 75 8 17 0 75 0 25 0 75 25 0 0

9/6139 148 51 7 7 35 42 0 14 43 42 58 0 0

10/6394 216 90 0 0 10 90 0 0 10 90 10 0 0

11/6732 212 39 6 33 22 39 0 39 22 39 61 0 0

12/7223 300 20 14 9 57 20 0 23 57 20 80 0 0

13/7483 278 37 0 63 0 37 0 63 0 37 63 0 0

14/7910 379 28 0 69 4 28 0 69 4 28 72 0 0

26/8148 363 36 0 56 8 36 0 56 8 36 64 0 0

15/8459 265 24 0 32 45 24 0 32 45 24 76 0 0

16/8829 250 26 9 65 0 26 0 74 0 26 74 0 0

17/9210 345 43 0 43 13 43 0 43 13 43 57 0 0

25/9401 476 7 0 80 13 9 0 78 13 9 91 0 0

18/9598 597 21 33 40 5 21 0 73 5 21 79 0 0

19/10242 313 21 51 28 0 21 0 79 0 21 79 0 0

20/10659 334 39 55 6 0 39 0 61 0 39 61 0 0

21/11129 312 74 7 0 20 74 0 7 20 74 26 0 0

22/11357 238 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

23/11710 243 47 18 0 35 47 18 0 35 47 53 0 0

24/12134 415 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

 Coeficienții de rugozitate folosiți pentru caracterizarea 
din punct de vedere hidraulic a folosințelor identificate 
au fost (Chow 1959, Arcement and Schneider 1989):
 » albii cu balast, nisip n = 0,035

 » pentru terenuri arabile, pășuni n = 0,050
 » terenuri cu tufărișuri, livezi n = 0,080
 » terenuri acoperite cu vegetație forestieră n = 0,150.

Pentru cele trei scenarii, pe sectorul de albie analizat, a 
fost simulată propagarea viiturilor înregistrate în 1.07-
6.07.1975 și 29.06-3.07.1991 (date preluate de la INHGA).
Debitul maxim înregistrat la viitura din 1975 a fost de 
2100 m3·sec-1, corespunzător unei probabilități de 1%, iar 
la viitura din 1991, a fost de 1038 m3·sec-1, corespunzător 
unei asigurări de 10%. Hidrografele celor două viituri 
sunt prezentate în figura 2.

3. Rezultate și discuții
Prin simularea hidraulică au fost obținute informații 
privind viteza de propagare, adâncimea și lățimea 
maximă a curentului de apă pentru fiecare secțiune 
(tab. 3-5).Fig. 2. Hidrograful viiturilor din iulie 1975 și iunie 1991 

înregistrate pe râul Buzău la stația Măgura (date INHGA)
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Tab. 3. Adâncimea maximă a curentului în secțiunile de calcul – valori simulate

Secțiunea
Nr./distanța

Scenariu (m) Diferențe (m) (F3-F2)/
F2

Scenariu (m) Diferențe (m) (F3-F2)/
F2 (%)F1 F2 F3 F2-F1 F1-F3 F3-F2 F1 F2 F3 F2-F1 F1-F3 F3-F2

m m m m m m % m m m m m m %
Viitura din 1975 Viitura din 1991

1/0 2,75 2,75 3,22 0,00 0,47 0,47 17 2,13 2,13 2,45 0,00 0,31 0,31 15

2/1028 2,38 2,37 2,92 0,00 0,55 0,55 23 1,87 1,87 2,17 0,00 0,29 0,29 16

3/1507 2,85 2,85 3,43 0,00 0,57 0,58 20 2,34 2,34 2,62 0,00 0,29 0,29 12

4/2507 2,31 2,29 2,59 -0,02 0,28 0,30 13 1,56 1,56 1,78 0,00 0,22 0,23 15

5/2796 2,79 2,74 2,82 -0,05 0,03 0,09 3 1,77 1,77 1,77 -0,01 0,00 0,00 0

30/3276 3,28 3,22 3,32 -0,06 0,04 0,10 3 2,19 2,18 2,19 -0,02 0,00 0,01 1

6/3799 4,45 4,45 4,53 0,00 0,08 0,08 2 3,29 3,29 3,29 0,00 0,00 0,00 0

7/4227 4,18 4,17 4,26 -0,01 0,08 0,09 2 3,03 3,02 3,03 0,00 0,00 0,00 0

8/4682 4,95 4,94 5,09 -0,01 0,13 0,15 3 3,57 3,57 3,62 0,00 0,04 0,04 1

28/5171 5,00 5,00 5,15 0,00 0,16 0,16 3 3,74 3,74 3,81 0,00 0,06 0,06 2

27/5651 4,25 4,26 4,50 0,01 0,25 0,23 5 3,00 3,00 3,03 0,01 0,03 0,03 1

9/6139 4,32 4,37 4,53 0,05 0,20 0,15 3 3,12 3,16 3,24 0,03 0,12 0,08 3

10/6394 4,05 4,04 4,47 -0,02 0,42 0,43 11 2,73 2,72 2,91 0,00 0,19 0,19 7

11/6732 5,26 5,21 5,83 -0,04 0,58 0,62 12 3,94 3,92 4,30 -0,02 0,35 0,37 10

12/7223 4,11 4,07 4,50 -0,03 0,39 0,43 10 2,89 2,87 3,12 -0,01 0,23 0,24 8

13/7483 3,88 3,88 4,19 0,00 0,31 0,31 8 2,78 2,78 2,91 0,00 0,13 0,13 5

14/7910 3,77 3,77 4,37 0,00 0,60 0,60 16 2,74 2,74 3,05 0,00 0,31 0,31 11

26/8148 3,20 3,20 3,81 0,00 0,61 0,61 19 2,09 2,09 2,38 0,00 0,30 0,30 14

15/8459 5,04 5,04 5,72 0,00 0,69 0,69 14 3,75 3,75 4,15 0,00 0,41 0,41 11

16/8829 4,44 4,44 4,96 0,00 0,52 0,52 12 3,36 3,37 3,64 0,00 0,28 0,28 8

17/9210 3,03 3,00 3,69 -0,03 0,66 0,69 23 2,21 2,21 2,60 -0,01 0,39 0,39 18

25/9401 3,60 3,40 4,18 -0,20 0,58 0,78 23 2,81 2,69 3,19 -0,12 0,38 0,50 19

18/9598 3,18 2,76 3,32 -0,43 0,14 0,57 21 2,33 2,00 2,36 -0,34 0,03 0,36 18

19/10242 4,73 4,44 4,77 -0,29 0,04 0,33 7 3,66 3,47 3,65 -0,20 -0,01 0,19 5

20/10659 4,02 3,94 4,04 -0,09 0,02 0,10 3 3,03 3,00 3,02 -0,02 0,00 0,02 1

21/11129 4,22 4,20 4,22 -0,01 0,01 0,02 0 3,19 3,19 3,18 0,00 0,00 0,00 0

22/11357 3,60 3,58 3,60 -0,02 0,01 0,03 1 2,61 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 0

23/11710 3,67 3,63 3,70 -0,04 0,03 0,07 2 2,62 2,60 2,63 -0,02 0,01 0,03 1

24/12134 2,01 2,01 2,00 0,00 -0,01 -0,01 0 1,41 1,41 1,41 0,00 -0,01 -0,01 0

 Diferențele între nivelul maxim al apei pentru 
scenariile F1 (starea actuală) și F2 (fără vegetație 
forestieră pe profil) sunt nesemnificative, atât în 
cazul viiturii din 1975, cât și al celei din 1991, datorită 
faptului că ponderea pădurilor pe terenurile aflate 
sub incidența apelor de viitură este redusă. Diferențe 
notabile apar doar pe profilele 25, 18 și 19, unde 
pădurea are pondere însemnată și, în acest caz, nivelul 
se apropie de cel înregistrat în cazul scenariului F3 
(vegetație forestieră pe întreg profilul, mai puțin 
pe albia minoră). Deoarece, în cazul scenariului F1 
(situația actuală) valorile nivelului maxim al apei, al 
vitezei apei și a lățimii maxime a curentului de apă au 
fost obținute valori apropiate de scenariul F2 (datorită 
ponderii reduse a pădurilor în zonă), în continuare 
vor fi analizate diferențele între scenariile F2 și 
F3. Diferențe semnificative apar între scenariile F3 
(vegetație forestieră pe întreg profilul transversal) și F2, 
caz în care înălțimea maximă a apei crește în medie cu 

cca. 10%, la viitura cu debitul maxim de 2100 m3·sec-1 
și 7% la viitura cu debitul de 1038 m3·sec-1. Între profile, 
procentul de creștere al nivelului maxim variază 
în limite foarte largi (1 – 25%), în funcție de forma 
profilului transversal, traseul albie, ponderea albiei 
cu pietriș și balast. Nu a putut fi evidențiată o corelație 
între deschiderea profilelor transversale și diferențe 
de adâncime a curentului între cele două scenarii, 
dar a fost evidențiată corelația dintre ponderea pe 
profil a albiei minore (traseul de scurgere al debitului 
permanent, ocupat de depozite de balast și pietriș) și 
amploarea diferenței nivelului maxim al apei pe profil 
între cele două scenarii. Astfel, cu cât ponderea albiilor 
pe profil este mai mare și ponderea pădurilor mai 
redusă, cu atât diferențele între adâncimile maxime 
ale curentului sunt mai reduse (fig. 3, 4), corelație mai 
puternică fiind remarcată în cazul debitului maxim de 
1038 m3·sec-1.
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Regression Statistics
Multiple R 0,631
R Square 0,398
Adjusted R Square 0,376
Standard Error 6,206
Observations 29

ANOVA

  df SS MS F Signifi-
cance F

Regression 1 688,89 688,89 17,886 0,00024
Residual 27 1039,94 38,52
Total 28 1728,83      

  Coeffi-
cients

Standard 
Error t Stat P-value Lower 

95%
Upper 
95%

Intercept 17,95 2,28 7,86 0,0000 13,272 22,642
%albie -0,195 0,05 -4,23 0,0002 -0,289 -0,100

 
Regression Statistics
Multiple R 0,759
R Square 0,576
Adjusted R Square 0,560
Standard Error 4,403
Observations 29

ANOVA

  df SS MS F Signifi-
cance F

Regression 1 711,42 711,42 36,69 0,000002
Residual 27 523,55 19,39
Total 28 1234,97      

  Coeffi-
cients

Standard 
Error t Stat P-value Lower  

95%
Upper 
95%

Intercept 16,15 1,72 9,37 0,00000 12,62 19,69
%albie -0,17 0,03 -6,06 0,00000 -0,23 -0,11

Fig. 3. Corelația între diferențele de adâncime a curentului în 
profilele transversale în cazul scenariilor F2 și F3 și ponderea 

albiei minore, simulare pentru viitura din 1975

Fig. 4. Corelația între diferențele de adâncime a curentului în 
profilele transversale în cazul scenariilor F2 și F3 și ponderea 

albiei minore, simulare pentru viitura din 1991

 Viteza apei în profilele transversale este influențată 
puternic de prezența vegetației forestiere, în scenariul 
F2 viteza maximă este, în medie, cu 15% mai mare față 
de scenariul F3 pentru viitura cu debitul maxim de 
2100 m3·sec-1 și 10% în cazul viituri cu debitul maxim 
de 1038 m3·sec-1. Cu toate acestea, corelația dintre 
ponderea pădurii pe profilul transversal și viteza apei 
este scăzută, ceea ce indică faptul că viteza de scurgere 
a apei este influențată puternic și de alți factori, precum 
sinuozitatea traseului albiei, panta albiei, geometria 
profilelor transversale etc.

 Și în cazul vitezelor maxime pe profil s-a evidențiat o 
corelație semnificativă între ecartul de variație a vitezei 
maxime simulate pe profilele transversale și ponderea 
terenurilor ocupate de albii, cu cât ponderea terenurilor 
ocupate de albii minore este mai mare, cu atât diferențele 
de viteză a apei între cele două scenarii sunt mai mici. De 
asemenea, ca și în cazul adâncimii maxime a curentului 
de apă, corelația între amplitudinea de variație a vitezei 
și ponderea albiilor pe profil, este mai puternică în cazul 
debitelor mai mici (fig. 5, 6).

Tab. 4. Viteza maximă a apei în secțiunile de calcul – valori simulte

Secțiunea
Nr./distanta

Scenariu (m·s-1) Diferențe (m·s-1) (F3-F2)/
F2 (%)

Scenariu (m·s-1) Diferențe (m·s-1) (F3-F2)/
F2 (%)F1 F2 F3 F2-F1 F1-F3 F3-F2 F1 F2 F3 F2-F1 F1-F3 F3-F2

m m m m m m % m m m m m m %
Viitura din 1975 Viitura din 1991

1/0 1,84 1,84 1,32 0,00 -0,52 -0,52 -28 1,57 1,57 1,21 0,00 -0,37 -0,37 -23
2/1028 2,09 2,09 1,43 0,00 -0,66 -0,67 -32 1,78 1,78 1,28 0,00 -0,50 -0,50 -28
3/1507 1,65 1,66 1,11 0,00 -0,54 -0,55 -33 1,45 1,45 1,09 0,00 -0,36 -0,36 -25
4/2507 1,47 1,49 1,22 0,02 -0,25 -0,27 -18 1,37 1,37 1,08 0,00 -0,29 -0,29 -21
5/2796 1,81 1,84 1,80 0,03 -0,02 -0,05 -3 1,75 1,76 1,75 0,01 0,00 -0,01 0

30/3276 2,69 2,75 2,63 0,06 -0,06 -0,12 -4 2,25 2,27 2,24 0,02 -0,01 -0,03 -1
6/3799 1,91 1,91 1,85 0,00 -0,06 -0,06 -3 1,42 1,42 1,41 0,00 -0,01 -0,01 -1
7/4227 3,92 3,93 3,86 0,01 -0,06 -0,07 -2 3,43 3,44 3,42 0,00 -0,02 -0,02 -1
8/4682 3,03 3,05 2,83 0,02 -0,20 -0,22 -7 2,79 2,80 2,73 0,00 -0,06 -0,06 -2
28/5171 3,66 3,66 3,42 0,00 -0,24 -0,24 -7 3,32 3,32 3,21 0,00 -0,11 -0,11 -3
27/5651 3,62 3,61 3,35 -0,01 -0,27 -0,26 -7 2,86 2,85 2,80 -0,01 -0,06 -0,05 -2
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Secțiunea
Nr./distanta

Scenariu (m·s-1) Diferențe (m·s-1) (F3-F2)/
F2 (%)

Scenariu (m·s-1) Diferențe (m·s-1) (F3-F2)/
F2 (%)F1 F2 F3 F2-F1 F1-F3 F3-F2 F1 F2 F3 F2-F1 F1-F3 F3-F2

m m m m m m % m m m m m m %
Viitura din 1975 Viitura din 1991

9/6139 5,84 5,74 5,39 -0,10 -0,45 -0,35 -6 5,03 4,95 4,74 -0,08 -0,29 -0,21 -4
10/6394 2,98 3,00 2,62 0,02 -0,36 -0,38 -13 2,40 2,41 2,20 0,01 -0,20 -0,21 -9
11/6732 3,12 3,17 2,65 0,04 -0,48 -0,52 -16 2,47 2,49 2,12 0,02 -0,36 -0,37 -15
12/7223 2,09 2,11 1,85 0,02 -0,23 -0,25 -12 1,57 1,57 1,41 0,01 -0,15 -0,16 -10
13/7483 4,02 4,02 3,44 0,01 -0,57 -0,58 -14 3,39 3,39 3,18 0,00 -0,21 -0,21 -6
14/7910 2,27 2,27 1,81 0,00 -0,45 -0,45 -20 1,78 1,78 1,51 0,00 -0,27 -0,27 -15
26/8148 2,50 2,50 1,96 0,00 -0,53 -0,53 -21 2,19 2,19 1,80 0,00 -0,39 -0,39 -18
15/8459 2,92 2,93 2,32 0,00 -0,61 -0,61 -21 2,46 2,46 2,01 0,00 -0,45 -0,45 -18
16/8829 2,83 2,84 2,39 0,00 -0,44 -0,44 -16 2,04 2,04 1,82 0,00 -0,22 -0,22 -11
17/9210 3,29 3,34 2,43 0,05 -0,87 -0,92 -27 2,57 2,58 2,00 0,01 -0,56 -0,57 -22
25/9401 2,33 2,60 1,77 0,27 -0,57 -0,84 -32 1,90 2,10 1,43 0,20 -0,47 -0,67 -32
18/9598 1,85 2,38 1,71 0,53 -0,14 -0,67 -28 1,54 2,02 1,51 0,48 -0,03 -0,51 -25
19/10242 3,47 4,01 3,40 0,55 -0,07 -0,62 -15 3,33 3,62 3,33 0,30 0,00 -0,29 -8
20/10659 2,68 2,75 2,67 0,07 0,00 -0,08 -3 2,69 2,76 2,69 0,06 -0,01 -0,07 -2
21/11129 2,14 2,15 2,12 0,01 -0,02 -0,03 -1 1,50 1,50 1,49 0,00 -0,01 -0,01 -1
22/11357 3,54 3,57 3,50 0,04 -0,04 -0,07 -2 2,90 2,90 2,89 0,01 -0,01 -0,02 -1
23/11710 3,84 3,93 3,76 0,09 -0,08 -0,17 -4 3,13 3,17 3,10 0,04 -0,03 -0,07 -2
24/12134 3,78 3,78 3,77 0,00 0,00 -0,01 0 5,03 5,04 5,11 0,02 0,08 0,07 1

Regression Statistics
Multiple R 0,701
R Square 0,491
Adjusted R Square 0,472
Standard Error 7,715
Observations 29

ANOVA

  df SS MS F Signifi-
cance F

Regression 1 1549,92 1549,92 26,04 0,000023
Residual 27 1606,91 59,52
Total 28 3156,83      

  Coeffi-
cients

Standard 
Error t Stat P-value Lower 

95%
Upper 
95%

Intercept 26,12 2,84 9,20 0,00000 31,95 20,30
%albie -0,29 0,06 -5,10 0,00002 -0,17 -0,41

Regression Statistics
Multiple R 0,793
R Square 0,629
Adjusted R Square 0,616
Standard Error 6,256
Observations 29

ANOVA

  df SS MS F Signifi-
cance F

Regression 1 1794,66 1794,66 45,86 0,0000003
Residual 27 1056,58 39,13
Total 28 2851,24      

  Coeffi-
cients

Standard 
Error t Stat P-value Lower  

95%
Upper 
95%

Intercept 25,11 2,45 10,26 0,000 20,09 30,13
%albie -0,27 0,04 -6,77 0,000 -0,35 -0,19

Fig. 5. Corelația între diferențele de viteză a apei în profilele 
transversale în cazul scenariilor F2 și F3 și ponderea albiei 

minore, simulare pentru viitura din 1975

Fig. 6. Corelația între diferențele de viteză a apei în profilele 
transversale în cazul scenariilor F2 și F3 și ponderea albiei 

minore, simulare pentru viitura din 1991

În ceea ce privește lățimea maximă a curentului de 
apă, aceasta este mai mare în cazul scenariului F3, 
față de scenariul F2, în medie, cu cca. 6% (maxim 
25%) în cazul viiturii cu debitul maxim corespunzător 
unei asigurări de 1% și cu 5% (35%) în cazul viiturii cu 
asigurarea de 10%.
Și în cazul lățimii maxime a curentului de apă s-a 
evidențiat o corelația semnificativă între ponderea 

albiilor pe profilul transversal și diferența de lățime 
înregistrată între scenariile F2 și F3, valoarea 
coeficientului de corelație R este mai mică comparativ 
cu cea înregistrată în cazul adâncimii maxime și a 
vitezei curentului de apă în secțiunile transversale, dar 
valoarea semnificației parametrului F indică o relație 
liniară semnificativă între cele două variabile (tab. 6).
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Tab. 5. Lățimea maximă a apei în secțiunile de calcul – valori simulate

Secțiunea
Nr./distanța

Scenariu Diferențe (F3-F2)/
F2 (%)

Scenariu Diferențe (F3-F2)/
F2 (%)F1 F2 F3 F2-F1 F3-F1 F3-F2 F1 F2 F3 F2-F1 F3-F1 F3-F2

m m m m m m % m m m m m m %
Viitura din 1975 Viitura din 1991

1/0 822 822 974 0 152 152 18 594 594 746 0 152 152 26
2/1028 821 821 889 0 68 68 8 584 584 787 0 203 203 35
3/1507 966 966 1208 0 242 242 25 794 794 966 0 172 172 22
4/2507 1013 1013 1013 0 0 0 0 829 829 849 0 20 20 2
5/2796 805 805 825 0 20 20 2 363 363 363 0 0 0 0

30/3276 336 318 336 -18 0 18 6 299 299 299 0 0 0 0
6/3799 346 346 346 0 0 0 0 296 296 296 0 0 0 0
7/4227 311 311 325 0 14 14 5 134 134 134 0 0 0 0
8/4682 295 295 307 0 12 12 4 195 195 207 0 12 12 6
28/5171 290 290 311 0 21 21 7 166 166 186 0 20 20 12
27/5651 209 209 209 0 0 0 0 174 174 174 0 0 0 0
9/6139 148 148 148 0 0 0 0 117 117 117 0 0 0 0

10/6394 216 216 216 0 0 0 0 194 194 194 0 0 0 0
11/6732 200 200 212 0 12 12 6 165 165 177 0 12 12 7
12/7223 300 300 300 0 0 0 0 274 274 283 0 9 9 3
13/7483 265 265 278 0 13 13 5 150 150 157 0 7 7 5
14/7910 351 351 379 0 28 28 8 323 323 323 0 0 0 0
26/8148 350 350 363 0 13 13 4 323 323 336 0 13 13 4
15/8459 251 251 265 0 14 14 6 209 209 230 0 21 21 10
16/8829 235 235 250 0 15 15 6 206 206 213 0 7 7 3
17/9210 312 312 345 0 33 33 11 267 267 280 0 13 13 5
25/9401 466 455 476 -11 10 21 5 434 434 455 0 21 21 5
18/9598 597 534 597 -63 0 63 12 486 454 486 -32 0 32 7
19/10242 295 260 313 -35 18 53 20 190 190 190 0 0 0 0
20/10659 334 313 334 -21 0 21 7 272 272 272 0 0 0 0
21/11129 312 312 312 0 0 0 0 271 271 271 0 0 0 0
22/11357 238 238 238 0 0 0 0 238 238 238 0 0 0 0
23/11710 243 243 243 0 0 0 0 178 178 178 0 0 0 0
24/12134 415 415 415 0 0 0 0 389 389 389 0 0 0 0

Tab. 6. Corelația între diferențele de viteză a apei în profilele transversale în cazul scenariilor F2 și F3 și ponderea albiei minore

Hidrograful viiturii din 07.1975
Regression Statistics
Multiple R 0,611
R Square 0,373
Adjusted R Square 0,350
Standard Error 5,181
Observations 29

ANOVA

  df SS MS F Signifi-
cance F

Regression 1 431,54 431,54 16,08 0,0004
Residual 27 724,67 26,84
Total 28 1156,21      

  Coeffi-
cients

Standard 
Error t Stat P-value Lower 

95% Upper 95%

Intercept 12,29 1,91 6,45 0,000001 8,38 16,20
%albie -0,15 0,04 -4,01 0,000431 -0,23 -0,08

Hidrograful viiturii din 06-07.1991
Regression Statistics
Multiple R 0,559
R Square 0,312
Adjusted R Square 0,287
Standard Error 7,278
Observations 29

ANOVA

  df SS MS F Signifi-
cance F

Regression 1 649,26 649,26 12,26 0,0016
Residual 27 1430,05 52,96
Total 28 2079,31      

  Coeffi-
cients

Standard 
Error t Stat P-value Lower  

95%
Upper 
95%

Intercept 14,02 2,85 4,92 0,00004 8,17 19,86
%albie -0,16 0,05 -3,50 0,00163 -0,26 -0,07

Pentru hidrograful viiturii produse în iulie 1975, 
suprafața maximă inundată, la nivelul cel mai înalt 
atins de apă pe profilul transversal, a fost estimată la 
aproximativ 540 ha în cazul scenariilor F1 și F2 și de 585 
ha, cu 9% mai mare în cazul scenariului F3. 
Pentru hidrograful viiturii produse în iulie 1991, 
suprafața maximă ocupată de apă, la nivelul maxim 
al acesteia pe profilul transversal, a fost estimată la 
aproximativ 420 ha în cazul scenariilor F1 și F2 și de 440 
ha, cu 10% mai mare în cazul scenariului F3.

4. Concluzii
Prezentul articol își propune ca, prin utilizarea modelării 
hidraulice, să evidențieze influența schimbării folosințelor 
funciare din albia majoră a râurilor mari asupra scurgerii 
debitelor excepționale. În acest scop a fost simulată 
scurgerea pe un sector de albie al râului Buzău, amonte 
de stația hidrologică Măgura, a două viituri, înregistrate 
în iulie 1975 și iunie 1991. Lungimea sectorului de albie 
este ce cca. 12 km pe care au fost amplasate 29 secțiuni 
de calcul și pentru care au fost elaborate trei scenarii de 
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utilizare a terenurilor: I) situația actuală, II) înlocuirea 
pădurilor cu terenuri agricole, III) înlocuirea terenurilor 
agricole (inclusiv pășuni, livezi etc.) cu păduri. Pentru 
simularea propagării undei de viitură a fost utilizat 
modelul hidraulic unidimensional Mike 11.
Vegetația forestieră din zona de luncă asigură o gamă 
largă de servicii eco-protective, dar exercită și o influență 
importantă asupra modului de propagare a debilelor de 
viitură, efectul fiind cu atât mai pregnant cu cât ponderea 
pădurilor este mai ridicată și debitul de viitură este mai 
mare. Prezența pădurii, datorită rugozității (reflectată 
prin valoarea coeficientul Manning) sporite, determină 
reducerea vitezei de scurgere a apei și, implicit, 
creșterea nivelului maxim al apelor și a extinderii 
suprafeței acoperite de apă în timpul viiturilor. Creșterea 
nivelului apei poate atinge valori însemnate, care nu 
pot fi neglijate la elaborarea planurilor de gospodărire a 
terenurilor (PUG, PUZ etc.) sau la proiectarea lucrărilor 
de apărare împotriva inundațiilor. Prin reducerea vitezei 
de propagare a undei de viitură, vegetația forestieră 
contribuie activ la reducerea eroziunii albiei, a malurilor 
și terenurilor riverane. Trebuie avut în vedere și faptul 
că, prin îngustarea albiei minore prin împădurirea 
terenurilor riverane, se produce o concentrare a scurgerii 
care poate afecta negativ stabilitatea patului albiei 
(Arroyave et al. 2018). Deși suprafața afectată de inundații 
este mai mare în cazul malurilor împădurite, trebuie 
evidențiat că pagubele produse asupra ecosistemelor 
forestiere specifice zonelor de luncă sunt mult mai 
reduse ca cele produse asupra culturilor agricole sau a 
terenurilor intravilane, iar vegetația lemnoasă rezistă 
perioade mult mai îndelungate de timp la stagnarea 
apelor în comparație cu culturile agricole.
Având la dispoziție capacitatea de retenție, impactul 
hidraulic și costurile variantelor de sisteme hidrotehnice 
de amenajare a albiilor analizate, se poate face o 
analiză complexă a soluțiilor propuse, ținând seama 
și de multifuncționalitatea lucrărilor hidrotehnice de 
amenajare a albiilor torențiale. Modelarea hidraulică 
a viiturilor furnizează factorilor decidenți informații 
utile pentru alegerea soluțiilor care să aibă un impact 
benefic pentru cât mai mulți receptori (obiective social – 
economice) interceptați de viituri.

5. Finanțare
Prezentul articol este parte componentă a proiectului „PN 
19070404 Gospodărirea integrată a terenurilor forestiere și albiilor 
în vederea reducerii riscurilor induse de excedentul de apă”.
Finanțarea proiectului este efectuată prin: Programul 
Operațional Competitivitate, Axa: 1 Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor
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Abstract
Assessing the impact of riparian woody vegetation on flood dynamics by hydraulic modelling.
The present study aims at the influence of the land use from the riparian zone of large rivers with potential flood 
risk (APSFR) on hydraulic parameters. An experimental campaign was carried out based on 3 scenarios (i) the 
current situation of land use, (ii) all forests considered arable land, (iii) all land considered forested. Based on 
hydraulic simulations, changes in floodplain land use structure, expressed in the model by changing roughness 
coefficients, can lead to significant changes in flood propagation, highlighted by changes in maximum water level 
and velocity, or maximum flooded area. These changes in the hydraulic regime of the large rivers are important 
aspects, which must be taken carefully considered into the urban and regional development plans design.
Keywords: APSFR, land use, hydraulic modelling, roughness coefficient, water velocity, water depth, water 
width, floodable area.
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Actualizarea normelor de timp și de 
producție pentru lucrările de definitivare 

a amenajamentelor silvice
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1. INCDS “Marin Drăcea” București
2. SCDEP Craiova, INCDS “Marin Drăcea”
3. SCDEP Pitești, INCDS “Marin Drăcea”

1. Date generale
Cercetările de față fac parte dintr-un proiect mai amplu, 
care își propune actualizarea normelor de timp și de 
producție în activitatea de amenajarea pădurilor, în 
raport cu tehnologiile actuale aplicate.
Preocupări în domeniul normelor de muncă în domeniul 
silvic au existat cu mult timp în urmă (*** 1976, *** 1981-
1982, *** 1982), ultima revizuire a acestora fiind realizată 
în anul 1982.
În prezent, normele de timp și de producție utilizate în 
lucrările de amenajarea pădurilor sunt cele elaborate, în 
anul 1999, de un colectiv specializat în normarea muncii, 
ce a funcționat în cadrul Institutului de Cercetări și 
Amenajări Silvice (ICAS) și, ulterior, în cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor - Romsilva.
În ultima perioadă, datorită dotărilor realizate în 
domeniul amenajării pădurilor și avansării tehnologiei 
de lucru, au existat preocupări în normarea noilor 
lucrări specifice apărute în acest domeniu. Prin 
introducerea tehnologiei GIS în amenajarea pădurilor 
începând cu anul 2001, au existat preocupări pentru 
normarea lucrărilor GIS din amenajarea pădurilor. 
Astfel, un prim set de informații privind normele de 
timp pentru lucrările GIS din amenajarea pădurilor au 
fost utilizate de la început (anul 2001) și revizuite ulterior 
în anii 2004 respectiv 2009, pe măsură ce personalul a 
dobândit experiență în domeniu iar dotările au evoluat 
ca performanță.
În ultima perioadă, în domeniul amenajării pădurilor 
găsindu-și locul și echipamentele și tehnologia GPS, au 
fost elaborate norme locale pentru operațiile: ,,Separări 
de arborete și măsurători topografice cu tehnologie 
GPS” respectiv și pentru ,,Descărcarea datelor de teren 
și realizarea poligoanelor măsurate cu tehnologie GPS” 
(Cîrstea 2013a,b).

De asemenea, în efortul de actualizare a bazei 
cartografice prin metode moderne de fotogrammetrie 
digitală, s-au elaborat și norme de timp provizorii pentru 
realizarea planurilor topografice la scara 1:5000 (Nițu & 
Achim 2009).

2. Metoda de lucru
În vederea obținerii normelor de timp și de producție 
pentru lucrările de definitivare a amenajamentelor, s-au 
parcurs următoarele etape:
 » elaborarea machetelor normelor de muncă în care 

sunt precizate pentru fiecare operație identificată, 
metoda de observare, tehnologia de lucru, organizarea 
locului de muncă, formația de lucru, unitatea de 
măsură, instrumentele-aparatura utilizată, tehnica 
efectuării observațiilor și fișa condițiilor de lucru;

 » efectuarea observațiilor și măsurătorilor directe 
asupra activității executanților (autofotografierea) 
și asupra regimului de funcționare a utilajelor și 
completarea fișelor de observații aferente (fișa 
condițiilor de lucru și fișa de fotografiere);

 » centralizarea datelor pentru fiecare operație aferentă 
acestei lucrări, și anume: redactarea studiului general 
pe ocol, editarea amenajamentelor, editarea hărților, 
pregătirea și predarea proiectelor, îndrumarea și 
avizarea lucrărilor de definitivare a amenajamentelor 
silvice;

 » analiza, prelucrarea și interpretarea din punct de 
vedere statistic a rezultatelor obținute în urma 
centralizării valorilor din fișele de fotografiere 
individuală cu ajutorul programului de statistică SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences).

 » calculul normelor de timp și de producție. Pentru 
început s-a calculat timpul operativ proiectat pe 
schimbul de lucru (8 ore) - Topp pe 8 ore - utilizând 
formula (*** 2008):
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 (1)
în care:
Tpî – timp de pregătire și încheiere a lucrului;
Tdl – timp de deservire a locului de muncă;
Ton – timp de odihnă și necesități firești;
Tto – timp de întreruperi cauzate de tehnologie;
În final, s-au calculat Normele de producție (Np) și de 
timp (NT), potrivit formulelor:
Np=Topp pe 8 ore: Top/U.M. (2),
NT=8:Np (3).

3. Rezultate obținute
Au fost centralizate și prelucrate datele pentru 
următoarele 5 operații identificate în cadrul lucrărilor 
de definitivare a amenajamentelor silvice:
 » redactarea studiului general pe ocol silvic;

 » editarea amenajamentelor;
 » editarea hărților;
 » pregătirea și predarea proiectelor la beneficiar;
 » îndrumarea și controlul lucrărilor de definitivarea 

amenajamentelor.

3.1. Analiza factorilor de influență asupra 
duratei lucrărilor
a) Redactarea studiului general pe ocol silvic
Pentru această operație, în cadrul studiului de machetă au 
fost identificate 84 elemente de muncă, iar datele au fost 
înregistrate în toate cele 7 subunități ale INCDS ,,Marin 
Drăcea”, în care se efectuează lucrări de amenajarea 
pădurilor. Au fost supuse observației un număr de 20 
ocoale silvice/baze experimentale, cu suprafețe diferite, 
repartizate în toate zonele geomorfologice (munte, 
deal, câmpie, baltă), cu un număr divers de unități de 
producție, arii naturale protejate și unități de gospodărire 
(SUP), precum și cu suprafețe diferite ale ua-ului mediu/
OS (tab. 1).

