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E D I T O R I A L

Revista de Silvilcultură și Cinegetică 
participantă activă  

pentru sănătatea oamenilor
Valentin Bolea, Gheorghe Gavrilescu

1. Introducere
De-a lungul celor 25 ani de apariție, Revista de Silvilcultură 
și Cinegetică, din Brașov, a militat pentru pătrunderea în 
conștiința inginerilor silvici a noțiunilor moderne, a creat 
oportunitatea iubitorilor de natură să-și susțină părerile 
prin intermediul unor argumente științifice, economice 
și sociale, a încurajat luarea de atitudine față de greșelile 
sau abuzurile din domeniul silvic, a contribuit la 
perfecționarea legislației, a dezvăluit tezaurul de farmec 
și atractivitate al pădurilor, a promovat noi concepte 
și noi tehnologii care să fundamenteze silvilcultura și 
cinegetica din România, a declanșat o campanie de 
elaborare în România a ghidurilor / îndrumărilor tehnice, 
rezultate ale cercetărilor recente și a adunat, în paginile 
ei, o impresionantă zestre de fapte și idei despre pădurile 
noastre, temeiuri certe pentru o știință forestieră 
autohtonă (V. Bolea, D. Chira, RSC 36, An XX, 2016).
În ultimii 5 ani, toate aceste preocupări au fost însoțite 
de ideea contribuției esențiale a pădurilor la sănătatea 
oamenilor, prin emanațiile de O2, absorbțiile de CO2 
și alte noxe, micșorarea eroziunilor, producerea de 
fitoncide, asigurarea comfortului psihic și fizic. Această 
idee, ca și modelul lucrărilor forestiere de excepțională 
valoare, monumentele de vegetație realizate prin râvna 
și efortul silvicultorilor noștri și prin forțele creatoare 
ale naturii, înțelept ajutate de acțiunea omului, s-a situat 
în primele pagini ale revistei noastre, pentru a constitui 
izvorul de admirație, de entuziasm și îndemn la muncă 
al celorlalți, de azi și mâine.

2. Extinderea împăduririlor
Ameliorarea mediului prin promovarea vegetației 
forestiere a fost o idee sprijinită constant în paginile 
revistei, în numeroase articole:
 » Cu privire la accesarea schemei de ajutor de stat: 
„Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite” aferente măsurii 8 „Investiții 
în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea 
viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri 
și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
Alexandrina Ilica, RSC 39, An XXI, 2016

 » „A brief review of forest shelter belt establishment in 
Bulgaria and Romania”. Emil Popov, Georgi Hinkov, 
Vania Kachova, Cristinel Constandache, Lucian Dincă, 
RSC 41, An XXII, 2017.

 » „Fundamentarea necesității de înființare a perdelelor 
forestiere de protecție a câmpului în județul Giurgiu”. 
Cornel Costăchescu, Florin Dănescu, Dorina Drăgan, 
RSC 42 An XXIII, 2018.

 » „Apelul Societății Progresul Silvic privind împăduririle 
din sud-estul României”. Manole Greavu, Victor 
Greavu, Gheorghe Gavrilescu, RSC nr. 39, An XXI, 2016.

3. Însănătoșirea atmosferei
Rezultatele cercetărilor în suprafețe experimentale, 
documentarea științifică îndelungată, concluziile din 
producție și ale cadrelor didactice, privind poluarea și 
tăierile ilegale de păduri au fost prezentate în paginile 
Revistei de Silvicultură și Cinegetică:
 » „Depunerile atmosferice în suprafețele de cercetare de 

lungă durată – ICP Forests – în România. Ion Barbu, 
RSC 39 An XXI 2016;

 » „Prevenirea poluării cu cianuri”. Valentin Bolea, RSC 
40, An XXII, 2017;

 » „Tăierile ilegale de păduri. Despre înscrierea problemei 
în agenda instituțională”. Cristian Bălăcescu, RSC 44, 
An XXIV, 2019.

4. Transformarea zonelor verzi în 
păduri urbane a fost susținută mai 
mult decât în alte reviste
Ideea globală privind transformarea zonelor verzi în 
păduri urbane și periurbane a stat la baza articolelor 
referitoare la arborii și parcurile din România:
 » „Arborele ca miracol al naturii și prieten al omului”. 

Valentin Bolea, RSC XXI Nr. 39, 2016;
 » „Arbuștii și lianele din parcul Nicolae Titulescu Brașov”. 

Valentin Bolea, Costel Mantale, RSC 39, An XXI, 2016;
 » „Cadastrul verde al parcului limitrof clădirii sediului 

SCDEP Timișoara”. Oliver Merce, Daniel-Ond Turcu, 
Cătălin Ciontu, Ion Chisăliță, Ilie-Cosmin Cântar, 
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Nicolae Cadar, RSC 41, An XXII, 2017;
 » „Cutting propagation of ornamental conifers: the 

‘Smaragd’ and ‘Fastigiata’ varieties of Thuja occidentalis”. 
Teodora Panea, Ioan Blada, RSC 42, An XXIII, 2018;

 » „Opinii privind Parcul Memoriei Naționale”. Valentin 
Bolea, RSC 42, An XXIII, 2018;

 » „Arbori din Parcul Sportiv Brașov”. Valentin Bolea, 
George Gavrilescu, Mihnea Ciocîrlan, RSC 44, An 
XXIV, 2019.

 » „Metodologie de delimitare a pădurilor urbane și 
periurbane cu funcție recreativă, culturală și istorică”. 
Raluca Enescu, Șerban Davidescu, Cristian Cătălin, 
Mihai Zup, Marius Gabriel Miriță, Alexandra Samoilă, 
Diana Pitar, RSC 45, Anul XXIV, 2019.

5. Ocrotirea habitatelor, speciilor și 
arborilor excepționali
 » „Identificarea și localizarea arborilor monumentali din 

Banat și sudul Crișanei”. Diana Vasile, Raluca Enescu, 
Emilia Vechiu, Vlad Crișan, Ilie Cântar, Daniel-Ond Turcu, 
Oliver Merce, Simona Coman, RSC 45, An XXIV, 2019;

 » „Specia Ranunculus thora L. regăsită în Munții Bucegi 
după mai mult de 100 ani”. Paul Jitaru, Déneș Fazakas, 
Gheorghe Vlad, Dragoș Miloș, Gabriel Lazăr, RSC 45, 
An XXIV, 2019;

 » „Manifestarea riscului de incendiu la pădurile din 
România în perioada 1995-2018”. Ion Burlui, Mihai 
Cătălin Burlui, RSC 45, An XXIV, 2019;

 » „Ceresa bubalus (Hemiptera: Membracidae) în plantații 
de cvercinee din nord-estul României”. Constantin 
Ciornei, Daniela Lupaștean, Roxana Voicu, Daniel 
Augurenci, RSC 46, An XXV 2020;

 » „Păduri cu valoare ridicată de conservare identificată în 
bazele experimentale ale INCDS Marin Drăcea”. Diana 
Vasile, Gabriel Lazăr, Virgil Scărlătescu, Raluca Enescu, 
Vlad Crișan, Emilia Vechiu, RSC 42, An XXIII, 2018;

 » „Păduri virgine și arbori monumentali din Ocolul 
Silvic Făgăraș”. Avram Cicșa, Radu Comanici, Cristian 
Cătălin, Florin Corâiu, Paul Jitaru, Marco Algasovschi, 
Gabriel Lazăr, RSC 44, An XXIV, 2019;

 » „Lysimachia nemorum L. (Primulaceae) - o plantă rară 
mai puțin cunoscută în flora Munților Bucegi”. Marco 
Algasovschi, Bogdan Banu, Dénes Fazakas, Paul Jitaru, 
Gabriel Lazăr, RSC 44, An XXIV, 2019;

 » „Conservarea surselor de semințe de gorun (Quercus 
petraea L.) din cadrul Bazei Experimentale Mihăiești”. 
Elena Stuparu, Virgil Scărlătescu, Radu-Ionuț Brătescu, 
RSC 44, An XXIV 2019;

 » „Pădurile României – semnale din străinătate”. Stelian 
Radu, RSC XXI, Nr. 39, 2016;

 » „Potentilla arenaria forma septenata în Rezervația 
naturală Pietrele Roșii”. Gabriel Lazăr, Ovidiu Beșchea, 
RSC 40, An XXII, 2017;

 » „Habitatele și flora ariilor protejate din zona Socol-
Moldova Nouă”. Marius Danciu, Gabriel Lazăr, Costel 
Mantale, Eugen Frătilă, Ilie Cântar, Florentina Chira, 

Dănuț Chira, RSC 40, XXII, 2017;
 » „Specii de plante culese din Parcul Bazoș, județul 

Timiș, existente în colecția Herbarului Al. Beldie de 
la I.N.C.D.S București”. Ion Chisăliță, Diana Vasile, 
Lucian Dincă, RSC, 40, An XXII 2017;

 » „Studiu fitosociologic comparativ între o pădure de 
amestec virgină și o pădure parcursă cu prima tăiere 
progresivă din zona Șinca”. Diana Vasile, Gabriel 
Lazăr, Darius Cojocaru, Raluca Enescu, Vlad Crișan, 
Virgil Scărlătescu, Gruiță Ienășoiu, Any Mary Petrițan, 
RSC 40, An XXII, 2017;

 » „Observații privind influența perdelelor forestiere 
de protecția căilor de comunicație asupra grosimii 
stratului de zăpadă”. Cezar Ungurean, Andrei Adorjani, 
Șerban Davidescu, Nicu Tudose, Adriana Davidescu, 
Margareta Crivăț, RSC 41, An XXII, 2017;

 » „Arborii campioni, în raport cu înălțimea, vârsta și 
grosimea din România”. Valentin Bolea, RSC 41, An 
XXII, 2017;

 » „Șinca declaration”. Eckart Senitza, RSC 41, An XXII, 2017.
 » Observații asupra prezenței speciilor Rosalia alpina 

și Morimus funereus în zona Banatului Montan. Mihai 
Bârcă, RSC 43, An XXIII, 2018.