Tab. 1. Centralizarea datelor pentru operația Redactarea studiului general pe ocol

O.S./B.E.
(denumire)

Nr.
UP/
OS

Suprafața 
OS(ha)

Zona
geomorfologică

Supraf. ua 
mediu/OS (ha)

Nr. arii naturale 
protejate

Suprafața ariilor naturale 
protejate (ha) Nr. SUP Codul SUP

Făgăraș 2 5232,21 deal, munte 7,2 6 2902,83 5 A,M,K,E,O

Vidra 4 8468,69 câmpie, deal 4,51 8 2254,95 5 A,M,K,E,O

Măneciu 9 18736,54 munte 10,39 1 2543,72 5 A,E,G,K,M

Drăgănești Olt 3 3637,37 câmpie 2,32 6 1475,38 7 A,Q,X,M,K,E,O

Orșova 10 35326,16 deal, munte 8,91 4 26275,57 4 A,M,K,E

Corcova 3 6739,52 deal 3,48 2 2371,27 4 A,M,K,Q

Filiași 4 7016,14 deal 2,91 1 1078,83 5 A,Q,Z,M,K

Paltiniș 6 10772,24 deal 6,69 0 0 4 A,K,M,Q

Dobrești 4 5497,85 deal 5,01 4 3028,64 4 A,E,K,M

Tg. Lăpuș 6 7307,33 deal 3,67 2 1656,46 4 A,E,K,M

Cluj 4 5325,49 câmpie, deal 4,7 10 990,75 5 A,E,K,M,Q

Dragomirești 7 10401,04 munte 6,55 10 5303,19 3 A,E,M

Mălini 5 18341,78 munte 13,06 1 27,02 4 A,E,K,M

Rusca 7 10083,30 baltă 4,78 4 3929,56 6 X,Z,Q,M,E,K

Amaradia 4 7291,33 deal 5,63 0 0 5 A,K,M,Q,X

C. de Argeș 4 8075,93 deal 3,89 0 0 3 A,K,M

Blaj 5 13552,55 deal, munte 6,08 5 10002,97 5 A,K,M,O,Q

 Tomnatic 2 6798,00 munte 8,04 2 6759,50 5 A,B,E,K,M

 Brăila 11 9404,51 baltă 3,18 8 8211,89 6 E,K,M,X,Y,Z

Bârlad 6 9840,10 deal 4,71 6 466,60 5 A,K,M,O,Q

 Prin intermediul regresiei multiple s-a încercat să se 
stabilească dacă există o legătură demonstrată statistic 
între timpul operativ (Top), considerat ca variabilă 
dependentă și cel puțin una dintre variabile presupus 
independente identificate în faza anterioară, considerate 
ca posibili factori de influență, și anume: numărul de UP/
OS (Nr_UP), suprafața ocolului silvic (S_OS), suprafața ua 
mediu/OS (ua_mediu), numărul ariilor protejate (Arii_
protejate), respectiv numărul de SUP-uri (Nr_SUP).
Folosind regresia retrogradă, analiza de regresie a 
început cu estimarea modelului complet incluzând toate 
variabilele independente, iar ulterior prin pași succesivi, 
s-au eliminat rând pe rând variabilele nerelevante (Tab. 2).

Tab. 2. Variabile introduse/eliminate

Model Variables
Entered

Variables
Removed Method

1
Nr_SUP, Nr_UP, 
Arii_protejate, 

ua_mediu, S_OSb
Enter

2 . S_OS
Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove 
>= .100).

3 . Nr_SUP
Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove 
>= .100).

4 . ua_mediu
Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove 
>= .100).
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Model Variables
Entered

Variables
Removed Method

5 . Arii_protejate
Backward (criterion: 

Probability of F-to-remove 
>= .100).

a. Dependent Variable: T_op
b. All requested variables entered.

Cu ajutorul tabloului de analiză a varianței (testul ANOVA) 
(tab. 3) am verificat dacă modelele generate sunt relevante, 
adică dacă parametrii ecuației de regresie diferă 
semnificativ de 0. Se poate observa că pentru modelele 
1 și 2, probabilitatea critică a testului (Sig.) este mai mare 
decât 0,05 (pragul de risc asumat sau pragul de semnificație 
fixat), ceea ce înseamnă că modelele nu sunt statistic 
relevante, în timp ce pentru modelele 3-5 probabilitatea 
critică a testului (Sig.) este mai mare decât 0,05, ceea ce 
înseamnă că aceste modele sunt statistic relevante.

Tab. 3. Analiza varianței - ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 49012891.984 5 9802578.397 2.311 .100b

Residual 59372423.216 14 4240887.373
Total 108385315.200 19

2
Regression 46387568.508 4 11596892.127 2.806 .064c

Residual 61997746.692 15 4133183.113
Total 108385315.200 19

3
Regression 43884740.602 3 14628246.867 3.629 .036d

Residual 64500574.598 16 4031285.912
Total 108385315.200 19

4
Regression 39585652.804 2 19792826.402 4.891 .021e

Residual 68799662.396 17 4047038.964
Total 108385315.200 19

5
Regression 30657995.980 1 30657995.980 7.100 .016f

Residual 77727319.220 18 4318184.401
Total 108385315.200 19

a. Dependent Variable: T_op
b. Predictors: (Constant), Nr_SUP, Nr_UP, Arii_protejate, ua_mediu, S_OS

c. Predictors: (Constant), Nr_SUP, Nr_UP, Arii_protejate, ua_mediu
d. Predictors: (Constant), Nr_UP, Arii_protejate, ua_mediu

e. Predictors: (Constant), Nr_UP, Arii_protejate
f. Predictors: (Constant), Nr_UP

 Tab. 4. Coeficienți

Model

Unstandardized
Coefficients St.C t Sig. 95,0% Confidence 

Interval for B

B Std. Error Beta Lower
Bound

Upper
Bound

1

(Constant) 20904.792 2911.147 7.181 .000 14661.003 27148.580
Nr_UP 486.112 248.031 .508 1.960 .070 -45.861 1018.084
S_OS -.001 .001 -.230 -.787 .445 -.003 .001

ua_mediu 2.177 2.090 .283 1.042 .315 -2.306 6.660
Arii_protejate 310.379 168.444 .426 1.843 .087 -50.897 671.654

Nr_SUP -515.687 535.849 -.211 -.962 .352 -1664.969 633.595

2

(Constant) 20568.733 2842.841 7.235 .000 14509.361 26628.106
Nr_UP 387.742 211.477 .405 1.833 .087 -63.010 838.494

ua_mediu 1.527 1.896 .199 .806 .433 -2.513 5.568
Arii_protejate 308.551 166.275 .423 1.856 .083 -45.856 662.958

Nr_SUP -394.187 506.558 -.162 -.778 .449 -1473.890 685.516

3

(Constant) 18651.797 1401.350 13.310 .000 15681.068 21622.526
Nr_UP 375.747 208.298 .392 1.804 .090 -65.825 817.320

ua_mediu 1.878 1.818 .244 1.033 .317 -1.977 5.733
Arii_

protejate 294.516 163.244 .404 1.804 .090 -51.545 640.577

Model

Unstandardized
Coefficients St.C t Sig. 95,0% Confidence 

Interval for B

B Std. Error Beta Lower
Bound

Upper
Bound

4

(Constant) 19462.243 1163.246 16.731 .000 17008.008 21916.478
Nr_UP 471.776 186.753 .493 2.526 .022 77.761 865.791

Arii_
protejate 211.136 142.155 .290 1.485 .156 -88.785 511.056

5
(Constant) 20107.975 1114.503 18.042 .000 17766.491 22449.460

Nr_UP 509.288 191.136 .532 2.665 .016 107.726 910.849
a. Dependent Variable: T_op ; StC: Standardized Coefficients

 Valorile estimate pentru coeficienții modelului, precum 
și statisticile necesare verificării ipotezelor uzuale asupra 
coeficienților sunt redate în tabelul 4 (Coefficients).
Se constată că modele 1-4 nu sunt relevante din punct 
de vedere statistic, întrucât nivelul de semnificație (Sig.) 
al acestor modele este mai mare 0,05, iar intervalul 
de încredere îl conține pe 0. Aceasta înseamnă că 
variabilele respective nu sunt relevante pentru model. 
Singurul model relevant este modelul 5, cel care conține 
ca variabilă independentă numărul de UP-uri (Nr_UP). 
În cazul acestui model, sig. < 0.05, atât pentru constantă, 
cât și pentru variabilă independentă.
În continuare, prezentăm variabilele excluse din model 
(Tabelul 5), de unde se poate observa cum una câte una 
acestea au fost excluse, cu excepția numărul de UP-uri/OS.

Tab. 5. Variabile excluse

Model Beta
In t Sig.

Partial
 Corre-
lation

Collinearity 
Statistics
Tolerance

2 S_OS -.230b -.787 .445 -.206 .458

3
S_OS -.149c -.533 .602 -.136 .500

Nr_SUP -.162c -.778 .449 -.197 .885

4
S_OS -.008d -.030 .976 -.008 .622

Nr_SUP -.201d -1.009 .328 -.245 .938
ua_mediu .244d 1.033 .317 .250 .664

5

S_OS -.099e -.396 .697 -.096 .667
Nr_SUP -.117e -.577 .572 -.139 1.000

ua_mediu .033e .152 .881 .037 .880
Arii_protejate .290e 1.485 .156 .339 .982

a. Dependent Variable: T_op
b. Predictors in the Model: (Constant), Nr_SUP, Nr_UP, Arii_protejate, ua_mediu

c. Predictors in the Model: (Constant), Nr_UP, Arii_protejate, ua_mediu
d. Predictors in the Model: (Constant), Nr_UP, Arii_protejate

e. Predictors in the Model: (Constant), Nr_UP

Pentru a explica de ce au fost excluse aceste variabile este 
necesar să se realizeze o analiză de corelație (Tab. 6) între 
variabilele considerate ca fiind independente. Excluderea 
unei variabile din model înseamnă că aceasta nu este 
independentă de celelalte și prezintă o corelație puternică.

Tab. 6. Corelații

Nr_
UP

S_
OS

ua_
mediu

Arii 
protejate

Nr_
SUP

Nr_UP
Pearson Correlation 1 .577** .347 .135 -.004

Sig.(2-tailed) .008 .134 .570 .986
N 20 20 20 20 20

S_OS

Pearson
Correlation .577** 1 .584** -.134 -.328

Sig.(2-tailed) .008 .007 .574 .158
N 20 20 20 20 20
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Nr_
UP

S_
OS

ua_
mediu

Arii 
protejate

Nr_
SUP

ua_
mediu

Pearson
Correlation .347 .584** 1 -.413 -.305

Sig.(2-tailed) .134 .007 .071 .192
N 20 20 20 20 20

Arii_
protejate

Pearson
Correlation .135 -.134 -.413 1 .246

Sig.(2-tailed) .570 .574 .071 .295
N 20 20 20 20 20

Nr_SUP

Pearson
Correlation -.004 -.328 -.305 .246 1

Sig.(2-tailed) .986 .158 .192 .295
N 20 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Se poate observa că există corelații semnificative între 
numărul de UP/OS (Nr_UP) și suprafața ocolului (S_
OS), respectiv suprafața ua mediu/OS (ua_mediu), ș.a. 
Aceasta înseamnă că dacă numărul de UP/OS (Nr_UP) 
rămâne în model, celelalte vor fi excluse.
În concluzie, la calculul normelor de muncă și producție 
pentru operația Redactarea studiului general pe ocol, se 
va avea în vedere că numărul de UP/OS influențează 
semnificativ timpul necesar efectuării acestei operații.
Având în vedere faptul că din cele 84 elemente de muncă 
observate, 74 elemente de muncă sunt raportate la nivel 
de UP și 11 elemente de muncă sunt raportate la nivel de 
SUP, se impune ca prelucrarea datelor să se facă pe cele 
două categorii diferențiate, obținându-se: o normă de 
timp pentru elementele de muncă raportate la nivel de 
UP și o altă normă de timp pentru elementele de muncă 
grupate la nivel de SUP.
b) Editarea amenajamentelor
S-au efectuat observații în cadrul a 38 proiecte (UP/SG) 
pentru cele 3 (trei) elemente de muncă identificate în 
cadrul studiului de machetă, și anume:
 » pregătirea proiectelor pentru editare;
 » editarea și multiplicarea proiectelor (UP/SG);
 » legarea proiectelor și scrierea coperților.

Cu ocazia întocmirii fișelor de fotografiere pentru 
operația Editarea amenajamentelor, singurul posibil factor 
de influență a fost numărul de pagini printate (Nr_pag). 
Prin intermediul regresiei simple s-a arătat însă că 
timpul operativ (T_op) pe total operație nu este influențat 
semnificativ de numărul de pagini (Nr_pag). Nivelul de 
semnificație (Sig.) este mai mare de 0,05 (Sig. = 0,851), ceea 
ce înseamnă că modelul nu este statistic relevant (tab. 7).
În aceste condiții, elaborarea normei de timp și 
producție s-a realizat la nivel de UP/SG, conform valorilor 
centralizate din fișele de fotografiere.

Tab. 7. Analiza varianței - ANOVAa

Model Sum of
Squares df Mean

Square F Sig.

1

Regression 1554.426 1 1554.426 .036 .851b

Residual 1528245.574 35 43664.159

Total 1529800.000 36

 a.Dependent Variable: T_op ;
 b.Predictors: (Constant), Nr_pag

c) Editarea hărților pentru amenajamente
S-au efectuat observații pentru 72 de hărți pentru UP/SG, 
la cele 2 (două) elemente de muncă identificate cu ocazia 
studiului de machetă, și anume:
 » plastifierea, tăierea și plierea hărților pentru 

amenajamente;
 » pregătirea mapelor pentru hărțile amenajistice 

(etichetare și sortarea hărților pe UP/SG):
În urma întocmirii fișelor de fotografiere pentru operația 
Editarea hărților nu s-au identificat factori de influență. 
Prin urmare, elaborarea normei de timp și producție 
s-a realizat la nivel de format A4, conform valorilor 
centralizate din fișe.
d) Pregătirea și predarea proiectelor la beneficiar
S-au efectuat observații pentru 23 ocoale silvice la 
cele 2 (două) elemente de muncă identificate în cadrul 
studiului de machetă, și anume:
 » primirea și pregătirea proiectelor și a hărților pentru 

predare;
 » pregătirea proiectelor în format digital, a documentelor 

aferente și predarea acestora la beneficiar.
În urma întocmirii fișelor de fotografiere pentru operația 
Pregătirea și predarea proiectelor la beneficiar nu s-au 
identificat factori de influență. Prin urmare, elaborarea 
normei de timp și producție s-a realizat la nivel de proiect 
(UP/SG), conform valorilor centralizate din fișe.
e) Îndrumarea și controlul lucrărilor de definitivare a 
amenajamentelor
e1) Activități desfășurate de șefii de proiect din 
amenajarea pădurilor
În cadrul studiului de machetă, pentru șefii de proiect, 
a fost identificat un singur element de muncă și anume, 
participarea la verificarea, controlul și avizarea CTAS a 
lucrărilor de definitivare din cadrul ocolului silvic, iar 
observațiile s-au efectuat la un număr de 25 ocoale 
silvice/baze experimentale.
e2) Activități desfășurate de experții CTAP din amenajarea 
pădurilor
Observațiile s-au realizat la un număr de 8 ocoale silvice, 
iar în cadrul studiului de machetă, pentru experții CTAP, 
au fost identificate 4 (patru) elemente de muncă, și anume:
 » citirea amenajamentului (SG) și întocmirea fișei de 

observații;
 » controlul final al amenajamentelor (SG) redactate în 

concept urmărind dacă s-au efectuat completările și 
actualizările rezultate din fișele de observații;

 » organizarea și participarea la avizarea de recepție în 
CTE a amenajamentelor (SG);

 » participarea la avizarea amenajamentelor în CTAS din 
cadrul autorității publice centrale care răspunde de 
silvicultură.

e3) Activități desfășurate de șefii de atelier, șefii de secție, 
directorii de stațiune și directorul tehnic dezvoltare
În cadrul studiului de machetă, pentru șefii de atelier, 
șefii de secție, directorii de stațiune și directorul tehnic 
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dezvoltare, a fost identificat un singur element de muncă 
și anume, participarea la verificarea, controlul și avizarea 
CTAS a lucrărilor de definitivare din cadrul ocolului silvic, 
iar observațiile s-au efectuat la un număr de 25 ocoale 
silvice/baze experimentale.
e4) Activități desfășurate de secretarul tehnic
Observațiile s-au realizat la un număr de 8 ocoale silvice, 
iar în cadrul studiului de machetă, pentru secretarul 
tehnic, au fost identificate 2 (două) elemente de muncă, 
și anume:
 » organizarea și participarea la avizarea de recepție în 

CTE a amenajamentelor (SG);
 » participarea la avizarea amenajamentelor în CTAS din 

cadrul autorității publice centrale care răspunde de 
silvicultură.

3.2. Prelucrarea datelor și calculul normelor de muncă
La operația Redactarea studiului general pe ocol 
silvic, pentru prelucrarea datelor au fost utilizate 
informațiile culese pentru elementele grupate la nivel 
de ocol, diferențiate în raport cu numărul de unități 
de producție (UP): cu mai puțin de 4 UP, cu 4-6 UP, 
respectiv peste 6 UP.
Totodată au fost reținute și prelucrate datele pentru 
elementele grupate la nivel de SUP, luând în considerare 
trei categorii distincte, după tipul și categoria de SUP, 
respectiv ocoale silvice cu:
 » SUP de tip A, B, G, J, V, C, O;
 » SUP de tip Q, W, X, Y, Z;
 » SUP de tip E, M și K.

Astfel, pentru operația ,,Redactarea studiului general 
pe ocol silvic” a rezultat o normă de muncă compusă 
din două sau mai multe norme grupate (rezultată din 
însumarea normei pentru elementele raportate la nivel 
de SG (tab. 8) cu normele pentru elementele raportate la 
nivel de SUP (tab. 9):

Tab. 8. Norme de timp și producție pentru elementele de muncă 
raportate la SG, pentru operația Redactarea studiului general pe 

ocol silvic (SG)

Observații NP UP/8ore NT ore-om/UP
OS cu mai puțin de 4 UP 0,0184 434,78

OS cu 4-6 UP 0,0174 459,77
OS cu peste 6 UP 0,0163 490,80

Tab. 9. Norme de timp și producție pentru elementele de muncă 
raportate la SUP, pentru operația Redactarea studiului general pe 

ocol silvic

Observații NP UP/8ore NT ore-om/UP
SUP de tip A,B,G,J,V,C,O 0,4478 17,86

SUP de tip Q,W,X,Y,Z 0,9814 8,15
SUP de tip E,K,M 1,7197 4,65

Pentru celelalte operații identificate în cadrul lucrărilor 
de definitivare a amenajamentelor silvice (editarea 
amenajamentelor, editarea hărților, pregătirea și 
predarea proiectelor la beneficiar, îndrumarea și 
controlul lucrărilor de definitivarea amenajamentelor), 
în urma prelucrării informațiilor din fișele de 
fotografiere au rezultat Normele de producție (NP) și 
Normele de timp (NT) prezentate în tabelul 10.

Tab. 10. Norma de timp și producție pentru operațiile editarea amenajamentelor, editarea hărților, pregătirea și predarea proiectelor la 
beneficiar, îndrumarea și controlul lucrărilor de definitivare

Operația UM NP UM NT
Editarea amenajamentelor UP (SG)/8ore 0,1469 ore-om/UP(SG) 54,46

Editarea hărților pentru amenajamente Formate A4 
editate/8ore 433,8722 ore-om/format A4 0,018

Pregătirea și predarea proiectelor la beneficiar Proiecte pregătite 
și predate/8ore 3,2733 ore-om/ Proiecte pregătite și predate 2,44

Îndrumarea și 
controlul lucrărilor 

de definitivare a 
amenajamentelor 
pentru activități 
desfășurate de:

șefii de proiect - - % din nr. de ore realizat de personalul îndrumat 6,13
experții CTAP - - % din nr. de ore realizat de personalul îndrumat 7,29

șefi de atelier, șefi de secție, directori de 
stațiune și director tehnic dezvoltare - - ore-om/OS 8,03

secretarul tehnic - - ore-om/OS 7,75

4. Discuții
Din analiza activităților identificate în cadrul lucrărilor 
de definitivare a amenajamentelor se constată că, 
odată cu implementarea și generalizarea elaborării 
amenajamentelor prin utilizarea tehnicilor GIS, dar și 
cu perfecționarea metodelor și tehnologiilor de lucru, 
activitățile specifice acestei faze din elaborarea unui 
amenajament silvic sunt mult mai puține, ca număr, 
față de cele existente în precedenta ediție a normelor 
de muncă elaborate în anul 1999. Astfel, o parte dintre 
acestea: desenarea, colorarea, plotarea și multiplicarea 
hărților la nivel de UP și SG, editarea pieselor scrise ș.a., 
au fost înlocuite prin implementarea noilor tehnologii, 
fiind îmbunătățite ca tehnică și precizie, de elaborare a 

amenajamentelor silvice prin tehnici GIS.
Făcând o analiză comparativă a normelor de producție 
actuale, ediția 1999, cu cele obținute prin studiul actual, 
constatăm următoarele aspecte:
 » redactarea studiului general pe ocol presupune 

operații și o tehnologie diferită față de cea clasică, 
constând în tehnoredactarea directă pe calculator 
de către un proiectant (șef proiect/inginer), utilizând 
softuri specifice PC-urilor. În principiu, norma de 
producție calculată în actualul studiu este mai mică 
față de cea rezultată prin aplicarea Normelor de 
producție, ediția 1999, cu cca 20%, justificată de 
diferențele majore de tehnologie existente la calculul 
celor două norme de producție. Îmbunătățirea normei 
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de producție pe seama perfecționării tehnologiei de 
elaborare a studiului general pe ocol este evidentă, 
însă nivelul acesteia este estompat (diminuat) de 
complexitatea actuală a studiului general, a cărui 
structură și conținut este mai dezvoltat decât cel 
precedent (prin includerea aspectelor referitoare la 
certificarea pădurilor, conservarea și ameliorarea 
biodiversității, a informațiilor detaliate privind modul 
de gospodărire a ariilor naturale protejate etc).

 » editarea amenajamentelor grupează operații care în 
ediția precedentă a normelor de producție (1999) erau 
normate distinct (ex. definitivarea proiectului, tipărirea 
la imprimantă), prin studiul actual rezultând o singură 
normă de producție. Norma de timp rezultată prin 
tehnologia actuală este mai mică cu cca 16 % față de 
norma de producție precedentă (ediția 1999), justificată 
de tehnologia utilizată, bazată pe echipamente, 
materiale și softuri performante. Dacă luăm în 
considerare și faptul că actuala normă presupune 
editarea amenajamentelor în 4 exemplare, față de 3 cât 
prevedea precedenta, rezultă că diferența dintre cele 
două norme de producție este chiar mai mare.

 » editarea hărților pentru amenajamente presupune 
o tehnologie total diferită față de cea clasică. Este 
de menționat faptul că, hărțile nu se mai pânzează 
(operație care presupunea multă manoperă), ci se 
plastifiază (operație în bună parte mecanizată); de 
asemenea, mai trebuie amintit faptul că, în prezent, 
hărțile nu se mai multiplică la copiator, ci sunt 
plotate în cadrul colectivelor GIS. Norma de timp 
calculată prin actualul studiu este cu cca. 90 % mai 
mică decât norma de timp existentă în normele ediția 
1999. Justificarea diferenței este dată de utilizarea, în 
prezent, a unor echipamente, materiale, tehnologii și 
softuri mult mai performante.

 » pregătirea și predarea proiectelor la beneficiar, 
cuprinde, în principiu, aceeași tehnică de realizare a 
operațiilor aferente acestei activități. Norma de timp 
calculată prin actualul studiu este cu cca. 22 % mai 
mare decât norma de timp existentă în normele ediția 
1999. Justificarea majorării normei de producție 
rezultă din faptul că norma actuală include în plus față 
de precedenta normă și întocmirea, respectiv, vizarea 
la direcția silvică a documentelor pentru facturarea 
lucrărilor de elaborare a amenajamentelor.

 » îndrumarea și controlul lucrărilor de definitivare 
a amenajamentelor cuprinde activitățile distincte 
efectuate de șefii de proiect și experții CTAP. Norma 
de muncă, pentru activitatea de îndrumare și control, 
rezultată prin actualul studiu este de 13,42 % din 
numărul total de ore realizate de personalul din 
subordine pentru operațiile aferente lucrărilor de 
definitivare a amenajamentelor (redactarea SG, editarea 
amenajamentelor, editarea hărților și pregătirea și 
predarea amenajamentelor), fiind cu 6,42 % mai 
mare (în valoare absolută) decât norma precedentă 
(ediția 1999). Creșterea procentului alocat activității de 
îndrumare și control este justificat de complexitatea 
lucrărilor elaborate în prezent și a responsabilităților 

sporite identificate în activitatea acestora. Cu toate 
acestea, trebuie remarcat faptul că, în valori absolute, 
numărul de ore alocat activității de îndrumare și control 
nu este la nivelul mărimii normei exprimată procentual, 
deoarece, acest procent se aplică la un număr de ore 
mai mic decât cele calculate cu precedentele norme 
(ediția 1999), majoritatea normelor de producție actuale 
fiind mai mici decât cele din 1999.

 » au fost identificate activități executate de personalul 
cu atribuții de conducere (șefi de atelier, șefi de secție, 
directori de stațiune, director tehnic dezvoltare și 
secretar tehnic) în cadrul lucrărilor de definitivare a 
amenajamentelor, pentru care s-au determinat norme de 
muncă (exprimate în cadrul sferei de atribuții), raportat 
la numărul de ocoale silvice pe care le are în subordine.

4. Concluzii
Pentru activitățile desfășurate în cadrul lucrărilor 
de definitivare a amenajamentelor prin utilizarea 
tehnologiilor și echipamentelor moderne existente în 
domeniul amenajării pădurilor, au fost elaborate norme 
de timp și de producție.
Pentru fiecare operație din cadrul lucrărilor de 
definitivare a amenajamentelor au fost calculate 
normele de muncă (de timp și de producție) pe baza 
tehnologiilor actuale utilizate în amenajarea pădurilor 
și a echipamentelor și aparaturii existente, în prezent, în 
cadrul colectivelor de amenajarea pădurilor.
De asemenea, pentru interpretarea rezultatelor pe 
fundamente științifice și pentru a desprinde legitățile 
urmărite, datele experimentale obținute în urma 
centralizării valorilor din fișele de fotografiere 
individuală au fost analizate și prelucrate din punct de 
vedere statistic.
Normele de muncă obținute pentru operațiile aferente 
lucrărilor de definitivare a amenajamentelor silvice 
contribuie la actualizarea metodologiilor de lucru, a 
reanalizării problematicii privind organizarea muncii și, 
implicit la creșterea productivității muncii.
Față de normele de muncă existente în amenajarea 
pădurilor, ediția 1999, normele calculate prin studiul 
actual evidențiază o serie de modificări ale mărimii 
valorilor normelor de timp și de producție, după cum 
s-au modificat tehnologiile utilizate în definitivarea 
amenajamentelor silvice, conținutul amenajamentului, 
aparatura și echipamentele utilizate, consecință a 
implementării tehnicilor moderne și în domeniul 
amenajării pădurilor.
Au fost elaborate norme de timp, exprimate prin prisma 
sferei de atribuții, și pentru personalul cu funcții de 
conducere din domeniul amenajării pădurilor: șefi 
de atelier, șefi de secții, directori de stațiune, secretar 
tehnic și director tehnic dezvoltare.
Norma de timp pentru fiecare operație din cadrul 
definitivării amenajamentelor a fost analizată 
comparativ cu norma de timp existentă în lucrarea 
,,Norme de muncă la lucrările de amenajarea pădurilor’’, 
ediția 1999, argumentându-se diferențele.
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Observațiile efectuate în colectivele de lucru, din 
cadrul amenajării pădurilor, imprimă normelor de 
timp și de producție pentru lucrările de definitivare a 
amenajamentelor caracterul de norme unitare la nivel 
național. Observațiile au fost efectuate pe un număr de 
25 ocoale silvice, respectiv în 140 unități de producție, 
situate teritorial în diverse condiții geomorfologie 
(câmpie, baltă, deal, munte), cu un număr divers de 
elemente caracteristice în componență, elemente ce 
au constituit potențiali factori de influență în calculul 
normelor de timp și de producție.
Se recomandă continuarea studiului cu efectuarea 
observațiilor pentru celelalte faze existente în cadrul 
amenajării pădurilor, astfel încât să fie obținute norme 
de timp și de producție pentru toate categoriile de lucrări 
de amenajare a pădurilor.

Finanțare
Lucrările au fost finanțate în cadrul proiectelor: PN 18 04 
01 15 - Adaptarea și actualizarea normelor de timp și de 
producție în activitatea de amenajarea pădurilor în raport 
cu tehnologiile actuale aplicate și PN19070105- Cercetări 
privind creșterea productivității muncii în activitatea de 
amenajare a pădurilor prin organizarea producției și a 
muncii în raport cu tehnologiile actuale aplicate.
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Abstract
Updating the time and production norms for the finalization works of the forest management planning
The objective of the study was to update, according to the actual applied technologies, the working time and 
production norms for the forest management practice. Observations were conducted in multiple working setups 
with special focus on the differences related to technologies, infrastructure, working method during the forest 
management plan’s (FMP’s) development with the aim to analyse and optimize the whole process. At first, layouts/
working models of the process were developed for each of the five distinct identified operations within the frame 
of developing the final form for the FMP:
 » development of the FMP at forest district level;
 » editing/writing the FMP;
 » editing the cartographic content (forestry maps);
 » preparing the final product and delivery to the client/beneficiary;
 » guidance and supervision of the work flow during the stage of developing the final form of the FMP.

Also, the working flow was documented and the following data sheets were obtained:
 » working conditions data sheet for each identified operation within the framework of developing the final form of FMP;
 » data recorded here relate to: observation method, working setup and methods, infrastructure (equipment, 

tools, etc.);
 » working time log data sheet which measures and includes observations referring to all time categories: normed 

or not normed with regard to identified workflow elements.
Data Analysis, data processing and statistical analysis of the results were conducted with the SPSS software 
package (Statistical Package for the Social Sciences). The study includes relevant result-based conclusions and 
recommendations to continue the recordings for all identified operations referring to FMP developing leading to 
new norms of time and production for all the forest management workflow.
Keywords: forest management plan, working setup, working models, time log data sheet, working conditions, 
forest management workflow, norms of time and production
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1. Introducere
Testarea descendenţilor de molid cu coroană îngustă 
[Picea abies (L.) Karst. f. pendula (Lawson) Sylven] şi a 
hibrizilor dintre forma pendula şi var. pyramidalis [Picea 
abies (L.) Karsten, forma clasică] s-a realizat în special 
în Finlanda (Karki 1985, Lepistö 1985, Kuuluvainen 1988, 
Pulkkinen and Pöykkö 1990, Pulkkinen 1991, Mikola 1993, 
Pöykkö 1993, Geburek et al. 2008, Zubizarreta Gerendiain 
et al. 2008, 2009), iar în România rezultate deosebite au 
fost obținute prin cercetările derulate în cadrul INCDS 

„Marin Drăcea” (Pârnuţă 1991, 1993, 2001, 2008).
Astfel, în România, în anul 1986 a fost lansat programul 
de ameliorare a molidului pentru obţinerea de ideotipuri 
cu coroană îngustă, în scopul creşterii productivităţii, 
dar mai ales pentru sporirea rezistenţei la vânt și la 
rupturi produse de zăpadă. Cercetările s-au concretizat 
prin selecţia a 455 arbori de molid cu coroană îngustă 
(forma pendula şi varietatea columnaris) în 25 de 
populaţii localizate în toate diviziunile Carpaţilor 
României, cele mai multe fiind situate în munţii Apuseni 
(Pârnuţă 1991, 1993, 2001, 2008). S-au instalat 7 culturi 
comparative (două half sib, în 1994, și cinci full sib, în 
1996) şi o colecţie de clone de molid cu coroană îngustă. 
Cercetările regretatului dr. Gheorghe Pârnuță au fost 
reluate în anul 2018.
Livezile semincere (plantajele) de clone, pe lângă faptul 
că au ca și scop principal producția de semințe cu însușiri 
genetice superioare, ușor recoltabile și în cantități mari (se 
instalează la scheme de plantare mai rare, ceea ce facilitează 
stimularea fructificației, iar rameții sunt menținuți la 
înălțimi mici prin reducția fusului), prezintă două mari 
avantaje: asigură o declanşare rapidă a fructificaţiei 
(după cca. 5 ani de la instalare, în loc de 50 ani, la molidul 
din masiv) prin inducerea fenomenului de ciclofizis și, 
totodată, permit transmiterea fidelă a însuşirilor arborelui 
donator de lujeri altoi, ca efect al clonării arborelui sursă, 
ales din categoria celor valoroși (Șofletea 2005).