6. Adaptarea silviculturii la 
schimbările climatice
Cum este de așteptat, problema adaptării silviculturii 
la schimbările climatice a constituit subiectul multor 
articole ale Revistei de Silvicultură și Cinegetică:
 » „Importance of pubescent oak (Quercus pubescens 

Wild.) for Romanian forests in the context of climate 
change”. Ecaterina N. Apostol, Cristiana G. Dinu, 
Bogdan Apostol, Liviu A. Ciuvăț, Adrian Lorenț, Ioana 
Pleșca, Dragoș Postolache, Ștefan Leca, Cristian Mihai 
Enescu, RSC 39, An XXI, 2016;

 » „Din problemele actuale ale silviculturii române”. 
Gheorghe Gavrilescu, Valentin Bolea, RSC 41, An XXII, 
2017;

 » „Trends in the natural regeneration of beech and fir in 
the Norway spruce forest in the Eastern Carpathians 
(România)”. Ion Barbu, Cătălina Barbu, RSC 41, An 
XXII, 2017;

 » „Caracteristici ale procesului de fotosinteză la aninul 
verde din Munții Călimani”. Andrei Popa, Ionel Popa, 
RSC 44, An XXIV, 2019;

 » „Analiza previziunilor privind regimul termic și 
pluvial din bazinul hidrografic Târlungul Superior în 
contextul schimbărilor climatice” Mirabela Marin, 
Ioan Clinciu, Nicu C. Tudose, Sorin Cheval, Cezar 
Ungurean, Șerban O. Davidescu, Andrei Adorjani, 
Alin L. Mihalache, Adriana A. Davidescu, Oana N. 
Tudose, RSC 45, An XXIV 2019;

 » „Soluții de reconstrucție ecologică a arboretelor afectate 
de „freezing rain” din cadrul Bazei Experimentale 
Vidra”. Cristinel Constandache, Laurențiu Popovici, 
Ciprian Tudor, RSC 45, An XXIV 2019;
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 » „Prioritățile în dezvoltarea resurselor genomice și 
transcriptomice la speciile forestiere de cvercinee din 
România”. Dragoș Postolache, Flaviu Popescu, RSC 45, 
An XXIV 2019;

 » „Tentativă de încadrare a arboretelor de brad din 
Munții Banatului în categoria „păduri inteligente” 
pe baza datelor din amenajementele silvice”. Lucian 
Dincă, Emilia Vechiu, RSC 45, An XXIV, 2019.

7. Reînoirea și modernizarea 
îndrumărilor tehnice și a ghidurilor de 
bune practici
Schimbările climatice, dar și progresele apărute în 
științele silvice au determinat apariția de noi tehnologii 
și metode în cultura puieților forestieri, în reducerea 
fenomenului de uscare anormală a pădurilor, în 
restaurarea ecologică a pădurilor, în conservarea 
resurselor genetice ale speciilor forestiere, în îngrijirea 
arboretelor, dar și în evaluarea și protecția animalelor. 
Exemplificarea acestor noutăți, în paginile Revistei 
de Silvicultură și Cinegetică a constituit un îndemn 
permanent la progres. Pentru a reține atenția asupra 
importanței acestor preocupări, au fost publicate 
următoarele articole:
 » „Răsărirea și creșterea puieților stejarului penduculat 

(Quercus robur L.) în funcție de perioada semănatului. 
Petru Cuza, RSC XXI Nr. 39 2016.

 » „Multiplicarea vegetativă a stejarului brumăriu în scopul 
instalării unei livezi semincere”. Marius Budeanu, 
Gheorghe Achim, Ecaterina N. Apostol, Neculae 
Șofletea, Cristiana Dinu, RSC nr. 39, Anul XXI, 2016;

 » „Recomandări provizorii privind protecția arboretelor 
de frasin împotriva trombarului frunzelor 
(Stereonychus fraxini de Gear), în R. Moldova”. Valeriu 
Caisîn, Vladimir Bulgaru, Elena Erșova, RSC 42, An 
XXIII, 2018;

 » „Corespondența între sistemul românesc de zonare 
funcțională din 1987 și 2018”. Florin Achim, Florin-
Dorian Cojoacă, Silviu Păunescu, RSC 44, An XXIV, 2019;

 » „Prima semnalare a producerii, după aproape un 
secol, a unei noi gradații de Peridea anceps Goeze, 
1781 (Lepidoptera, Notodontidae) în România”. Mihai 
Bârcă, RSC 44, An XXIV, 2019;

 » ”Aspecte privind răspândirea cocoșului de mesteacăn 
(Lyrurus tetrix L.) în România (Munții Suhard)”. 
Gabriel Dănilă, Cezar Tomescu, Valerian Simioniuc, 
Paul Iliescu, RSC 46, An XXV, 2020.

8. Promovarea de noi tehnologii și 
metode
 » „Stabilirea de soluții tehnice de reducere a fenomenului 

de uscare anormală a stejarului din pădurile D.S Satu 
Mare”. Cezar Ungurean, Sorin Dumbravă, Andrei 
Andorjani, Șerban Davidescu, Florin Dănescu, RSC 39, 
An XXI, 2016;

 » „Assement of ecological restoration activities”. Roxana 
Teșileanu, RSC 39, An XXI, 2016;

 » „Testarea unei metode complementare de evaluare a 
populațiilor de vânat mic - studiu de caz Insula Mare 
a Brăilei”. Mihai Fedorca, Georgeta Ionescu, Cezar 
Spătaru, Ancuța Fedorca, RSC 39, An XXI, 2016;

 » „Conservarea resurselor genetice de stejar brumăriu 
prin metode biotehnologice”. Lucia Ioniță, Ionel 
Mirancea, Ecaterina N. Apostol, Marius Budeanu, RSC 
40, An XXII, 2017;

 » „Modelarea distribuției arborilor de brad bolnavi 
pe baza rezultatelor obținute din prima rețea de 
monitoring instalată în 1986 în Bucovina”. Ion Barbu, 
RSC 40, An XXII, 2016;

 » „Principiile metodei de amenajare a claselor de vârstă 
într-o nouă lumină – metoda suprafeței decenale”. 
Gabriel Lazăr, Paul Jitaru, Marco Algasovschi, RSC 41, 
An XXII, 2017;

 » „Identificarea principalelor grupe de specii forestiere 
utilizând date Lidar aeropurtat și imagini aeriene 
multispectrale, înregistrate de avioane fără pilot”. 
Bogdan Apostol, Adrian Lorent, Ecaterina N. Apostol, 
Marius Petrila, Vladimir Gancz, RSC 42, An XXIII, 2018;

 » „Productivitatea în amestecuri de molid, brad și fag din 
nordul Carpaților Orientali”. Radu Vlad, Cristian G. Sidor, 
Alexandra Ispravnic, Gheorghe Pei, RSC 42, An XII, 2018;

 » ”Implementation of drone technology – opportunity 
and new challenges in the context of Romanian forest 
management practice (preliminary results). Florin 
Achim et al., RSC 43, An XXIII, 2018;

 » Quality assessment of Norway spruce trees through 
nondestructive methods and techniques. Gheorghe 
Pei et al., RSC 43, An XXIII, 2018;

 » „Tratamente complexe la puieții forestieri de rășinoase 
din pepiniere”. Florentina Chira, Costel Mantale, Ion 
Enoiu, Dănuț Chira, RSC 45, An XXIV, 2019;

 » „Solution for protection of hydrotechnical dikes in the 
areas populated by beavers”. Claudia Pașca, Marius 
Popa, Alexandru Gridan, Georgeta Ionescu, Daniel 
Vișan, Ovidiu Ionescu, RSC 45, An XXIV, 2019;

 » „Risk assessment of damage by Hylobius abietis L. on 
forest sites to be planted”. Marius Paraschiv, RSC 46, 
An XXV, 2020;

 » „Stabilirea calității arborilor și determinarea volumului 
de lemn de lucru pe baza defectelor exterioare și 
interioare în făgete cu vârstă înaintată”. Corneliu 
Iacob, Alexandru Cucu, Ionuț Baciu, Gruiță Ienășoiu, 
Alexandru Zaharia, Tibor Șerban, Dan Pepelea, RSC 
46, An XXV, 2020;

 » „Influența intensității lucrărilor de îngrijire asupra 
dinamicii unor parametrii structurali în arborete de 
molid”. Radu Vlad, Cristinel Constandache, Cristian G. 
Sidor, Alexandra Ispravnic, Gheorghe Ștefan, Ciprian 
Tudor, Laurențiu Popovici, RSC 46, An XXV, 2020;

 » „Studiu craniometric asupra populației de cerb din 
Carpații de Curbură. Determinarea vârstei utilizând 
modelarea elementelor craniene”. George Sârbu, 
Dieter C. Simon, Cezar Spătaru, Andreea A. Sârbu, 
RSC 46, An XXV, 2020.
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9. Valorificarea superioară a formelor, 
varietăților, proveniențelor și 
fenotipurilor
Revista de Silvicultură și Cinegetică a atras atenția prin 
articolele sale asupra bogăției genetice și fenologice din 
pădurile României:
 » „Fagus sylvatica f. leucodermis Georg. et Tătăranu și 

Fagus sylvatica typica Schur: o analiză fenotipică 
comparativă”. Radu Popescu, Neculae Șofletea, RSC 
39, An XXI, 2016;

 » „Activitatea substanțelor antioxidante în mugurii 
puieților de stejar pedunculat (Quercus robur L.) de 
proveniență ecologică diferită”. Petru Cuza, Alexandru 
Dascaliuc, RSC 41, An XXII, 2017;

 » „Testarea rezistenței lemnului pe picior la două forme/ 
varietăți de molid (pendula vs pyramidalis). Marius 
Budeanu, Radu Vlad, Ecaterina N. Apostol, Ioana 
Maria Pleșca, Raul G. Radu, RSC 44, An XXIV, 2019;

 » „Heterozis vs consangvinizare în cultura comparativă 
de descendențe biparentale de molid Lepșa – Valea 
Mărului”. Marius Budeanu, Ecaterina N. Apostol, Raul 
G. Radu”, RSC 45, An XXIV, 2019;

 » „Influența categoriei fenologice asupra creșterilor 
arborilor și densității lemnului la fag (Fagus sylvatica L.)”. 
Radu Popescu, Florin Dinulică, RSC 46, An XXV, 2020;

 » „Adaptabilitatea molidului cu coroana îngustă (Picea 
abies f. pendula) și a combinațiilor dialele cu molidul 
comun (var. pyramidalis) în cultura comparativă 
Comandău. Marius Budeanu, Ecaterina N. Apostol, 
Mihai Ciocîrlan, RSC 46, An XXV, 2020;

10. Perfecționarea strategiei 
silviculturii în România
Reprezentând punctul de vedere al Societății Progresul 
Silvic, Revista de Silvicultură și Cinegetică a contribuit, 
prin articolele sale, la îmbunătățirea strategiei 
silviculturii în România.
 » „Puncte de vedere al Societății Progresul Silvic privind 

perfecționarea Strategiei Silviculturii în România”. 
Gheorghe Gavrilescu, Valentin Bolea, RSC 40, An XXII, 2017;

 » „Evaluarea riscului la viiturile torențiale și elaborarea 
unui sistem de măsuri structurale și non-structurale 
în pădurile administrate prin Baza Experimentală 
Săcele a I.N.C.D.S Marin Drăcea”. Andrei Adorjani, 
Cezar Ungurean, Șerban Davidescu, Nicu Tudose, 
Adriana Davidescu, RSC 42, An XXIII, 2018;

 » „Integrarea modelului de simulare Landis-II în 
gospodărirea pădurilor din România”. Albert Ciceu, 
Juan Garcia Duro, Cristina Aponte, Ionuț Silviu Pascu, 
Alexandru-Claudiu Dobre, Virgil Zamfira, Ștefan Leca, 
Diana Pițar, Bogdan Apostol, Ecaterina N. Apostol, 
Șerban Chivulescu, Ovidiu Badea, RSC 46, An XXV, 2020;

 » „Viziunea Federației Coaliția Natura 2000 pentru 
sistemul de management al rețelei de arii protejate 
din România pentru perioada 2019-2028”. Federația 
Coaliția NATURA 2000, RSC 46, An XXV 2020;

 » „România verde în 10 pași”. Ciprian D. Muscă (ASFOR), 
RSC 46, An XXV, 2020;

 » „Strategiile forestiere românești. O scurtă analiză”. 
Cristian Bălăcescu, RSC 46, AN XXV, 2020.