Obiectivul de clonare a molidului cu coroană îngustă 
a pornit de la faptul că, în cadrul cercetărilor 
derulate în anii anteriori (Pârnuță 2008, Apostol and 
Budeanu 2019, Budeanu et al. 2019a,b) s-a evidențiat 
superioritatea acestuia comparativ cu forma clasică 
de coroană (piramidală, varietatea pyramidalis): 
dimensiuni mai mari, lemn de calitate superioară 
și, mai ales, rezistență mai bună la acțiunea 
combinată a factorilor abiotici perturbanți, vânt și 
zăpadă, în special datorită coroanelor cu diametre 
mult mai mici, ramurilor mai subțiri, zvelteții mai 
reduse a arborilor și lemnului cu densitate mai 
mare. De asemenea, molidul pendula manifestă 
superioritate față de molidul piramidal (diferențe 
foarte semnificative; p < 0.001) în privința modulului 
de elasticitate, a rezistenței la încovoire, forfecare și 
torsiune (Budeanu și Porojan, date nepublicate). O 
altă motivație care a condus la necesitatea testării 
capacității de clonare prin altoire a molidului cu 
coroană îngustă derivă din necesitatea conservării 
ex situ a acestui ideotip de molid, în condițiile în 
care, dintre cele 25 populații identificate de Pârnuță 
(2008), din analiza recentă (Budeanu et al. 2021) a 
rezultat că doar 7 au mai îndeplinit criteriile minime 
necesare pentru includerea în categoria resurselor 
genetice forestiere, și acestea cu vârste peste 130 ani, 
cu consistențe reduse și însumând numai 249 arbori 
pendula. Ca atare, există pericolul extincției acestui 
valoros ideotip de molid în arboretele cartate ca 
resurse genetice forestiere.
Obiectivul cercetărilor a constat în analiza posibilității 
de clonare prin altoire a molidului cu coroană îngustă, 
având în vedere faptul că arborii cu acest fenotip 
prezintă creșteri reduse ale ramurilor și, ca atare, 
ramurile utilizate pentru grefare sunt mult mai scurte și 
mai subțiri decât la molidul cu coroană piramidală. De 
asemenea, materialul clonal obținut va fi utilizat pentru 
înființarea unui plantaj (livadă seminceră), asigurându-
se astfel conservarea ex situ a resursei genetice de molid 
cu coroană îngustă.
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2. Metoda de cercetare
Pentru altoirea molidului cu coroană îngustă sunt 
necesare următoarele activității: i) procurarea și 
repicarea în pungi a puieților portaltoi; ii) selecția 
orteților (a arborilor cap de clonă) din care să fie recoltate 
altoaiele; iii) efectuarea altoirilor; iv) monitorizarea și 
îngrijirea plantelor altoite.
Puieții portaltoi trebuie să provină din regiunea de 
proveniență unde va fi instalat plantajul, iar cu un an 
înainte de desfășurarea campaniei de altoire sunt repicați 
în pungi din polietilenă. Alegerea puieților portaltoi 
se face cu respectarea anumitor condiții de înălțime, 
diametru, distanță între verticile, intuind deja zona de 
pe tulpină unde se va realiza altoirea. O grosime minimă 
de 7 mm a tulpinii în zona de alipire a simbionților este 
necesară. În momentul repicării, puieții să fie în repaus 
vegetativ. Din momentul obținerii acestora și până la 
debutul activității de altoire puieții sunt îngrijiți, la 
început în pepinieră, iar din luna octombrie sunt mutați 
într-un solar încălzit. Când primii puieți dau semne că 
au pornit în vegetație începe pregătirea zonei unde se va 
grefa altoiul pe portaltoi, pe a 2-a sau a 3-a creștere, prin 
îndepărtarea acelor, dar și reducerea coroanei, mai ales 
sub zona de altoire. Perioada optimă de altoire ține din 
momentul când mugurii sunt foarte umflați și până când 
creșterea anuală (verde deschis) este vizibilă.
Protocolul de lucru pentru recoltarea lujerilor altoi 
(Enescu 1972, Șofletea 2005, Mazăre 2008, Blada și Panea 
2011) presupune ca aceștia să provină din arbori superiori 
(arbori plus, identificați prin selecție fenotipică), maturi 
sexual, iar altoaiele trebuie să provină din lujeri rezultați 
din creșterea ramurilor în lungime în ultimul an, cu 
muguri bine dezvoltați, nevătămați. Grosimea lujerilor 
trebuie să fie, în zona de grefare la portaltoi, aproximativ 
egală cu a acestuia, dar nu mai mare. Recoltarea altoaielor 
se face în momentul pornirii în vegetație a puieților 
portaltoi, evitând depozitarea îndelungată a grefelor.
Metoda de altoire recomandată pentru puieți de 
rășinoase este în placaj lateral. Blada și Panea (2011) 
recomandă placajul dublu, dar pentru cazul unor altoaie 
și puieți la limita inferioară admisă pentru grosime se 
poate utiliza și placajul simplu. Altoirea în placaj lateral 
presupune derularea următoarelor activități:
a. pregătirea lujerilor altoi: lujerii se scurtează până la 

o lungime de cca. 7 cm după care se îndepărtează 
acele și mugurii pe aproximativ 65 – 75% din lungime, 
începând de la bază. Acele se taie, nu se cojesc, pentru 
a se evita vătămarea lujerului, iar mugurii laterali se 
îndepărtează printr-o tăietură tangențială la lujer. Se 
pun în apă până la momentul folosirii. Se taie altoiul 
pe două direcții paralele astfel că va arăta ca o pană de 
despicat lemn.

b. alegerea și pregătirea portaltoiului: cu altoiul 
secționat în mână, se alege portaltoiul compatibil 
(aceeași grosime), se execută incizia portaltoiului și 
se introduce altoiul în zona incizată.

c. legarea stânsă a celor doi simbionți, folosind bandă 
plastifiată.

d. acoperirea cu ceară a zonei de altoire, acordându-se 
o atenție specială zonelor de la capetele benzii (sus și 
jos) și de pe tulpină, din imediata vecinătate a benzii.

e. etichetarea (indicativul clonei) și depozitarea separată 
pe clone.

Monitorizarea puieților altoiți, în solar și ulterior în 
pepinieră, presupune efectuarea tuturor activităților 
necesare dezvoltării optime a acestora, cum ar fi: 
copilirea creșterilor curente terminale ale puieților 
portaltoi, rezecția ramurilor de sub zona de grefare, 
reducerea treptată a coroanei portaltoiului, dezlegarea 
grefelor și relegarea laxă a altoiului la portaltoi 
(modelul „spiră-pauză-spiră”), combaterea dăunătorilor, 
menținerea umidității la un nivel normal în punga cu 
mediul nutritiv și stropirea în coroană, de mai multe 
ori pe zi, pentru a evita deshidratarea mugurilor de pe 
ramura altoi, plivirea buruienilor.

3. Rezultate și discuții
3.1. Pregătirea puieților portaltoi
Puieții portaltoi provin de la Baza Experimentală Săcele, 
iar în primăvara anului 2020 (luna aprilie), atunci când 
au fost repicați în pungi din polietilenă, aveau vârsta de 
2 ani. În momentul repicării, puieții se aflau în repaus 
vegetativ. Din momentul obținerii acestora și până la 
debutul activității de altoire s-au succedat următoarele 
activități (Foto 1):

Foto 1. Etapele pregătirii puieților portaltoi (Foto: M. Budeanu).

 » Repicarea puieților cu rădăcini nude în pungi din 
polietilenă perforate;
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 » Amplasarea pungilor cu puieți în câmpul pepinierei, 
în șanțuri;

 » Mutarea acestora în solar dotat cu instalație de 
încălzire (octombrie) și păstrarea peste iarnă;

 » Pregătirea zonei de altoire pe portaltoi, pe a 2-a sau a 
3-a creștere, prin îndepărtarea acelor, dar și reducerea 
coroanei, mai ales sub zona de altoire;

 » Identificarea momentului optim de altoire, perioada 
de când mugurii sunt foarte umflați și până când 
creșterea anuală (verde deschis) este vizibilă.

În perioada aprilie – octombrie și mai ales în lunile de 
vară, puieții au fost udați, umbriți, iar pământul din 
pungi a fost curățat de buruieni. Deoarece tehnologia 
consacrată de clonare prin altoire, la rășinoase, 
presupune ca puieților portaltoi să li se asigure condiții 
de temperatură adecvate pe timpul repausului vegetativ, 
pentru a porni apoi mai repede în vegetație comparativ 
cu arborii sursă de altoaie existenți în teren deschis, din 
octombrie până în martie puieții au fost păstrați într-un 
solar dotat cu instalație de încălzire.

3.2. Recoltarea lujerilor altoi
În două populații naturale (Stâna de Vale și Izbuc) și un 
plantaj (colecția de clone de molid pendula Soveja), au 
fost selecționate un număr total de 20 clone (13 arbori și 
7 rameți din clone diferite) de molid cu coroană îngustă 
(forma pendula) din care s-au recoltat lujeri (Fig. 1). 
Dispunerea în teren a ţinut cont de condiţia existenței 
unei distanţe de cel puţin 50 m între orteți pentru 
asigurarea unei diversităţi genetice cât mai ridicate 
în viitorul plantaj. Ultimele cercetări în domeniu 
recomandă, în cazul speciilor principale, folosirea 
unui număr mare de clone (60–80) originare dintr-o 
singură regiune de proveniență (Liesebach et al. 2021). 
Totuși, atunci când se dorește clonarea unei varietăți/
forme intraspecifice cu număr redus de exemplare 
ajunse la vârste foarte înaintate, aceste condiții nu pot 
fi îndeplinite. În această situație se poate realiza doar un 
plantaj de proveniențe (Pc.P) (Pârnuță et al. 2012). Totuși, 
condiția legată de existența unui număr de minimum 
20 clone (cu o medie de 20-25 rameți/ clonă) în viitorul 
plantaj trebuie îndeplinită.

Fig. 1. Localizarea tuturor populațiilor naturale în care au fost identificați arbori de molid pendula și a plantajului Soveja.

Din lucrările publicate de Pârnuţă (2001, 2008) se 
remarcă, de departe, populaţia de la Stâna de Vale, acolo 
unde au fost efectuate polenizări controlate în sistem 
dialel complet și factorial și din care au rezultat puieţii 
pentru înfiinţarea a 5 culturi comparative full sib. În 
anul 2018, s-au identificat și materializat în teren arbori 
de molid pendula și s-au cules datele necesare pentru 
includerea în categoria RGF a populației Stâna de Vale, 
administrată de O.S.P. Sfânta Maria şi situată în UP II 
Stâna de Vale, unitatea amenajistică 21B, unde ocupă 
o suprafaţă de 6,5 ha (Budeanu et al. 2021, în evaluare). 
Arborii de molid pendula din care s-au recoltat lujeri altoi 
la începutul lunii martie, anul 2021, au la vârsta de 132 

ani, o înălţime medie de 33 m, diametrul la 1,30 m de 
47 cm și diametrul mediu al coroanelor de 3 m. Dintre 
cei 15 arbori pendula materializați anterior, doar patru 
au îndeplinit condițiile necesare includerii în categoria 
donatorilor de altoaie. Din populația Stâna de Vale s-au 
recoltat 402 lujeri altoi, în medie 100 de lujeri/ arbore.
Tot în munţii Apuseni dar pe clina estică, în regiunea de 
provenienţă E3 (Pârnuță et al. 2010), a fost identificată 
resursa genetică Izbuc, situată în judeţul Cluj. Arboretul 
este administrat de către ocolul silvic Beliş şi este situat 
în UP II Izbuc, unitatea amenajistică 30A, pe o suprafaţă 
de 5,2 ha. Arboretul este situat pe un teren plan, într-o 
luncă înaltă. În acest arboret, în anul 2018, au fost 
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selecţionaţi 30 arbori de molid cu coroană îngustă dintr-
un total de cca. 43 arbori identificaţi în u.a. 30A şi în zona 
limitrofă din u.a. 30G. La vârsta de 140 ani, cei 9 arbori 
din care s-au prelevat lujeri altoi prezintă o înălţime 
medie de 29 m şi un diametru mediu de 42 cm. Diametrul 
mediu al coroanelor este de 2,6 m (Foto 2), valoare ce 
reprezintă doar 45% din media exemplarelor vecine de 
molid piramidal. Din populația Izbuc s-au recoltat 884 
lujeri altoi, în medie 98 de lujeri/ arbore.

Foto 2. Aspecte din etapa de recoltare a lujerilor altoi  
(Foto: M. Budeanu).

Plantajul Giurgea (Soveja, județul Vrancea, cod unic: PS-
MO-VN94), a treia sursă de lujeri altoi, a fost instalat în 
primăvara anului 1994, ca o colecţie clonală de genitori 
de molid cu coroană îngustă (Pârnuță 2008, Pârnuță et 
al. 2012). Plantajul este administrat de către Ocolul Silvic 

Soveja și este localizat în UP I, u.a. 1Z, pe o suprafață de 
2,7 ha. Aici au fost plantați rameți ce aparțin la un număr 
total de 125 clone, din 10 proveniențe localizate în 6 
regiuni de proveniență diferite, iar distanța de plantare 
a fost de 4 x 4 m. La jumătatea lunii martie, din acest 
plantaj s-au recoltat lujeri altoi (Foto 2) din 7 clone, toate 
originare din regiunea de proveniență E3 (O.S. Beliș, UP 
IV), cca. 97 lujeri/ clonă.
Cei 1964 de lujerii altoi recoltați din 20 clone îndeplinesc 
condițiile prezentate mai sus, legate de apartenența 
la arbori de molid pendula, maturi sexual, fenotipic 
superiori, lujeri lungi de minimum 7 cm, cu o groasime 
de cel puțin 7 mm, cu cel puțin 3 muguri (obligatoriu cel 
terminal), fără vătămări și cu o stare fito-sanitară foarte 
bună. După recoltare, au fost legați în mănunchiuri de 
câte 50 lujeri și păstrați separat în pungi din polietilenă 
pe care s-a notat indicativul clonei. S-a presărat zăpadă 
proaspătă deasupra pungilor pentru a se evita uscarea lor 
în timpul transportului și au fost verificați periodic, pe 
toată durata transferului de la locul de recoltare și până la 
locul unde s-a efectuat multiplicarea vegetativă, solarul 
Sânpetru al Universității “Transilvania” din Brașov. Aici 
au fost păstrați la frigider, la +4˚C, în aceleași pungi, iar 
altoirea începea în dimineața imediat următoare sosirii 
lujerilor întrucât utilizarea altoaielor proaspăt recoltate 
reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru reușita 
altoirii (Mazăre 2008, Blada și Panea 2011).

3.3. Altoirea molidului cu coroană îngustă
Metoda de altoire recomandată pentru puieți de rășinoase 
este în placaj lateral dublu (Blada și Panea 2011), dar 
pentru cazul unor altoaie și puieți la limita inferioară 
admisă pentru grosime se poate utiliza și placajul simplu 
(Hartmann and Kester 2002, Smith 2007) (Foto 3).
Altoirea în placaj lateral presupune derularea 
următoarelor activități: pregătirea lujerilor altoi, alegerea 
și pregătirea portaltoiului compatibil (aceeași grosime), 
incizia portaltoiului și introducerea altoiul în zona 
incizată, legarea stânsă a celor doi simbionți (folosind 
bandă plastifiată), acoperirea cu ceară a zonei de altoire, 
etichetarea (indicativul clonei) și depozitarea separată pe 
clone (Foto 3).
Dintr-un total de 1964 lujeri altoi recoltați, doar 1246 au 
fost folosiți (Tab. 1), diferența datorându-se nepotrivirii 
cu puieții portaltoi, în privința grosimilor. Deoarece 
molidul pendula prezintă creșteri reduse ale lujerilor 
anuali, cei mai mulți lujeri neutilizați au fost mai subțiri 
decât cei mai subțiri puieți disponibili, iar o mică parte 
(cei recoltați de pe vârfuri) mai groși decât cei mai groși 
puieți disponibili. Trebuie subliniat faptul că, altoirile 
s-au desfășurat în patru etape, de la începutul și până 
spre sfârșitul lunii martie, astfel că nu s-a putut stabili 
potrivirea cu tot lotul de puieți, ci doar cu cei porniți 
în vegetație în acel moment. Spre exemplu, la prima 
acțiune de altoire erau disponibili 275 puieți portaltoi 
pentru cei 402 lujeri recoltați. În fiecare etapă de teren, 
am preferat să recoltăm mai multe altoaie pentru a avea 
de unde alege la altoire și pentru a fi siguri că utilizăm 
toți puieții portaltoi disponibili.
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Foto 3. Etapele altoirii molidului pendula prin metoda în placaj 
lateral (Foto: M. Budeanu).

Tab. 1. Originea și distribuția pe clone a puieților de molid 
pendula altoiți

Proveniența Indicativ 
clonă

Nr. lujeri 
recoltați

Nr. puieți 
altoiți

Perioada altoirii
-anul 2021-

Stâna de Vale
(O.S.P. Sfânta Maria, 

UP II, u.a. 21B)

S1 107 70

5-6 martie
S2 104 70
S3 100 70
S4 91 65

Total 402 275

Beliș
(O.S. Beliș, UP II,
u.a. 30A, 30G)

B10 104 70

10-12 martie
(B10-B14)

B11 94 56
B12 92 55
B13 96 50
B14 98 50
B15 100 70

25-26 martie
(B15-B18)

B16 102 70
B17 97 70
B18 101 70

Total 884 561

Vrancea
(O.S. Soveja, UP I, u.a. 
1Z; descendenți din 

O.S. Beliș, UP IV)

V1 100 70

19-20 martie

V2 102 70
V3 100 65
V4 90 50
V5 93 50
V6 98 55
V7 95 50

Total 678 410
TOTAL (20 clone) 1964 1246 -

3.4. Monitorizarea puieților altoiți
După finalizarea altoirilor s-au derulat toate activitățile 
descrise la capitolul 2. Principala activitate a constat 

în menținerea umidității la un nivel normal în punga 
cu mediul nutritiv, stropirea în coroana plantelor 
portaltoi, chiar de mai multe ori pe zi, obligatorie în 
etapa premergătoare apariției lăstarilor din altoaie, dar 
și după aceea, mai ales în zilele calde, însorite, spre a 
evita deshidratarea mugurilor, deci a meristemelor care 
urmează să genereze lăstari. La mijlocul lunii mai s-a 
intervenit pentru combaterea dăunătorului Pristiphora 
abietina care a vătămat câțiva puieți altoiți.
Trebuie menționat faptul că, reușita altoirilor este 
condiționată de prezența permanentă a specialiștilor 
în solar. Orice greșeală sau întârziere în desfășurarea 
activităților duce la avortarea lujerilor altoi și compromiterea 
obiectivului. Spre exemplu, în zilele cu temperaturi mai 
ridicate, din oră în oră se realiza o irigare ușoară în coroană 
pentru a se evita deshidratarea mugurilor altoi neporniți și 
ulterior a lăstarilor dezvoltați din altoaie.
La data de 10 mai, la cel puțin 45 de zile de la finalizarea 
campaniei de altoire, s-au realizat primele evaluări (Tab. 
2). Astfel, s-a constatat reușita altoirii pentru un număr 
total de 362 puieți, ceea ce reprezintă 29% din totalul 
puieților altoiți. Totuși, la un număr mare de puieți 
altoiți (circa 250), în special cei multiplicați în ultimele 
două etape, lujerii altoi prezentau o vitalitate bună, 
astfel că reușita altoirii putea crește până la momentul 
transferului în pepinieră.
Tab. 2. Reușita altoirii molidului pendula la cel puțin 45 zile după altoire 

(10 mai) și la momentul transferului în câmpul pepinierei (4 iunie)

Proveniența Indicativ 
clonă

Nr. 
puieți 
altoiți

Reușita la 
10 mai (nr. 

puieți)

Reușita la 
4 iunie (nr. 

puieți)

Reușita la 
4 iunie (%)

Stâna de Vale

S1 70 43 45 64
S2 70 26 30 43
S3 70 41 45 64
S4 65 32 37 57

Total S 275 142 157 57

Beliș

B10 70 36 32 46
B11 56 20 20 36
B12 55 37 40 73
B13 50 10 13 26
B14 50 5 6 12
B15 70 6 19 27
B16 70 9 27 39
B17 70 10 17 24
B18 70 8 21 30

Total B 561 141 195 35

Vrancea

V1 70 9 37 53
V2 70 2 33 47
V3 65 30 45 69
V4 50 4 15 30
V5 50 13 34 68
V6 55 3 40 73
V7 50 18 39 78

Total V 410 79 243 59
TOTAL (20 clone) 1246 362 595 48

Analiza rezultatelor obținute la data de 10 mai indică 
o anumită predispoziție pentru altoire a clonelor din 
proveniența Stâna de Vale (reușită 52%), în timp ce, 
pentru proveniența Beliș, anumite clone au răspuns 
foarte bine la altoire (B10, B12, reușită 50-67%), iar 
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altele foarte slab (B14, B15, reușită 10%), valoarea medie 
fiind de doar 25%. Tot la data de 10 mai, o valoare și 
mai redusă (19%) s-a obținut în privința reușitei altoirii 
pentru lujerii recoltați din plantajul Soveja (Tab. 2).
La data de 4 iunie, numărul total de puieți altoiți la care 
multiplicarea vegetativă prin altoire a reușit, a crescut la 
595, ceea ce indică faptul că este necesară o perioadă de 
timp mai mare din momentul altoirii până când lujerii 
altoi pornesc în vegetație. La acel moment, procentul 
de reușită a crescut la 48%. La nivel de proveniență, 
procentul de reușită a fost de 57% pentru lujerii recoltați 
din populația Stâna de Vale, 35% pentru proveniența 
Beliș și 59% pentru lujerii recoltați din plantajul Soveja, 
Vrancea (Tab. 2). Față de precedenta evaluare (10 mai), 
se constată o predispoziție foarte bună pentru altoire 
a clonelor originare din plantajul Soveja (V7= 78%, V6= 
73%), pe lângă cele de la Stâna de Vale (S1 și S3, 64%). Și 
din populația Beliș s-a remarcat clona B12 (73%).
La data de 4 iunie s-a realizat transferul puieților altoiți 
în câmp deschis, în pepinieră, în scopul aclimatizării 
acestora (Foto 4). După transferul în pepinieră s-au 
derulat și se vor derula următoarele activități:
 » menținerea umidității la un nivel normal în punga cu 

mediul nutritiv;
 » acoperirea pământului din pungă cu un strat subțire 

de rumeguș, asigurând atât menținerea umidității cât 
și reducerea buruienilor;

 » plivirea buruienilor;
 » umbrirea puieților pentru a fi protejați de arșița din 

lunile de vară.

Foto 4. Aclimatizarea molidului pendula, în pepinieră  
(Foto: M. Budeanu).

4. Concluzii
Promovarea molidului cu coroană îngustă (Picea abies 
forma pendula) în pădurile României dar și necesitatea 
clonării și conservării ex situ a ultimilor arbori ce aparțin 
acestui ideotip, au fundamentat obiectivul de înființare a 
unui plantaj (livadă seminceră) de molid pendula.
În regiunile de proveniență E2 și E3 (munții Apuseni), 
precum și în plantajul Soveja, au fost selecționați 20 arbori/
rameți de molid pendula din care s-au recoltat 1964 lujeri 
altoi, la momentul la care puieții portaltoi au început să 
pornească în vegetație. Deoarece molidul pendula prezintă 
creșteri reduse ale lujerilor anuali, doar 63% au fost 
compatibili cu puieții portaltoi, în privința grosimii lor.
Multiplicarea vegetativă prin altoire, folosind metoda 
în placaj lateral, a avut un procent de reușită de 48%, 
respectiv la momentul actual dispunem de un număr de 
595 puieți altoiți ce se raportează la un total de 20 clone, 
suficienți pentru înființarea plantajului.
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Abstract
Vegetative propagation of narrow-crowned Norway spruce in order to establish a seed orchard
The objective of the research was the vegetative multiplication of the narrow-crowned Norway spruce (Picea abies 
f. pendula), by grafting, in order to establish a seed orchard. The purpose of cloning the narrow-crowned spruce 
started from the fact that, in the research carried out in previous years, its superiority was highlighted (larger 
dimensions, superior wood quality and better resistance to wind and snow) compared to the usual form of Norway 
spruce crown (pyramidal, pyramidalis variety). In two natural populations from the Apuseni mountains (Stâna de 
Vale and Izbuc), as well as in the comparative clonal Soveja, 20 pendula spruce trees / ramets were selected from 
which fresh scions were harvested. For grafting the narrow crown spruce, the following activities are necessary: 
preparation of rootstock seedlings, one year before grafting; selection of graft donor trees and harvesting scions; 
grafting; monitoring of grafted seedlings. Rootstock seedlings must have a minimum thickness of 7 mm. The 
optimal grafting period lasts from the time when the buds are very swollen and until the annual growth (light green) 
is visible. The scions must come from sexually mature plus trees, from the last year growth of branches, with well-
developed, unharmed buds, and the thickness of the scions must be, in the grafting area, approximately equal to 
rootstock seedlings, but not greater. Scions harvesting must be done when the rootstock seedlings start growing, in 
order to avoid long-term storage of scions. The recommended grafting method for conifer seedlings is side-veneer-
grafting and involves the following activities: preparation of scions; choice and preparation of compatible rootstock 
seedlings; tight bonding of the two symbionts, using plasticized tape; covering the grafting area with wax; labelling 
(clone code) and separate storage on clones. Monitoring of the grafted seedlings, in the solarium and later in the 
nursery, involves performing all the necessary activities for their optimal development. Vegetative multiplication 
by grafting, using the side-veneer-grafting method, had a success rate of 48%, resulting in a number of 595 grafted 
seedlings related to 20 clones, enough to set up a seed orchard on an area of about 1.5 ha.
Keywords: Breeding strategy, ideotype trees, grafting, Picea abies, seed orchard.
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C U LT U R A  
S P E C I I L O R  A R B O R E S C E N T E

Speciile Juglans regia și J. nigra  
de actualitate pentru fondul forestier 

sau pădurile urbane și rurale
Valentin Bolea1

1Progresul Silvic fil. Brașov

1. Istoric
Juglans regia. În Persia, în jurul anului 2000 î.Hr., nucile 
erau consumate doar de către casa regală, fiind ulterior 
menționate ca alimente în ”codul lui Hammurabi”, în 
Mesopotamia secolelor XVII-XVIII î.Hr., grădinile de 
nuci fiind menționate în Biblie, în Israel, în timpul 
regelui Solomon - sec. X î.Hr. (Flutur 2012). Teofrast 
(cca. 287 î.Hr.) menționează că nucul comun creștea 
sălbatic, împreună cu castanul și fagul, prin pădurile 
montane ale Greciei (Cociu 1980). Specia își are nucleul 
zonei de origine în Asia centrală, existând păreri că în 
timpul ultimei glaciațiuni, nucul a supraviețuit în mai 
multe nuclee din zona mediteraneeană până în vestul 
masivului Himalaia. Grecii, romanii (în latină nux-nucis) 
și celelalte civilizații antice mediteraneene au răspândit 
cultura nucului în zonele lor de influență.
J. regia este considerat un relict neogen (păstrat în refugii 
din zonele Mediteranei, Mării Negre și Mării Caspice) al 
pădurilor Eurasiei din terțiar (Aradhya et al. 2017). La noi 
a fost identificat în flora fosilă terțiară din zona Orșova-
Mehadia (Sziladi Z, citat de Mohacsy și preluat de Cociu 
1990). În rezervația Chiuzbaia, este consemnată o specie de 
nuc cu caracteristici similare celui comun (Givulescu 1990).
Dacii cunoșteau nucul și îl cultivau din cele mai vechi 
timpuri. Geto-dacii, ca și agatârșii, făceau comerț cu nuci 
și foloseau uleiul de nucă. Ovidiu, poetul roman exilat 
în Tomis, în urmă cu 2000 ani, scria despre nuc: ,,Puțin 
pretențios, el crește chiar și pe marginea drumurilor și 
nu se teme de nimic, nici de vânturi, nici de tunet, nici 
de ploaie, nici de arșiță” (Cociu et al. 2007).
În România, J. regia, numit și nuc regal, era răspândit 
prin păduri de amestec, de la câmpie, până în regiunea 
dealurilor, la 800 m altitudine. La finele secolului trecut, 
nucul forma livezi și păduri relativ întinse, în special în 
zonele deluroase din Oltenia, Muntenia și Moldova ș.a. 
Având lemn foarte valoros, la sfârșitul sec XIX și prima 
parte a secolului XX au fost tăiate și exploatate cantități 
mari de lemn de nuc din livezi și păduri. Înaintea celui de 

al doilea război mondial, România se situa, după Franța 
și China, printre țările mari cultivatoare și exportatoare 
de nuci. În 1963, producția de nuci se ridica la 22.900 t, 
înaintea Franței (21.392 t) și Italiei (20.320 t).
Este regretabil că România, cu atâtea stațiuni favorabile 
culturii nucului să nu valorifice acest potențial, la 
adevărata lui valoare, în situația actuală de criză 
(medicală - pandemie, modificări socio-economice, 
schimbări climatice) (Bogdan 1982, Cîrstian 2005, Botu 
et al. 2006, Paź-Dyderska et al. 2021, Timuș and Fala 2021), 
căci nucii sunt nu numai o sursă de hrană, de resursă 
de lemn inegalabil, de binefaceri, atât de necesare, ci 
și de umbră și frumusețe, pe alei și în parcuri (Cutter 
and Garrett 1993). Încălzirea climatului favorizează 
extinderea arealului nucului spre latitudini și altitudini 
mai mari (Loacker et al. 2007).
Juglans nigra. Nucul negru este o specie forestieră nord-
americană, de mari dimensiuni, introdusă în România, 
mai mult ca specie ornamentală (sfârșitul secolului XIX) 
și la scară redusă în păduri (Haralamb 1967, Colpacci 
1971, Nicolescu 1998).

2. Cerințele ecologice ale nucilor
Juglans regia. Pentru creșterea și dezvoltarea sa normală, 
nucul comun are următoarele cerințe (Cociu 1990, 
Avanzato et al. 2014, Pântea 2015, Paź-Dyderska et al. 2021):

 » o climă relativ blândă, cu temperaturi medii anuale 
de 8-10(11)0C;

 » veri călduroase, în care temperatura medie a celei 
mai calde luni să fie mai mare de 20(22)0C, iar 
temperaturile maxime să nu depășească 350C (care 
poate cauza arsuri pe lăstari, frunze și fructe);

 » o perioadă de vegetație de 150-170 zile, cu cel puțin 
20000C temperatură activă, în timpul vegetației;

 » ierni blânde, fără geruri puternice (cu temperaturi 
minime absolute care să nu coboare sub –16 ... –200C).

Nucul este foarte sensibil la înghețurile târzii, suferind 
necroze ale frunzelor tinere chiar la temperaturi de 

–2..–40C (Pântea 2015). Gerurile puternice îi provoacă 
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degerări: la temperaturi negative, mai coborâte de 
–250C îngheață, treptat, părți ale arborilor (mai ales la 
soiurile sensibile): mai întâi amenții și, parțial, mugurii 
vegetativi, apoi lăstari anuali, începând cu cei de la vârful 
coroanei și continuând cu ramurile de la baza și mijlocul 
coroanei, iar când, temperatura coboară sub –300C are 
loc degerarea ramurilor groase la arborii maturi și 
înghețarea totală a celor tineri. Se întâlnesc și exemplare 
foarte rezistente la ger (chiar până la -400C). Exemplarele 
care intră mai rapid în repaos vegetativ sunt mai puțin 
afectate. Înghețurile târzii afectează mugurii foliari și 
mai ales cei floriferi, iar cele timpurii dăunează lujerii 
incomplet lignificați. Zonele cu vânturi reci și uscate 
nu sunt agreate. Nucul are nevoie de adăpost împotriva 
curenților reci. După calamitățile cauzate de ger și secetă, 
nucul are o mare capacitate de regenerare. Este tolerant 
la temperaturi ridicate, dar temperaturile mai ridicate 
de 350C, însoțite de o perioadă lungă de uscăciune a 
aerului, cauzează diferite arsuri pe ramuri, trunchi sau 
fructe. Sensibilitatea la secetă se manifestă prin aspectul 
frunzelor și căderea lor mai timpurie (Cociu 1980, Botu 
et al. 2001, de Rigo et al. 2016).
Prosperă în zonele cu precipitații anuale de 500 (S+E Pod. 
Moldovei) - 1000 (Baia Mare, Tismana) mm, pretinzând 
100-120 l/m2 în lunile mai-iulie, în timpul creșterii intense 
a lujerilor și fructelor, și umiditate relativă a aerului de 
50-80%, în perioada de vegetație. Umiditatea ridicată 
favorizează bolile fructelor și frunzelor (bacterioze, 
micoze), iar umiditatea excesivă din sol provoacă 
asfixierea rădăcinilor.
Preferă soluri bogate, fertile, profunde reavăne la 
reavăn-jilave, permeabile pentru apă și aer, cu textura 
ușoară sau mijlocie, cu reacția slab acidă sau neutră (pH 

= 6,0-7,5) (Godeanu et al. 1997). Nu are preferințe față 
de natura mineralogică a solului. Masivele naturale de 
nuc, de la Peșteana, Runcu, Lelești, Slănești, Suseni și 
Sâmbotia (Gorj), sunt situate pe soluri ușoare, pietroase, 
formate în prima parte a conului de depunere a râurilor. 
Nu dă rezultate bune pe solurile prea uscate, compacte, 
acide sau excesiv de umede.
Are un temperament de lumină la semiumbrofil; dacă 
lumina e insuficientă are creșteri mai mici și o rezistență 
mai scăzută la boli. Nucul este afectat, mai frecvent, de 
(Belisario et al. 2006, Simionescu et al. 2012, Bandi et al. 
2014 Marin et al. 2016, Kałużna et al. 2021) (Fig.1):
 » antracnoza, provocată de ciuperca Ophiognomonia 

leptostyla, care determină pătarea frunzelor (uneori 
defolieri timpurii), lăstarilor anuali și fructelor 
(cauzând deformarea fructelor și înnegrirea miezului);

 » arsura bacteriană, cauzată de Xanthomonas arboricola 
pv. juglandis, care, în anii ploioși atacă puieții din 
pepinieră, în vârstă de 1-2 ani și vatămă toate organele 
tinere și în creștere: frunze, ramuri tinere, flori și 
fructe de nuc comun și negru;

 » în condiții de exces hidric în sol, unele specii de 
Phytophthora și Armillaria cauzează putrezirea rădăcinilor.

Bășicarea frunzelor este provocată de acarianul Aceria 
erinea (fig.1).

Fig.1. Pătarea frunzelor / nucilor și bășicarea frunzelor de nuc 
comun (foto D. Chira)

Rănile provocate prin tăieri / zdreliri, atacuri de insecte, 
precum și fertilizarea excesivă cu azot, sensibilizează 
nucii față de infecții.
Cele mai frecvente pericole, pentru nuci, sunt factorii 
climatici excesivi:
 » temperaturile extreme (geruri) în cursul iernii;- 

înghețurile târzii, de primăvară;
 » ploaia și ceața puternică în perioada înfloritului.

Juglans nigra. Nucul negru este o specie subtermofilă 
care necesită:
 » un climat blând, cu veri lungi și călduroase;
 » temperaturi medii anuale de 8,3-9,50C (în județele 

Banat și Bihor, a fost cultivat în zone cu temperatura 
medie anuală de până la 10,8 0C);

 » media celei mai calde luni (iulie) de 22,4-23,30C;
 » media celei mai reci luni (ianuarie) de -4,5...-6,60C; 

temperatura minimă absolută de -34,50C, suportând 
gerurile de iarnă, mai bine ca nucul comun.