11. Asigurarea complexității și 
stabilității ecosistemelor forestiere
Pentru a asigura rezistența pădurilor românești la 
schimbările climatice și presiunile antropice, articolele 
Revistei de Silvicultură și Cinegetică au insistat asupra 
necesității de a conferi acestor ecosisteme o mare 
complexitate și biodiversitate.
 » „Analiza dinamicii spațio-temporale a arborilor din 

suprafețele experimentale permanente în rezervația 
Izvoarele Nerei”. Daniel Turcu, Oliver Merce, Any 
Mary Petrițan, Virgil Scărlătescu, Vlad Crișan, Diana 
Vasile, RSC 39, An XXI, 2016;

 » „Se regăsește modelul diversității genetice naturale în 
pădurile cultivate”. Analiză de caz în resursa genetică 
de pin silvestru Bicazu Ardelean”. Măriuca Marangoci, 
Elena Ciocârlan, Alexandru-Lucian Curtu, Neculae 
Șofletea, RSC 40, An XXII, 2017;

 » „Indici pentru caracterizarea dinamicii la nivel de 
arboret în amestecuri de molid, brad, fag”. Radu Vlad, 
Cristian G. Sidor, Alexandra Ispravnic, RSC 41, An 
XXII, 2017;

 » „Analiza stabilității a trei culturi comparative de 
molid”. Marius Budeanu, Ecaterina N. Apostol, Flaviu 
Popescu, Dragoș Postolache, RSC 42, An XXIII, 2018;

 » „Caracteristicile auxologice ale pădurilor cu structură 
naturală și semi-naturală din Carpații sud-estici”. 
Valentin Cristea, RSC 44, An XXIV, 2019;

 » „Structura arboretelor cvasivirgine din Masivul 
Penteleu în raport cu volumul arborilor componenți”. 
Valentin Cristea, Ovidiu Badea, RSC 45, An XXIV, 2019;

 » „Păsările – componentă vitală a ecosistemelor 
pădurilor urbane”. Valentin Bolea, Gheorghe 
Gavrilescu, Leonard Mihalache, Cornel Alexandru, 
RSC 40, An XXV, 2020.

12. Creșterea contribuției produselor 
nelemnoase la îmbunătățirea 
sănătății populației
Promovând protecția biodiversității din ecosistemele 
forestiere, Revista de Silvicultură și Cinegetică a susținut 
creșterea multilaterală a capacității sanogene a pădurilor 
și valorificarea completă a potențialului sanogen.
 » Importance of non-wood forest products for 

Maramureș country”. Cristian Mihai Enescu, Lucian 
Dincă, Diana Vasile, RSC 40, An XXII, 2017;

 » „Dinamica creșterii în lungime la afin în zona de limită 
superioară din Carpații Orientali”. Anca Semeniuc 
Fecioru, Mihai Balabasciuc, Ionel Popa, RSC 42, An 
XXIII, 2018;

 » „Care sunt cele mai importante fructe de pădure din 
județul Gorj?” Emilia Vechiu, Lucian Dincă, Cristian 
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Mihai Enescu, RSC 42, An XXIII, 2018;
 » „Modele dendroclimatice pentru smirdarul din zona 

de limită superioară a Munților Călimani”. Anca 
Semeniuc Fecioru, Mihai Balabasciuc, Claudiu 
Rogojan, Ionel Popa, RSC 45, An XXIV, 2019;

 » „Valorisation possibilities of invasive indigobush 
(Amorpha fructicosa L.) în Romania”. Liviu A. Ciuvăț, 
Diana Vasile, Cristiana Dinu, Ecaterina Apostol, Bogdan 
Apostol, Any-Mary Petrițan. RSC 39, An XXI, 2016.

13. Îmbunătățirea siguranței 
circulației
Problema coridoarelor de trecere pentru speciile de 
faună a fost analizată în articolele revistei, atât sub 
aspectul protecției faunei cât și pentru îmbunătățirea 
siguranței circulației populației.
 » „Analiza şi cartarea structurilor constituite ce pot fi 

folosite drept potențiale coridoare de trecere pentru 
speciile de faună: studiu de caz – Tronsonul Comarnic 

– Brașov”. Mihai Fedorca, Georgeta Ionescu, Alexandru 
Gridan, George Sârbu, Cezar Spătaru. RSC 41, An XXII, 
2017;

 » „Distribuția, caracteristicile structurale și funcționale 
ale barajelor construite de castor (Castor fiber): studiu 
de caz bazinul Râului Negru”. Alexandru Gridan, 
Daniel-Mihai Niță, Georgeta Ionescu, Marius Popa, 
RSC 41, An XXII, 2017;

 » „Analiza situației traficului în zonele intens circulate 
din vecinătatea Văii Prahovei”. Ancuța Fedorca, 
Georgeta Ionescu, Simion Ion, Mihai Fedorca, RSC 45, 
An XXIV, 2019;

 » „Implicarea factorilor interesați în dezvoltarea 
infrastructurii cu rol recreativ din pădurile aflate în 
vecinătatea municipiului Brașov”. Șerban Davidescu, 
Cezar Ungurean, Nicoleta Mărțoiu, Raluca Enescu, 
Mihai Zup, Dan Olteanu, Adina Comanici, Nicu 
Constantin Tudose, RSC 46, An XXV, 2020.

14. Silvoterapia
Silvoterapia are la bază principiile sanogene ale 
pădurii, puse în valoare în cadrul unor tratamente 
medicale. Metoda a fost inițiată în Japonia, termenul 
folosit ”shinrin-yoku” însemnând mot-a-mot ”baie de 
pădure” (”bains de forêt”, ”forest bathing”). Activitățile 
desfășurate în pădure (plimbări, alergări, exerciții 
diverse, meditații ș.a.) beneficiază de aerul curat, ozonat, 
plin de arome și fitoncide, de coloritul reconfortant 
al naturii forestiere (Yu et al. 2017, Li 2018, Defossez 
2019, Wen et al. 2019). Efectele sanogene (fiziologice, 
psihologice, bactericide, fitoncide, antistres) ale 
pădurilor (și speciilor componente) sunt multiple:
 » Stejarul influențează pozitiv tensiunea arterială, 

îmbunătățește oxigenarea sângelui și asigură un 
somn mai liniștit (Pătroescu et al. 2004).

 » Pinul emană o serie de fitoncide (α-pinen, β-pinen, 
D-limonen, camfor, camfen, p-cimen, pinosilvina sau 
acidul parasorbic etc.), care au diferite proprietăți 

medicinale (asupra inflamațiilor căilor aparatului 
respirator ș.a.) (Lee et al. 2019).

 » Lemnul de Thuja plicata conține substanțe antibiotice, 
cu acțiune bactero-statică și fungicidă (Bodea et al. 
1966); pentru extinderea acestei specii se poate folosi 
experiența parcurilor dendrologice (Simeria, Doftana, 
Mihăiești, Bazoș, Brașov) și a ocoalelor silvice 
(Sighișoara sau Baia Mare). Pe lângă efectul peisagistic 
deosebit, speciile de Cupressacee sunt indicate pentru 
aromoterapie (Sadowski 2020).

Principiile active din muguri și frunze au: acțiune 
antispastică, antiinflamatoare, antiseptică, dezinfectantă, 
cicatrizantă, diuretică, amelioratoare a secrețiilor 
bronșitei. Gudronul format din fracțiuni volatile grele 
(acizi organici, fenoli, aldehide, acizi pirorezinici) 
reduce secrețiile bronhice, este balsamic, antiseptic 
și antipruriginos. În apropierea pinilor s-au găsit o 
cantitate foarte mică de microbi (Sonea & Palade 1969, 
Petran et al. 2020).
 » Multe specii răspândesc arome din scoarța trunchiului 

(rășinoasele), din ace, din fructe etc.
 » Prin aroma florilor se remarcă: salcâmul, teiul, vișinul, 

mălinul, iasomia; efectul peisagistic este deosebit în 
timpul înfloririi speciilor lemnoase, proces care se 
eșalonează (la altitudini joase și medii) astfel: forsitia 
și caisul înfloresc în aprilie, castanul porcesc la 
începutul lui mai, părul în a doua jumătate a lunii mai, 
salcâmul în prima jumătate a lunii iunie, catalpa la 
sfârșitul lunii iunie, salcâmul japonez în iulie-august.

 » Pentru afecțiuni pulmonare (T.B.C., Pneumotorax) 
este recomandată plantarea de: arbori în grupe și 
izolați, plante în rozarii, labirinturi, verande, grădini 
de iarnă (Carmazin 1957). Pădurea de rășinoase 
are efect benefic asupra infecțiilor respiratorii, iar 
extractele din frunze, scoarță etc. sunt folosite în 
tratamentul formelor complexe de gripă și COVID-19 
(Ha et al. 2020, Weichmann & Rohdewald 2020).

 » Balcoanele și terasele blocurilor din zonele urbane 
aglomerate se pot ”naturaliza”, transformându-se 
în grădini miniaturale cu trandafiri, crini, garoafe, 
iasomii, micșunele, albăstrele, lăcrămioare și multe 
cățărătoare.

 » Păducelul (Crataegus monogyna), care poate fi extins în 
subarboretul pădurilor de stejar, conține flavonoide, 
derivați aminici, vitamine (B, C, P), caroten, glucoză, 
sorbitol, zaharoză, triterpene, glucozide cianogenice, 
polifenoli, cumarine, fiind considerată de specialiști în 
fitoterapie ca “planta inimii” și folosită în tratamentul 
anginei pectorale, a problemelor coronarelor, a 
hipertensiunii arteriale cât și a hipotensiunii 
(Munteanu 2005, Barros et al. 2011).

 » Socul negru (Sambucus nigra), ca și socul roșu 
(Sambucus racemosa), răspândite din șes până la munte, 
prin păduri, parcuri, pe malul apelor și în grădini, 
conțin flavonoide, triterpene, steroli, ulei volatil, 
antocianozide și vitaminele A și C, considerându-se că 

“Cine are un soc în grădină, are o întreagă farmacie”. 
Extractele lor sunt foarte eficiente în caz de gripă, 
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guturai, bronșită și dureri reumatismale, prevenind 
cu succes pneumoniile (Knudsen & Kaack 2013).

 » Măceșele (Rosa canina, R. pendulina), care cresc 
în toate regiunile țării, sunt mai bogate de 50 de 
ori în vitamina C decât lămâile și de 100 de ori 
decât merele, dar mai conțin triterpene, acizi grași, 
galactolipide, vitaminele A, B, D, P și K, iar semințele 
conțin vitamina E. Fructele mai conțin substanțe 
carotenoide, iar petalele, uleiuri volatile. Fructele 
se folosesc ca vitaminizante, antiinflamatoare, 
aperitive, antidiareice, astringente, antihemoragice, 
detoxifiante, tonice generale, vasodilatatoare 
(Winther et al. 2016).

 » Nucul emană juglonă; frunzele și pericarpul de nucă 
conțin pe lângă juglonă și ulei volatil, acid cumaric, 
și cofeic (Thakur 2011). Miezul de nucă conține 
zaharuri, substanțe grase, săruri minerale și vitamine. 
Coaja verde a nucilor conține multă vitamina C și un 
alcaloid; fiind în același timp antitetanică, antidifterică 
și combate antraxul. Extractele din frunze de 
nuc au proprietăți astringente, ușor hipotensive, 
hipoglicemiante, antialergice, antiinflamatorii, 
antiseptice gastro-intestinale și dermatologice, 
antieczematoase, antidiabetice, antisudorifice, tonice 
cicatrizante și antitumorale. Cu produsele vegetale de 
nuc se tratează rahitismul, anemia, dermatozele. Băile 
cu frunze de nuc sunt antiscrofuloase, antireumatice, 
antitumorale, fiind tonice pentru aparatul digestiv și 
circulator. Frunzele proaspete de nuc au utilizare în 
homeopatie (Cosmulescu & Trandafir 2012, Ara et al. 
2013). Un model de pădure creat cu Juglans regia de 
personalul Ocolului Silvic Baia Mare (pădurar Ioan 
Crișan, tehnician Vasile Pop, ingineri Antoneta Bolea 
și Valentin Bolea) se găsește pe Valea Sfântul Ioan, UP 
I, în ua 70F, 77N, 78C, 79F, 80A și împlinește 50 ani.

 » Populus nigra L. și alte specii de plop, care sunt 
performante în aliniamente, perdele ori plantații, 
conține, în muguri, valoroase principii active: 
heterozide, populozida, salicozida cu caracter 
fenolic. Rășina din mugurii de plop conține 17 
microelemente, similare cu cele din propolisul 
albinelor: fier, zinc, cupru, cobalt, iod, mangan etc. 
Mugurii conțin propolis (galangina, pinocembrina, 
crisină, acid cafeic, acid cinamic, acid ferulic), cu 
acțiune antibiotică și antifungică. Scoarța conține 
glucozide fenolice, dintre care populina și salicina 
și taninuri. Astfel, mugurii de plopi sunt astringenți, 
antiinflamtori, antiseptici, cicatrizanți, calmanți și 
au o acțiune diuretică, sunt balsamici, antifebrili, 
expectoranți, antireumatismali și antibiotici. Scoarța 
având proprietăți antiinflamatoare, vindecă dureri 
artritice și reumatismale. Inflorescențele și frunzele 
sunt bogate în vitamina C (Birtaș-Gagea 2011, 
Debbache et al. 2014, Kis et al. 2020).

 » Sălciile pot fi folosite în preajma lacurilor (Salix viminalis, 
S. purpurea), de-a lungul râurilor (S. alba), pe alei (S. 
babylonica), în perdelele forestiere, în lunci (zăvoaie) și 
până în pășunile alpine (S. caprea, S. artica var. petrea). 

Principiul activ din coaja de salcie o constituie taninurile 
de natură galică, salicozida folosită pentru sintetizarea 
aspirinei și glucozidele fenolice. Astfel, produsele 
vegetale de salcie sunt antiinflamatoare, vindecând 
durerea și reducând febra, sunt antireumatismale, 
astringente, antidiareice, antihemoragice, antisudorale, 
afrodisiace, antihemoragice și sunt un tonic general 
(Tawfeek et al. 2021).

În contextul pandemiei COVID-19 și a poluării din 
România, aspectele relevate amintite atrag atenția 
asupra importanței extinderii arborilor și arbuștilor 
în pădurile urbane și mai ales asupra valorificării la 
potențial a calităților lor fitosanitare.

15. Recomandări
În cei 25 ani de apariție și mai ales în ultimii 5 ani, Revista 
de Silvilcultură și Cinegetică, din Brașov, a urmărit 
informarea științifică atât asupra producției de biomasă, 
cât și asupra efectelor ecologice și sociale ale pădurilor 
și plantelor lemnoase din zonele verzi. În contextul 
schimbărilor climatice și a pandemiei, se recomandă o 
atenție sporită asupra efectelor vegetației lemnoase de 
însănătoșire a aerului, cum ar fi, de exemplu:
 » extinderea împăduririlor în special cu specii 

semnalate în literatură că emană substanțe antivirale 
și fungicide;

 » crearea de noi parcuri dendrologice după modelul 
celor de la Simeria, Hemeiuși, Baia Mare etc.;

 » înconjurarea spitalelor cu spații verzi care 
însănătoșesc aerul și amplasarea de clinici noi pe 
liziera pădurilor de rășinoase (pin ș.a.) sau cvercinee;

 » utilizarea lemnului de conifere (tuia și alte specii) care 
produc substanțe antivirale în fabricarea mobilei;

 » folosirea cu mai mult curaj în constituirea pădurilor 
urbane, perdelelor forestiere și aliniamentelor a 
speciilor de ajutor și arbuștilor care emană fitoncide;

 » accesibilizarea și dotarea cu locuri de odihnă și 
recreere a pădurilor de pin, stejari și alte specii 
potrivite silvoterapiei.
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Abstract
Review of Silvilculture and Cinegetics active participant for human health
The 89 articles exemplified for the last 5 years, constitute for the Review of Silviculture and Cinegetics a beginning 
of presenting the topic of forest therapy, so current in the context of climate change and the COVID-19 pandemic.
Simultaneously with scientific information, some practical measures are recommended that can support the 
health of the population: the spread in urban and peri-urban areas of species emitting phytoncides, the location 
of clinics near pine or oak forests, the proliferation of dendrological parks, the predominant use of coniferous 
wood (thuja and other species) in the manufacture of furniture, completion of forest parks and accessibility of 
forests with a sanogenic role, etc.
Any park, garden, forest curtain or peri-urban forest should be treated as a source of health for modern human 
society.
Keywords: forest, green areas, phytoncides, social function, forest therapy
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1. Introducere
Analiza cauzelor care determină modificarea ritmului 
de creștere al arborilor și arboretelor, în sens pozitiv 
sau negativ, reprezentă o preocupare permanentă a 
cercetătorilor din domeniul forestier (Bontemps et al. 
2009). Încă din deceniul '1980, numeroase cercetări au 
evidențiat o intensificare semnificativă a proceselor de 
creștere, atât în diametru cât și în înălțime, la principalele 
specii forestiere de interes economic, la nivel european 
cât și, extins, la nivelul emisferei nordice (Spiecker et al. 
1996, Jacoby & D’Arrigo 1997, Kahle & Karjalainen 2008, 
Pretzsch et al. 2014). Similar, unele cercetări au evidențiat 
o reducere a creșterii radiale, și implicit a productivității 
ecosistemelor forestiere, urmare a acțiunii poluării 
atmosferice (Muzika et al. 2004) sau a efectelor negative 
induse de secetele frecvente (Barber et al. 2000, Rukh et 
al. 2020).
În ceea ce privește cauzele reducerii creșterii radiale 
există un consens relativ la nivelul sectorului forestier, 
principalii agenți cauzali fiind creșterea frecvenței și 
intensității secetelor pe fondul schimbărilor climatice 
coroborate, mai ales în perioada 1970-1990, cu un nivel de 
poluare ridicat (Schulze 1989, Muzika et al. 2004, Kolář et 
al. 2015, Vacek et al. 2015). Referitor la cauzele accelerării 
proceselor de creștere din ultimele decenii opiniile 
sunt împărțite, fiind sugerat un complex de factori 
determinanți, pornind de la creșterea temperaturii cu 
efecte pozitive asupra lungimii sezonului de vegetație în 
zona montană superioară (Camarero et al. 2015, Gao et al. 
2018), creșterea concentrației atmosferice de CO2 cu efecte 
stimulative asupra proceselor de fotosinteză (Gedalof & 