Suferă de înghețuri târzii, mai ales în tinerețe.
Are nevoie de un spațiu vital mare, având un temperament 
de lumină, dar în primii 10 ani suportă bine umbrirea 
laterală și de sus, care îi stimulează creșterea și elagarea, 
suportând mai bine concurența altor specii, nucul negru 
are un caracter mai forestier decât nucul comun și se 
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elaghează foarte ușor, în amestec cu alte specii.
Vegetează până la 500 m altitudine.
Este exigent față de sol, vegetând mai ales pe soluri:
 » profunde, bine drenate, ușoare, nisipo-lutoase sau 

luto-nisipoase, lipsite de compacitate mare;
 » destul de sărace în materii organice și săruri minerale;
 » reavăn-jilave, până la jilav-umede;
 » cu pH între 5 și 7,5, fiind mai plastic decât nucul 

comun;
 » nisipo-lutoase sau nisipoase, cu pânza de apă freatică 

la 3-3,5 m adâncime.
Pe solurile sărace sau lipsite de umiditate, cresc 
exigențele sale față de umiditate, fapt pentru care, în 
aceste situații, amestecurile nu sunt recomandate.
Preferă terasele joase sau de lunci înalte, cu straturile 
profunde, permanent jilave sau umede. Cele mai mari 
creșteri le înregistrează în luncile inundabile ale râurilor, 
dar nu suportă inundațiile lungi (Coandă 2012).

Fig.2. Pătarea frunzelor (sus) și nucilor (jos)  
de J. nigra (foto D. Chira)

În stațiunile în care nu există aport de apă freatică, are 
nevoie, în compensație, de:
 » bogăție în humus și în substanțe nutritive;
 » coerență moderată a solului;
 » ploi frecvente, care să compenseze umiditatea solului.

Apa stagnantă și umiditatea prea multă din sol îi sunt 
dăunătoare. Pe solurile grele, compacte, chiar dacă sunt 
bogate în humus, vegetează foarte slab.
Pe solurile cu apă freatică situată la adâncimi prea mari, 
cu straturi superficiale nu prea compacte, cu suficient 
humus, acide, dar cu precipitații îndestulătoare, nucul 
negru vegetează bine în tinerețe, cu condiția ca prin 
mobilizarea solului, acesta să se mențină afânat și fără 
înierbare.
Nucul negru se dezvoltă bine pe solurile cu oarecare 
fertilitate, pe care cresc bine și stejarii, frasini și ulmii.
Nucul negru este afectat de pătări ale frunzelor și nucilor 
(similare nucului comun) (fig. 2). În SUA (pe scară redusă 
și în Italia, Slovenia ș.a. - EPPO) de gândacul de scoarță 
al ramurilor Pityophthorus juglandis, care vectorizează 
patogenul periculos Geosmithia morbida (”boala celor o mie 
de cancere”, care poate conduce la cancere sau moartea 
exemplarelor) (Montecchio et al. 2016, Sitz et al. 2021).

3. Cultura nucilor
Nucul comun are o coroană largă, globuloasă și 
luminoasă, arborii putând realiza înălțimi de 25(35) m. 
În România, este foarte mult cultivat, începând de la 
câmpie până la 800 m altitudine, cu frecvență mai mare 
la dealuri, dar apare și subspontan în Banat, Subcarpații 
Olteniei și Transilvania (Bogdan 1982, Cosmulescu and 
Botu 2012).
Încă în anul 1869, Aurelian recomanda lărgirea arealului 
său de cultură: „să se umple dealurile sterpe numai cu nuci, 
căci acest copac este folositor, atît pentru roadele sale, cît și 
pentru lemnul său care este unul din cele mai scumpe pentru 
tîmplărie”.
Un HCM din 1964 prevedea plantarea a 8 milioane de 
nuci, până în 1980, din care 3 milioane în sectorul silvic, 
la distanțe de 5 x 5 m, pentru a obține tulpini înalte, 
bune de prelucrat în furnir. Plantații mai însemnate s-au 
făcut, în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, 
Vrancea ș.a (Colpaci 1974).
La Baia Mare s-au plantat în perioada 1960-1980:
 » în fond forestier pe Valea Sf. Ioan, la Pârloage, în Tăuții 

de Sus, la Pentel, pe Valea Borcutului, la Frumușeaua 
și pe Valea Chiuzbaia;

 » în zona de protecție a lacului Firiza, la vărsarea în lac 
a râurilor Romane, Vâlcele, Vidra și Corneșița;

 » în Perimetrul de ameliorare a terenului degradat 
Măgura din Ferneziu;

 » în Parcul Central Baia Mare și Parcul de Sud, la Șesul Băii;
 » în aliniamente.

„Nucul iubește să fie iubit” (Crave 1994); el trebuie plantat 
cu multă grijă, într-un sol bine lucrat. Puieții trebuie să 
fie bine echilibrați, cu un sistem radicelar abundent. 



Anul XXVI | Nr. 48 | 2021

83

Coletul nu trebuie vătămat, la plantare e bine să rămână 
la același nivel ca în pepinieră.
De-a lungul timpului, producerea puieților a fost 
asigurată, în România, în institutele / stațiunile 
pomicole (SCDEP Rm. Vâlcea, Tg. Jiu, Geoagiu și Iași; 
ICDP Mărăcineni) și în diferite pepiniere horticole sau 
silvice din toate regiunile țării: Oradea, Valea Borcutului 
(Maramureș), Miniș, Recaș (Banat), Simeria (Hunedoara), 
Mihai Viteazu (Cluj), Nucifere Regia (Mureș), Siminia, 
Nădejdea și Strehaia (Oltenia), Beizadele (Prahova), 
Simileasca (Buzău), Fundulea, Poroschia, Ștefănești 
(București/Ilfov), Jegălia (Ialomița), Valul lui Traian, 
Isaccea, Ostrov, Agigea (Dobrogea), Galata (Iași) ș.m.a.
Înierbarea puieților plantați se evită prin lucrări de 
întreținere, atente și frecvente. Creșterile în primii ani 
sunt foarte active și se mențin susținute în etapa tinereții, 
astfel încât la 8-10 ani poate realiza creșteri anuale de 70-
100 cm în înălțime.
Dacă se urmărește obținerea unui lemn gros, de bună 
calitate (Decei et al. 1986), sunt obligatorii tăierile 
timpurii de formare și elagajul. Un nuc se formează de 
sus în jos, respectând întotdeauna echilibrul arborelui. 
După faza tinereții, nucii se dezvoltă mai bine în plină 
lumină, necesitând curățiri și rărituri puternice. În 
masiv, ei formează o tulpină dreaptă și o coroană strânsă, 
atingând până la 30 m înălțime.

Fig.3. Exemplare de Juglans regia bifurcate, înclinate și cu coroane 
asimetrice, plantate prea aproape de clădirile din Brașov (Bolea și 

Gavrilescu 2018)

În aliniamente, se vor păstra distanțe suficiente față de 
vehicule, iar în parcuri și zone verzi nu se vor planta prea 
aproape de clădiri, căci nucul are o anvergură importantă 
a coroanei și un sistem radicular foarte întins, având 
tendința să crească strâmb / înclinat dacă nu au spațiu 
suficient (Fig. 3).
În aliniamente, nucii s-au plantat, de regulă, la 5 m, 
distanță unii de alții. Gruparea a câte trei exemplare, așa 
cum s-a încercat la Brașov, pe strada Iancu Jianu, nu se 
recomandă, deoarece spațiul nu este suficient pentru 
dezvoltarea de trunchiuri drepte și coroane simetrice 
(Fig. 4).

Fig.4. Exemplare de Juglans regia plantate în grupe de câte 3 
exemplare în aliniamentul de pe strada Iancu Jianu, din Brașov

Perioada de creștere a nucului durează 10-15 ani, iar 
creșterea și rodirea între 20 și 100 ani. Durata medie 
de viață a nucului este între 100 și 150 ani, dar depinde 
de stațiune, accidentele meteorologice, atacuri și boli, 
poluare și alți factori limitativi.
Înzestrat cu rădăcini pivotante foarte puternice, 
dezvoltate, cu ritm intens de creștere în tinerețe, nucul 
prezintă o mare importanță în fixarea terenurilor 
degradate, erodate sau de pe pantele, râpele, ogașele din 
jurul lacurilor de acumulare.
Nucul este rezistent la secetă și caniculă, tolerant față 
de atacuri și boli, valorificând bine terenurile improprii 
pentru agricultură.
Nucul (proveniență Mireș – Șomcuta), a fost plantat 
în Poiana Pențel (1973) de la Tăuții de Sus și în terenul 
forestier din Chiuzbaia (Tab. 1), în amestec cu cireș, 
anin, mălin și multe alte specii, contribuind la formarea 
unor fermecătoare păduri de agrement, care poartă cu 
mândrie numele harnicului brigadier Ioan Benea.

Tab.1. Caracteristicile plantațiilor forestiere (1973) de Juglaus 
regia de la Tăuții de Sus și Chiuzbaia (Maramureș)

U.P. u.a. Felul împă-
duririi

Distanțe 
de 

plantare

Nr. 
puieți 
/ ha

Suprafața pe specii (ha)

Nu Ci Măl An Tot

VII 18C integrale 1,4 x 1,4 5000 2,2 3,5 5,7
24C integrale 2 x 2 2500 2,8 2,8
23 completări 2 x 2 2500 0,1 0,03 0,03 0,16

26B integrale 1,2 x 1,2 7000 0,8 0,8
28A integrale 1,2 x 1,2 7000 0,7 0,7

Nu: nuc comun, Ci: cireș, Măl: mălin, An: anin

Nucul negru crește mai repede decât nucul comun și 
atinge, în arealul său natural, din estul Americii de Nord, 
40-50 m înălțime și diametre de 1,2-1,8 m și se elaghează 
pe 15-20 m înălțime. Nu acoperă bine solul și nu face o 
litieră bogată. În primul an de vegetație formează un 
pivot de 2,5-10 m lungime și 1-2 cm grosime la colet 
(Hulea 1989).
Considerat unul din cei mai valoroși arbori alohtoni 
de foioase, nucul negru a fost cultivat în ultimul secol, 
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pentru lemnul său în Franța, Germania și Italia. În Franța 
el poate realiza cifre egale în ceea ce privește diametrul 
și vârsta (la 70 ani el atinge 70 cm diametru) (Crave 1997). 
În Parcul Simeria, în 2012 cel mai mare nuc negru avea 
1,16 m în diametru şi 31,4 m înălțime (Coandă 2012, *** 
2013, ***2015a).
El necesită un climat cu veri călduroase, suferă de 
înghețuri timpurii și târzii, dar este mai rezistent la ger 
decât nucul comun și are cerințe mai ridicate față de 
lumină în raport cu acesta.

Fig.5. Arbori de Juglans nigra (foto D. Chira)

Fig.6. Frunze de J. nigra (foto D. Chira)

Nucul negru, are un port tipic forestier, cu trunchi drept 
(chiar și în parcuri) (Fig. 5), coroană îngustă și frunzele 
frumoase, lungi de 30-60 cm (Șofletea and Curtu 2007) (Fig. 6).
Fiind cel mai de lumină, dintre speciile de nuci, cu 
coronament puțin dezvoltat, plasat spre vârful arborelui 
(ca și la frasin), fără o litieră bogată, cu un elagaj slab și o 
slabă acoperire a solului, nucul negru trebuie amestecat 

cu alte specii, care să suplinească lipsurile lui. Astfel, 
în condiții de sol umed, drenat, aerisit și bogat, nucul 
negru, până la 10 ani, suportă umbra laterală și de sus, 
se curăță excelent de crăci și dă trunchiuri de calitate 
superioară. Pe soluri sărace sau lipsite de umiditate, este 
copleșit și eliminat de speciile de amestec.

Fig.7. Regenerare deasă de J. nigra (foto D. Chira)

Se regenerează bine (Fig. 7). În amestecuri intime, cu 
alte specii, ca fagul, paltinul, jugastrul, sunt necesare 
degajări timpurii și frecvente.
Plantat la scheme largi, nucul negru înfurcește și este 
necesară elagarea artificială (Nicolescu 1998).
Este exigent față de sol, vegetând numai pe soluri 
profunde, bine drenate, ușoare, nisipo-lutoase, sau 
luto-nisipoase, lipsite de compacitate mare, soluri 
bogate, dar destul de sărace în materii organice și săruri 
minerale, reavăn-jilave, până la jilav-umede, cu pH între 
5 și 7,5, deci mai puțin plastic decât nucul comun. Pe 
solurile sărace, cresc exigențele sale față de umiditate. 
În lipsa condițiilor speciale de apă freatică, are nevoie 
de bogăție în humus și în substanțe nutritive, coerență 
moderată a solului și ploi frecvente. Pe solurile grele, 
compacte, chiar dacă sunt bogate în humus, vegetează 
foarte slab (Haralamb 1967, Nicolescu 1998). Pe soluri 
cu apă freatică inaccesibilă, cu straturi superficiale, nu 
prea compacte, cu suficient humus, dar cu precipitații 
îndestulătoare, nucul negru vegetează bine în tinerețe, 
dacă prin mobilizarea solului acesta se menține afânat și 
fără înierbare. De aceea, de la 10 ani, pentru a menține 
solul afânat și neînierbat, se introduce un subarboret. 
Acesta se dezvoltă bine pe solurile cu oarecare fertilitate, 
pe care cresc bine și stejarii, frasinii și ulmii.
Nucul negru preferă terasele joase sau de lunci înalte, 
cu solurile profunde, permanent jilave sau umede. Cele 
mai mari creșteri le înregistrează în luncile inundabile 
ale râurilor, dar nu suportă mult timp inundațiile. Apa 
stagnantă și aciditatea din sol îi sunt dăunătoare.
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Plantațiile de nuc negru, de pe soluri cenuşii molice, 
luto-nisipoase, necarbonatice au fost mai performante 
(+45% în diametru), față de cele create pe cernoziomuri 
lutoase, carbonatice, degradate; de aceea nucul negru 
(în amestec cu alte specii) a fost recomandat pentru 
substituirea arboretelor degradate de salcâm, din 
stațiuni trofice, dar relativ uscate (Chiciuc 2016).
În România este o specie repede crescătoare, atinge, la 
30-35 ani, 20-28 m înălțime și 50 cm diametru, elagându-
se până la 15-20 m înălțime (Hulea 1989, Marinchescu 
and Maior 1981). La Șomcuta, județul Maramureș, atinge 
30 m înălțime și 70 cm diametru. Se regenerează natural 
și atinge vârste de cca. 400 ani. Vegetează până la 500 m 
altitudine, cu precipitații anuale de 800-900 mm.
În zona Nistrului de Jos (Rep. Moldova), la 40 ani, 
nucul negru realiza (în arbrete mixte) un volumul al 
trunchiului cu 43% / 67% mai mult decât stejarul / nucul 
comun (Chiciuc 2016).
În Moravia (Cehia), nucul negru a depășit constant (la 
vârste cuprinse între 20 și 100 ani) în creștere stejarul și 
frasinul (Šálek and Hejcmanová 2011).
Haralamb (1967), recomandă extinderea culturii nucului 
negru, pe câmpurile din vestul și sudul țării, cât și pe 
dealurile din vecinătate, până 300-400 m altitudine, fără 
a depăși subzona de vegetație a stejarului pedunculat, 
preferându-se luncile inundabile ale râurilor, cu climat 
mai moderat.

Fig.8. Resursa genetică de nuc negru de lângă Sărmaș (OS Luduș, 
IV, 17B) (Budeanu 2009)

Între ”arboretele sursă” pentru producerea materialelor 
forestiere de reproducere din categoria "selecționat" 
sunt menționate și cele de nuc negru din i) zona de nord-
est a țării (regiunea de proveniență G2) - D.S. Botoșani, 
O.S. Trușești, U.P. V (Zăvoaiele Prutului), u.a. 30C; ii) 
zona de est-sud-est (regiunea de proveniență H1) - D.S. 
Galați, O.S. Hanu Conachi, U.P. IV, u.a. 41C, respectiv iii-
ix) zona de vest (regiunile de proveniență K1, K2, parțial 
E2) - D.S. Arad, O.S. Iuliu Moldovan, U.P. III (Rața-Vaida), 
u.a. 23HJ; D.S. Bihor, O.S. Săcuieni, U.P. I (Bleier-Diosig), 
u.a. 3AB, 4ABC, 9, 14A; U.P. II (Harast), u.a. 64B; OSP 
Codrii Beiușului, U.P. I (Lunca), 38C (*** 2005b); iii) zona 

centrală (regiunea de proveniență F1) – D.S. Mureș, O.S. 
Luduș, U.P. IV Sânpetru, u.a. 17B. În afară de ultima, 
celelalte arboretele sunt amplasate în zone de câmpie, la 
altitudini mici (20-160 m).
După experimentele de la Baia Mare se propune 
plantarea lui și în zonele favorabile din Maramureș.
Se recomandă realizarea unor arborete amestecate cu 
stejarul, frasinul, ulmul, carpenul, jugastrul și crearea 
unui subarboret constituit din alun, sânger, salbă moale, 
lemn câinesc și călin. Plantarea se va face în buchete 
de 5-10 exemplare de nuc negru, a cărui participare să 
depășească 10%.
În climatul blând, ferit de înghețuri timpurii și târzii, cu 
veri lungi și călduroase, de la Baia Mare, realizează, la 50 
ani, pe solurile bine aprovizionate cu apă, un diametru 
de 45 cm și o înălțime de 25 m (Fig. 9; Bolea et al. 2015).

Fig.9. Juglans nigra, în amestec cu felodendron și mălin american, 
în Parcul Central Baia Mare (Bolea et al. 2015)

În amestec cu Phellodendron amurense, Prunus serotina 
sau fag, paltin, arțar, jugastru, formează arborete 
bietajate, bine închise, cu un subetaj sau cu arbuști. 
Asemenea arborete, cu funcții sociale, se pot vedea în 
mai multe perimetre din zona Băii Mari:
 » Parcul Central și Parcul de Sud / Șesul Băii.
 » Zona de protecție a lacului Firiza.
 » Perimetrul de ameliorare a terenurilor degradate 

Măgura, unde se remarcă și rezistența mare la 
poluanții din grupa oxizilor de sulf.

Este un arbore util pentru sistemele agrosilvice (Garrett 
et al. 1991, Mihăilă et al. 2012). Ca arbore ornamental, se 
remarcă prin coroanele mari globuloase, atât în starea 
izolată, cât și în aliniamente sau grupuri.

4. Lemnul nucilor – încadrați în 
categoria esențelor nobile
Nucul comun are un duramen frumos colorat, cu vine 
negricios-roșcate, tare, greu, omogen, fin, relativ flexibil, 
rezistent și se lustruiește frumos (Fig. 10). Alburnul este 
lat, albicios spre cenușiu. Razele medulare și inelele 
anuale sunt vizibile în secțiune radială. Duramenul 
la nucul comun reprezintă circa 70% din volumul 
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trunchiului și datorită înfundării vaselor și traheelor, 
tratat cu substanțe tanante sau minerale, devine mai 
greu, puțin permeabil pentru apă și aer, dobândind 
însușiri mecanice și fizice mai valoroase decât la alte 
specii (Ostafi et al. 2016, Bachtiar et al. 2018).
Pe trunchiul unor nuci se formează, în anumite condiții, 
gâlme - excrescențe ale căror dimensiuni pot ajunge la 
1,5-2,0 m. Lemnul gâlmelor de pe rădăcini, are o mare 
durabilitate și plasticitate și dă, prin lustruire, desene 
inegalabile, care se folosesc la producerea prin derulare 
a unui furnir superior (Fig. 10). Formarea excrescențelor 
la nuc este în legătură cu dezvoltarea mugurilor dorminzi, 
care se află, în număr mare, la baza lor (Cociu 1980). Este 
unul din cele mai prețuite lemne pentru mobilă, paturi 
de arme, caroserii și sculptură (Voulgaridis and Vassiliou 
2004, Buhan and Iordănescu 2018).

Fig.10. Furnir de rădăcină (lustruit - dreapta, șlefuit - stânga) de J. 
regia (Filipovici 1964)

Fig.11. Furnir de tulpină de J. regia (lustruit - dreapta, șlefuit - 
stânga) (Filipovici 1964)

Nucul negru are un lemn mai poros decât nucul comun. 
Este un lemn mai moale, dar fin, durabil, elastic, rezistent 
la încovoiere și compresiune, frumos colorat în violaceu, 
iar prin uscare devine brun închis (Phelps and McGinnes 
1983). Este un lemn rezistent la încovoiere, se prelucrează 
ușor, se încleiază bine și se lustruiește foarte bine, găsind 
utilizări pentru jucării, cutii de radio, parchete, lambriuri, 
vagoane, sculptură sau furnire pentru piane (Duan et al. 
2001). Lemnul de nuc negru nu are finețea celui de nuc 
comun, dar este dotat cu însușiri superioare stejarului, 
în ce privește rezistența la compresiune, încovoiere și 
elasticitate. Are proprietăți mecanice excelente: semidur, 
suficient de elastic, rezistent la tracțiune, compresiune, 
flexiune și șoc (Bohanek and Groninger 2003). Este durabil 
în lucrările exterioare și are rezistență la ciupercile de lemn.

Are aceleași utilizări ca și nucul comun, dar folosește, nu 
numai la confecționarea mobilelor fine pentru furnir și 
paturi de armă, ci și în construcții navale și de avioane 
(Rink 1985, Réh 2014, Nicolescu et al. 2020).
În Franța, valoarea lemnului de lucru al nucului negru 
reprezintă 2/3-3/4 din valoarea nucului comun. Prețul 
principalelor sortimente de nuc negru a crescut aproape 
continuu, în ultimii 45 ani, mai spectaculos după 2010 
(Nicolescu et al. 2020).
Nucul negru are în masiv o tulpină bine conformată, 
dreaptă, elagată și coroană de dimensiuni mult mai 
reduse față de nucul comun (Nicolescu 1998).

5. Calitățile remarcabile ale fructelor
Juglans regia. Fructele de nuc comun sunt drupe 
globuloase, mari, cu înveliș cărnos, verde, care la 
maturitate crapă regulat. Nuca ovoidă, brăzdată 
neregulat, la interior cu miez mare, comestibil.
Prima fructificație are loc la vârsta de 8-12 ani. Fructifică 
anual, dar abundent numai la 2-3 ani. Are producții de 
200-300 kg nuci anual.
Nucile numite și ”darul lui Dumnezeu” sunt printre 
cele mai hrănitoare fructe, având un conținut ridicat de 
grăsimi, substanțe proteice și vitamine. Miezul de nucă 
conține cantități variabile (în funcție de soi, sol ș.a.) 
de substanțe organice și minerale: 11-25% substanțe 
proteice, 52-78% grăsimi, 5-14% hidrați de carbon, 1,3-
2,5% substanțe minerale, vitamine (conținut foarte mare 
de vitamina C, dar conține și vitaminele A, B1, B2, P), 
tanin, acid galic, acid elagic, inozitol, juglonă alfa și beta 
hidrojuglonă, ulei volatil, tirozină ș.a. (Venkatachalam 
and Sathe 2006, Cosmulescu et al. 2009, Aryapak and 
Ziarati 2014). Miezul de nucă este considerat printre 
fructele cu cea mai mare valoare energetică, un kilogram 
producând cca 7000 calorii (Cociu 1980).
Proaspete sau prelucrate, nucile au o largă utilizare 
în industria alimentară și chimico-farmaceutică. În 
primele luni după formare, fructele necoapte se folosesc 
pentru gemul de ”nuci verzi” și alte produse de cofetărie, 
precum și pentru prepararea lichiorurilor digestive sau 
a unui „vin de nuci”. Nucile servesc la prepararea unui 
ulei cu utilizări alimentare, cosmetice sau industriale 
(sicativ). Turtele rămase după prepararea uleiurilor sunt 
folosite la îngrășarea bovinelor. (Avanzato et al. 2014, 
Radu 2020).
Aceste proprietăți deosebite au condus la introducerea 
speciei pe lista plantelor strategice, prioritare (FAO) 
pentru nutriția omului (Gandev 2007).
Juglans nigra. Fructele de nuc negru sferice, negre de 
3,5-5 cm diametru (Fig. 12) au un miez lemnificat, coajă 
groasă și foarte greu de deschis. Miezul reprezintă sub 
o treime din greutatea nucii, este bogat în ulei (58%) 
și în proteine (30%), fiind folosit la prepararea cremei 
glasate la diferite preparate culinare. Coaja nucilor, 
transformată în făină este utilizată pentru preparatele 
industriale: pastă pentru mulaje, rășini sintetice, materii 
plastice, materiale de lipit.
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Fig. 12. Fructe de J. nigra (foto D. Chira)

6. Utilizările scoarței, pericarpului și 
frunzei
Juglans regia. Scoarța nucului este mult timp netedă, 
cenușie – argintie și apoi formează un ritidom subțire 
cenușiu închis, cu crăpături rare.
Scoarța, mugurii, frunzele și rădăcinile se folosesc la 
extragerea taninului și a substanțelor colorante.
Fructele, drupe sferice sau elipsoidale de 4-5 cm diametru, 
au un înveliș cărnos, verde, care crapă neregulat la 
maturitate.
Pericarpul verde al nucilor conține juglonă și alți 
derivații naftochimici, materii tanante și vitamina 
C. Este depurativ (elimină din organism toxinele) și 
antireumatic (Dhruba Bijaya et al. 2021).
Cojile verzi ale nucilor sunt foarte bogate în acid citric, 
malic, juglonă, taninuri, ulei eteric, vitamine, clorofile, 
amidon, pectide, acizi organici, aminoacizi și multe 
minerale: As, Ba, Ca, Cl, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, S, Zn 
(Aryapak and Ziarati 2014). Coaja verde a nucilor și frunzele 
se utilizează la vopsitul țesăturilor de lână și mătase. În 
cosmetică pericarpul servește pentru obținerea unor 
preparate de protecție a pielii contra arsurilor solare și a 
unor uleiuri pentru îngrijirea părului (Cotea et al. 1963):
 » cosmetice și îngrijirea oculară, cu acțiune dezinfectantă;
 » tonice capilare, cu întărirea firului de păr, regenerarea 

lui și obținerea de reflexe brune;
 » colorarea părului.

Către maturitate, din coajă se prepară o tinctură cu care 
se colorează lemnele albe în brune.
Frunzele mari, imparipenat compuse, au utilizări 
terapeutice, în medicina umană și veterinară. Din 
frunze se izolează juglona (cu însușiri analgezice) și 
cheratinizante. Alte extracte din frunzele de nuc sunt 
utilizate ca iodotonice.

Principiile active pe care le conține frunzele și pericarpul 
fructelor acționează: bactericid, bacteriostatic, antiviral, 
antimicotic, antieczematos, antidiareic, astringent, 
ușor hipotensiv, hipoglicemiant, calmant, cicatrizant, 
emolient, antitoxic, tonic-stomahic, antisudoral, 
antigalatogog, anticancerigen și antireumatismal (Li et al. 
2015, Catanzaro et al. 2018, Thakur 2011, Rusu et al. 2020).
Frunzele de nuc intră în compoziția ceaiului antidiareic și 
a ceaiului dietetic (Plafar). În medicina umană, frunzele 
se folosesc pentru (Mohammadi et al. 2011, Hosseini et 
al. 2014):
 » tratarea răcelii cu inhalații (aburi) cu frunze de nuc;
 » combaterea sudorației excesive;
 » tratarea reumatismului prin băi;
 » convalescenții cașectici, vârstnici și copii, ca tonic;
 » rahitism;
 » combaterea hiperglicemiei, ca depurativ;
 » eliminarea sărurilor din corp și ca tonic stomahic;
 » intoxicațiile cu compuși de mercur;
 » tratarea stărilor catarale ale tubului digestiv;
 » oprirea hemoragiilor anale;
 » litiază renală;
 » incontinența urinară;
 » tratarea eczemelor cronice;
 » maturarea și spargerea furunculelor;
 » tratarea diareei;
 » combaterea oxiurilor și limbricilor.

Extrasele de scoarță au utilizări în bolile cardiovasculare 
(Amirou et al 2018).
Juglans nigra. Fructele, frunzele și scoarța au proprietăți 
vermifuge. Uleiul gras, obținut din semințe, este bogat în 
acizi grași, nesaturați, esențiali, în regimul de prevenire 
și tratament al aterosclerozei (Paudel et al. 2013, Ho et 
al. 2020).

7. Arbori utili în ameliorații silvice
Juglans regia. Nucul comun este înzestrat cu rădăcini 
pivotante foarte puternice și dezvoltate. Având și un 
ritm intens de creștere în tinerețe, el prezintă o mare 
importanță în fixarea terenurilor degradate, cu eroziune 
de suprafață, a pantelor, râpelor și ogașelor, mai ales în 
jurul lacurilor de acumulare.
În decursul primului an, nucul comun își dezvoltă, cu 
precădere, rădăcina pivotantă, cu diametrul de 3-4 cm, 
și lungimea de 50-80 cm. Abia în al treilea an, formează 
35 rădăcini secundare, de 8-10 mm grosime și 1,5 m 
lungime, iar tulpina atinge 1,5-2,5 m înălțime. După 
10-12 ani, creșterea rădăcinii pivotante încetează și se 
intensifică creșterea rădăcinilor laterale, superficiale, 
care fixează solurile degradate, alunecătoare (Cociu et al. 
1997, Botu et al. 2001, Cambria and Pierangeli 2012).
Nucul preferă solurile ușoare, nisipo-argiloase și 
suficient de reavăne, dar crește bine și pe terenuri 
puternic erodate, cu condiția să nu fie compacte, prea 
umede și reci. În perimetrul de ameliorare Măgura, a 
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fost plantat pe solurile nisipo-lutoase, antrenate de ape, 
pe pante, în condițiile unei puternice poluări cu plumb. 
În jurul Uzinei 1 Mai Ferneziu, plantațiile cu nuc comun 
(provenit din Sighetul Marmației) au fost executate 
pe terase, la schemele de 1,4 x 0,7 m, folosite în tot 
perimetrul, sau la scheme de 4 x 5 m, în amestec cu 
Catalpa specioasa, Acer campestre ori Diospyros virginiana 
(Tab.2).

Tab.2. Culturi de nuci în Perimetrul de Ameliorare Măgura (UP II)

ua Sc Nr. Î Suprafața pe specii (ha) T
p/ha Nu Nun Cat Ju Dios ha

7d 4x5 500 i 0,50 1,0 0,85 4,20 2,55
8a 4x5 500 c 1,10 1,10
9a 4x5 500 c 0,30 0,30

9 1,4x
0,7 10000 c 0,60 0,60

10a 4x5 500 c 2,04 0,15 0,20 0,05 2,44
11 4x5 500 c 0,70 2,20 2,90

11 alee 
2x2 2500 c 0,95 0,95 1,90

14a 4x5 500 c 0,25 0,25
15a 4x5 500 c 0,30 0,30

Sc: schema; p: puieți; Î: felul împăduririi, i-integrale, c-completări; Nu: nuc comun, 
Nun: nuc negru, Cat: catalpă, Ju: jugastru, Dios: Diospyros virginiana; T: total

 Juglans nigra. Nucul negru are creșteri active în tinerețe, 
cu frunzișul său frumos și neatacat de insecte și cu foarte 
bună rezistența la oxidul de sulf (Șofletea and Curtu 
2007). Puieții de nuc negru (provenit de la Stațiunea 
Simeria) au fost introduși pe aleile turistice din Măgura 
(Baia Mare), care duc la Lacul Body Ferneziu, distanțat 
la 2 m (Tab. 2).
Atât nucul comun cât și cel negru, care suportă inundații 
de scurtă durată, au fost plantați pe terasele din zona 
de protecție a lacului Firiza, deasupra teraselor de Salix 
viminalis sau Salix fragilis (Fig. 13-14), la schema de 500, 
2000 sau 10.000 puieți / ha, în amestec cu Castanea sativa, 
Catalpa speciosa, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, 
Phellodendron amurense, Corylus avelana sau Diospyros 
virginiana (Tab. 3).
Tab.3. Culturi de nuci în zona de protecție a lacului Firiza (1965)

ua Sc Î Suprafețe pe specii (ha) T
Nu Nun Cas Cat Pa Fr Ph Al ha

UP II
3da 1,4x0,7 c 0,2 0,2
38 1,4x0,7 c 0,5 0,5
UP ZL
2 1,4x0,7 c 0,2 0,2
2 2,5x2 i 2,0 2,0
3 4x5 c 0,73 0,73
6 4x5 i 4,8 5,3 10,1
6 2,5x2 i 0,9 1,6 4,2 1,2 0,05 0,15 8,10
7 2,5x2 i 0,65 1,8 0,43 2,05 4,93
7 1,4x0,7 c 2,95 3,07 5,02
7 1,4x0,7 c 2,92 3,07 5,99
7 1,4x0,7 i 0,9 0,9
8 2,5x2 c 3,5 3,5
8 1,4x0,7 c 0,4 0,16 0,56
9 1,4x0,7 c 1,0 3,7 0,94 5,64
9 1,4x0,7 i 4,0 0,9 0,1 5,0

UP M

ua Sc Î Suprafețe pe specii (ha) T
14 2,5x2 i 0,2 0,3 0,5
Sc: schema; Î: felul împăduririi, i-integrală, c-completări; Nu: nuc comun, Nun: 
nuc negru, Cas: castan, Cat: catalpă, Pa: paltin, Fr: frasin, Ph: Phellodendron 

amurense, Al: alun; T: total

Al 0,7 Cat 0,7 Al
1,4
Nu Al Nu
1,4
Nu Al Nu
1,4
Al Cat Al

Sa.fr Sa.fr Sa.fr
Sa.fr Sa.fr Sa.fr
Sa.fr Sa.fr Sa.fr

Fig. 13. Schema plantației din zona de protecție a lacului Firiza - 
Valea Romană (10.000 puieți / ha)

Phel 2 Cas 2 Phel 2 Cas 2 Phel
2,5

Phel Cas Phel Cas Phel
2,5

Phel Cas Phel Cas Phel
2,5
Nu Di Cat Di Nu

Sa.v Sa.v Sa.v Sa.v Sa.v
Sa.v Sa.v Sa.v Sa.v Sa.v
Sa.v Sa.v Sa.v Sa.v Sa.v

Fig. 14. Schema plantației din zona de protecție a lacului Firiza - 
Valea Vicleană (2000 puieți / ha)

Excesul de umezeală dăunează culturii nucului negru 
într-o măsură mai mare decât lipsa lui.
Tot cu 10.000 puieți pe hectar s-a plantat nucul negru, în 
formula de împădurire 50 Nu 10 Cat 10 Pac 5 Fr 25 Al 
(Fig. 15).