Berg 2010, Giammarchi et al. 2017), depunerile de azot 
cu efecte fertilizante prin creșterea disponibilității de 
azot în sol (Rehfuess et al. 1999, Binkley & Högberg 2016, 
Braun et al. 2017), respectiv modificări în managementul 
și intensitatea intervențiilor silviculturale (Karjalainen & 
Spiecker 1999, Ciais et al. 2008).
Detectarea intensificării sau reducerii proceselor 
de creștere la nivel de arbore sau arboret impune 
asigurarea unor condiții specifice de comparabilitate 
și reprezentativitate a metodelor aplicate, coroborat cu 
alegerea suprafețelor de cercetare (Bowman et al. 2013). 
Majoritatea cercetărilor privind modificarea ritmului de 
creștere al arborilor sau arboretelor se bazează pe două 
abordări principale: inventarieri succesive în suprafețe 
de cercetare de lungă durată (Elfving & Tegnhammar 
1996, Spiecker et al. 1996, Braun et al. 2017) și analize 
retrospective a variației lățimii inelului anual, respectiv 
a indicatorului derivat din acesta - creșterea în suprafață 
de bază (Cienciala et al. 2018).
Direcția și mărimea modificării (creștere sau reducere) 
proceselor de acumulare de lemn la molid variază de la 
o regiune la alta în raport cu intensitatea fenomenelor 
de poluare istorică, respectiv a schimbărilor climatice 
actuale, dar mai ales în funcție de modificarea 
conceptelor de management forestier sub raportul 
tipului și intensității intervențiilor silvotehnice. 
Confirmarea sau infirmarea tendințelor de accelerare 
a creșterii la molid identificate în diferite regiuni din 
Europa (Spiecker et al. 1996, Cienciala et al. 2018), la 
nivelul zonei carpatice impune studii regionale specifice, 
având în vedere specificul silviculturii românești și 
influența majoră a lanțului carpatic asupra climatului 
macroregional.
În prezentul studiu se dorește a oferi un răspuns la 
următoarea întrebare: S-a modificat rata de creștere 
în diametru la molidul din depresiunea Gheorgheni în 
ultimele decenii?
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2. Material și metodă
2.1 Zona de studiu
Cercetările s-au derulat în fondul forestier administrat 
de Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, proprietate 
a composesoratelor și comunelor din depresiunea 
Gheorgheni. Vegetația forestieră este dominată de 
molidișuri pure sau în amestec cu brad, de productivitate 
medie, cu elemente diseminate de scoruș la altitudini 
mari, respectiv fag și paltin la altitudini sub 1400 m.
Climatul general este tipic pentru zona montană 
superioară cu influențe specifice depresiunilor 
intramontane. Temperatura medie anuală este de 4,7°C, 
cu o minimă de -7,6°C în luna ianuarie și valori maxime 
în luna iulie (15,1°C) (CRUTS v4) (Harris et al. 2020). 
Regimul precipitațiilor este caracterizat de un maxim în 
luna iunie (113 mm), cu o medie a valorilor multianuale 
de 788 mm.
Dinamica regimului termic din perioada mai-august 
evidențiază o ușoară creștere a temperaturii în ultimele 
decenii (fig. 1).

Fig. 1. Variația temperaturii medii din sezonul de vegetație (mai-
august) în depresiunea Gheorgheni și concentrația de CO2 din 

atmosferă (Growing season (May – August) mean temperature 
variability in Gheorgheni region and atmospheric CO2 concentration)

2.2 Setul de date dendrocronologice
La nivelul fondului forestier administrat de O.S.R. 
Gheorgheni a fost amplasată, în anul 2020, o rețea de 
suprafețe de cercetare dendrocronologică reprezentată 
de un număr de 49 arborete, acoperind diferite vârste 
și condiții de vegetație (expoziție, altitudine). În fiecare 
suprafață de cercetare s-au selectat un număr de 20-25 de 
arbori dominanți sau codominanți, fără defecte vizibile, 
din care s-a prelevat cu ajutorul burghiului Pressler câte 
o carotă de creștere de la înălțimea de 1,30 m. Pentru 
fiecare arbore inclus în sondaj s-a măsurat diametrul, la 
înălțimea și pe direcția de prelevare a carotei de creștere, 

cu precizie de 0,1 cm. Setul de date utilizat cuprinde 
carote de creștere provenind de la un număr de 1147 
arbori cu vârste și diametre variate (fig. 2).
Probele de creștere au fost montate pe suporți de 
lemn speciali și șlefuite cu benzi abrazive cu granulații 
crescătoare de la 80 la 400 în vederea evidențierii clare 
a limitelor inelelor anuale. Măsurarea lățimii inelelor 
anuale, cu o precizie de 0,01 mm, s-a realizat pe bază 
de imagini scanate la rezoluție de 1200 dpi cu ajutorul 
programului CooRecorder 9.3.1 (Cybis Electronic, 2019). 
Seriile de creștere individuale au fost verificate din punct 
de vedere al erorilor de măsurare și al inelelor lipsă sau 
false, prin comparație grafică cu seria medie din suprafața 
de cercetare. Validarea procesului de interdatare s-a 
realizat cu programul Cofecha prin metoda corelației pe 
segmente succesive de 30 ani cu perioadă comună de 15 
ani (Grissino-Mayer 2001). Pentru a stabili cât mai corect 
vârsta la înălțimea de prelevare a carotelor s-a estimat, 
pentru fiecare probă de creștere, numărul de inele lipsă 
având în vedere creșterea medie a 3-5 inele anterioare 
(Rozas 2003).

Fig. 2. Relația dintre diametrul de bază și vârsta la înălțimea de 
1,30 m la molid (Relationship between diameter and age at 1.30 m 

height for Norway spruce)

2.3. Analiza datelor de creștere radială
Seriile de creștere individuale au fost ordonate, în raport 
cu vârsta cambială a fiecărui inel, obținându-se curbe de 
creștere radială în raport cu vârsta, pentru fiecare arbore 
analizat. Astfel, pentru fiecare inel anual s-au obținut 
două tipuri de informații temporale: anul calendaristic 
al formării acestuia, respectiv vârsta ontogenetică. 
Pornind de la creșterea radială anuală, prin cumulare, 
s-a calculat creșterea radială cumulată în raport cu vârsta. 
Dublul valorii creșterii radiale cumulate maxime a fost 
comparată cu diametrul măsurat, fără coajă, obținându-
se un coeficient de corecție aplicat la datele inițiale. 
Grosimea dublă a cojii a fost estimată pe baza modelului 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

14

regresiv pentru molid propus de (Giurgiu et al. 2004).
Setul de date inițial a fost separat, în raport cu anul 
calendaristic, în trei subperioade cu durată de 40 ani: 
1901-1940, 1941-1980, 1981-2019. Pentru fiecare perioada 
analizată s-a calculat curba de creștere radială medie, în 
valori anuale și cumulate, în raport cu vârsta cambială la 
înălțimea de 1,30 m.
Prin analiză retrospectivă, pe baza creșterii cumulate 
și a grosimii coji, s-a reconstituit pentru perioada 1901-
2019, diametrul istoric anual pentru fiecare arbore. 
Analiza dinamicii diametrului de bază, la diferite 
vârste de referință (20, 40, 60 și 80 ani), s-a realizat atât 
pentru fiecare an calendaristic cât și pe perioade de 40 
ani (1901-1940, 1941-1980, 1981-2019). Pentru testarea 
semnificației diferențelor privind diametrul de bază din 
diferite perioade de timp s-a aplicat modelului ANOVA 
unifactorial, urmat de testul post-hoc Tukey.
Analiza statistică a datelor de creștere s-a realizat prin 
programarea de rutine informatice specifice în R în 
cadrul programului RStudio (R Core Team, 2019).

3. Rezultate și discuții
Rata de creșterea radială este influență de un complex 
de factori care acționează la diferite nivele spațiale 
și temporale: genetici, climatici, edafici, dinamică 
structurală specifică ecosistemelor forestiere, intervenții 
antropice.
Variația creșterii radiale în raport cu vârsta cambială 
urmează o curbă tipică, exponențial negativă, indiferent 
de perioada de analiză (fig. 3A). Lățimea medie a inelului 
anual până la vârsta de 30 ani, înregistrează valori mai 
reduse în perioada 1901-1940, comparativ cu celelalte 
două perioade analizate, fiind maximă în ultimele 
decenii. Creșterea radială medie din perioada 1981-2019 
înregistrează valori mai mari comparativ cu perioada 
1941-1980, indiferent de vârstă. La vârsta de 20 ani se 
constată o creștere radială medie de 3,38 mm·an-1 pentru 
primele decenii din secolul XX, respectiv 3,54 mm·an-1 în 
perioada 1941-1980 și 3,66 mm·an-1 după 1980. La vârsta 
cambială de 50 ani molidul din depresiunea Gheorgheni 
are o creștere radială de 1,89 mm·an-1 în perioada 1941-
1980, fiind cu 5% mai mare după anul 1980 (1,99 mm·an-1).
Diferențele privind dinamica proceselor auxologice 
în raport cu diferite perioade de timp sunt mai clar 
evidențiate de variația creșterii radiale cumulate (fig. 
3B). În raport cu tendința generală se constată faptul că 
molidul înregistrează o creștere radială cumulată mult 
mai mare în ultimele decenii comparativ cu perioadele 
de timp anterioare, fapt evident mai ales după vârsta de 
40 ani, diferențe de creștere fiind de 20-25%. Creșterea 
radială cumulată la vârsta de 40 ani este cu 20% mai redusă 
în perioada 1901-1940 comparativ cu deceniile următoare.
Analiza retrospectivă a dinamici creșterii radiale 
cumulate corectate în raport cu diametrul actual al 
arborilor permite reconstituirea variației în timp a 
diametrului de bază la diferite vârste (fig. 4).

Fig. 3. Dinamica creșterii radiale la molid în raport cu vârsta 
pentru diferite perioade de timp (A. Creștere radială anuală; B. 

Creștere radială cumulată) (Radial growth dynamics of Norway 
spruce in relation with age for different time periods (A. Annual 

radial growth; B. Cumulative radial growth))

Fig. 4. Variația în timp a diametrului de bază pentru molid, la 
diferite vârste de referință, ajustată cu funcția LOESS (Breast 
height diameter variability for Norway spruce at various age 

ajusted with LOESS function)
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La vârsta de referință de 20 ani diametrul de bază crește 
relativ liniar până în deceniul 1950, având ulterior un 
trend relativ constant, ușor descrescător în perioada 
1970-1990. Referitor la diametrul de bază la vârsta de 
40 ani aceasta creștere linear de la o valoare medie 
de 16-18 cm în primele decenii ale secolului XX la un 
maxim în deceniul 1970 de 31 cm. Ulterior se observă o 
descreștere a diametrului atins la vârsta de 40 ani, cu o 
tendință de accelerare în ultimele două decenii. În cazul 
vârste de 60 ani diametrul de bază mediu atinge valoare 
maximă în deceniul 1980-1990, fiind cu 35% mai mare 
comparativ cu anul 1940. În ultimii 20 ani diametrul de 
bază corespunzător vârstei de 60 ani urmează o tendință 
de descreștere. Accelerarea creșterii în diametru este 
maximă în cazul vârstei de 80 ani, tendința de creștere 
fiind evidentă mai ales după anul 1980.
Analiza efectuată pe perioade de 40 ani relevă diferențe 
semnificative din punct de vedere statistic pentru 
majoritatea vârstelor de referință considerate (fig. 
5). În cazul vârstelor de 20 și 40 ani diametrul de bază 
mediu din perioada anterioară anului 1940 este cu 20-
25% mai mic decât cel din perioada 1940-2019 (p<0.05). 
Între perioadele 1941-1980 și 1981-2019 nu se observă 
diferențe semnificative statistic privind diametrul de 
bază pentru primele două vârste de referință analizate 
(20 și 40 ani). Pentru vârsta de 60 ani, respectiv de 80 ani, 
se constată o creștere succesivă, de la o perioadă de timp 
la alta, rata de modificate fiind de aproximativ 10-13% 
pentru fiecare interval de timp. Diferențe semnificative 
statistic în ceea ce privește diametrul de bază se observă, 
pentru vârsta de 60 și 80 ani, între perioada 1941-1980 și 
1981-2019 (p<0.05).

Fig. 5. Diametrul de bază mediu la molid pentru diferite perioade 
de timp și vârste (Breast height diameter for Norway spruce for 

different time periods and age)

Inventarierile succesive în suprafețe de cercetare de 
lungă durată reflectă mai fidel, la nivel integrator de 
arboret, modificările în procesele de creștere (suprafață 
de bază, volum) cu un control adecvat al impactului 

intervențiilor silvotehnice (Spiecker 1999).
Utilizarea lățimii inelului anual pentru detectarea 
modificărilor în procesele de bioacumulare implică 
luarea în considerare a variabilității induse de 
reprezentativitatea arboretelor și a arborilor selecționați 
pentru analiză, asigurarea caracterului randomizat 
al creșterii radiale în prezent și trecut (Bontemps et al. 
2009, Bowman et al. 2013). Asigurarea unui echilibru în 
definirea strategiei de prelevare a carotelor de creștere 
prin acoperirea unei amplitudini cât mai largi de clase 
de vârstă și bonități staționale prin rețele de suprafețe 
de cercetare la nivel regional este posibilă reducerea 
posibilelor erori în detectarea tendințelor de creștere pe 
termen lung (Spiecker et al. 1996).
Cercetări similare, bazate pe o rețea extinsă de suprafețe 
de cercetare din Cehia, evidențiază o creștere a lățimii 
inelului anual la molid cu 24-32% în perioada 2000-2012 
comparativ cu 1961-1974, pentru o vârstă de referință de 
40 și 60 ani (Cienciala et al. 2018). Modificările de mediu 
din ultimele decenii au determinat o accelerare a creșterii 
în înălțime la molid cu 22,8%, respectiv cu 15,5% în ceea 
ce privește creșterea radială, cu diferențieri regionale 
la nivel european (Kahle et al. 2008). Cercetările la nivel 
de arboret, în suprafețe de cercetare de lungă durată, 
au evidențiat o creștere cu 25% a ratei de acumulare în 
volum la molidul din Europa Centrală comparativ cu 
anul 1960 (Pretzsch et al. 2014).
Creșterea radială la molid în zona montană este 
condiționată în general de regimul termic din timpul 
sezonului de vegetație, dar au fost observate la altitudini 
joase corelații pozitive cu regimul hidric (Sidor et al. 
2015, Schurman et al. 2019). O creștere a temperaturii 
medii în timpul sezonului de vegetație coroborat cu 
creșterea lungimii sezonului de vegetație determină 
o intensificare a proceselor de fotosinteză, respectiv 
a proceselor de bioacumulare (Way & Oren 2010). 
Modificări pozitive evidente, mai ales după 1980, ale 
dinamicii creșteri în suprafață de bază au fost observate 
în zonele montane din nordul lanțului Carpaților unde 
temperatura constituie un factor limitativ al proceselor 
de bioacumulare, sugerând un impact pozitiv al 
schimbărilor climatice asupra producției de biomasă 
lemnoasă la molid. Această intensificare a creșterii 
în diametru sau în suprafață de bază este însoțită de o 
reducere a sensibilității la temperatura din timpul verii 
(Schurman et al. 2019).
Variația temperaturii medii din perioada mai – august 
din depresiunea Gheorgheni este caracterizată de o 
succesiune de perioade cu ușoară încălzire 1901-1945, 
urmată de o răcire în perioada 1945-1975, respectiv o 
încălzire semnificativă în ultimele decenii. Temperatura 
medie din perioada 1980-2019 este cu 0,8°C mai mare 
decât cea din perioada 1940-1980, respectiv o rată de 
încălzire de 0,2°C pe deceniu. Această dinamică specifică 
a regimului termic o regăsim și în curba de variație a 
diametrului de bază pentru vârsta de referință de 20 și 
40 ani.
Creșterea concentrației atmosferice de CO2 stimulează 
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fotosinteza, descrește conductanța stomatală, însă 
efectul pozitiv asupra creșterii rămâne încă în discuție 
și controversat (Ciais et al. 2008, Gedalof & Berg 2010, 
Dawes et al. 2011, Camarero et al. 2015, Giammarchi et 
al. 2017).
Efectul fertilizator al depunerilor de azot asupra creșterii 
arboretelor la nivel european este evident la concentrații 
sub 10 kg N ha-1·an-1, la nivele ale depunerilor de azot mai 
mari efectul pozitiv asupra proceselor de bioacumulare 
fiind nesemnificativ (Solberg et al. 2009).
Un factor important în modificarea ritmului de creștere 
în diametru este reprezentat de schimbările survenite 
în aplicarea intervențiilor silviculturale, sub raportul 
intensității și frecvenței de aplicare (Spiecker et al. 1996, 
Pretzsch et al. 2014). În fondul forestier din zona de 
studiu modificările de management forestier survenite 
în perioada analiză se referă mai ales la includerea 
în regim silvic a numeroase pășuni împădurite. De 
asemenea, utilizarea de material genetic certificat 
și testat în ultima jumătate de secol poate contribui 
la mărirea vigorii de creștere, reflectată în diametre 
de bază, la o anumită vârstă de referință, mai mari în 
ultimele decenii comparativ cu perioade de la începutul 
secolului XX.

4. Concluzii
Dinamica diametrului de bază la molidul din Depresiunea 
Gheorgheni, pentru diferite vârste de referință, 
reconstituit prin analiză retrospectivă, pe baza lățimii 
inelului anual, a evidențiat o accelerare a proceselor 
de creștere radială în ultimele decenii comparativ cu 
prima parte a secolului XX. Curbele generale de variație 
a diametrului de bază, pentru diferite vârste de referință, 
se caracterizează printr-un segment inițial crescător, cu 
un maxim în perioada 1960-1980, urmată de o reducere 
a ratei de creștere, cu revenire pe o curbă ascendentă 
după anul 2000, cu excepția vârstei de referință de 60 ani. 
Modificarea ratei de creștere radială urmează o variație 
similară cu evoluția regimului termic din timpul sezonului 
de vegetație, caracterizat de următoarea succesiune de 
curbe: încălzire ușoară până în deceniul 1940, răcire 
în perioada 1940-1980 și o încălzire semnificativă în 
ultimele patru decenii. Diferențe semnificative statistic 
între diametrul de bază din perioada 1901-1940 și cel din 
perioadele 1941-1980, respectiv 1981-2019, s-au constatat 
pentru toate vârstele de referință considerate (20, 40, 60 
și 80 ani). Diametrul de bază la molidul din depresiunea 
Gheorgheni la vârsta de 60 ani este de 37 cm în perioada 
1981-2019 fiind cu 28% mai mare comparativ cu perioada 
1901-1941 (29 cm). Creșterea temperaturii din sezonul 
de vegetație combinată cu creșterea concentrației de 
CO2 din atmosferă, pe fondul modificării intensității 
și frecvenței intervențiilor silvotehnice, pot genera o 
accelerare a proceselor de creștere radială la molidul 
din Depresiunea Gheorgheni, fapt evident mai ales în 
ultimele decenii. Extinderea cercetărilor și în alte zone 
de la nivelul lanțului Carpatic va permite confirmarea 
sau infirmarea ipotezelor formulate în prezentul studiu 
de caz.
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Abstract
Has the Norway spruce growth rate in diameter changed in recent decades? Case study from Gheorgheni 
Depression
In recent decades, accelerated growth processes have been found in the main forest species at the European level 
in diameter and height. The present study brings scientific arguments regarding the modification of the diameter 
increment in Norway spruce from the Gheorgheni region by applying the retrospective analysis based on the tree 
ring width variation. The research was based on radial growth from 1147 spruce trees in 49 sites covering various 
ages and growing conditions. The results showed significant differences among the breast height diameter from 
different periods (1901-1940, 1941-1980, respectively 1981-2019), for all reference ages considered (20, 40, 60, and 
80 years). The breast height diameter of spruce in the studied zone at the age of 60 years was 28% higher in the 
third period (1981-2019) comparing to the first one (1901-1941). The radial growth rate change follows a variation 
similar to the evolution of the thermal regime during the vegetation season, characterized by a succession of 
periods with slight warming until the 1940s, cooling in the period 1940-1980, and significant heating in the last 
four decades.
Keywords: tree ring width, diameter increment, dendrochronology, climate change, Picea abies
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1. Introducere
În numeroase cercetări s-a analizat rezistența arboretelor 
de molid la acțiunea combinată a factorilor abiotici 
perturbanți, vânt și zăpadă, în scopul identificării 
soluțiilor pentru creșterea stabilității acestora, inclusiv 
prin utilizarea în compozițiile de împădurire a unor 
varietăți intraspecifice cât mai rezistente (Schütz et al. 
2006, Pârnuță 2008, Carrer et al. 2012, Simionescu et al. 
2012, Levkoev et al. 2017, Budeanu et al. 2019a,b, Zeltinš 
et al. 2019, Marcu et al. 2020).
Conceptul de ideotip de arbore (tree ideotype) a fost 
folosit prima dată de Karki, în anul 1981, în Finlanda, 
iar în România de către Enescu, în anul 1987 (Karki 
1985, Pârnuță 2008). Semnificația este aceea de arbore 
ideal, model de arbore ce se remarcă prin creșteri 
active, calitate superioară a lemnului și adaptabilitate 
ridicată. Promovarea ideotipului de molid cu coroană 
îngustă [Picea abies (L.) Karst. f. pendula (Lawson) Sylven] 
a început în Finlanda (Karki 1985, Kuuluvainen 1988, 
Pulkkinen & Pöykkö 1990, Pöykkö 1993, Geburek et al. 
2008, Zubizarreta Gerendiain et al. 2008, 2009), iar în 
România promotorul a fost Pârnuță (2008).
În România, în anul 1986 a debutat programul de 
ameliorare a molidului pentru obținerea de ideotipuri cu 
coroană îngustă, în scopul creșterii productivității, dar mai 
ales pentru sporirea rezistenței la doborâturi produse de 
zăpadă în arboretele de molid. Cercetările s-au concretizat 
prin selecția a 455 arbori de molid cu coroană îngustă 
(forma pendula și varietatea columnaris) în 25 de populații 
localizate în toate diviziunile Carpaților României, cele 
mai multe fiind situate în munții Apuseni (Pârnuță 2008). 
S-au instalat 7 culturi comparative și o colecție de clone de 
molid cu coroană îngustă (Budeanu et al. 2019a).
Cercetările anterioare legate de identificarea modului 
de transmitere a caracterului coroană îngustă s-au 
soldat cu rezultate diferite. Astfel, Lehner et al. (1995), 