Cat 0,7 Al 0,7 Fr 0,7 Al 0,7 Pa 0,7 Al Fr
1,4
Nu Al Pa Al Cat Al Nu
1,4
Cat Al Fr Al Pa Al Cas
1,4
Fr Al Pa Al Pa Al Fr
Nu Al Fr Al Cat Al Nun

Sa Sa Sa Sa Sa Sa
Sa Sa Sa Sa Sa Sa
Sa Sa Sa Sa Sa Sa

Fig. 15. Schema plantației cu 10.000 puieți / ha în Vidra, zona de 
protecție a lacului Firiza

Reușita a fost de 80-100% la nuc negru și 70-95% la 
catalpă. Menținerea a fost de 60-80% la nuc negru și 
60-80% la catalpă. După 5 ani s-a închis starea de masiv. 
Până la 36 ani, dezvoltarea arborilor a fost foarte bună, 
atingând următoarele dimensiuni (Tab. 3) (Bolea 2014a):
 » Nuc negru: 19,7 m înălțime și 16 cm diametru la 1,3 

m (Fig.16);
 » Catalpa: 16 m înălțime și 20 cm diametru;
 » Paltin: 18,5 m înălțime și 21,5 cm diametru.

Nucul negru a vegetat bine în contextul unui climat local 
cu precipitațiile abundente, temperaturi favorabile și sol 
aluvionar bine aprovizionat cu apă.
Cele mai întinse masive naturale de nuc comun, din 
Caraș-Mehedinți-Gorj vegetează de multe ori pe soluri 
ușoare, pietroase, formate în prima parte a conului de 
depunere a râurilor (Cociu 1967), așa cum este și conul 
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de depunere a râului Firiza, la vărsarea sa în Săsar, din 
Baia Mare, unde formează Platoul Castanilor (Tab. 4). 
Aici plantațiile s-au executat (în 1965) cu scheme de 500 
puieți / ha în cazul nucului comun provenit din Sighetu 
Marmației (Maramureș) (Fig. 17) și 500 puieți / ha în 
cazul nucului negru, provenit din Simeria (Hunedoara).

Fig. 16. J.glans nigra la Vidra, în zona de protecție a lacului Firiza 
(Bolea et al. 2013)

Dios 2 Phel 2 Dios 2 Phel 2 Dios
2,5
Nu Dios Nu Dios Nu

Fig.17. Juglans nigra pe platoul Castanilor

Tab.4. Culturi de nuci în Platoul Castanilor (UP PC)

ua Sc Nr. Î Suprafața pe specii (ha) T
p/ha Nu Nun Cat Ju Di ha

C 4x5 500 i 0,10 0,85 4,20 2,55
B 4x5 500 i 1,10 1,10

Sc: schema; p: puieți; Î: felul împăduririi, i-integrală, c-completări; Nu: nuc comun, 
Nun: nuc negru, Cat: catapă, Ju: jugastru, Di: Diospiros virginiana; T: total

8. Calități de arbori decorativi
 Juglans regia. Nucul este unul din cele mai apreciate 
specii decorative, indicate pentru aliniamentele 
drumurilor, pentru că este mijlociu rezistent la fluor și 
una din cele mai rezistente specii la poluarea cu plumb 
(Chira and Bolea 2008). Astfel, în aliniamentele din 
Brașov, pe bulevardul Griviței, analizele foliare (Bolea 
and Chira 2005) indicau o intensitate a efectelor poluării 
slabă la Juglans regia și moderată la Betula pendula, Morus 
alba sau Acer negundo.
Nucul comun este una din speciile ornamentale de mare 
efect, cu (Cociu 1980, Șofletea and Curtu 2007):
 » coroană asimetrică la nucii tineri, care, cu timpul, se 

transformă într-o coroană regulată (Fig. 18), dezvoltată 
proporțional, de formă globuloasă, semisferică, conic-
răsturnată;

 » trunchi puternic, de 1-1,5 m înălțime în aliniamente șl 
3-5 m în masiv, cu o scoarță netedă, argintie, cenușie, 

lucioasă, frumoasă;
 » lujerii viguroși, brun-verzui, lucitori, glabri, cu miros 

aromat și cu muguri cenușii, tomentoși;
 » frunze mari, imparipenat-compuse, verzi-închise, 

zdrobite degajă un miros caracteristic;
 » florile unisexuat-monoice, cele mascule în amenți 

pendenți, verzi-negricioși, cele femele terminale, 
sesile, cu stigmate răsfrânte, purpurii la înflorire;

 » fructe ornamentale, globuloase, mari.

Fig. 18. Armonie între clădirile istorice și nucul negru: casa lui 
Alexandru Vaida Voievod (Bobâlna, Cluj), în care acesta a redactat 

(1918) declarația de independență a Transilvaniei (foto Dănuț Chira)

În zonele verzi și livezi, pentru a obține plante sănătoase, 
viguroase și productive, se practică tăieri de îngrijire 
și dirijare, care să asigure un arbore proporționat, cu 
ramuri în unghiuri care să-i asigure rezistență la rupere. 
Tăierea se face vara. Se înlătură toate ramurile laterale, 
din treimea inferioară a coroanei și jumătate din 
ramurile din treimea centrală a nucului, lăsând partea 
superioară să se dezvolte normal. Se înlătură, repetat 
în fiecare an, ramurile noi din treimea inferioară a 
trunchiului, până când se formează un trunchi clar de 
minim 2 m înălțime. Pe faze de dezvoltare, lucrările de 
tăiere se derulează astfel (Bradley 2007):

- În faza de creștere juvenilă se face tăierea de formare 
(eliminarea ramurilor bazale), biosupravegherea, 
depistarea dăunătorilor, tutorarea și mulcirea.

- În faza de creștere a adulților se fac lucrări susținute de 
îngrijire, depistare și combatere a dăunătorilor.

- În faza staționară a maturității depline se fac lucrări 
de întreținere a coroanei, prin rărire și eliminare a 
ramurilor moarte.

- În faza de deperisare se fac intervențiile de fortificare 
(aplicarea de fertilizanți, stimulatori de dezvoltare etc.) 
și menținere a stării fitosanitare.
În aliniamentele de-a lungul căilor de comunicație, de 
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la Mărășești și Focșani, pe marginea drumului forestier 
Suraia, ori în perdelele de protecție a câmpului din 
Stațiunea Bărăganu, nucul a fost plantat pe cernoziomuri 
și coluvisoluri profunde, bogat humifere, dezvoltând 
o înrădăcinare pivotantă și o stare de vegetație bună. 
Amplasat la distanțe de 8-10 m, are o conformare bună 
a coroanei și a trunchiului și fructifică bine. La 10 ani, 
atingea 8-10 m înălțime și 20 cm diametru, iar la 40-50 ani 
avea 18-20 m înălțime și 40 cm diametru (Constandache 
et al. 2012).
Cu efectele sale terapeutice multiple și extraordinare, 
nucul este un prieten al omului, care nu trebuie să 
lipsească din nici o pădure urbană și trebuie să umple 
ogrăzile și drumurile rurale.
Juglans nigra. Nucul negru este un arbore de mărimea 
I, cultivat prin parcuri și grădini publice, remarcat 
prin aspectul său decorativ excelent, datorat florilor 
și fructelor sale și, mai ales, eleganței portului său. Se 
distinge prin frunzele sale mari (4-12 cm), compuse, cu 
mai multe foliole (15-23), pubescente și dentate (Fig. 6, 
12). Scoarța sa, la început roșcată devine treptat neagră, 
crăpându-se mai repede față de nucul comun (Fig. 6, 19).

Fig. 19. Scoarța nucului negru: roșcată la tinerețe (stânga) și apoi 
cenușie-negricioasă (dreapta) la bătrânețe (foto D. Chira)

Datorită calităților sale deosebite, un exemplar de nuc 
negru din Școala generală Tisa (Maramureș) este ocrotit 
(Nădișan and Bîrda 2016).
În Parcul de Sud (Baia Mare), la Șesul Băii - în 
proximitatea râului Craica a fost plantat (4,7 ha în 1964-
65) nuc comun (80%) cu alun (20% - pentru ameliorarea 
solului, compoziției și structurii), cu 400 puieți nuc / ha.
Pe alte 10 ha nucul comun a fost plantat în amestec cu 
paltinul și frasinul (formula de împădurire: 16% Nu, 36% 
Fr, 48 % Pa; 10000 puieți / ha) (Fig. 20).

Nu 1m Pa 1m Fr 1m Pa 1m Nu
1m
Pa Fr Pa Fr Pa
1m
Fr Pa Fr Pa Fr

1m
Pa Fr Pa Fr Pa
1m
Nu Pa Fr Pa Nu

Fig. 20. Plantație de nuc comun în amestec cu frasin  
și paltin de câmp

Tab. 5. Culturi de Juglans regia și Juglans nigra în Parcul Șesul 
Băii (UP: SB) (instalate în 1964-65)

ua Sc Î Suprafețe pe specii (ha) T
Nu Nun Str Cat Pa Ph Cas Ci Fr Al ha

î 2,0 0,5 2,5
î 1,8 0,4 2,2

J1a 4x5 î 0,15 0,1 0,25
J1b 4x5 î 0,15 1,2 1,35
J1c 4x5 î 0,10 2,4 2,5

î - 0,8 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 1,4 3,5 7,6
4x5 î 1,6 4,8 3,6 10,0
4x5 c 9,3 1 10,3
4x5 î 2,7 2,6 5,3

Sc: schema; Î: felul împăduririi, i-integrală, c-completări; Nu: nuc comun, Nun: 
nuc negru, Str: stejar roșu, Cat: catalpă, Ph: Phellodendron amurense, Cas: 

castan, Ci: cireș, Fr: frasin, Al: alun; T: total

Pe solul mai greu, îndesat și acid, de tipul pseudogleic, de la 
Șesul Băii, nucul negru vegetează mai greu, dar este stimulat 
prin mobilizări de sol și îngrășăminte naturale (fig. 21).

Nu 4m Nu.n 4m Nu
5m

Nu.n Nu Nu.n
5m
Nu Nu.n Nu

Fig. 21. Plantații de nuc comun în amestec cu nuc negru, la 
schema de 4x5 m, în Parcul Șesul Băii

Ulterior formula de împădurire a fost completată cu 
alun, pentru a se obține mai rapid acoperirea solului și 
închiderea stării de masiv.
Pretențiile ridicate față de condițiile staționale ale 
nucului negru sunt satisfăcute de climatul continental cu 
influențe atlantice (precipitații bogate) și mediteraneene 
(temperaturi mai ridicate) de la Baia Mare.

Tab.6. Culturi de nuci în pădurile din jurul Băii Mari

ua Sc Î Suprafețe pe specii (ha) T
Nu Nun Cat Ph Ju Di Mc ha

1. Frumuseaua - proveniența Sighet (UP I), 1965
6d 4x5 î 1,75 0,75 0,15 0,45 0,45 6,8
6d 4x6 c 0,25 0,1 0,35

2. Prăpadea - proveniența Sighet (UP I), 1965
10e 2,5x2,5 î 0,05 apă 0,05
11 5x5 î 0,10 0,10

3. Valea Roșie - proveniența Mireș (Șomcuta) (UP I), 1974
56b 1,2x1,2 c 0,36 0,36
62i 1,2x1,2 c 0,30 0,30

4.Valea Sf. Ioan – proveniența Mireș (Șomcuta) (UP I), 1973-74
77n 1,2x1,2 c 0,30 0,30
78c 1,2x1,2 c 0,74 0,74
80a 1,2x1,2 c 2,20 2,20
Sc: schema; Î: felul împăduririi, i-integrală, c-completări; Nu: nuc comun, Nun: 

nuc negru, Cat: catalpă, Ph: Phellodendron amurense, Ju: jugastru,Di: Diospiros 
virginiana, Mc: măceș - Rosa rugosa, T: total

Nu 4m Ph 4m Cat 4m Ju 4m Nu
5m

Nu.n Ph Nu.n Ju Nu.n
5m
Nu Ph Cat Ju Nu
5m

Nu.n Ph Nu.n Ju Nu.n
5m
Nu Ph Cat Ju Nu

Fig. 22. Schema de plantare a nucilor, felodendronului, catalpei și 
jugastrului la Frumușeaua
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Primele rezultate fiind încurajatoare la Șesul Băii, în 
1965 s-a mai instalat o suprafață (7,6 ha) de nuc negru în 
amestec cu diferite specii de arbori și arbuști: 10 Nu.n 
18 Ci 8 Cat 6 Ph.a 6 Cas 2 St.r 2 Pa.c 48 Al. Amestecul de 
specii era menit să compenseze unele lipsuri ale nucului 
negru (coroană rară, litieră săracă, parțial toxică, elagaj 
deficitar), așa încât această specie valoroasă să se 
dezvolte viguros, cu tulpini drepte și elagaj natural bun.
În arboretumul Frumușeaua (Baia Mare) a fost plantat Juglans 
regia (provenit din Sighet și Mireș / Șomcuta), în amestec cu 
Juglans nigra (Simeria), împreună cu Philladelphus amurense, 
Acer campestre și Catalpa speciosa (tab. 6, fig. 25).
Alte formule de amestec au cuprins Juglans regia cu:

 » măceș (Rosa rugosa), la schema de 4 x 5 m, la 
Frumușeaua (fig. 23);

 » Diospyros virginiana, la schema de 2,5 x 2,5 m, la 
Prăpadea (fig. 24).

Nu 2m Mc 2m Nu
2,5m

Mc Mc Mc
2,5m

Nu Mc Nu

Fig. 23. Schema de plantare a nucului comun în amestec cu măceș 
/ Rosa rugosa, la Frumușeaua

Nu 2,5m Dios 2,5m Nu 2,5m Dios
2,5m

Nu Dios Nu Dios
2,5m

Nu Dios Nu Dios

Fig. 24. Schema de plantare a nucului comun în amestec cu 
Diospyros virginiana la Prăpadea.

Abanosul de Virginia este o specie ornamentală cu 
frunziș lucitor, persistent, până toamna târziu. Vegetează 
bine pe soluri bogate, reavăne, bine drenate. Rezistă 
bine până la temperaturi de -25 0C, suportă umbra.
În Parcul Central Baia Mare (Tab. 7) s-a plantat nuc 
comun în amestec cu Phelodendron amurense, la schema 
de 2 x 2 m, (Fig. 25), respectiv nuc comun în amestec cu 
nuc negru, la schema de 2,5 x 2,0 m (Fig. 26).

Nu 2m Ph 2m Nu
2m
Nu Ph Nu
2m
Nu Phs Nu

Fig. 25. Plantație de nuc la schema 2.500 puieți / ha în Parcl Baia 
Mare

Nun 2m Nu 2m Nu.n
2,5m

Nu Nu Nu
2,5m
Nu.n Nu Nu.n

Fig. 26. Plantație de nuci, la schema 2000 puieți / ha, în Parcul 
Central Baia Mare

Tab. 7. Culturi de nuci în Parcul Central Baia Mare (1965)

Sc Nr. Î Suprafața pe specii (ha) Total
p/ha Nu Nun Ph ha

2x2 2500 c 0,2 0,6 0,8
2x2,5 2000 i 0,3 0,10 0,4
Sc: schema; p: puieți; Î: felul împăduririi, i-integrală, c-completări; Nu: nuc 

comun, Nun: nuc negru, Ph: Phellodendron amurense

Nucul negru, unul dintre cei mai valoroși arbori alohtoni 
de foioase, a conferit pădurii-parc din Baia Mare, o foarte 
bună rezistență la oxizii de sulf (poluare puternică în trecut). 
În climatul blând (ferit de înghețuri timpurii și târzii, cu 
veri lungi și călduroase), cu precipitații bogate, de la Baia 
Mare, nucul negru realizează, la vârsta de 50 ani, diametre 
de 45 cm și înălțimi de 25 m. În amestec cu Phellodendron 
amurense sau Prunus serotina, formează arborete bine 
închise, bietajate, potențial foarte longevive (200 ani).
În Parcul Dendrologic Mihăiești vegetează arbori 
monumentali de nuc și nuc negru (ultimul de 36,0 m 
înălțime) (Stuparu 2010).

9. Propuneri
a) Înființarea unei grupe naționale de lucru, specializat 
pe cultura nucilor în fond forestier și în păduri urbane/ 
rurale, format din cercetătorii INCDS, cadre didactice 
de la universitățile de profil, proprietarii de păduri cu 
nuc, pepinieriști, specialiștii în industria mobilei și în 
produse farmaceutice.
b) Elaborarea unui plan național de extindere și 
valorificare a speciilor Juglans regia și J. nigra, de la 
câmpie până în zonele montane joase (800 m altitudine).
c) Ridicarea calității pădurilor urbane și rurale prin 
plantarea și îngrijirea specifică a nucilor, pe baza 
cunoașterii cerințelor ecologice ale speciilor și pe 
experiența acumulată în zonele cu tradiție în cultura 
nucilor (Baia Mare ș.a.).
d) Profilarea fabricilor pe prelucrarea lemnului de nuc 
cu multiple utilizări superioare.
e) Valorificarea la potențial a produselor accesorii, farma-
ceutice, cosmetice etc., de mare actualitate, ale nucilor.
f) Instructaje de teren în culturile de nuc comun și 
negru de la Baia Mare, la care să participe ingineri 
silvici, studenți și profesori, din țară. Vor fi prezentate 
atât culturile pure: Pârloage – Valea Sf. Ioan (UP I, ua 
87F și Pențel – Tăuți de Sus (VII, 24), cât și pe cele din 
amestecuri, cum sunt:
 » Parcul Central Baia Mare, completat în 1960-1980 cu 

numeroase specii, care asigură un amestec valoros și 
interesant cu: 12% Larix decidua, 12% Picea abies, 12% 
Chamaecyparis lawsoniana, 10 % Thuja plicata, 10% 
Pinus silvestris, 8% Pinus strobus, 6% Castanea sativa, 6% 
Quercus petraea, 6% Acer pseudoplatanus, 6% Catalpa 
speciosa, 6% Tsuga canadensis, 2% Phellodendron, 1% 
Juglans nigra, 1% Prunus avium, 1% Gleditsia triacanthos 
și 1% Prunus serotina.

 » Parcul de Sud – Șesul Băii (J1a, J1b, J1c).
 » Zona de Protecție a Lacului Firiza (2, 3, 6, 7, 8, 9, 14).
 » Perimetrul de ameliorare a terenurilor degradate 

Măgura (UP II, ua 7D, 8A, 9A, 10A, 14A, 15A).
 » Platoul Castanilor (C și B).
 » Bazinele Frumușeaua (UP I, ua 6D, 10, 11), Bartoșa 

(UP I, ua 27), V. Roșie (56B, 62I), V. Usturoi (77N, 78C), 
V. Sf. Ioan (80A, 87F), V. Vicleană (90), V. Chiuzbaia (UP 
VII, ua 18C, 23, 24C, 26B, 28A).
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g) Publicarea unor articole în Revista de Silvicultură 
și Cinegetică și alte reviste de profil, privind starea de 
îngrijire și sănătate a culturilor de nuc comun și nuc 
negru, ajunse la vârste de peste 50 ani.
h) Plimbări cât mai dese în pădurile cu arome de nuci, 
care previn și ameliorează bolile respiratorii, cu cântece 
fermecătoare de păsări și ghidușii de veverițe care 
ameliorează depresia, sau cu frumusețea inegalabilă a 
pădurilor de amestec din jurul orașelor.
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Abstract
Juglaus regia and Juglaus nigra in regular and urban / rural forests
Juglans regia and J. nigra have been tested in forests and parks, started in 1960-1975, in Baia Mare Forest District 
(field, hilly and piedmonts zones), showing after 60 years:
 » a vigorous increment (diameter and height) in local conditions of NW Romania (continental climate with low 

Mediterranean influence);
 » remarkable decorative trees of J. regia and very resistant to sulphur pollution of J. nigra.

Traditional local use of Juglans products is:
 » wood: with high demands on furniture industry;
 » nuts: in food (oil and sweets), drinks, cosmetics, medicine, and industry;
 » leaves, bark, buds and roots: for tannin and colorants extraction;

As a consequence, both Juglans species are recommended in forests and green areas of Romania, from the field 
and hilly regions to lower mountains (up to 800 m altitude).
Keywords: Carpathian walnut, eastern American black walnut, adaptation, growth, local climate, traditional use.
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Evaluarea și monitorizarea biodiversității 
la nivelul păturii erbacee în pădurile 

administrate de RPLP Kronstadt
Diana Vasile1, Raluca Enescu1, Emilia Vechiu1, Gruiță Ienășoiu1, Cristian Cătălin1, Șerban Davidescu1,  
Mihai Zup2, Dan Olteanu2

1 SCDEP Brașov, INCDS ”Marin Drăcea”
2 RPLP Kronstadt RA

1. Introducere
Una dintre problemele de mare actualitate pe 
lângă schimbările climatice, este aceea a pierderii 
biodiversității (Vitousek et al. 1997), astfel încât una 
dintre preocupările principale ale Comunității Europene 
este aceea de a opri această pierdere și de a restabili 
habitatele și sistemele naturale (Vackar et al. 2010).
Biodiversitatea poate fi considerată ca fiind unul dintre 
factorii care susțin rezistența ecosistemului (Naeem 1997, 
Loreau et al. 2001, Tilman et al. 2006) și asigură furnizarea 
de servicii ecosistemice (Balvanera et al. 2006), dar în 
același timp contribuie și la performanța sistemelor 
economice și a bunăstării umane în general (Costanza et 
al. 1997, Balmford and Bond 2005, MA 2005) (Fig.1).

Fig.1. Cadrul conceptual pentru analiza impactului uman 
asupra biodiversității, indus de presiuni și răspunsurile la starea 
deteriorării biodiversității pe baza valorilor și beneficiilor oferite 
societății de biodiversitate / Conceptual framework for analysing 

human impacts on biodiversity, induced by pressures, and 
responses to deteriorating state of biodiversity based on values and 

benefits provided by biodiversity to society (Vackar et al. 2010)

Pe de altă parte, prin activitățile economice are loc 
deteriorarea biodiversității, care de regulă nu este 
luată în considerare în politica economică (Blaikie 
and Jeanrenaud 1996, Spangenberg 2007). Activitatea 
economică își însușește biodiversitatea, direct sau 
indirect, de exemplu prin recoltă sau schimbarea 
utilizării terenului. Societatea umană răspunde la 
pierderea biodiversității, în special în cadrul valorilor 
și beneficiilor. Prin urmare, prin monitorizarea 
biodiversității se pot urmări legăturile dintre activitățile 
umane și starea sau tendințele biodiversității.
Această abordare este în concordanță cu conceptul de 
dezvoltare durabilă, care își propune să echilibreze 
bunăstarea generațiilor actuale și viitoare cu sănătatea 
naturii (biodiversitate și servicii ecosistemice).
Pentru a evalua biodiversitatea s-au propus și dezvoltat 
mai mulți indicatori (CBD 2003, Brooks and Kennedy 
2004, Balmford et al. 2005, Mace and Baillie 2007, SEE 
2007, ten Brink et al. 2007, van Strien et al. 2009, Walpole 
et al. 2009).
Un indicator important pentru evaluarea biodiversității 
îl reprezintă speciile erbacee, prin analiza cărora se 
poate oferi o imagine cuprinzătoare a stării și tendințelor 
biodiversității în ceea ce privește presiunile exercitate 
de factorul antropic.
Flora din pătura erbacee a ecosistemelor forestiere este 
deosebit de importantă atât din punct de vedere științific 
cât și practic pentru cunoașterea, caracterizarea și 
clasificarea stațiunilor forestiere (Borza and Boșcaiu 
1965, Meentemayer and Moody 2000).
Pătura erbacee alcătuită din plante vasculare este un 
indicator important al istoriei utilizării terenurilor 
(Foster 1992), condițiilor climatice și staționale (Beatty 
1984), umidității solului (Davidson and Forman 1982), 
circulației nutrienților (Siccama et al.. 1970, Bormann 
and Likens 1994, Muller 2003, Chastain et al. 2006), 
reacției ecosistemului la factorii perturbatori (Halpern 
1988, Gilliam et al. 1995, Meier et al. 1995, Roberts 
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and Gilliam 1995), distribuției spațiale și densității 
relative a semințișului (Maguire and Forman 1983) și 
ca factor important în etapele incipiente ale dezvoltării 
arboretului (Oliver and Larson 1996, Smith et al. 1997).
Studiul păturii erbacee are avantajul costurilor scăzute 
comparativ cu analiza aerului sau a solului (Thimonier et al. 2003).
Speciile individuale pot fi indicatori foarte importanți ai 
mărimii potențialului productiv, schimbările care apar 
în compoziția și distribuția spațială a plantelor vasculare 
dintr-o pădure pot indica prezența unor stresuri cronice, 
cum ar fi degradarea sitului (COST E43, raport tehnic, 2005).
Scopul acestui articol este de a observa tendința 
biodiversității din pădurile situate în jurul orașului 
Brașov, în cursul unui an prin evaluarea și compararea 
păturii erbacee în 20 suprafețe de cercetare de lungă 
durată, în trei sezoane de vegetație și anume în sezonul 
vernal, estival și autumnal.

2. Locul și metoda de cercetare
Cercetările s-au desfășurat pe raza RPLP Kronstadt, în 
UP IV și UP V, la altitudini cuprinse între 644 m și 1345 
m unde predominant sunt păduri de amestec rășinoase 
cu foioase.
Cele 20 de suprafețe de cercetare de lungă durată au fost 
amplasate astfel: S1 – Dealul Melcilor, S2 – Valea Cetății, 
S3 – Iepure, S4 – Dobrogeanu Gherea, S5 – Pietrele lui 
Solomon, S6, 7, 8, 9 - Postăvarul, S10, 11, 12, 13 și S20 – 
Valea cu Apă, S14 - Șaua Tâmpei, S15 – Tâmpa, S16, 18, 19 
- Crucuru Mare și S17 - Crucuru Mic (Fig.2). Suprafețele 
de cercetare sunt de formă circulară, cu o rază de 12,62 
m și suprafața de 500 m2. Centrul suprafeței a fost marcat 
printr-un țăruș sau s-a luat un arbore drept reper, pe care 
s-a notat cu vopsea C1 - C20.
Evaluarea biodiversității s-au realizat în toate cele 20 de 
suprafețe de cercetare de lungă durată pe tot cuprinsul 
acestora.
De pe suprafața de 500 m2 analizată s-au colectat 
informații referitoare la abundența și dominanța speciilor, 
condiții eco-pedologice (morfologie, pedologie, pantă, 
gradul de ocupare al terenului cu rocă la suprafață, cu 
litieră etc.) relevante pentru monitorizarea schimbărilor 
în compoziția floristică cât și pentru caracterizarea 
stațională din punct de vedere al biodiversității vegetației.
Inventarierea speciilor de plante aflate în faza de creștere 
vegetativă s-a efectuat pe baza stratificării etajelor de 
vegetație (metoda Braun-Blanquet și școala Zurich-
Montpellier) fără a se lua în considerare etajul arborilor, 
fiind inventariate doar speciile ierboase sau cele cu o 
înălțime mai mică de 0,5 m. Gradul de acoperire pentru 
fiecare specie și pentru fiecare strat s-a determinat 
procentual prin estimare vizuală. Un metru pătrat (1 m2) 
acoperit de o anumită specie erbacee reprezintă 0,2% 
din suprafața de 500 m2 .
Speciile erbacee au fost inventariate în trei sezoane 
de vegetație corespunzătoare celor trei anotimpuri, 
respectiv în sezonul vernal, estival și autumnal 
iar identificarea lor s-a realizat utilizând lucrări de 
specialitate în care sunt decrise plantele vasculare din 

flora forestieră (Ciocârlan 2000, Candrea and Bozga et al. 
2013, Sârbu et al. 2013).

Fig.2. Amplasarea suprafețelor de cercetare de lungă durată /  
The location of long-term research areas

A fost stabilit indicele de abundență-dominanță pentru 
fiecare specie din fiecare suprafață. Drept scară de 
apreciere a abundenței – dominanței a fost folosită cea 
caracteristică sistemului Braun – Blanquet completată 
de Tüxen et Ellenberg (1937) astfel: 5 = 75-100%, 4 = 50-
75%, 3 = 25-50%, 2 = 10-25%, 1 = 1-10%, + = 0.1-1% și r 
= 0.01-0.1%. Scara Braun-Blanquet acoperire-abundență 
(BBCA) este probabil cea mai comună scară utilizată în 
ecologia plantelor. Evaluările vizuale la sol ale abundenței 
de acoperire, folosind această scară, oferă un cost scăzut 
și o abordare eficientă, rapidă și nedistructivă, pentru 
colectarea datelor necesare, pentru a rezuma compoziția 
și structura comunităților de plante.

3. Rezultate și discuții
Evaluarea păturii erbacee în cele trei momente din 
sezonul de vegetație a condus la următoarele rezultate:
 » în inventarierea din sezonul vernal care s-a desfășurat 

între 27aprilie și 22 mai s-au identificat 39 de familii 
cu 82 de specii. Dintre acestea, 6 familii au câte 4 
până la 8 specii, restul au doar una sau două specii. 
Familia dominantă pentru sezonul vernal este familia 
Ranunculaceae (Fig.3).
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Fig.3. Familiile cu speciile cele mai numeroase din sezonul vernal / 
The families with the most numerous species of the vernal season

 » inventarierea din sezonul estival a avut loc între 27 
iulie și 07 august și a dus la identificarea a 47 de familii 
cu 98 de specii. Dintre cele 6 familii care au între 5 și 9 
specii, familia Asteraceae este dominantă pentru acest 
sezon (Fig.4).

Fig.4. Familiile cu speciile cele mai numeroase din sezonul estival / 
The families with the most numerous species of the summer season

 » în sezonul autumnal inventarierea s-a realizat 
în perioada 24 septembrie - 05 octombrie și s-au 
identificat 36 de familii cu 64 de specii. Și în acest 
sezon 6 familii au 3 până la 7 specii, restul de 30 au 
doar una sau maxim două specii, iar familia Asteraceae 
este dominantă (Fig.5).

Fig.5. Familiile cu speciile cele mai numeroase din sezonul 
autumnal / The families with the most numerous species of the 

autumn season

Din cele trei grafice se observă că familiile cu numărul 
cel mai mare de specii (între 3-9 specii) respectiv familiile 
Asteraceae, Lamiaceae, Ranunculaceae și Rosaceae sunt 
prezente în toate cele trei momente din sezonul de vegetație.

Fig.6. Numărul de familii și specii erbacee pe parcursul anului 
2020 / The number of families and herbaceous species during 2020

Prin parcurgerea celor 20 de suprafețe de cercetare în 
cele trei momente din sezonul de vegetație, se observă 
(Fig.6) că numărul cel mai mare de familii și specii 
erbacee este după cum era de așteptat în sezonul estival, 
iar numărul cel mai mic în sezonul autumnal.
În sezonul vernal numărul de familii și specii erbacee 
este intermediar între sezonul autumnal și cel estival.

Similitudinea
În ceea ce privește similitudinea compoziției floristice 
în diferite perioade de vegetație (vernală, estivală și 
autumnală) și între nivelurile altitudinale, aceasta a fost 
estimată folosind coeficientul Stogren – Rădulescu:
ρSR = X+Y-Z / X+Y+Z,
unde X este numărul de specii găsite în prima perioadă 
de vegetație sau nivel altitudinal, dar absente din cea 
de-a doua perioadă de vegetație sau nivel altitudinal; 
Y este numărul de specii găsite în a doua perioadă de 
vegetație sau nivel altitudinal, dar absente din prima 
perioadă de vegetație sau nivel altitudinal; iar Z este 
numărul de specii comune.
Valorile acestui coeficient variază de la –1 la 1, indicând 
similitudinea compoziției speciilor în intervalul de la –1 
la 0 și diferența în compoziția speciilor în intervalul de 
la 0 la 1 (Shmidt 1984).

Tab 1. Similitudinea compoziției floristice în sezoanele vernal, 
estival și autumnal

Sezonul de vegetație Vernal/estival Estival/autumnal

ρSR
0,251 0,08

Compoziția speciilor este diferită în cele trei perioade 
din sezonul de vegetație (Tab. 1). Cu toate acestea, există 
un număr de 33 specii comune pentru toate cele trei 
perioade ale sezonului de vegetație (Fig. 7, 8, 9). Aceste 
specii sunt dominante sau edificatoare (tipice), iar 
alături de acestea apar cele accesorii și unele care apar 
într-un număr mic de suprafețe și în procente foarte 
mici - speciile accidentale.
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   Fig. 7. Flora vernală / Vernal flora Fig. 8. Flora estivală / Summer flora Fig. 9. Flora autumnală / Autumn flora
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Pe niveluri altitudinale se constată că în toate cele trei 
perioade din sezonul de vegetație, numărul speciilor 
crește odată cu altitudinea de la 124 de specii la altitudini 
de 600-800 m până la 232 de specii la altitudini de 1400-
1750 m (Fig.10).
Între 600 m și 1200 m cele mai numeroase specii sunt 
cele din sezonul vernal, pe când între 1200 m și 1750 m 
cele mai multe specii sunt cele din sezonul estival.

Fig.10. Numărul de specii erbacee pe niveluri altitudinale /  
The number of herbaceous species at altitude levels

Numărul speciilor este mai mic la altitudinile joase 
și mai mare la cele de peste 1200 m, ceea ce se poate 
explica prin faptul că cele 6 suprafețe de la altitudinile 
de 600-875 m sunt în zone puternic tranzitate (Dealul 
Melcilor, Dobrogeanu Gherea, Pietrele lui Solomon, 
Iepure) (Fig. 11, 12, 13, 14), în zone cu rocă la suprafață 
(Pietrele lui Solomon, Dobrogeanu Gherea) sau cum 
e cazul suprafeței din Șaua Tâmpei (S14) unde este o 
pădure de molid cu consistența de 0,9 (Fig.15).

Fig.11. Suprafața S1 - Dealul 
Melcilor (foto Vechiu E.) / The 

plot S1 - Dealul Melcilor

Fig.12. Suprafața S4 - 
Dobrogeanu Gherea (foto 
Vechiu E.) / The plot S4 - 

Dobrogeanu Gherea

Fig.13. Suprafața S5 - Pietrele 
lui Solomon (foto Vechiu E.) / 

The plot S5 - Pietrele lui Solomon

Fig. 14. Suprafața S3 - Iepure 
(foto Vechiu E.) / The plot S3 - 

Iepure

Fig. 15. Suprafața S14 - Șaua Tâmpei (foto Vechiu E.)  
The plot S14 - Șaua Tâmpei

Compoziția speciilor erbacee (compoziția floristică) între cele 
cinci niveluri altitudinale este aproape în totalitate diferită 
în sezoanele vernal, estival și autumnal. Apare o singură 
excepție și anume, în sezonul vernal se constată similitudinea 
speciilor între altitudinea de 1000-1200 m și cea de 1200-1400 
m (coeficientul ρSR fiind cuprins între 0 și -1) (Tab. 2).

Tab. 2. Similitudinea compoziției floristice între nivelurile 
altitudinale

Sezon /
Altitudine

600-800/ 
800-1000m

800-1000/
1000-1200m

1000-1200/
1200-1400m

1200-1400/
1400-1750m

Vernal 0,411 0,333 -0,066 0,068
Estival 0,414 0,631 0,438 0,108

Autumnal 0,534 0,09 0,062 0,318

Diversitatea
Diversitatea se exprimă prin indici de diversitate și ea 
indică două aspecte fundamentale ale păturii erbacee: 
bogăția specifică și distribuția abundențelor speciilor.

Indicele Shannon
Acest indice depinde de suprafețele de cercetare și 
se folosește numai în cazul în care releveele care se 
compară au suprafețele egale. Valorile acestui indice 
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sunt cuprinse, în general, între 1,5 și 3,5, în cazul 
pădurilor din zona temperată, în timp ce valoarea > 4,5 
apare doar în cazul pădurilor tropicale pluviale.
H’= -  unde:
Pi = proporția acoperirii speciei „i” din acoperirea 
însumată a tuturor speciilor prezente;
S = numărul total de specii.
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Fig.16. Valoarea indicelui Shannon pentru cele 20 de suprafețe în 
cele trei perioade ale sezonului vegetație / The value of Shannon 
index for the 20 plots in the three moments of growing seasons

Media indicelui Shannon este foarte apropiată în toate 
cele trei perioade ale sezonului de vegetație în toate 
cele 20 de suprafețe (fig.16). În sezonul vernal și cel 
autumnal indicele Shannon are valorile minime de 
0,28, iar maximele sunt în jurul valorii de 3,0 respectiv 
2,8. În sezonul estival indicele Shannon ajunge la un 
minim de 0, datorită suprafeței S14 care este o pădure 
de molid cu consistența 0,9 și unde în perioada estivală 
nu s-a identificat nici o specie erbacee, iar maximul 
are valoarea de 3,6, ceea ce demonstrează că maximul 
diversității speciilor în toate cele 20 de suprafețe este 
atins în perioada estivală.
Din numărul mare și variat de specii erbacee identificat, 
există 33 de specii care apar în toate cele trei momente 
din sezonul de vegetație și într-un număr mare de 
suprafețe de cercetare, acestea fiind specii dominante, 
edificatoare: Oxalis acetosela, Galium odoratum, 
Mercurialis perenis, Festuca drymeia, Rubus hirtus, Rubus 
idaeus, Dryopteris filix-mas, Hedera helix etc. care 
furnizează informații indirecte despre proprietățile 
solului sau despre prezența unor activități antropice.
Așadar, conform speciilor edificatoare, în suprafețele 
inventariate avem fitocenoze edificate de specii europene 
boreale și nemorale, mezofite (plante de uscat care cresc 
pe soluri cu umiditate moderată), sciofite (plante care 
nu cresc în plină lumină, fiind adaptate la o intensitate 
redusă a acesteia) care preferă solurile bogate în humus, 
deci habitatele inventariate sunt formate predominant 
din păduri umbroase, cu o consistență cuprinsă între 
0,7-0,9, cu soluri umede și bogate în humus.

4. Concluzii
Inventarierea păturii erbacee din cele 20 de suprafețe 
de cercetare de lungă durată a dus la identificarea a 
numeroase specii în toate cele trei momente din sezonul 
de vegetație cu un maxim în sezonul estival.
Între cele trei momente din sezonul de vegetație nu există 
similitudini în ceea ce privește compoziția floristică 
și nici între cele cinci niveluri altitudinale (excepție 
sezonul vernal la altitudinile 1000-1400 m).
Numărul mare și diversitatea speciilor erbacee, precum 
și distribuția spațială a acestora la altitudinile cuprinse 
între 1200 și 1750 m indică lipsa unor stresuri în 
suprafețele de la aceste altitudini și faptul că habitatele 
forestiere din cele 14 suprafețe (S2, S6, S7, S8, S9, S10, 
S11, S12, S15, S16, S17, S18, S19 și S10) nu sunt degradate 
și nici deranjate de factorul antropic sau de alți factori, 
spre deosebire de suprafețele de la altitudinile 600-875 
m, mai ales S3 și S14 unde numărul speciilor erbacee și 
diversitatea acestora sunt mult reduse, datorită factorului 
antropic (S3) și datorită consistenței ridicate (S14).
Inventarierea păturii erbacee și evaluarea compoziției 
floristice demonstrează că acestea sunt activități de bază 
în ceea ce privește biodiversitatea în general și habitatul 
forestier în particular, care arată starea, tendințele 
și schimbările în natură, serviciile și beneficiile 
oferite de biodiversitate și integritatea biotică. Așadar, 
pătura erbacee și compoziția floristică sunt indicatori 
importanți, de care trebuie să se țină seama atunci când 
se iau anumite decizii în managementul habitatelor 
forestiere.

Finanțare
Finanțarea acestor lucrări a fost efectuată prin: Programul 
Operațional Competitivitate, Axa: 1 Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea: 1.2.3. 
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, activități 
de tip D; Denumire Proiect: Creșterea competitivității 
economice a sectorului forestier și a calității vieții 
prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe 
CDI; ID / Cod My SMIS: P_40_380 / 105506; Contract 
nr. 15/01.09.2016; Contract subsidiar nr. 14/23.07.2019 - 

„Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea 
potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane 
și periurbane administrate de RPLP Kronstadt”.
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Abstract
Biodiversity assessment and monitoring at the level of the herbaceous plant species in the forests managed 
by RPLP Kronstadt
Twenty research surfaces from forest district RPLP Kronstadt RA were studied to determine the species 
composition in three vegetation seasons: vernal, summer and autumn season, to observe the trend of the 
biodiversity from the forests around the city of Brașov. A total of 82 plant species belonging 39 families were 
recorded in the vernal season, 98 plant species belonging 47 families were recorded in the summer season and 
64 plant species belonging 36 families were recorded in the autumn season. The families Asteraceae, Lamiaceae, 
Ranunculaceae and Rosaceae were present in all the three vegetation seasons.
The similarity of floristic composition in three different vegetation seasons and at different altitude levels was 
estimated using the Stogren–Radulescu coefficient and the diversity of the herbaceous plant species was made by 
using the Shannon Index.
The present study shows that the species diversity is very high in all the vegetation seasons with a maximum in 
the summer season and that there is not similarity between herbaceous species in the three seasons of vegetation 
and nor at altitudinal levels. Only in two surfaces (S3 and S14) located at altitudes between 600 and 875m, the 
number of herbaceous species and their diversity are much reduced, due primarily to the anthropic factor.
Therefore, managing and monitoring the forests located in the vicinity of cities would be an appropriate option 
for sustainable management of biodiversity.
Keywords: composition, diversity, herbaceous species, research surfaces, season.
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Aspecte metodologice cu privire la 
evaluarea serviciilor ecosistemice dintr-
un Sit de Importanță Comunitară (SCI) - 

SIT Natura 2000
Alexandru-Claudiu Dobre1,2, Ionuț Silviu Pascu1, Gheorghe Marian Tudoran 2, Cicșa Avram1,2,  
Colțoiu Alexandru3, Mihai Damian3, Ștefan Leca1, Ecaterina Apostol1, Șerban Chivulescu1,  
Juan Garcia Duro1, Ovidiu Badea1,2

1 “Marin Drăcea” National Institute for Research and 
Development in Forestry
2 “Transilvania” University of Braşov, Faculty of Silviculture 
and Forest Engineering, 
3 Bucegi Natural Park, RNP-ROMSILVA

1. Introducere
Pădurile reprezintă o resursă unică de capital natural, 
care nu numai îndeplinește mai multe funcții, dar are 
și capacitatea de a se regenera, dacă acțiunea omului 
nu interferează și nu afectează condițiile de mediu 
(Kornatowska et al. 2018). Serviciile ecosistemice oferite 
de păduri sunt multiple și se pot clasifica în: servicii de 
aprovizionare (hrană, apă, lemn, etc); servicii de reglare 
(a climatului, a circuitului apei, a calității acesteia 
și a aerului, a eroziunii solului, emisiilor de carbon 
și de alte gaze,); servicii culturale (care furnizează 
beneficii recreaționale, estetice, culturale, spirituale), 
și servicii suport (formarea solului, biodiversitatea, 
fotosinteza, circuitul nutrienților (Millennium 
Ecosystem Assessment - MEA 2005). Acestea asigură o 
serie de bunuri tangibile, care pot fi tranzacționate pe 
piață, precum și o paletă largă de servicii non-piață/
non-monetare care derivă din multiplele funcții ale 
ecosistemelor forestiere. Acestea, din urmă se traduc 
în termeni de beneficii sociale, culturale, științifice, de 
sănătate, pentru populație. Cum aceste servicii nu sunt 
tranzacționabile pe piață, sunt percepute de majoritatea 
populației ca fiind gratuite, inepuizabile și, drept urmare, 
subestimate.
În ultimii 50 de ani, activitățile umane au generat 
schimbări rapide ale ecosistemelor, în general negative 
(Janhäll 2015, Kim 2016, Verma and Raghubanshi 2018, 
Savasko et al. 2020). Creșterea presiunii omului asupra 
sistemelor naturale, asociată cu degradarea continuă a 
mediului reprezintă aspecte care generează îngrijorare 

la nivelul societății (Rodriguez et al. 1997). În perioada 
1960-2000 cerințele cu privire la serviciile ecosistemice 
s-au intensificat, ca urmare a dublării populației 
mondiale și implicit a creșterii economiei globale de 
aproximativ 6 ori (MEA, 2005).
Cercetările științifice, din ultimii 20 de ani, privind 
evaluarea serviciilor ecosistemice s-au intensificat 
(Luck et al. 2009, Vihervvara et al. 2010, Martin Lopez 
et al. 2014) concomitent cu creșterea numărului de 
metode și instrumente de evaluare a serviciilor oferite 
de ecosisteme. În majoritatea tehnicilor de evaluare 
economică a valorii serviciilor ecosistemice oferite de 
păduri, accentul este în continuare pus pe valoarea de 
piață a beneficiilor raportată în primul rând la prețul 
lemnului. Cu toate acestea, ecosistemele forestiere 
furnizează o serie de servicii non-piață, derivate dintr-
un număr mare de funcții ale pădurii, care sunt fie 
omise, fie, netranzacționate pe piață (Kornatowska et al. 
2018).
Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta o 
metodologie replicabilă de evaluare a serviciilor 
ecosistemice într-un parc natural. Obiectivele urmărite 
se referă în principal la:
 » evidențierea necesității evaluării serviciilor ecosistemice;
 » analiza metodelor de evaluare acest domeniu;
 » identificarea criteriilor care să stea la baza selectării 

celei mai adecvate metode de evaluare a serviciilor 
ecosistemice furnizate de un parc natural.

2. Material și Metode
Cercetările au constat, într-o primă etapă, în utilizarea 
metodei de tip desk research (documentare) referindu-se 
în general la identificarea cercetărilor științifice care au 
la bază metode de evaluare monetare și non-monetare a 
serviciilor ecosistemice Următoarea etapă a cercetărilor 
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a constat în utilizarea metodei de brainstorming 
(consultări între specialiști), prin intermediul căreia 
au fost elaborate idei legate de informațiile necesare 
pentru selectarea metodelor de evaluare monetară și 
non-monetară și totodată pentru evaluarea serviciilor 
oferite de ecosistemele forestiere. Ulterior, selectarea 
celor mai adecvate metode s-a realizat cu ajutorul 
analizei multicriteriale.
Metoda Desk research este o tehnică de cercetare la birou, 
care presupune căutarea de informații din surse existente 
cum ar fi: publicații științifice, rapoarte de cercetare, 
rapoarte analitice, publicații statistice, internet. Această 
metodă este foarte eficientă în faza inițială a cercetării 
deoarece este destul de rapidă și ieftină, iar majoritatea 
informațiilor de bază pot fi preluate ca punct de pornire 
în procesul de cercetare.
Metoda Brainstorming-ului este o tehnică de grup care 
ajută la generarea de idei și la stimularea gândirii creative, 
fiind folositoare atunci când se urmărește identificarea 
unor noi moduri de a privi lucrurile. Realizat în echipă, 
brainstorming-ul este o cale ușoară de a aduce, într-un 
singur loc, experiența tuturor membrilor. Se recomandă 
ca ședința de brainstorming să se desfășoare în cadrul 
unei reuniuni cu durata a 30–45 minute, fiind comandat 
ca grupul să fie format din minim 6, maxim 20 membri, 
de preferință eterogen din punct de vedere al pregătirii, 
al specializărilor și al experienței profesionale, sub 
coordonarea unui moderator.
Această metodă presupune faza de producere a ideilor 
și faza de evaluare a acestora, de emitere a aprecierilor 
critice, în cadrul căreia ideile mai puțin inspirate sunt 
eliminate și menținute doar cele valide.
În faza de producere a ideilor, se încurajează ca toți 
participanții să-și expună ideile, indiferent de calitatea 
lor, chiar dacă acestea ar putea să pară absurde iar 
criticile sunt interzise. Evident, trebuie evitată și lăudarea 
unor idei, pentru că există riscul ca brainstorming-ul să 
fie distorsionat.
În faza de evaluare se încearcă dezvoltarea ideilor și li 
se stabilește validitatea, ideile mai puțin relevante fiind 
eliminate.

Analiza multicriterială – descrierea metodei
Analiza multicriterială este o metodă de a obține pe 
baze științifice cu grad redus de subiectivism diverse 
ierarhizări sau clasamente, prin evaluare comparativă. 
Aceasta presupune parcurgerea următoarelor etape:

 » stabilirea criteriilor;
 » determinarea ponderii fiecărui criteriu;
 » identificarea tuturor variantelor;
 » acordarea unei note N fiecăreia dintre variante;
 » calcularea produselor dintre notele N și coeficienții 

de pondere.
În final, sumele rezultate vor stabili clasamentul final. Pe 
primul loc se va situa varianta având valoarea cea mai mare. 
Daca valorile sumelor rezultate sunt apropiate, înseamnă 
că variantele respective asigură performanțe apropiate.

3. Rezultate
Pe parcursul cercetării prin metoda „desk research″, 
s-a constatat că, pentru evaluarea serviciilor oferite 
de ecosisteme, se disting două tipuri de metode care 
se pot utiliza: metode de evaluare a valorii de utilizare 
(monetară de piață) și metode de evaluare a valorii de 
neutilizare (monetară non -piață).
Metodele de evaluare a valorii monetare presupun 
aplicarea prețurilor de piață a serviciilor ecosistemice 
asociate de regulă funcției productive a pădurii, care 
sunt tranzacționate pe piață în funcție de cantitățile 
cumpărate şi furnizate la diferite preturi: masă lemnoasă, 
vânat şi pește, fructe de pădure, plante medicinale, 
ciuperci. De asemenea, calculul valorii carbonului 
stocat asociat funcției de reglare/ecologică se realizează 
prin aplicarea unei metode de evaluare monetară.
În ceea ce privește metode monetare indirecte (non-
monetare) de evaluarea a serviciilor ecosistemice, au 
fost alese următoarele metode:
 » Metoda Prețurilor umbră (Shadow pricing) (Tower 

et al. 1986, Barton et al. 2017) – utilizată pentru 
cuantificarea serviciilor ecosistemice precum aer și 
apă curate prin compararea cu costurile care ar trebui 
suportate pentru a beneficia de aceste servicii contra 
cost sau care ar fi costurile cu remedierea problemelor 
de poluare dacă nu se iau măsuri.

 » Metoda funcției productive (Production function) 
(Mäler 1994, Patanayak and Kramer 2001, Freeman 
2003) – utilizată pentru evidențierea valorii invizibile 
a ecosistemelor care sprijină producția, cum ar 
fi polenizarea, valoarea istorică și tradițională a 
anumitor locuri.

 » Metoda prețurilor hedoniste (Hedonic pricing) 
(Parent 1998, Freeman 2003) – Studiază corelația între 
caracteristicile mediului în care este amplasată o 
proprietate și prețul de vânzare al acesteia. Necesită 
un set mare de date, precum: diverși parametrii de 
mediu CO2, NO2, SO2, particule în suspensie, prețul 
implicit al proprietății, date referitoare la piața 
imobiliară care nu sunt întotdeauna transparente 
sau complete, utilizarea regresiei multiple pentru 
stabilirea valorii caracteristicilor de mediu.

 » Metoda costurilor de călătorie (Travel cost) (Parent 
1998, Freeman 2003)– bazată pe evaluarea serviciilor 
recreative prin accesul efectiv la natură. În acest caz, 
valoarea totală se bazează pe cuantificarea costurilor 
totale implicate, cum sunt: costuri cu cazarea, cu masa, 
cu intrarea la diferite obiective/evenimente, achiziția 
de suveniruri şi alte obiecte specifice locului, costuri 
cu deplasarea. Metoda este operațională pentru 
parcuri naturale, rezervații naturale, păduri cu funcții 
recreative, lacuri, baraje. Dificultățile utilizării acestei 
metode constau în faptul că dintre multiplele funcții 
ale pădurii este vizată doar funcția recreativă, estetică, 
faptul că parcurgerea traseului către zona supusă 
evaluării implică existenta şi a altor obiective turistice.

 » Metoda stabilirii preferințelor (Contingent 
valuation method) (Parent 1998, Freeman 2003) este 
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o metodă de studiere a pieței ipotetice în raport cu 
modificarea calității mediului, respectiv: calitatea 
aerului, a apei, conservarea unor componente ale 
patrimoniului natural, menținerea biodiversității. 
Metoda presupune conceperea unui chestionar 
cu întrebări directe sau deschise şi dihotomice 
care să furnizeze respondentului minimumul de 
informații necesare pentru a răspunde la chestionar 
şi să permită culegerea informațiilor referitoare la 
valoarea pe care respondentul o asociază schimbărilor 
calității mediului, la statutul social şi economic al 
respondentului. Punctul slab al acestei metode este 
considerat a fi subiectivismul respondenților şi faptul 
că se prelucrează răspunsurile lor, nu modul în care 
aceștia se comportă.

Pentru îndeplinirea obiectivelor cercetărilor, a fost 
organizată o întâlnire de lucru, de tipul ”brainstorming” 
la care au participat cercetători ai INCDS Marin Drăcea și 
ai APN Bucegi. Conform cerințelor reușitei unei ședințe 
de brainstorming, participanții au avut experiență 
variată și din domenii diferite, respectiv silvicultură și 
exploatări forestiere, biologie și științe economice cu o 
experiență profesională cuprinsă între 2,5 și 28 ani.
Inițial, a fost prezentat scopul aplicării metodei, 
respectiv identificarea setului de metode monetare şi 
non-monetare de evaluare a funcțiilor şi serviciilor 
ecosistemelor forestiere aplicabile într-un Parc Natural 
şi Sit Natura 2000. Ulterior, participanții au fost invitați 
să enunțe propriile idei referitoare la caracteristicile 
pe care ar trebui să le îndeplinească setul de metode de 
evaluare a SE furnizate de PN Bucegi și Sit Natura 2000 
având în vedere particularitățile şi legislația aplicabile. 
În urma aplicării acestei metode de evaluare, au fost 
evidențiate 8 idei referitoare la caracteristicile ce 
necesită a fi îndeplinite de setul de metode de evaluare 
a SE, și anume:
a. Să permită cuantificarea Valorii Economice Totale 

(VET) a serviciilor ecosistemice (SE) prin metode 
monetare și non- monetare;

b. Să fie specifice SE evaluate (S);
c. Să se bazeze pe seturi de date disponibile/existente (E);
d. Să fie realizată cu consultarea factorilor interesați şi 

să răspundă cerințelor/nevoilor autorităților centrale/
locale și altor factori interesați: administratori de 
păduri, proprietari, agenți economici, populație 
locală și să furnizeze informații pentru luarea unor 
decizii privind buna funcționare a PNB în contextul 
schimbărilor climatice (C);

e. Să aibă grad de obiectivitate ridicat (O);
f. Să fie ușor/ieftin/simplu de aplicat (U);
g. Să fie replicabilă şi pentru alte parcuri (R);
h. Durata de elaborare/testare să fie rezonabilă (D).
Etapa de aplicare a analizei multicriteriale a constat 
în stabilirea criteriilor în baza cărora să se facă 
analiza. S-a stabilit, ca în conceperea acestora, să fie 
utilizate rezultatele obținute prin aplicarea tehnicii 
brainstorming.

După identificarea criteriilor de bază, s-a trecut la 
determinarea ponderii fiecărui criteriu în analiză, pe o 
‘grila latina cu trei valori’. Astfel, a fost alcătuită o matrice, 
având atât pe linii cat si pe coloane, criteriile respective 
in număr de 8. Ulterior, s-a comparat fiecare criteriu, 
făcându-se pe rând ‘intrarea pe la fiecare linie si ieșirea pe 
la fiecare coloana’. S-a stabilit că atunci când criteriul de 
pe o linie, comparat cu criteriul de pe o coloana:
 » este mai important, se atribuie valoarea 1;
 » este la fel de important, se atribuie valoare 1/2 = 0,5;
 » este mai puțin important, se atribuie valoarea 0.

Pe diagonala principală a tabloului pătratic al criteriilor 
sunt conținute numai valori de ½, deoarece un criteriu 
nu poate fi nici mai important nici mai puțin important 
decât el însuși.
Suma tuturor punctelor din tabel este 32,5, adică egala 
cu jumătate din pătratul numărului de criterii. După 
însumarea linie, punctele fiecărui criteriu, s-a stabilit 
nivelul (locul clasării) în raport cu celelalte. Astfel, 
valoarea nivelului coincide cu locul ocupat in clasamentul 
criteriilor. La primul nivel (pe prima poziție) s-au situat 
criteriile care au obținut cel mai mare număr de puncte, 
adică S şi C. La ultimul nivel (pe ultima poziție) s-a situat 
criteriul care a obținut cel mai mic număr de puncte, 
respectiv D.
Tab. 1. Rezultatele comparației calitative a importanței criteriilor

Simbol 
criteriu VET S E C O U R D Total 

Puncte

VET 0,5 0,5 1 0 1 0 0,5 1 4,5

S 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 6

E 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 1 3,5

C 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 6

O 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 2

U 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 5

R 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4,5

D 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1

Compararea calitativă a importanței acestor criterii 
reflectă faptul că: C - Sa fie realizată cu consultarea 
factorilor interesați şi să răspundă cerințelor/nevoilor 
autorităților centrale/locale si altor factori interesați: 
administratori de păduri, proprietari, agenți economici, 
populație locala și să furnizeze informații pentru luarea 
unor decizii privind buna funcționare a PNB în contextul 
schimbărilor climatice, și S- să fie specifică SE evaluate 
sunt cele mai importante criterii.

Coeficienții de pondere ( ) se pot calcula cu diferite 
expresii matematice. În acest caz, s-a ales pentru 
utilizare practică formula FRISCO (formula empirica 
data de un renumit grup de creație din San Francisco-
USA), care a fost recunoscuta pe un plan mondial ca fiind 
cea mai performanta si care este mult folosită (Bobancu 
et al. 2019).
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(1)

unde:
p - este suma punctelor obținute (pe linie) de elementul 
luat in calcul;
∆p - diferența dintre punctajul elementului luat in 
calcul si punctajul elementului de la ultimul nivel ; daca 
elementul luat in calcul este chiar cel situat pe ultimul 
nivel , ∆p rezulta cu valoarea 0;
m - numărul criteriilor surclasate (depășite din punct de 
vedere al punctajului) de criteriul luat in calcul;
Ncrt- numărul de criterii considerat;
∆p - diferența dintre punctajul elementului luat in calcul 
si punctajul primului element (rezultând o valoare 
negative); daca elementul luat in calcul este situat pe 
primul nivel, ∆p rezulta cu valoarea 0.

Tab. 2. Calculul coeficienților de pondere

ϒi P Dp m Dp' Ncrt Valoare ϒi
1 4,5 3,5 4 -2 8 2,08
2 6,0 5 6 -1 8 3,50
3 3,5 2,5 2 -3 8 1,21
4 6,5 5,5 7 0 8 4,88
5 2,0 1 1 -4,5 8 0,53
6 5,0 4 5 -1,5 8 2,64
7 4,0 3 3 -2,5 8 1,62
8 1,0 0 0 -5,5 8 0,16

Luând în considerare cele specificate mai sus, în Tabelul 
3 se regăsesc rezultatele calculului coeficienților de 
pondere Yi pentru criteriile de analiză valorică.

Tab. 3. Rezultatele calculului coeficienților de pondere ϒi pentru 
criteriile de analiză valorică

Nr. crt. Simbol criteriu Puncte Nivel ϒi
1 VET 4,5 4 2,08
2 S 6,0 2 3,50
3 E 3,5 6 1,21
4 C 6,5 1 4,88
5 O 2,0 7 0,53
6 U 5,0 3 2,64
7 R 4,0 5 1,62
8 D 1,0 8 0,16

Din calculul coeficienților de pondere cu ajutorul 
formulei ”Frisco”, a reieșit faptul că, din punct de vedere 
al punctajului rezultat, criteriile ” C- Sa fie realizată cu 
consultarea factorilor interesați şi să răspundă cerințelor/
nevoilor autorităților centrale/locale si altor factori 
interesați: administratori de păduri, proprietari, agenți 
economici, populație locala și să furnizeze informații 
pentru luarea unor decizii privind buna funcționare 
a PNB în contextul schimbărilor climatice și ”S - Sa fie 
specifică SE evaluate” având valori de 4.88 respectiv 3.50 
sunt superioare celorlalte trei criterii.
Evaluarea variantelor luate în considerare s-a realizat în 
Tabelul 4, unde este prezentată situația notelor fiecărei 
variante. Astfel, s-a considerat câte un criteriu de 
evaluare și s-au acordat, exclusiv prin prisma acestuia, 

note întregi de la 1 la 5 pentru fiecare variantă.

Tab. 4. Note acordate celor 5 metode de evaluare a SE

Nr Variantă Met. 1 Met. 2 Met. 3 Met. 4 Met.5
VET 10 9 9 9 9

S 8 9 8 9 10
E 7 8 9 8 9
C 9 8 6 6 8
O 8 8 8 7 10
U 8 9 8 6 8
R 8 9 8 6 9
D 8 8 8 6 9

În continuare, s-a calculat produsul dintre note și 
coeficienții de pondere și s-au însumat produsele pe 
variante, rezultând un punctaj unic al fiecărei variante. 
Ordonarea variantelor după aceste punctaje constituie 
un clasament comparativ, atât din punct de vedere 
calitativ cât și comparativ. Punctajele apropiate sunt 
induse de performanțe globale apropiate (Bobancu 2019).

Tab. 5. Punctajul unic al fiecărei variante de metodă

Criteriu Met. 1 Met. 2 Met. 3 Met. 4 Met. 5

ϒi Ni Nixϒi Ni Nixϒi Ni Nixϒi Ni Nixϒi Ni Nixϒi

VET 2,1 10 20,8 9 18,7 9 18,7 9 18,7 9 18,7

S 3,5 8 28,0 9 31,5 8 28,0 9 31,5 10 35,0

E 1,2 7 8,5 8 9,71 9 10,9 8 9,71 9 10,9

C 4,8 9 43,8 8 39,0 6 29,2 6 29,2 8 39,0

O 0,5 8 4,2 8 4,24 8 4,24 7 3,71 10 5,29

U 2,6 8 21,0 9 23,7 8 21,0 6 15,8 8 21,0

R 1,6 8 12,9 9 14,5 8 12,9 6 9,69 9 14,5

D 0,2 8 1,26 8 1,26 8 1,26 6 0,95 9 1,42

Punctaj 
final 140 142 126 119 146

Clasament 3 2 4 5 1

Din interpretarea punctajelor obținute în urma analizei 
punctajului unic al fiecărei variante, a rezultat că 
Metoda 5 – Stabilirea preferințelor are punctajul cel 
mai mare (146,02). Din acest motiv, metoda nr. 5 este 
cea mai adecvată să ofere o evaluare a serviciilor oferite 
de ecosistemele forestiere din PNB. S-a mai evidențiat 
că și metodele nr. 2 (Metoda funcției productive) și nr. 1 
(Metoda Prețurilor umbră) au un punctaj care este foarte 
apropiat de cel al metodei nr. 5. Putem concluziona că și 
utilizarea acestor metode este potrivită pentru realizarea 
evaluărilor propuse.

4. Discuții și concluzii
În contextul schimbărilor climatice fără precedent cu 
care se confruntă planeta, este necesară realizarea unor 
evaluări monetare a serviciior oferite de ecosisteme. 
Deși acest tip de evaluări se practică în alte țări, în 
România lucrurile sunt la început în acest domeniu.
Se consideră că evaluarea serviciilor (beneficii sociale, 
culturale, de sănătate, științifice), poate furniza 
fundament pentru luarea unor decizii în lupta contra 
schimbarilor climatice cu care se confruntă PNB.
Conform analizei multi-criteriale, s-a remarcat că C- 
Să fie realizată cu consultarea factorilor interesaţi şi 
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să răspundă cerințelor/nevoilor autorităților centrale/
locale și altor factori interesați : adminstratori de păduri, 
proprietari, agenți economici, populație locală și să 
furnizeze informații pentru luarea unor decizii privind 
buna funcționare a PNB în contextul schimbărilor 
climatice și ”S - Să fie specifică SE evaluate” sunt criteriile 
cele mai însemnate în desemnarea unei variante 
potrivite din cele cinci.
După aplicarea analizei punctajului unic al fiecărei 
variante, s-a concluzionat că metoda nr. 5 - Stabilirea 
preferințelor este cea mai adecvată să ofere o evaluare 
a serviciilor oferite de ecosistemele forestiere din PNB.
Conform rezultatelor reieşite, următorii paşi vor consta 
în 1) elaborarea unui chestionar şi efectuarea unui 
sondaj în rândul stakeholderilor: locuitori, proprietari de 
păduri, reprezentanţi ai sectorului privat, reprezentanţi 
ai ONG-urilor, administraţia locală, administraţia 
parcului natural, turişti, în scopul identificării celor mai 
importante/relevante servicii ecosistemice furnizate de 
PNB, aşa cum sunt definite la nivelul mentalului colectiv, 
şi a ierarhizării acestora și 2) alegerea serviciului 
ecosistemic de referinţă care va fi utilizat drept reper 
pentru adăugarea valorii monetare pentru celelalte 
servicii ecosistemice identificate la nivelul PNB.
Recomandarea la alegerea serviciului de referinţă este 
ca acesta să vizeze un serviciu măsurabil din punct de 
vedere fizic şi monetar, a cărui valoare monetară să 
poată fi relativ uşor de calculat, în funcţie de producţia 
pe unitate şi valoarea de piaţă (ex. serviciu de producţie: 
volum masă lemnoasă sau de reglare: carbonul stocat, 
serviciu cultural/recreativ: turişti). Este de evitat să se 
aleagă ca serviciu de referinţă un serviciu intangibil care 
este dificil de cuantificat.
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18/27.05.2020 „Evaluarea funcțiilor si serviciilor 
ecosistemice oferite de pădurile din PN Bucegi şi Sit 
Natura 2000 Bucegi arie natural protejată administrate 
de RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Bucegi.” 
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa 1 – Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea: 1.2.3. 
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.
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Abstract
Methodological aspects of ecosystem services valuation in a Site of Community Importance (SCI) - Natura 
2000 site
Scientific research on ecosystem service valuation has intensified over the last 20 years with the increase in the 
number of methods and tools for assessing ecosystem services. In most techniques for the economic valuation 
of the value of ecosystem services provided by forests, the focus is still on the market value of benefits, such as 
timber volume.
The research consisted, in a first stage, in the use of the desk research method (documentation) generally 
referring to the identification of scientific research based on monetary and non-monetary valuation methods of 
ecosystem services The next stage of the research consisted in the use of the brainstorming method (consultations 
between specialists), through which ideas were developed related to the information needed for the selection 
of monetary and non-monetary valuation methods and at the same time for the valuation of services provided 
by forest ecosystems. Subsequently, the selection of the most appropriate methods was carried out using multi-
criteria analysis.
The interpretation of the scores obtained from the analysis of the single score of each variant showed that Method 
5 - Establishing preferences has the highest score (146.02). For this reason, Method 5 is the most appropriate to 
provide an assessment of the services provided by the forest ecosystems in the Bucegi Natural Park. It is also 
noted that methods 2 (Productive Function Method) and 1 (Shadow Price Method) score very close to method 5. 
It can be concluded that the use of these methods is also suitable for the proposed assessments.
Keywords: ecosystem services; assessment methods; Natura 2000 site; desk research.
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1. Introducere
Conservarea mediului înconjurător face parte din 
categoria celor mai abordate teme la nivel mondial, 
având în vedere gestionarea durabilă a resurselor 
naturale prin inițiative și strategii specifice. Un rol foarte 
important pentru acest aspect a fost dat de „Conferința 
asupra Mediului Înconjurător şi Dezvoltării” de la Rio de 
Janeiro – 1992. Aici s-a adoptat si s-a semnat Convenția 
privind diversitatea biologică, ce este recunoscută de 
peste 170 de națiuni, printre care și România. Având 
în vedere sarcinile ce decurg din aceasta, Uniunea 
Europeană a decis implementarea unei rețele ecologice 
pentru a conserva speciile și habitatele naturale de mare 
importanță (Bozga et al. 2009).
Habitatele de importanță comunitară sunt considerate 
acele habitate naturale care îndeplinesc cel puțin unul 
dintre criteriile: sunt în pericol de dispariție în arealul 
lor natural; au un areal natural de dezvoltare restrâns; 
sunt considerate nișe reprezentative, cu elemente tipice, 
prezente în una sau mai multe regiuni biogeografice 
(Stăncioiu et al. 2008, Bozga et al. 2009).
Starea de conservare a unui habitat natural, reprezintă 
suma factorilor cu acțiuni semnificative asupra sa și 
asupra speciilor componente, a cărui efect pe termen 
lung afectează structura, funcțiile, arealul, precum și 
supraviețuirea speciilor. Când arealul natural, respectiv 
suprafața pe care vegetează sunt stabile sau în creștere, 
starea sa se consideră „favorabilă”. Acest lucru înseamnă 
că structura și funcțiile habitatului sunt optime pe 
termen lung, iar probabilitatea menținerii acestora în 

viitor este mare. De asemenea, speciile componente se 
află și ele într-o stare de conservare favorabilă (Noss et al. 
1996, Bulte and Horan 2003, Bozga et al. 2009).
În ceea ce privește starea de conservare a unei specii, 
aceasta este dată de factorii care pot influența răspândirea 
și abundența acesteia pe termen lung. Starea sa este 

„favorabilă” atunci când: datele dinamicii pe termen 
mediu și lung arată că aceasta are un trend constant cu 
șanse mari pe termen lung; suprafața corespunzătoare 
arealului natural nu se va diminua și nici nu va exista un 
risc accentuat pentru o reducere a acestuia; suprafața 
este suficient de mare pentru ca populațiile componente 
ale speciei să se mențină pe termen lung (Bozga 2009, 
Franklin and Lindenmayer 2009).
Monitorizarea stării de conservare a pădurilor, 
concomitent cu studiul efectelor măsurilor de 
gestionare aplicate arboretelor, pe spatii mari forestiere, 
se realizează prin instrumentele oferite de amenajarea 
pădurilor. Această activitate este dată de totalitatea 
preocupărilor și măsurilor cu rolul de asigurare, 
aducere și păstrare a pădurilor în starea optimă pentru 
îndeplinirea funcțiilor economice, sociale și ecologice 
pentru care au fost create (Alexe and Milescu 1983, 
Giurgiu 1988, Leahu 2001).
În ceea ce privește monitorizarea stării de conservare 
a habitatelor forestiere, aceasta reprezintă o activitate 
necesară, deoarece, un astfel de sistem proiectat la 
nivel național trebuie să aibă eficiență maximă și să 
genereze rezultate necesare și dorite cheltuind cât mai 
puțin. Pentru acest lucru, de foarte mare importanță 
sunt rezultatele obținute din rețelele instalate anterior 
(Stăncioiu 2008).
Pentru ca gospodărirea durabilă a habitatelor forestiere 
să se facă corect și complet este necesar ca aceasta să 
cuprindă neapărat, pe lângă explicații detaliate cu privire 
la starea normală a parametrilor structurali la nivel de 
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tip de habitat, următoarele etape: descrierea habitatelor 
existente, evaluarea stării lor de conservare, măsuri 
de gospodărire adecvate, precum şi monitorizarea 
dinamicii stării de conservare. Toate acestea vor avea 
ca efect in final îmbunătățirea continuă a modului de 
management (Bozga et al. 2009, Mairota et al. 2016).
Definiția stării de conservare face referire la habitat 
ca întreg și nu la elementele componente ale acestuia 
(arborete). Având în vedere motive tehnico–organizatorice 
complexe, date de proprietate, administrare, fragmentarea 
habitatului, este mult mai eficient ca această activitate 
să fie efectuată la nivelul fiecărui arboret, considerat ca 
unitate elementară în managementul pădurilor (Stăncioiu 
et al. 2008, Bozga et al. 2009).
Ca urmare a celor expuse, în această lucrare au fost 
abordate aspecte specifice de cercetare referitoare la: 
proiectarea rețelei de suprafețe permanente, pentru 
evaluarea stării de conservare a unor habitate forestiere 
de interes comunitar aflate în administrarea Parcului 
Național Călimani; cuantificarea unor caracteristici 
generale ale arboretelor componente ale rețelei de 
suprafețe permanente; analiza unor indicatori de bază 
pentru evaluarea stării de conservare: numărul de 
arbori·ha-1 și lemnul mort.