folosind markeri RAPD, au arătat faptul că tipul de 
coroană îngustă este controlat de către o singură genă 
dominantă, în timp ce alți autori considerau că există un 
control poligenic (Lepistö 1985, Pulkkinen 1991). Și mai 
înainte, Schmidt-Vogt (1977) considera faptul că formele 
de coroană ale molidului sunt influențate în mare parte 
de factorii de mediu.
Scopul cercetărilor constă în ameliorarea potențialului 
productiv și de adaptare al molidului, a doua specie ca 
pondere din pădurile României. Obiectivul principal al 
studiului a constat în analiza comparativă a structurii 
genetice a molidului comun și a molidului cu coroană 
îngustă, în două populații naturale din Carpații României.

2. Metoda de cercetare
Din două metapopulații naturale de molid: Păltiniș (P) 
din județul Sibiu și Stâna de Vale (SdV) din județul Bihor, 
au fost recoltate probe, respectiv de la 20 arbori de molid 
cu coroană îngustă (19 var. pendula și 1 var. columnaris) 
(P_P) și 20 de molid comun (var. pyramidalis) (P_C) din 
populația Păltiniș și de la 25 arbori var. pendula (SdV_P) 
și 22 arbori var. pyramidalis (SdV_C) din populația Stâna 
de Vale. În fiecare populație au fost selectați perechi de 
arbori, în sensul că, de lângă fiecare exemplar pendula 
s-a eșantionat probe din cel mai apropiat exemplar 
pyramidalis. Alegerea exemplarelor în teren a ținut cont 
de condiția asigurării unei distanțe minime de 50 m 
între arborii pendula pentru asigurarea unei diversități 
genetice cât mai ridicate (Fig. 1).

Fig. 1. Distribuția arborilor selectați în populația Păltiniș (Sibiu)
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În cadrul cercetărilor derulate în anii anteriori (Apostol 
& Budeanu 2019, Budeanu et al. 2019a,b) s-a evidențiat 
rezistența superioară a molidului cu coroană îngustă, în 
special datorită coroanelor cu diametre mult mai mici 
(Fig. 2), zvelteții mai reduse a arborilor și lemnului cu 
densitate mai ridicată.

Fig. 2. Molid pendula (stânga) și columnaris (dreapta), lângă 
molidul comun (pyramidalis)

Activitățile de laborator s-au derulat în cadrul 
laboratorului de genetică moleculară din cadrul INCDS 

“Marin Drăcea” Simeria. Izolarea ADN-ului genomic 
total, a fost realizat conform protocolului atașat kitului 
de extracție Invisorb Spin Plant Mini (Invitek, Berlin, 
Germania), probele biologice constând în lujeri cu 
ace, de la exemplare de molid pendula și molid comun, 
eșantionate în populațiile Stâna de Vale și Păltiniș.
Au fost testați 17 markeri de tipul secvențelor repetitive 
specifici unor locuși din ADN-ul nuclear genomic (gSSRs) 
a molidului, astfel: EATC1E03, EATC1D2, EATC2G05 
(Scotti et al. 2002); SpAGC1, SpAG2, SpAGG3 (Pfeiffer et al. 
1997); și transcriptomic (EST-SSRs) a molidului: PaGB3, 
PaGB8 (Besnard et al. 2003); Pa44, Pa51 (Fluch et al. 2011); 
WS00016.O09, WS0022.B15, WS0023.B03, WS00716.F13, 
WS0073.H08, WS0092.M15, WS00111.K13 (Rungis et al. 
2004). Testarea celor 17 markeri (gSSRs și EST-SSRs) a fost 
realizată prin multiplexarea primerilor în trei seturi, în 
funcție de mărimea produșilor de amplificare și a marcării 
lor fluorescente cu cele 4 culori (FAM - albastru, VIC - 
verde, NED - negru, PET - roșu). Astfel, au fost analizate 
și optimizate următoarele trei multiplexuri de markeri: 
multiplex 1 (SpAGC1, SpAG2, PaGB8, PaGB3, WS0092.M15, 
WS0073.H08, Pa44, WS00716.F13); multiplex 2 (SpAGG3, 
Pa51, WS0023.B03, WS00111.K13, EATC2G05, WS00016.
O09) și multiplex 3 (WS0022.B15, EATC1E03, EATC1D2).
Condițiile de amplificare PCR multiplex au fost 
următoarele: denaturarea inițială de 5 minute la 95°C, 
urmată de 30 cicluri de amplificare, de 30 secunde la 
95°C, 90 secunde la 57°C și 40 secunde la 72°C, urmat 
de ultima etapă de elongare finală de 30 minute la 60°C. 
Produșii de amplificare au fost analizați la secvențiatorul 
automat ABI 3500 (Applied Biosystems). Interpretarea 
și vizualizarea electroforegramelor s-a realizat cu 
programul GeneMarker v 2.4 (SoftGenetics LLC).
Programul MICRO-CHECKER ver.2.2.3. (Van Oosterhout 
et al. 2004) și FreeNA (Chapuis & Estoup 2007) a fost 
folosit pentru a testa prezența unor erori de citire și a 
alelelor nule.

Evaluarea parametrilor genetici s-a realizat cu 
următoarele programe statistice: GenAlEx v.6.5 (Peakall 
& Smouse 2012), Arlequin v.3.5.2.2 (Excoffier et al. 2005) 
și HPRare v.1.1 (Kalinowski 2005), pentru a estima 
numărul total de alele (AT), numărul mediu de alele per 
locus (Na), bogăția alelică (AR), număr de alele unice (PA), 
numărul efectiv de alele (NE), heterozigoția observată și 
așteptată (HO, HE), heterozigoția așteptată echidistantă 
(uHE), indicele de fixare (FIS) și evaluarea echilibrului 
Hardy-Weinberg. Pentru testarea probabilității de 
abatere a frecvenței genotipurilor heterozigote, de la 
echilibrul Hardy-Weinberg, în cadrul metapopulațiilor 
și populațiilor, a fost utilizat programul GENEPOP v4.3 
(Rousset 2008).
Evaluarea parametrilor genetici populaționali a fost 
realizată pentru fiecare metapopulație, fiecare populație 
de molid cu coroană îngustă și fiecare populație de 
molid comun.
Valorile indicelui de diferențiere genetică dintre 
populațiile (FST) au fost estimate cu programul GenAlEx 
v.6.5 (Peakall & Smouse 2012), iar semnificația valorilor 
(FST) a fost testată prin permutare (9999 de iterații ) a 
genotipurilor între populații.
S-a ținut cont de recomandările formulate de Pruett & 
Winker (2008) privind necesitatea calculării indicelui 
de heterozigoție așteptată echidistantă uHE și a erorii 
standard (SE), care se aplică în cazul eșantionării 
disproporționale a indivizilor per populații sau grupuri 
analizate.
Analiza varianței moleculare (AMOVA) s-a realizat cu 
partajarea varianței genetice totale în cadrul celor două 
metapopulații și între metapopulațiile de molid, folosind 
programul Arlequin (Excoffier et al. 2005).
Gruparea genetică a populațiilor a fost testată prin 
aplicarea Analizei Coordonatelor Principale (PCoA), 
care presupune analiza multivariată a datelor pentru a 
evidenția legăturile de asociere dintre variabile. Analiza 
PCoA a fost realizată cu ajutorul programului statistic 
GenAlEx (Peakall & Smouse 2012). De asemenea, pentru 
a detecta gruparea genetică în cadrul populațiilor 
analizate, s-a utilizat analiza Bayesienă implementată în 
programul STRUCTURE (Pritchard et al. 2000). Analiza 
Bayesiană implementată în programul STRUCTURE a 
folosit modelul LOCPRIOR (Hubisz et al. 2009), care ia în 
calcul informația privind originea fiecărui exemplar (e.g. 
populația de origine). Pentru a determina numărul de 
grupe genetice omogene (K) au fost testate valori ale lui 
K de la 1 la 5, cu 10 rulări independente. Fiecare rulare a 
modelului LOCPRIOR a constat din 50.000 de pași burn-
in urmați de 50.000 iterații. Rezultatele STRUCTURE au 
fost analizate cu aplicația web “CLUMPAK” (Kopelman 
et al. 2015), care afișează rezultatele privind numărul 
de grupuri genetice atât după metoda Evanno (valorile 
maxime ΔK) (Evanno et al. 2005) cât și după metoda 
Pritchard (valorile maxime a probabilităților posterioare 
ln Pr(X|K) (Pritchard et al. 2000).
Pentru testarea ipotezei dacă un locus genetic este 
supus selecției, s-a folosit modulul ‘Detecting loci under 
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selection’ cu modelul ‘Hierarchical Island’ și a 50.000 
de simulări, realizate cu programul statistic Arlequin 
v.3.5.2.2 (Excoffier et al. 2005).

3. Rezultate
În urma testării celor 17 markeri nSSR, au fost selectați 
12 markeri (5 gSSRs și 7 EST-SSRs) pentru realizarea 
analizelor genetice a metapopulațiilor și a populațiilor 
de molid cu cele două forme de coroană.