2. Material și metoda de cercetare
2.1. Locul cercetărilor
Locul cercetărilor a fost stabilit în raza Parcului Național 
Călimani (Fig. 1).

2.2. Material de cercetare
Ca material de studiu au fost folosite unitățile 
amenajistice grupate pe habitate din PN Călimani. 
Rezultatele actualelor cercetări fac referire la opt 
arborete reprezentative, încadrate în habitatul 9410 
(Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană - 
Vaccinio-Piceetea) (Tab. 1).

2.2. Metoda de cercetare
Într-o primă etapă au fost identificate habitatele 
forestiere de interes comunitar aflate în administrarea 
PN Călimani. Folosind tehnicile specifice eșantionajului 
sistematic și stratificat, au fost stabilite elementele 
caracteristice rețelei de suprafețe permanente 
(caracteristicile rețelei – număr de suprafețe, desimea 
suprafețelor; elemente caracteristice suprafețelor – 
număr suprafețe de proba, suprafață, mod de amplasare). 
Rețeaua de suprafețe permanente, pentru evaluarea 
stării de conservare a unor habitate forestiere de interes 

comunitar aflate în administrarea PN Călimani a fost 
stabilită la 1400 m/1400 m, conform cu metodologia 
statistică privind inventarierile pe spații mari forestiere 
(Alexe and Milescu 1983, Giurgiu 1988).
S-a procedat la amplasarea suprafețelor permanente 
(500 m2) pe harta în format GIS a PN Călimani. A fost 
constituită, de asemenea, o bază de date cu repartizarea 
suprafețelor permanente pe habitate.
Caracterizarea generală a arboretelor componente ale 
rețelei de suprafețe permanente pentru evaluarea stării 
de conservare a unor habitate forestiere de interes 
comunitar aflate în administrarea PN Călimani, a fost 
următorul obiectiv urmărit. A fost evidențiată repartizarea 
arboretelor corespunzătoare sondajelor pe: clase de 
vârstă, în funcție de compoziție, tipul de sol, tipul de 
stațiune, tipul de pădure, consistență, clasa de producție 
precum și repartizarea sondajelor pe tipuri de habitate.

Fig. 1. Locul cercetărilor

Dintre indicatorii de bază folosiți pentru evaluarea stării 
de conservare a unor habitate forestiere de interes 
comunitar aflate în administrarea PN Călimani, in 
prezenta lucrare au fost analizați numărul de arbori·ha-1 
și lemnul mort.

3. Rezultate și discuții
3.1. Rețeaua de suprafețe permanente
Rețeaua de suprafețe permanente, pentru evaluarea 
stării de conservare a unor habitate forestiere de interes 
comunitar aflate în administrarea PN Călimani este 
prezentată în figura 2.

Tab. 1. Date generale privind suprafețele de lucru pentru evaluarea stării de conservare

Nr. crt. Ocolul silvic Unitate de producție u.a. Suprafața 
(ha) Tip stațiune Tip pădure Tip sol Consis-

tență Vârstă

1 Dorna Candrenilor I Negrișoara 149B 14 2311 1152 4101 0,7 170
2 Vatra Dornei VII Sărișoare 704C 6,14 2333 1111 3201 0,6 95
3 Dorna Candrenilor IV Strunioru 399A 30,05 2332 1113 3202 0,8 110
4 Dorna Candrenilor IV Strunioru 406A 29,03 2332 1114 3202 0,8 100
5 Vatra Dornei VI Haita 75B 17,9 2312 1151 4201 0,9 25
6 Vatra Dornei VI Haita 67B 29,3 2332 1114 5201 0,7 80
7 Dorna Candrenilor IV Strunioru 7A 18,77 2312 1121 4101 0,8 50
8 Vatra Dornei VI Haita 53B 30,04 2312 1114 5201 0,9 90
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Legendă 
Tipuri habitate 

  

Notă: 9110: Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum; 91V0: Păduri dacice 
de fag (Symphyto-Fagion); 9410: Păduri acidofile de Picea abies din 
regiunea montană (Vaccinio-Piceetea); 9420: Păduri de Larix decidua 
și/sau Pinus cembra din regiunea montană; Fără N2K: Habitat 
neîncadrat în categorii conform clasificării NATURA 2000

Fig. 2. Rețeaua de suprafețe permanente, pentru evaluarea stării 
de conservare a unor habitate forestiere de interes comunitar aflate 

în administrarea PN Călimani

3.2. Caracteristici generale ale arboretelor
Arboretele componente ale rețelei pentru evaluarea 
stării de conservare a unor habitate forestiere de interes 
comunitar din PN Călimani, au o vârstă cuprinsă între 5 
și 210 ani (Fig. 3).

0

5

10

15

20

25

30

35

1-
-2

0

21
-4

0

41
-6

0

61
-8

0

81
-1

00

10
1-

12
0

12
1-

14
0

14
1-

16
0

16
1-

18
0

18
1-

20
0

20
1-

22
0

%

Clasa de vârsta (ani)

Fig. 3. Repartizarea arboretelor corespunzătoare sondajelor pe 
clase de vârstă

Din punct de vedere al compoziției, arboretele sunt, în 
general, pure de molid (44,7%) (Fig. 4).
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Fig. 4. Repartizarea arboretelor corespunzătoare sondajelor în 
funcție de compoziție

Expozițiile pe care vegetează acestea sunt NV, S, NE, SV 
și E. Tipurile de sol cele mai răspândite, identificate în 
arboretele supuse cercetărilor, sunt districambosol tipic 
(3201), prepodzol tipic (4101) și districambosol litic (3207) 
soluri care, în relație cu specificul climatic, oferă condiții 
bune pentru dezvoltarea vegetației forestiere (Fig. 5).
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Fig. 5. Repartizarea arboretelor corespunzătoare sondajelor în 
funcție de tipul de sol

Acest lucru este reflectat în creșterile arboretelor care, 
realizează, în general, clase de producție mijlocii.
Tipurile de stațiune cel mai des întâlnite sunt Montan 
de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-
Dentaria (3332) – 19,4%, Montan de molidișuri Pi, 
prepodzol edafic mic cu Hylocomium ş.a. mușchi verzi 
(2311) – 15,6% și Montan de molidișuri Pm, eutricambosol 
edafic (2312) – 13,5% (Fig. 6).
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Cele mai răspândite tipuri natural fundamentale de 
pădure, corespunzătoare arboretelor analizate sunt 
următoarele: „Amestec de rășinoase şi fag pe soluri 
scheletice” (1341), care are ponderea cea mai mare – 
18,8%, „Molidiș cu Vaccinium myrtillus și Oxalis acetosella” 
(1151) – 11,5%, respectiv „Molidiș cu Vaccinium myrtillus” 
(1153) – 10,4% (Fig. 7).
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Fig. 7. Repartizarea arboretelor corespunzătoare sondajelor in 
funcție de tipul de pădure

Arboretele studiate au consistența cuprinsă între 0,1 
și 0,9. Conform cu valoarea indicelui de închidere pe 
orizontală arboretele componente ale rețelei pentru 
evaluarea stării de conservare a unor habitate forestiere 
de interes comunitar aflate în administrarea PN Călimani, 
sunt repartizate astfel: arborete cu consistență degradată 
(0,1-0,3) – 25%, cu consistență brăcuită (0,4-0,6) – 22,9% 
și cu consistență aproape plină (0,7-0,9) – 52,1% (Fig. 8).
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Fig. 8. Repartizarea arboretelor corespunzătoare sondajelor in 
funcție de consistență

Referitor la productivitate, arboretele studiate 
sunt încadrate în clasele de producție 2–4. Cea mai 
reprezentativă este clasa de producție 3 ce ocupă 46,9% 
din numărul de cazuri studiate (Fig. 9).
În ceea ce privește repartizarea arboretele componente 
ale rețelei pentru evaluarea stării de conservare, cele 
mai răspândite sunt „Păduri acidofile de Picea abies din 
regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) – 9410” ce ocupă 

mai mult de 75% din numărul de sondaje stabilit (Fig. 10).

3.3. Parametrii structurali și calitativi
Parametrii statistici generali privind suprafețele de lucru 
pentru evaluare a stării de conservare în unele habitate 
de interes comunitar din PN

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2 3 4

%

Clasa de producție

Fig. 9. Repartizarea arboretelor corespunzătoare sondajelor in 
funcție de clasa de producție
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Fig. 10. Repartizarea arboretelor corespunzătoare sondajelor pe 
tipuri de habitate

Călimani, au fost evaluați în 8 unități amenajistice 
grupate pe habitate (Tab. 2).
Analiza acestora indică faptul că diametrul mediu este 
cuprins între valorile 17,1 cm (u.a. 75B) și 37,6 cm (u.a. 
704C), iar diametrul maxim întâlnit a fost de 70,2 cm (u.a. 
704C), în timp ce diametrul minim a fost de 8 cm în 3 
suprafețe experimentale (u.a. 7A, u.a. 67B și u.a. 75B).
Înălțimea medie are valori cuprinse între 14,1 m (u.a. 
75B) și 31,0 m (u.a. 53B), cu o înălțime maximă de 40,2 m 
(u.a. 53B) și o înălțime minimă de 4,1 m (u.a. 704C).
Numărul cel mai mare de arbori la hectar este de 1880 
în cadrul u.a. 7A, iar cel mai mic este de 400 în u.a. 406A. 
În ceea ce privește numărul arborilor vii la hectar, din 
cadrul suprafeței de probă, acesta variază între 320 (u.a. 
406A) și 1520 (u.a. 7A). Referitor la numărul arborilor 
morți din cadrul suprafeței de probă, acesta ia valori 
cuprinse între 80 (u.a. 406A, u.a. 704C) și 360 (u.a. 7A).
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Tab. 2. Parametrii statistici generali privind suprafețele de lucru pentru evaluare a stării de conservare în unele habitate de interes 
comunitar din Parcul Național Călimani

Ocol Silvic Unitatea de 
producție u.a. D mediu 

(cm)
D max. 
(cm)

D min. 
(cm)

H medie 
(m)

H max. 
(m)

H min. 
(m)

N·ha-1 
(buc) N·ha-1V /SP N·ha-1M/SP

Dorna Candrenilor IV Strunioru 7A 18,6 37 8 15,6 26,7 5,4 1880 1520 360
Vatra Dornei VI Haita 53B 34,1 52,9 17,8 31,0 40,2 20,6 720 540 180
Vatra Dornei VI Haita 67B 24,9 41 8 23,9 31,8 7,9 1160 900 260
Vatra Dornei VI Haita 75B 17,1 29 8 14,1 20,6 7,5 1440 1440 -

Dorna Candrenilor I Negrișoara 149B 21,7 39,1 8,3 14,6 21,3 6,1 1040 780 260
Dorna Candrenilor IV Strunioru 399A 29,9 55,7 8,8 25,7 36 8,8 880 700 180
Dorna Candrenilor IV Strunioru 406A 31,9 57,3 13,6 29,8 37,9 2,9 400 320 80

Vatra Dornei VII Sărișoare 704C 37,6 70,2 6 26,1 37,1 4,1 880 800 80

Notă: N·ha-1V/SP – Nr. arbori vii din cadrul suprafeței de probă; N·ha-1M/SP – Nr. arbori morți din cadrul suprafeței de probă

Din punct de vedere al distribuției pe categorii de 
diametre se poate observă că arboretele supuse acestui 
studiu pot fi încadrate în arborete relativ echiene (u.a. 
7A, u.a. 53B, u.a. 149), respectiv arborete relativ pluriene 
(u.a. 67B, u.a. 399A). La acestea din urmă se mai poate 
observa și o tendință puternică de bietajare (Fig. 11).
Se constată faptul că în suprafețele experimentale 
cercetate distribuția teoretică beta (u.a. 7A, u.a. 53B), 
precum și distribuția teoretică Weibull (u.a. 67B, u.a. 
399A, realizează cel mai bine ajustarea distribuției 
experimentale. Testul χ2 arată că diferența dintre 
distribuția experimentală și distribuția teoretică este 
nesemnificativă (χ2

exp = 4,061, χ2
teor = 12,592 – 7A; χ2

exp = 
10,496, χ2

teor = 15,507 – 53B; p = 0,05).
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Din punct de vedere calitativ, au fost identificate mai 
multe categorii de vătămări în cadrul suprafețelor 
experimentale.
Cea mai puțin întâlnită vătămare a fost ruptura de 
trunchi, având o proporție de 20 arbori/ha în u.a. 149B. 
Cea mai des întâlnită a fost ruptura produsă de vânt la 
nivelul vârfului arborilor. Cei mai mulți arbori afectați 
de această vătămare s-au înregistrat în u.a. 149B, cu un 
număr de 320 arbori/ha, iar cea mai puțin afectată a fost 
399A cu un număr de 20 arbori/ha.
În ceea ce privește factorii biotici vătămători, cele mai 
întâlnite au fost rănile produse de vânat și de insecte. Cele 
mai multe vătămări produse de vânat au fost înregistrate 
în u.a. 704C cu un număr de 40 de arbori/ha, iar în cazul 
suprafețelor din 7A, 67A, 399A și 406A au fost înregistrați 
câte 20 arbori/ha afectați de vânat. Vătămările produse 
de insecte au fost înregistrate în suprafețele 67B și 704C 
cu un număr de 100 arbori, iar în 75B au fost afectați 
numai 20 arbori. În ceea ce privește arborii afectați în 
urma activităților de exploatare trecute, s-a constatat 
faptul că în cazul u.a. 53B au fost identificați 420 arbori/
ha, cu acest tip de vătămare.

3.4. Lemnul mort
În toate arboretele studiate (cu o singura excepție) a 
fost identificat lemn mort pe picior, lemn mort doborât 
și lemn mort format din cioate. Din punct de vedere 
al numărului de piese la hectar identificate în cadrul 
suprafeței cercetate, au fost identificați un număr total 
de 200 arbori·ha-1 din categoria lemnului mort pe picior, 
200 piese·ha-1 din categoria lemn mort doborât, respectiv 
162 cioate·ha-1, ce fac parte din categoria lemn mort 
provenit din cioate. Rezultă un procent de 36% pentru 
lemnul mort pe picior, 35% pentru lemnul mort doborât 
și 29% pentru lemnul mort format din cioate.
Volumul total corespunzător este de 105,7 m3·ha-1. 
Lemnului mort pe picior, îi este specifică valoarea de 59 
m3·ha-1, ce reprezintă 56% din volumul total, lemnului 
mort doborât 39,9 m3·ha-1, adică 38%, iar lemnul mort 
provenit din cioate, are o valoare de 6,8 m3·ha-1, ce 
înseamnă 6% din volumul total considerat.
Cercetările efectuate în problema lemnului mort în 
păduri naturale și semi-naturale au ajuns la concluzia 
că volumul corespunzător variază între 30 m3·ha-1 și 290 
m3·ha-1 (Rouvinen and Kouki 2002, Ranius et al. 2004, 
Dahlström and Nilsson 2006, Zielonka 2006, von Oheimb 
2007, Larrieu et al. 2012, Višnjić et al. 2014, Vlad et al. 2019).
În ceea ce privește repartizarea volumului mort pe 
categorii, cercetările efectuate arată că valorile între 
care oscilează sunt cuprinse între 22% pentru lemnul 
mort pe picior, 66% pentru lemnul mort doborât, 6% 
lemnul mort agățat și 6% pentru lemnul mort format 
din cioate (Nordén et al. 2004). După du Cross and Lopez 
(2009), lemnul mort doborât (73%) și lemnul mort pe 
picior (22%) au fost cele mai răspândite componente 
ale lemnului mort, cioatele reprezentând doar 5% 
din volum. În cercetările anterioare efectuate în PN 
Călimani, repartizarea pe categorii a lemnului mort era 
următoarea: 15,2% pentru lemnul mort pe picior, 70,7% 

pentru lemnul mort doborât și 14,1% pentru lemnul 
mort format din cioate (Vlad et al. 2019).
3.1.1. Lemn mort pe picior
Această categorie de lemn mort are o importanță ridicată 
în cadrul pădurilor cu grad ridicat de conservate, deoarece 
ajută la determinarea indicilor de biodiversitate. În cazul 
suprafețelor din acest studiu se poate observa că volumul 
lemnului mort pe picior este prezent în toate suprafețele, 
cu un excedent de 147 m3·ha-1 în u.a. 704C, fiind urmată 
de u.a. 53B cu un volum de 100 m3·ha-1. În cazul celorlalte 
suprafețe volumul lemnului pe picior variază cu valori 
cuprinse între 26 m3·ha-1 și 51 m3·ha-1 (Fig. 12).
Distribuția pe categorii de diametre a lemnului mort pe 
picior este în general neregulată, neputând fi aplicată 
nici o distribuție teoretică pentru ajustarea distribuției 
experimentale. Arborii din categoriile inferioare (< 16 
cm) au ponderea cea mai mare, dar se întâlnesc si arbori 
din categorii de diametre superioare (Figura 13).
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Unele lucrări de cercetare, din motive de comparabilitate 
ale datelor, au ales să grupeze lemnul mort pe categorii 
de diametre de 10 cm (Zielonka 2006, von Oheimb 2007, 
Ranius et al. 2004). Alte lucrări științifice, cu privire la 
păduri de molid din zona subalpină, au folosit clase de 
diametre de 5 cm (Motta et al. 2010).
Distribuția lemnului mort pe picior în raport cu diametrul 
arată faptul că arborii din categoriile inferioare (< 10 cm) 
sunt dominanți, dar se întâlnesc și arbori cu diametre 
mai mari. Distribuția arborilor componenți ai lemnului 
mort pe picior este similară cu cea a arborilor vii (von 
Oheimb 2007). Prin urmare, acesta este un model de 
așteptat să apară în arborete cu un volum, creștere și 
mortalitate constantă (Kuuluvainen et al. 2001, Ranius et 
al. 2004).
Vlad et al. (2019) au arătat faptul că structurarea lemnului 
mort din punct de vedere al numărului de arbori (piese 
de lemn mort) pe categorii de diametre (considerate din 
4 cm în 4 cm), se face conform cu o serie de repartiții 
teoretice continue (Meyer, Pearson tip beta și Gamma), 
specifice fiecărei categorii de lemn mort și fiecărui 
parametru biometric analizat.
3.4.2. Lemn mort doborât
Cel mai mare volum de lemn mort doborât a fost 
înregistrat în cadrul u.a. 704A cu un volum de 194 m3·ha-1, 
fiind urmat de u.a. 7A cu un volum de 57 m3·ha-1. În restul 
suprafețelor volumul lemnului mort căzut la pământ 
variază intre 35 m3·ha-1 (u.a. 53B) și 25,37 m3·ha-1 în u.a. 
399A (Fig. 14).
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Fig. 14. Distribuția volumului lemnului mort doborât în 
suprafețele experimentale

Din punct de vedere al distribuției lemnului mort pe 
clase de descompunere se poate observa că în u.a. 
704C sunt întâlnite toate clasele de descompunere, cu 
un volum de 53 m3ha-1 al lemnului din clasa a doua de 
descompunere și de aproximativ 12 m3·ha-1 în clasele 
unu și cinci. În cazul u.a. 7A se poate observa că volumul 
lemnului din clase unu și cinci este de aproximativ 26 
m3·ha-1.

În cazul u.a. 53B, 67B, 149A și 406C volum lemnului mort 
căzut la pământ este în medie de 2,5 m3·ha-1, iar în u.a. 
75B volumul de lemn mort a fost sub 1 m3·ha-1 (Fig. 15).
Cercetări efectuate privind repartizarea lemnului mort 
pe clase de degradare arată că clasele de degradare 3 
și 4 sunt cele mai răspândite din punct de vedere al 
densității și al volumului ocupat. Clasa de degradare 1 
ocupă doar 1% din numărul de arbori, respectiv 4% din 
volumul total al lemnului mort doborât. Două treimi 
din lemnul mort se află în clasa de degradare 3 (von 
Oheimb 2007). O serie de studii arată că în general, 
speciile de foioase domină primele clase de degradare 
(1, 2) iar cele de rășinoase sunt preponderente în 
ultimele clase de degradare (4, 5) (Dahlström and 
Nilsson 2006).
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Fig. 15. Distribuția volumului lemnului mort doborât pe clase de 
descompunere în suprafețele experimentale

Cercetările privind cuantificarea lemnului mort în urma 
unor perturbări naturale indică faptul că o mare parte a 
lemnului mort a fost identificat în clasele de degradare 
4 și 5 (Moroni 2006). Alte cercetări indică faptul că din 
volumul total caracteristic lemnului mort, 24,4% se află 
în clasa de degradare 1, 43,0% în clasa de degradare 2, 
10,7% în clasa de degradare 3, 8,7% în clasa de degradare 
4, 8,6% în clasa de degradare 5, respectiv 4,6% în clasa de 
degradare 6 (doar pentru lemnul mort din cioate) (Vlad 
et al. 2019).
3.4.3. Cioate
O altă formă a lemnului mort aflat în pădure este 
sub forma cioatelor. Prezenta cioatelor a rezultat 
în urma activităților de exploatare din trecut, fie în 
urma rupturii trunchiului arborilor sub înălțimea de 
1,3 m. În cazul studiului de față se poate observa că 
majoritatea cioatelor se află în clasa de descompunere 
5, având valori cuprinse între 100% în cazul u.a. 75B 
și de 25% în u.a. 704C. Se mai poate observa că în 6 
cazuri se întâlnesc cioate cu clasa de descompunere 4 
cu valori cuprinse între 37% în u.a. 53B și 6% în u.a. 7A 
(Fig. 16).



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

116

0%

20%

40%

60%

80%

100%

149 399A 406A 53B 67B 704C 75B 7A

%

Unitatea amenajistică

Clasa de descompunere 1 Clasa de descompunere 2

Clasa de descompunere 3 Clasa de descompunere 4

Clasa de descompunere 5

Fig. 15. Distribuția lemnului mort provenit din cioate pe clase de 
descompunere

În suprafețele studiate cioate din clasa de descompunere 
1 s-au întâlnit numai în u.a. 7A cu o valoare de 5% și în u.a. 
67B cu o valoare de 25%, iar în clasa de descompunere 2 
s-au întâlnit în u.a. 7A și u.a. 399A cu o valoare de 11% și 
în u.a. 67B cu o valoare de 12%.
Limitele mari între care variază lemnul mort în 
ecosistemele forestiere poate fi explicat prin faptul că 
rezultatele obținute în diferite studii științifice sunt 
caracteristice anumitor zone climatice, arboretele 
sunt formate din diferite specii de arbori și ca urmare 
le sunt caracteristice diferite trepte de productivitate. 
De asemenea, regimul de acțiune al factorilor 
perturbatori biotici și abiotici (Simionescu et al. 2012) 
este foarte variat, ca urmare inputul și outputul 
acestora este foarte diferit în pădurea naturală. Ca 
urmare comparațiile între rezultatele diferitelor 
cercetări trebuie efectuate cu discernământ (Harmon 
et al. 1986, Rouvinen and Kouki 2002, von Oheimb 2007). 
Un alt aspect care cauzează probleme în interpretarea 
și comparabilitatea datelor face referire la armonizarea 
modului de amplasare al sondajelor, de culegere și de 
interpretare a datelor de teren (Ståhl et al. 2001, von 
Oheimb 2007).

4. Concluzii
Din punct de vedere al compoziției, arboretele sunt, în 
general, arborete pure de molid (44,7%). Expozițiile pe 
care vegetează acestea sunt NV, S, NE, SV și E, pe tipuri 
de sol districambosol tipic, tipuri de stațiune Montan 
de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-
Dentaria, corespunzătoare tipului natural fundamental 
de pădure: „Amestec de rășinoase şi fag pe soluri 
scheletice”. Arboretele studiate au consistența cuprinsă 
între 0,1 și 0,9, încadrate în clasele de producție 2-4. 
Cea mai reprezentativă este clasa de producție 3 ce 
ocupă 46,9% din numărul de cazuri studiate. Cele mai 
răspândite habitate sunt „Păduri acidofile de Picea abies 
din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) – 9410” ce 

ocupă mai mult de 75% din numărul de sondaje.
Parametrii statistici generali indică faptul că diametrul 
mediu este cuprins între valorile 17,1 cm și 37,6 cm, 
înălțimea medie are valori cuprinse între 14,1 m și 31,0 
m. Numărul cel mai mare de arbori la hectar este de 
1880, iar cel mai mic este de 400.
Referitor la numărul arborilor morți din cadrul suprafeței 
de probă, acesta ia valori cuprinse între 80 și 360.
Din punct de vedere al distribuției pe clase de diametre se 
poate observă că arboretele supuse acestui studiu pot fi 
încadrate în arborete relativ echiene, respectiv arborete 
relativ pluriene cu o tendință puternică de bietajare. În 
suprafețele experimentale cercetate distribuția teoretică 
beta precum si distribuția teoretică Weibull realizează 
cel mai bine ajustarea distribuției experimentale. Testul 
χ2 arată că diferența dintre distribuția experimentală și 
distribuția teoretică este nesemnificativă.
Din punct de vedere calitativ, cea mai puțin întâlnită 
vătămare, a fost ruptura de trunchi, iar cea mai des 
întâlnită vătămare a fost ruptura produsă de vânt la 
nivelul vârfului arborilor. În ceea ce privește factorii 
biotici vătămători cel mai întâlnite au fost vătămările 
produse de vânat și cele produse de insecte.
Din punct de vedere al numărului de piese la hectar 
identificate în cadrul suprafeței cercetate, au fost 
identificați 200 arbori·ha-1 ce fac parte din categoria 
lemnului mort pe picior, 200 piese·ha-1, din categoria 
lemn mort doborât, respectiv 162 cioate·ha-1, din 
categoria lemn mort provenit din cioate. Rezultă un 
procent de 36% pentru lemnul mort pe picior, 35% 
pentru lemnul mort doborât și 29% pentru lemnul mort 
format din cioate.
Volumul total corespunzător este de 105,7 m3·ha-1. 
Lemnului mort pe picior, îi este specifică valoarea de 59 
m3·ha-1, ce reprezintă 56% din volumul total, lemnului 
mort doborât 39,9 m3·ha-1, adică 38%, iar lemnul mort 
provenit din cioate, are o valoare de 6,8 m3·ha-1, ce 
înseamnă 6% din volumul total considerat.
Volumul lemnului mort pe picior este prezent în toate 
suprafețele, cu un ecart cuprins între 147 m3·ha-1 și 
26 m3·ha-1. Totalitatea lemnului mort pe picior este 
încadrat în clasa de descompunere 1. Volumul de 
lemn mort doborât variază 194 m3·ha-1, și 25,37 m3·ha-1. 
Din punct de vedere al distribuției lemnului mort pe 
clase de descompunere preponderente sunt clasele 
de descompunere 4 și 5. Majoritatea lemnului mort 
provenit din cioate se află în clasa de descompunere 5.

Finanțare - Mulțumiri
Cercetările s-au efectuat în cadrul proiectului POC_40_380, 
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sprijinit de proiectul ”DECIDE – Dezvoltare prin 
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Abstract
Research on the evaluation of the conservation status in some forest habitats of community interest in 
Călimani National Park
Environmental conservation is one of the most approached issues in the world, given the sustainable management 
of natural resources, through specific initiatives and strategies. The research material consisted of eight 
representative management units included in habitat 9410 (Acidophilous forests of Picea abies in the mountain 
region - Vaccinio-Piceetea). Research aspects was related to: (i) the design of the permanent plots network for 
the conservation status evaluation of some forest habitats of community interest from the Călimani National 
Park; (ii) quantification of some general characteristics of the stands corresponding to the network permanent 
plots; (iii) basic indicators analysis for assessing conservation status: the number of trees·ha-1 and the dead wood. 
The obtained results showed that among of the general statistical parameters the average diameter is between 
17.1 cm and 37.6 cm, the average height has values   between 14.1 m and 31.0 m. The largest number of trees 
per hectare is 1880 and the lowest is 400. The number of dead trees in the test area is between 80 and 360. In 
terms of diameter distribution, the trees under study can be classified as even-aged stands, respectively relatively 
uneven-aged stands. Standing dead wood represents 56% of the total volume, fallen dead wood 38%, and dead 
wood from stumps means 6% of the total volume considered. All standing dead wood is in decomposition class 
1. Decomposition classes 4 and 5 are predominant in felled dead wood. Most of the dead wood from stumps 
is in decomposition class 5. Status conservation monitoring of forest habitats is a necessary activity because a 
nationally designed system must be as effective as possible and generate the necessary and desired results in the 
current international forestry circumstances.
Keywords: state of conservation, forest habitats, number of trees, dead wood
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Răspândirea aninului alb Alnus incana L. 
în bazinul hidrografic al râului Argeș

Virgil Scărlătescu1, Diana Vasile2

1 SCDEP Pitești, Col. Mihăești, INCDS “Marin Drăcea”
2 SCDEP Brașov, INCDS “Marin Drăcea”

1. Introducere
Aninul alb (Alnus incana (L.) Moench ssp. incana) este o 
specie de zăvoi, ce preferă stațiunile umede, găsindu-se 
de-a lungul cursurilor de apă, pe malurile lacurilor, pe 
pajiști umede, fiind întâlnit până la altitudini de 1800 m 
(Schütt and Lang 2014, Houston Durrant et al. 2016).
Aninul alb are o durată de viață relativ scurtă, este o 
specie rezistentă la îngheț, ce poate vegeta bine chiar 
și pe soluri extrem de sărace, acide și infertile (Rytter 
1996), cu exces de umiditate, realizând drenajul biologic 
al solului (Tallantire 1974, Chichifoi 1996, Mandák et 
al. 2016, Vít et al. 2017), dar nu tolerează stagnarea 
îndelungată a apei (Johansson 2005).
Aninii sunt unici în familia Betulaceae, deoarece pot fixa 
azotul în nodozitățile rădăcinilor, trăind în simbioză cu 
bacteria actinomicetă Frankia alni (Benson et al. 2004, 
Vanden Heuvel 2011).
Aninul alb este o specie pionieră importantă, cu 
capacitatea de regenerare rapidă și colonizare a zonelor 
perturbate sau deteriorate, din lunci.
Datorită acestor calităţi, aninul alb a fost utilizat pe scară 
largă la împădurirea terenurilor degradate din alte ţări. 
În România, la Valea lui Bogdan (Sinaia), aninul alb a 
realizat pe terenuri degradate creșteri deosebit de active, 
încă din primii ani, fapt ce a determinat o timpurie 
închidere a masivului în 3-5 ani (Traci 1958).
Subspecia europeană a aninului alb este răspândită 
începând din nordul Europei, de la cercul polar, până în 
zonele montane din centrul și sudul Europei. Acoperă 
întreaga zona a Fennoscandiei, se extinde spre est până 
dincolo de Urali, în vreme ce în partea de sud apariția 
sa este neuniformă, limitându-se la lanțurile muntoase: 
Alpi, Carpați, Alpii Dinarici, Balcani și Caucaz (Evens 1984, 
Mandak et al. 2016, Caudullo et al. 2017) (Fig. 1). La noi se 
întâlnește în luncile pâraielor de munte și dealuri înalte 
(Doniță et al. 1990, Sanda and Mihăilescu 2003, Coldea and 
Ursu 2016, Dănescu et al. 2018, Schneider-Binder 2019).
Actualul studiu reprezintă o primă analiză a localizării 
suprafețelor ocupate de habitatele forestiere cu anin alb 

din bazinul hidrografic al râului Argeș (râul Dâmbovița, 
Râul Doamnei, Vâlsan și Argeș).

Fig. 1. Arealul aninului alb în Europa (Caudullo et al 2017) /  
Grey alder area in Europe

2. Locul și metoda de cercetare
Râul Argeș izvorăște din Carpații Meridionali (Munții 
Făgăraș), are o lungime de 350 km și până la vărsarea 
în Dunăre străbate următoarele forme de relief: Munții 
Făgăraș, Platforma Argeșului, Câmpia înaltă a Piteștilor, 
Câmpia Titu și Câmpia Burnas (fig. 2) Are trei afluenți 
principali: Râul Doamnei, Neajlov și Dâmbovița. Bazinul 
hidrografic al Râului Argeș se învecinează la vest cu 
bazinele hidrografice ale râurilor Olt și Vedea, iar la est 
cu cel al râului Ialomița.

Fig. 2. Bazinul hidrografic al râului Argeș / The river basin of the 
Argeș River (https://romania594 )
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Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic 
al râului Argeș se află localizat în raza a 5 județe, iar 
habitatele forestiere de aici sunt administrate de 22 
ocoale silvice (Tab. 1).

Tab. 1. Ocoalele silvice ce administrează habitate forestiere în 
bazinul hidrografic al râului Argeș

Nr.
crt. Județul Ocol silvic/ 

Bază experimentală
Suprapunere

cu bazinul Argeșului

1

Argeș

Aninoasa integrală

2 Câmpulung integrală

3 Costești parțială

4 Cotmeana parțială

5 Curtea de Argeș integrală

6 Domnești integrală

7 Mihăești integrală

8 Mușătești integrală

9 Pitești integrală

10 Topoloveni integrală

11 Vidraru integrală

12

Dâmbovița

Găești integrală

13 Răcari parțială

14 Târgoviște parțială

15 Valea Mare integrală

16 Voinești integrală

17
Ilfov

București integrală

18 Brănești parțială

19

Giurgiu

Bolintin integrală

20 Comana integrală

21 Ghimpați parțială

22 Călărași Mitreni parțială

Metoda de cercetare a constat în analizarea amenajamentelor 
silvice întocmite perioada 1994-1999, acestea fiind primele 
amenajamente în format electronic. În acea perioadă 
habitatele forestiere făceau parte în procent foarte mare din 
fondul forestier proprietate publică a statului.

Analizând amenajamentele ocoalelor silvice ce 
administrează pădurile din bazinul hidrografic al râului 
Argeș, aninul alb a fost identificat cu preponderență în 
zona montană dar și în zonele de deal.

3. Rezultate și discuții
Pădurile de anin alb din România sunt incluse în 
habitatele forestiere R4401: „Păduri sud-est carpatice de 
anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa” – aninișurile 
albe pure care corepund cu tipul de ecosistem 9117 - 
Zăvoi de anin alb cu Petasites – Telekia și R4402: „Păduri 
dacice – getice de lunci colinare de anin negru (Alnus 
glutinosa) cu Stellaria nemorum” – amestecurile de anin 
alb și negru care corepund cu tipul de ecosistem 9218 – 
Zăvoi de anin alb și negru cu Rubus caesius – Aegopodium 
podagraria (Doniță et al. 2005). Ambele habitate (R4401 și 
R4402) corespund conform clasificării NATURA 2000 cu 
91E0*: „Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus 
excelsior” (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
(Directiva Consiliului Europei 92/43).
Tipurile de pădure cu anin alb întâlnite în România sunt 
(Îndrumar pentru Amenajarea pădurilor 1984):
 » 1171 – Molidiș cu anin alb (m);
 » 9811 – Aniniș cu Oxalis acetosella (m);
 » 9821 – Anin alb pe aluviuni nisipoase și prundișuri (m);
 » 9831 – Aniniș de anin alb pe sol înmlăștinat (m-i);
 » 9911 – Amestec de anin negru și anin alb din regiunea 

deluroasă (s).
Datorită importanței lor, habitatele de anin alb au fost 
declarate Păduri cu valoare ridicară de conservare 
(PVRC) facând parte din categoria Suprafețelor forestiere 
care conțin ecosisteme rare, periclitate sau amenințate - 
PVRC 3 (Vasile et al. 2013).
În ceea ce privește tipul de sol caracteristic aninișurilor 
acesta rezultă din analizele de sol efectuate unui profil de 
sol în u.a. 10B, U.P. VI Brătioara, Ocolul silvic Aninoasa, 
într-un arboret pur de anin alb. Din analiza acestui profil de 
sol a rezultat tipul de sol aluviosol (sol aluvial) tipic (tab. 2).

Tab. 2. Buletin de analiză al solului ocupat cu un habitat pur de anin alb (Ocolul silvic Aninoasa, U.P. VI Brătioara, u.a. 10B)

Orizont Nivel
(cm)

Umiditate 
(%) P.H. Humus

(%)

Baze de 
schimb
(me%)

Hidrogen 
de 

schimb
(me%)

Capacitate 
totală de 
schimb
(me%)

Grad de 
saturație 

în baze

Azot 
total
(%)

Fosfor 
mobil

(mg%)

Analiza granulometrica

Textură
Nisip 

grosier 
D > 0.2 

mm

Nisip fin 
D = 0.2 – 

0.05

Pulbere I
D = 0.05 – 

0.01

Pulbere I
D = 0.05 – 

0.01
Argilă

Ao 0-30 1,23 5,79 3,34 7,45 3,54 10,99 67,78 0,174 21,26 32,29 45,23 12,86 2,63 6,99 nl
C > 30 0,40 6,04 - 7,25 1,17 8,42 86,10

Habitatele de anin alb din bazinul hidrografic al 
râului Dâmbovița – afluent al râului Argeș
Habitatele de anin alb erau administrate în perioada 
1994-1999, în marea lor majoritate de RNP - Romsilva prin 
ocoalele silvice Rucăr (în amonte), parțial Câmpulung 
(U.P. 7 și U.P. 8) și Voinești (în aval) (Fig. 3).
Pe râul Dâmbovița suprafața ocupată de habitatele de anin 
alb este de 280,2 ha. Altitudinal sunt semnalate de la 350 
m (OS Voinești, U.P. 5, u.a. 2A și 38A) în zona șleaurilor de 
luncă din regiunea de dealuri, până la 1500 m (OS Rucăr, 

U.P. 5, u.a. 82F, 98D) în zona molidișurilor pe soluri cu 
fenomene de înmlăștinare, într-un procent în compoziția 
arboretului între 10% (u.a. 2A) și 30% (u.a. 38A).
Optimul de vegetație, unde habitatele de anin alb sunt 
pure (100% anin alb în compoziție) se întâlnește între 400 
m (OS Voinești, U.P. 4, u.a. 28F), în zona amestecurilor 
de anin negru și anin alb din regiunea deluroasă de 
productivitate superioară, până la 1150 m (O.S. Rucăr, U.P. 
7, 62B) în zona aninișurilor albe pe aluviuni nisipoase și 
prundișuri de productivitate medie.
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Fig.3. Suprafețele (ha) ocupate de aninul alb în bazinul 
hidrografic al râului Dâmbovița / The areas occupied by grey alder 

in the river basin of Dâmbovița River

Cele mai însemnate suprafețe cu anin alb (>5 ha) sunt 
prezentate în tabelul 3.

Tab. 3. Suprafețele mai mari de 5 ha ocupate cu anin alb  
(pure sau aproape pure)

OS UP ua Rg Pv C% Se (ha)

Voinesti 4 85B Lt Rn 100 10,9

Voinesti 4 34G Lt Rn 50 8,9

Rucăr 1 157A Lt Rn 80 8,1

Rucăr 1 158 Lt Rn 100 6,2

Voinesti 4 88A Lt Rn 100 5,8

Rucăr 2 41B În Rn 60 5,7

Rucăr 2 115C Lt Rn 70 5,6

Rucăr 2 101 În Rn 20 5,4

Rucăr 3 35A În Rn 80 5,4

Rg: Mod de regenerare; Lt: Lăstari tulpină; În: Însămânțări naturale; Pv: 
Proveniență; Rn: Regenerare natural; C: ponderea aninului alb în compoziție; Se: 

Suprafața ocupată efectiv

Habitatele de anin alb din bazinul hidrografic al 
Râului Doamnei – afluent al râului Argeș
În această zonă habitatele forestiere cu anin alb erau 
administrate în perioada 1994 – 1996, în principal de 
ocoalele silvice Câmpulung - parțial (U.P. 1 ÷ 6), Aninoasa, 
Domnești și Ocolul silvic experimental (actuala Bază 
experimentală) Mihăești (Fig. 4).

Fig.4. Suprafețele (ha) ocupate de aninul alb în bazinul 
hidrografic al Râului Doamnei / The areas occupied by grey alder 

in the river basin of Râului Doamnei river

Suprafața totală ocupată de habitatele de anin alb în 
bazinul Râului Doamnei este de 422,8 ha.
Aceste habitate sunt localizate începând de la altitudinea 
de 350 m (O.S.E. Mihăești, S.E. I Râul Târgului, S.G. 8, u.a. 
276B) până la 1650 m (O.S. Domnești, U.P. 5, u.a. 57B). 
Optimul de vegetație, unde aninișurile albe sunt pure, 
iar clasa de producție este cel puțin medie se întâlnește 
de la 580 m (O.S. Aninoasa, U.P. 4, 61B), până la 1200 m 
(O.S. Câmpulung, U.P. 4, 28A).

Cele mai însemnate suprafețe cu anin alb (>5 ha) sunt 
prezentate în tabelul 4.

Tab. 4. Suprafețele mai mari de 5 ha ocupate cu anin alb  
(pure sau aproape pure)

OS UP ua Rg Pv C% Se (ha)

Câmpulung 1 40 Lt Rn 80 12,5

Câmpulung 1 35A Lt Rn 20 9,9

Domnesti 2 45A Lt Rn 100 8,8

Câmpulung 1 47 Lt Rn 30 8,0

Câmpulung 1 6 Lt Rn 80 7,8

Câmpulung 3 5E În Rn 100 7,6

Aninoasa 5 26A În Rn 100 6,9

Aninoasa 5 85A În Rn 100 6,1

Aninoasa 6 32A În Rn 100 6,1

Câmpulung 1 11A Lt Rn 60 5,7

Aninoasa 4 16B Lt Rn 100 5,6

Aninoasa 4 75A În Rn 30 5,6

Aninoasa 5 30A În Rn 100 5,2

Aninoasa 3 68B În Rn 100 5,1

Aninoasa 5 31C În Rn 100 5,1

Aninoasa 7 84C Lt Rn 100 5,0

Habitatele de anin alb din bazinul hidrografic al 
râului Vâlsan – afluent al râului Argeș
S-au luat în studiu habitatele forestiere din bazinul 
hidrografic al râului Vâlsan care erau administrate în 
marea lor majoritate de ocolul silvic Mușătești în anul 
1994 (Fig. 5).

Fig. 5. Suprafețele (ha) ocupate de aninul alb în OS Mușătești / 
The areas occupied by grey alder in Forest District Mușătești

Suprafețele ocupate de aninul alb în OS Mușătești sunt în 
general mici, cea mai mare suprafață este de 13,3 ha în 
U.P. V. Habitatele de anin alb sunt localizate începând de 
la 510 m altitudine (U.P. 2, u.a. 2A) și până la altitudinea 
de 1150 m (U.P. 5, u.a. 101D). Arboretele pure de anin alb 
se întâlnesc de la altitudinea de 720 m (U.P. 3, u.a. 113 B), 
până la 1150 m (U.P. 5, u.a. 101D).

Habitatele de anin alb din bazinul hidrografic al 
râului Argeș (fără afluenții principali)
Habitatele cu anin alb au fost identificate în raza ocoalelor 
silvice Vidraru și Curtea de Argeș, care administrau în 
perioada 1994-1999 marea majoritate a pădurilor din 
zonă (Fig. 6).
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Fig. 6. Suprafețele (ha) ocupate de aninul alb în bazinul 
hidrografic al râului Argeș (fără afluenții principali) / The areas 

occupied by grey alder in the river basin of Argeș River(without the 
principles tributaries)

În total au fost identificate în bazinul hidrografic al 
râului Argeș (fără afluenții principali) aninișuri albe pe 
o suprafață efectivă de 121,2 ha.
Altitudinea minimă la care sunt prezente aninișurile 
albe este de 460 m (O.S. Curtea de Argeș, U.P. 4, u.a. 99C), 
iar altitudinea maximă este de 1200 m (O.S. Vidraru, U.P. 
6, 21A). În stare pură, aninișurile albe apar de la 460 m 
altitudine (O.S. Curtea de Argeș, U.P. 4, u.a. 99C), până la 
1150 m (O.S. Vidraru, U.P. 3, u.a. 178) (Tab. 5).

Tab. 5. Suprafețele ocupate de anin alb în stare pură  
sau aproape pură

OS UP ua Rg Pv C% Se (ha)
Vidraru 1 5 În Rn 90 11,2
Vidraru 2 200A În Rn 80 6,0
Vidraru 1 7A În Rn 100 5,9

Rg: Mod de regenerare; Lt: Lăstari tulpină; În: Însămânțări naturale; Pv: 
Proveniență; Rn: Regenerare natural; C: ponderea aninului alb în compoziție; Se: 

Suprafața ocupată efectiv

În bazinul hidrografic al râului Argeș care are o suprafață 
totală de 1 255 000 ha, fondul forestier ocupă un procent 
de 26% (328 300 ha) din întregul bazin hidrografic. În 
întreaga zonă geografică, menționată mai sus, aninul 
alb ocupă suprafață totală de 850,6 ha, ceea ce reprezintă 
0,25% din habitatele forestiere din zona luată în studiu.
Din suprafața totală ocupată de aninul alb, 41% este 
acoperită de aninișuri pure și 14% de aninișuri aproape 
pure, restul de 45% sunt aninișuri în amestec (Fig. 7 și 8).

Fig. 7. Suprafețele ocupată de aninișurile pure, aproape pure și în 
amestec / The areas occupied by pure, almost pure and mixed grey 

alder stands

Fig. 8. Răspândirea speciei Alnus incana L. în bazinul hidrografic al 
râului Argeș / The spread of grey alder in the river basin of Argeș River

Din figura 7 se observă că 55% din suprafața ocupată 
de aninișuri sunt aninișuri pure și aproape pure care 
corepund cu tipul de habitat R4401: „Păduri sud-est 
carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa” 
(Doniță et al .2005).
Aceste habitate cu o valoare conservativă foarte mare, 
apar la altitudini cuprinse între 580 și 1200 m și sunt 
formate predominant din specii europene, boreale.
Stratul arborilor are acoperire de 80–100% iar înălțimile 
arborilor sunt de 15–25 m la 50 de ani. Este compus 
exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau în amestec cu 
câteva exemplare de molid (Picea abies), brad (Abies alba), 
fag (Fagus sylvatica) iar la altitudini mai mici anin negru 
(Alnus glutinosa). Stratul arbuștilor lipsește sau este 
slab dezvoltat și este compus din Salix triandra, Corylus 
avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus (Doniță et al. 
2005).
Stratul ierburilor și subarbuștilor este puternic dezvoltat, 
fiind dominat de specii ca Petasites albus și Telekia speciosa.
Alte specii erbacee importante mai sunt: Angelica 
sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, 
Carex remota, Cardamine impatiens, Chaerophyllum 
hirsutum, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Dryopteris 
filix-mas, Glechoma hederacea,Geranium phaeum, Festuca 
gigantea, Impatiens noli-tangere, Mentha longifolia, 
Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris, Oxalis 
acetosella, Petasites hybridus, P. kablikianus, Ranunculus 
repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Stellaria 
nemorum, Tussilago farfara etc (Coldea et al. 1997).
Habitatele de anin sunt periclitate de lucrările de îndiguire 
/ canalizare sau de construcții de microhidrocentrale 
(însoțite de defrișarea zăvoaielor), de exploatarea 
pietrișului și nisipului din albii / terase (ce adâncesc 
albiile și produc modificări ale regimului inundațiilor și 
nivelului apei freatice), precum și de secetele excesive 
(Bolea et al. 2013, Bolea et al. 2014, Valor et al. 2020).
Aninii sunt foarte frecvent afectați de putregaiul de 
trunchi (produs de diferite specii de Polyporaceae), 
ceea ce reduce durata de viață a arborilor (trunchiurile 
putrezesc și se rup), cu consecințe asupra stării de 
sănătate a arboretelor de anin (fig. 9). Frecvente sunt 
și defolierile produse de Agelastica alni, precum și 
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putrezirea rădăcinilor / uscarea aninilor provocate de 
oomiceta invazivă Phytophthora x alni (Filat et al. 2009, 
Simionescu et al. 2012, Jung et al. 2013, Santini et al. 2013, 
Šedivá et al. 2020).

Fig. 9. Rupturi ale trunchiului de anin alb afectat de ciuperci 
xilofage / Trunk break of grey alder affected by xylophagous fungi 

(foto Dănuț Chira)

Având în vedere valoare conservativă foarte mare a 
acestor habitate și faptul că au fost declarate Păduri cu 
Valoare Ridicată de conservare 3, respectiv Suprafețe 
forestiere care conțin ecosisteme rare, periclitate sau 
amenințate - habitatele de anin alb ar trebui introduse 
în categoria 1.5.u (Arboretele din ecosisteme forestiere 
rare, amenințate sau periclitate) conform Ordinul MAP 
nr. 766/23.07.2018 (Achim et al. 2020).

Concluzii
Aninul alb, o specie cu cerințe mari de umiditate ce 
vegetează doar pe luncile prezente de-a lungul pâraielor 
existente, apare începând din zona dealurilor joase și 
urcă până la limita altitudinală superioară a habitatelor 
forestiere. Aninișurile albe pure apar în zona dealurilor 
mijlocii și urcă până în etajul molidișurilor.
Aceste aninișuri sunt importante în primul rând 
pentru protecţia solurilor și controlul eroziunii, prin 
urmare administrarea lor se va face doar cu lucrări de 
conservare (T II), protejându-se în special elementele 
cheie ale biodiversităţii cum ar fi: lemnul mort, arborii 
scorburoși etc.
Habitatele cu anin alb vor fi constant monitorizate, se va 
evita reducerea suprafeței acestora, se vor regenera pe 
cât posibil pe cale naturală și se vor păstra într-o stare de 
conservare cât mai bună.
În același timp este necesară conștientizarea 
comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui 
tip de habitat, iar personalul de teren responsabil cu 
gospodărirea habitatului îl va monitoriza astfel încât 
eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri 
care apar în această zonă să fie evitate.
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Abstract
Distribution of the grey alder (Alnus incana L. Moench) in the Argeș river basin
Alnus incana (L.) Moench family Betulaceae, is wind-pollinated, relatively short-lived, small to medium-sized 
deciduous tree It is hygromesophilous species which tolerates low winter temperatures.
The grey alder can be found on stream banks, lake shores, damp meadows and in wet mountain environments at 
elevations of up to 1800 m.
The aim of this article is to locate the surface occupied with grey alder from river basin of Argeș River. The river 
basin of Argeș River is located in the south of the Southern Carpathian on the range of five counties and the forest 
habitats from this zone are managed by twentytwo forest districts.
In the river basin of Argeș River the grey alder occupies a total area of 850.6 ha. Of the total area occupied 
by grey alder, 41% is covered with pure stands and 14% by almost pure stands, the remaining 45% are mixed 
stands. Hence 55% of surface occupied by grey alder are pure or almost pure stands. These habitats has a very 
high conservative value, are spread at altitudes between 580 and 1200m and consist predominantly of European, 
boreal species.
They correspond to the type of habitat R4401 -"Southeast Carpathian forests of white alder (Alnus incana) with 
Telekia speciosa" , according to NATURA 2000 with 91E0* wich means: Alluvial forest with Alnus glutinosa and 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Habitats with grey alder will be constantly monitored, the reduction of their surface will be avoided, they will be 
regenerated as naturally as possible and they will be kept in the best possible state of conservation.
Keywords: grey alder, habitas, stands, surface, river basin.
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A N I V E R S A R E

Dr. ing. Niculae Eugeniu Popescu la 85 ani
În miez de vară fierbinte, pe 26 iunie 2021, dr. ing. 
Niculae Eugeniu Popescu, membru fondator al Revistei 
de Silvicultură și Cinegetică, a împlinit 85 ani. 
Dând dovadă de o competență profesională, pasiune, 
spirit de inițiativă și sacrificiu, domnul Eugen Popescu 
a avut numeroase realizări în activitatea de producție (la 
Ocoalele Silvice Aninoasa, Simeria și Deva pe care le-a 
condus mai multe decenii): 
 » cunoașterea comportamentului speciilor de faună 

sălbatică; 
 » testarea speciilor de nutreț pentru hrana vânatului; 
 » eficientizarea culturii păstrăvului curcubeu; 
 » optimizarea culturii rășinoaselor în pepiniere;
 » aplicarea experimentală a unor tratamente în arborete 

de fag și rășinoase;
 » promovarea proveniențelor locale (zonale) de larice 

în regenerările pure naturale de fag sau artificiale de 
molid;

 » înțelegerea factorilor limitativi ai culturii duglasului;
 » stimularea fructificației în rezervații de semințe de 

molid; 
 » instalarea unor plantaje de larice, duglas, brad şi pin 

strob;
 » testarea noilor soluții de substituire, refacere şi 

ameliorare a arboretelor slab productive; 
 » reconstrucția haldelor de steril (rezultate din industria 

extractivă a metalelor);
 » înființarea culturilor ornamentale (Chamaecyparis 

lawsoniana 'Ellwoodii' și 'Ellwood's Gold', C. pisifera 
'Boulevard', Juniperus x media 'Old Gold', J. squamata 
'Meyeri' ș.a. – fig. 1);

Foto 1. Specii ornamentale cultivate în pepinieră (Popescu, 2014)

 » înființarea culturilor de pepinieră (normale sau 
experimentale / comparative) de arbuști fructiferi: 18 
soiuri de afin (fig. 2), 16 soiuri de zmeur, 13 soiuri de 
coacăz negru (fig. 3), 12 soiuri de coacăz roșu (fig. 3) și 
5 soiuri / hibrizi de mur (fig. 4).

Foto 2. Fructe de afin soiul “Thorfree” (Popescu, 2014)

Foto 3. Cultură de coacăz negru și roșu (Popescu, 2014)

Foto 4. Inflorescențe de mur (Popescu, 2014)



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

126

În teza de doctorat (coordonator I. Z. Lupe) a abordat 
o problematică de mare actualitate în contextul 
schimbărilor climatice - perdelele forestiere de protecție 
a câmpului. 
Finalul de carieră l-a adus spre cercetare, unde a avut 
realizări cu totul speciale, încununate cu obținerea 
brevetului de invenție pentru ”instalația de ceață” cu 
ajutorul căruia a reușit, în premieră națională, butășirea 
cu succes (reușită de 80-94%) a cvercineelor. 
Dorim ca dârzenia și curajul cu care a înfruntat 
nedreptățile din tinerețe, când a fost exmatriculat din 
facultate pentru ”originea socială”, dar și toate greutățile 
din producție și cercetare, să-l susțină, în mijlocul 
minunatei sale familii, cât mai mulți ani, în lupta cu 
bolile și vitregiile vremii!
Cunoscându-i aspirația fierbinte, susținută de colegii 
din colectivul din care a făcut parte, al Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin 
Drăcea”, revenim cu propunerea, lansată cu 12 ani în 
urmă (Giurgiu et al. 2009), ca Stațiunea Brașov să poarte 
supranumele celui care a înființat-o (Stațiunea de Cercetări 
Silvice din cadrul INCEF, actualul INCDS) și condus-o în 
primii ani (1949-1953) – profesorul Alexandru Săvulescu. 
Exprimăm cele mai sincere felicitări, atât pentru 
minunata sa familie: distinsa noastră colegă ing. Otilia 
Popescu, fiul cel mare conf. Dan Popescu (Univ. Babeș 
Bolyai) și fiul cel mic dr. ing. Flaviu Popescu (reputat 
cercetător în genetică forestieră). 
Membrii Colectivului de redacție a Revistei de Silvicultură 
și Cinegetică îi dorim ani buni înainte, în care să se bucure 
de realizările familiei, să savureze imaginea pădurilor 
și plantațiilor speciale făcute sub îndrumarea sa, să fie 
alături la împlinirile revistei, iar modelul său de viață să 
lumineze noua generație de silvicultori.
În mod special, îi mulțumim pentru simbolul exemplar 
de viață și creație, precum și pentru modelul de caracter 

- cinstit, generos și curajos -, pe care îl oferă inginerilor 
silvici din țara noastră.   
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N E C R O L O G

Necrolog - Dr. ing. Violette Enescu
Violette Enescu s-a născut în data de 30 septembrie 1928, 
în Drobeta - Turnu Severin. A absolvit liceul Traian, în 
aceeași localitate, după care s-a înscris la Facultatea de 
Silvicultură din Brașov, pe care a absolvit-o, cu diplomă 
de merit, în anul 1954. În același an se căsătorește cu 
Valeriu Enescu, alături de care trăiește până la decesul 
acestuia din anul 2002. Se înscrie la 
doctorat și îl încheie cu magna cum 
laude în 1962.
Datorită rezultatelor remarcabile 
obținute în toți anii de studii, este 
cooptată ca asistent universitar, încă 
din timpul facultății, la catedra de 
împăduriri, unde funcționează în 
perioada 1953-1955. Ulterior, se dedică 
activității de cercetare, în cadrul 
Centrului de Cercetări Forestiere al 
Academiei Române, unde lucrează 

până în 1958. În 1959 părăsește capitala, transferându-
se la Stațiunea Craiova (din cadrul INCEF), unde rămâne 
până în 1962. Ulterior se mută la București (INCEF, 
ulterior ICAS, actual INCDS ”Marin Drăcea”), unde a 
activat, în calitate de șefă a laboratorului de semințe, 
până la pensionare (1985).

A scris numeroase articole științifice, 
multe dintre ele împreună cu soțul 
prof. dr. doc. Valeriu Enescu și o carte 
în domeniul analizelor semințelor 
forestiere. Împreună cu Valeriu Enescu 
au un brevet de invenție. A fost membră 
IUFRO, în comitetul pentru tetrazoliu 
(promovând folosirea acestuia în 
determinarea calității semințelor).
A decedat în 25 mai 2021.  Lumea va fi 
mai săracă fără ea.

dr. ing. Dan Ciobanu
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N E C R O L O G

A plecat dintre noi  
un mare susținător al ariilor protejate – 

dr. ing. Cristian Stoiculescu

Foto 1. Dr. Cristian Stoiculescu

Studii. După cel de-al doilea război mondial colonelul 
D.D. Stoiculescu (fost profesor, șef de catedră la Școala 
Superioară de Război, pensionat forțat de noul regim) 
s-a mutat cu familia la Brașov, pentru ca soția Elena 
Mirela să-și poată trata maladia pulmonară. Băieții 
Cristian și Mihai au beneficiat de educație aleasă, mai 
întâi în mediul erudit din familie (unde au deprins atât 
voluptatea lecturilor clasice și istorice, cât și limbile ce 
mare circulație europeană din acea epocă - germana 
vorbită în familie și franceza deprinsă de la bunici). 
Copii au urmat cursurile Liceului Andrei Șaguna, după 
care, primul a traversat parcul și a urmat cursurile 
Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, în timp 
ce mezinul a fost admis la Facultatea de Agronomie 
din Timișoara, de unde s-a transferat la Facultatea de 
Industrializarea Lemnului din Brașov.
Activitatea de cercetare. Având o cultură bogată (dublat de 
un discurs academic și farmec olimpian), care îi permitea 
atât accesul la documentația științifică mondială, cât și 
posibilitatea abordării multidisciplinare a subiectelor 
științifice, tânărul inginer Cristian Stoiculescu a 
îmbrățișat cariera de cercetător (în ICEF, ulterior ICAS, 
azi INCDS ”Marin Drăcea”), în domeniul în care s-a format 

(silvicultură) și ale cărui deziderate majore (cultura și 
protecția pădurii) le-a îndrăgit aproape cu venerație.
În activitatea de la Centrul de Documentare Tehnică 
pentru Economia Forestieră și-a putut valorifica pe 
deplin cunoștințele lingvistice, luând contact cu 
principalele curente europene ale gestionării pădurilor.
Primele cercetări la care a luat parte, au fost în consonanță 
cu cerințele epocii, privind creșterea productivității 
pădurilor, prin promovarea speciilor exotice, rapid 
crescătoare, în condițiile staționale potrivite acestora. 
Primele realizări științifice notabile sunt legate de selecția 
varietății românești a salcâmului (Robinia pseudacacia 
L. var Oltenica Bîrlănescu, Costea et Stoiculescu, 1966), 
metodele de conducere ale arboretelor de plopi 
euramericani și finalizarea tezei de doctorat privind 
cultura și performanțele biometrice ale chiparosului de 
baltă (Taxodium distichum) în condițiile din România.
Alte preocupări de biometrie și silvotehnică au cuprins 
cercetări privind operațiunile culturale din molidișuri, 
respectiv volumul cioatelor și rădăcinilor de molid.
De-a lungul timpului, a primit responsabilități diferite, 
printre care și abordarea problemei controversate 
a pășunatului în pădure, cercetările sale reliefând 
potențialul și măsurile de mărire a resursei vegetale 
furajere din ecosistemele forestiere, cât și maniera în 
care acesta poate fi sustenabil.
La sfârșitul deceniului IX al secolului trecut, dr. 
Stoiculescu se alătură susținătorilor (din ICAS și din 
alte instituții relevante din domeniu) sustenabilității 
managementului ecosistemelor forestiere, subliniind 
necesitatea reconstrucției ecosistemelor riverane pe 
baze naturale, raționalizarea pășunatului în pădure, 
necesitatea ocrotirii arborilor monumentali (preocupare 
mai veche) și necesitatea conservării ecosistemelor 
naturale.
Promovarea ariilor protejate. Începând din 1989, dr. 
Stoiculescu își concentrează eforturile științifice pentru 
constituirea unei rețele unitare de rezervații naturale 
în fondul forestier. Acționează plin de energie pentru i) 
identificarea de cât mai multe habitate forestiere care 
merită a fi incluse în ariile protejate (păduri virgine sau 
cvasi-virgine, arborete cu biodiversitate ridicată, zone de 
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interes protectiv etc.), ii) studierea necesității constituirii 
de noi parcuri naționale; iii) optimizarea supravegherii 
și managementului ariilor naturale forestiere protejate 
(criterii de zonare, principii de management); iv) 
promovarea ariilor naturale protejate (întâi în literatura 
științifică și de popularizare, apoi în mass-media și spre 
autoritățile naționale).
Spre finalul activității, înainte și după pensionare, 
dr. Stoiculescu sacrifică în bună măsură activitățile 
sale științifice, trecând cu entuziasm și curaj în zona 
activismului, în care se alătură organizațiilor de 
mediu (internaționale și naționale) în demersurile 
de promovare și conservare (cât mai strictă) a unor 
suprafețe de pădure (și peisaje) din ce în ce mai mari, în 
cadrul ariilor naturale protejate.
Dr. ing. Cristian Stoiculescu a fost unul dintre marii 
susținători ai parcurilor naturale și naționale din 
România, activitate recunoscută de numeroase 
organizații de protecția mediului (printre multe altele, 
era membru în consiliul Fundației Patrimoniului Natural 
European - EuroNatur) (Fig. 2).

Fig. 2. Legitimația dr. Cristian D. Stoiculescu de membru 
în Consiliul Fundației Patrimoniului Natural European 

„EURONATUR” (Radolfzell, 21.06.1994)

Domnia sa a fost îndrăgostit iremediabil de bogăția 
tezaurului natural al României, care, constituie o 
contribuție fundamentală la patrimoniul inestimabil al 
Uniunii Europene.
Prin pregătirea profesională dublată de activismul 
incisiv, dr. Stoiculescu, alături de multe organizații și 
specialiști de mediu, a reușit să determine autoritățile să 
adopte legislații de protecție a mediului și să mărească 
progresiv suprafața pădurilor protejate.
Prin studiile sistematice întreprinse în cadrul ICAS, 
pentru oficializarea unui sistem național unitar de 
mari peisaje naturale protejate, cu precădere în fondul 
forestier, a fundamentat atât necesitatea conservării 
celor mai remarcabile unități silvo-peisajistice românești, 
cât și o parte din gama de formații forestiere aferente 
pădurii virgine și cvasivirgine din Delta Dunării până în 
zona subalpină. Conservarea pădurilor respective oferă 
șansa cunoașterii structurilor și legităților de regenerare 
ale pădurii naturale, asigurând modelul și materialul 

genetic necesare reconstrucției forestiere din bazinul 
Carpato-Dunărean.
Pentru meritele sale științifice și în promovarea 
valorilor patrimoniului natural al României, dr. Cristian 
D. Stoiculescu a primit numeroase diplome și premii, 
inclusiv din Partea Societății Progresul Silvic (Fig. 3).
Gratitudinea posterității pentru militanța neobosită a 
dr. ing. Cristian D. Stoiculescu pentru aprofundarea 
conștiinței ecologice și conservarea patrimoniului 
natural național!
Cu gândul la viața deosebită și la năzuințele sale înalte, ne 
despărțim de colegul nostru drag, dorind ca Dumnezeu 
să-i dea pacea mult meritată!

Foto 3. Primirea premiului Societății Progresul Silvic pentru 
activitatea publicistică din 2013
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Dănuț Chira
Valentin Bolea



FazanFazan (Phasanius colchicus)  (Phasanius colchicus) (foto Cezar-Georgian Spătaru)(foto Cezar-Georgian Spătaru)

Euphorbia Euphorbia sp. (foto Dănuț Chira)sp. (foto Dănuț Chira)



ISSN: 1583-2112

Cerb carpatinCerb carpatin (Cervus elaphus)  (Cervus elaphus) (foto Cezar-Georgian Spătaru)(foto Cezar-Georgian Spătaru)