Tab. 1. Caracteristicile regiunilor de ADN nuclear analizate

Locus MP (m-M) HO HE uHE FIS FST

EATC1E03a (131-143) 0.343 0.321 0.329 -0.069 0.033

EATC2G05a (195-255) 0.750 0.821 0.841 0.086 0.051

PaGB3a (111-129) 0.722 0.773 0.791 0.066 0.012

SpAG2a (88-120) 0.733 0.877 0.898 0.164 0.029

SpAGG3a (107-159) 0.910 0.891 0.913 -0.021 0.023

WS00016.O09b (395-403) 0.618 0.627 0.642 0.015 0.031

WS00111.K13b (213-259) 0.914 0.923 0.945 0.011 0.019

WS0023.B03b (173-243) 0.846 0.921 0.943 0.081 0.028

WS00716.F13b (210-252) 0.908 0.896 0.917 -0.014 0.027

WS0073.H08b (205-213) 0.603 0.630 0.645 0.042 0.026

WS0092.M15b (209-215) 0.149 0.139 0.142 -0.075 0.009

WS022.B15b (179-217) 0.738 0.846 0.866 0.128 0.020

Media - 0.686 0.722 0.739 0.035 0.026

SE - 0.068 0.073 0.075 0.021 0.003

MP: mărime produs (m-minim; M-maxim); a gSSRs, b EST-
SSRs, HO – heterozigoția observată; HE – heterozigoția 
așteptată; uHE – heterozigoția așteptată echidistantă, FIS 

– indicele de fixare, FST – indicele de diferențiere.
Caracteristicile celor 12 locuși (5 gSSRs și 7 EST-SSRs) 
au fost prezentate cu informații privind gradul de 
heterozigoție observată (HO), gradul de heterozigoție 
așteptată (HE), gradul de heterozigoție așteptată 
echidistantă (uHE), indicele de fixare (FIS), indicele de 
diferențiere genetică (FST) (Tab. 1) și numărul de alele 
per locus și populație (Tab. 2).
Toți cei 12 locuși nucleari SSR analizați sunt polimorfici, 
fiind detectate în total 175 variante alelice.
Numărul de alele per locus a variat de la 3 alele, la locusul 
WS0092, până la 33 alele, la locusul WS0023, numărul 
mediu fiind de 14,583 (Tab. 2).
Valoarea medie a gradului de heterozigoție observată 
(HO) este de 0,686, cuprins între 0.149 și 0.914. Gradul de 
heterozigoție așteptată (HE) variază de la 0.139 (WS0092.
M15) la 0.923 (WS00111.K13) (Tab. 1).
Indicele de fixare (FIS) variază de la -0.075 (WS0092.
M15) la maxim 0.164 (SpAG2) (Tab. 1). Majoritatea 
locilor analizați au prezentat exces de homozigoți, 
aspect observat prin valorile pozitive ale FIS. Indicele 
de diferențiere (FST) variază de la 0.009 (WS0092.M15) la 
valoarea maximă de 0.051 (EATC2G05).
Analiza statistică a evaluării echilibrului Hardy-
Weinberg a detectat prezența deviației semnificative 
(HWE p < 0.005) la trei locuși: WS0023 (Stâna de Vale, 
molid pendula); WS00016 (Stâna de Vale, molid comun) 
și EATC2G05 (Păltiniș, molid pendula și columnaris).

Tab. 2. Numărul de alele identificate per locus și populație

Locus SdV P SdV C SdV* PP PC P* Med S.D. Nr. tot.
EATC1E03a 3 3 3 3 3 4 3.17 0.41 4
EATC2G05a 14 11 15 12 13 17 13.67 2.16 18

PaGB3a 9 7 9 5 8 8 7.67 1.51 9
SpAG2a 13 12 15 11 13 15 13.17 1.60 17

SpAGG3a 17 14 19 13 16 17 16.00 2.19 21
WS00016b 4 4 5 4 4 4 4.17 0.41 5
WS00111b 18 17 22 19 20 23 19.83 2.32 24
WS0023b 18 21 27 22 18 27 22.17 4.07 33
WS00716b 16 14 17 13 16 17 15.50 1.64 20
WS0073b 4 4 5 4 4 4 4.17 0.41 5
WS0092b 3 3 3 2 2 2 2.50 0.55 3
WS022b 13 10 13 12 12 13 12.17 1.17 16

Media 11 10 12,75 10 10.75 12.58 11.18 1.54 14.58
S.D. 6.08 5.92 7.86 6.48 6.33 8.17 6.73 1.08 9.43

Sdv= Stâna de Vale, P= Păltiniș; P, C= pendula și comun; 
Med: media; Nr. tot: numărul total; a gSSRs, b EST-SSRs.

Tab. 3. Valorile parametrilor diversității genetice la molidul 
pendula (P) și comun (C)

Populația N AT Na AR PA Ho HE uHE FIS
Stâna de Vale_P 25 132 11.00 10.21 11 0.657 0.714 0.728 0.080***
Stâna de Vale_C 22 120 10.00 9.72 6 0.663 0.701 0.717 0.054***
Stâna de Vale** 47 153 12,75 12.23 24 0.660 0.715 0.723 0.068***

Păltiniș_P 20 120 10.00 10.00 10 0.721 0.730 0.749 0.013*
Păltiniș_C 20 129 10.75 10.75 7 0.704 0.743 0.763 0.053***
Păltiniș** 40 151 12,58 12.58 22 0.713 0.751 0.761 0.035***

Media* 21.75 125.25 10.44 10.17 8.50 0.686 0.722 0.739 0.050
Media** 43.50 152.00 12.67 12.41 23.00 0.687 0.733 0.742 0.052

Media* - pentru cele 4 populații, Media** - pentru cele 
două metapopulații, N- numărul de exemplare analizate, 
AT -numărul total de alele, Na – numărul mediu de 
alele per locus, AR – bogăția alelică, PA – numărul de 
alele unice, HO, HE, uHE, FIS – descrise mai sus; abaterea 
semnificativă de la echilibrul Hardy-Weinberg (HWE) 
(*p < 0.05; ***p < 0.001).

Tab. 4. Valorile indicelui de diferențiere genetică (FST) dintre 
populațiile de molid analizate (sub diagonală) și probabilitatea 
calculată în urma a 9999 permutări (deasupra diagonalei) (*p < 

0.05; ***p < 0.001)

(1) (2) (3) (4)

(1) Stâna de Vale_P 0.000 0.641 0.008 0.305

(2) Stâna de Vale_C 0.011 0.000 0.000 0.011
(3) Păltiniș_P 0.020* 0.024*** 0.000 0.025

(4) Păltiniș_C 0.013 0.020* 0.019* 0.000

Parametrii genetici evaluați a metapopulațiilor și a 
populațiilor de molid cu cele două forme de coroană, 
includ informații cu numărul total de alele (AT), numărul 
mediu de alele per locus (Na), bogăția alelică (AR), 
numărul de alele unice (PA), heterozigoția observată 
(HO); heterozigoția așteptată (HE), heterozigoția așteptată 
echidistantă (uHE) și indicele de fixare (FIS) (Tab. 3).
Numărul maxim de alele unice a fost observat în populația 
Stâna de Vale la exemplarele de molid cu forma pendula 
(11 alele unice), comparativ cu numărul minim observat 
la exemplarele de molid comun (6 alele unice) (Tab. 3).
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Valoarea medie a coeficientului de consangvinizare 
este foarte apropiată de zero (FIS = 0.005), ceea ce indică 
că încrucișările s-au realizat aleatoriu în populațiile 
analizate (Tab. 3).
Valoarea indicelui de diferențiere genetică (FST) dintre 
populațiile de molid analizate variază de la minim 0.011 
la maxim 0.024 (Tab. 4).

4. Discuții
Scopul studiului a fost realizarea analizei comparative 
a parametrilor genetici și a structurii genetice 
populaționale utilizând markeri moleculari, în două 
metapopulații de molid unde se regăsesc ideotipuri cu 
coroana îngustă și molidul comun, localizate în Carpații 
României.
Cel mai mare număr de variante alelice au fost observate 
la locusul WS0023 cu 27 variante alelice în cadrul celor 
două metapopulații. Rezultat similar cu un număr mare 
de alele detectate la locusul WS0023, au fost raportate 
în studiul populațiilor de molid din Serbia (Stojnić et al. 
2019) și Republica Cehă (Máchová et al. 2018). În cadrul 
populațiilor cu cele două ideotipuri de molid, cel mai 
mare număr de variante alelice la locusul WS0023 au 
fost detectate în populația de molid Păltiniș cu forma 
pendula și varietatea columnaris (P_P) (Tab. 2).
Valori maxime ale gradului de heterozigoție observată 
(HO) și așteptată (HE) au fost observate la locusul 
(WS00111.K13), iar studii recente au raportat rezultate 
similare (Stojnić et al. 2019 și Máchová et al. 2018).
Numărul de variante alelice detectate în cele două 
metapopulații este foarte apropiat, de 153 alele (Stâna de 
Vale) și de 151 alele (Păltiniș) (Tab. 3).
În metapopulația Stâna de Vale a fost identificat un 
număr mai mare de variante alelice la ideotipul cu 
coroana îngustă (132 alele) comparativ cu molidul 
comun (120 alele) (Tab. 3).
Un rezultat similar a fost raportat (Radu et al. 2014) în 
cadrul metapopulației Apuseni (APS), unde s-a detectat o 
bogăție alelică mai mare în cadrul ideotipului columnaris 
comparativ cu ideotipul pyramidalis.
Indicii gradului de heterozigoție observată (HO) și 
heterozigoție așteptată (HE) indică valori mai mari 
în metapopulația Păltiniș (HO = 0,713 și HE = 0,751), 
comparativ cu metapopulația Stâna de Vale (HO = 0,66 și 
HE = 0,715) (Tab. 3).
În populațiile analizate de molid au fost observate valori 
pozitive și foarte apropiate de zero ale coeficientului de 
consangvinizare (FIS), ceea ce indică o proporție mai 
mare de loci homozigoți (Tab. 3). Valori pozitive ale 
coeficientului de consangvinizare (FIS) au fost raportate 
și în studii realizate recent în Germania (Caré et al. 2018) 
și Serbia (Stojnić et al. 2019).
Valoarea medie a indicelui de diferențiere genetică 
(FST) dintre populațiile de molid este foarte redusă (FST 
= 0.01182, p = 0,001), iar una dintre explicații ar putea fi 
fluxul intens de gene la distanțe mari, specific speciilor 
anemofile (e.g. brad, molid, pin, etc.). Valoarea redusă a 

indicelui de diferențiere genetică (FST) dintre cele două 
metapopulații a fost confirmat și de analiza varianței 
moleculare (AMOVA), care indică un nivel foarte redus 
de variație interpopulațională de 1.15%.
Analiza multivariată a datelor, prin metoda PCoA, a 
evidențiat separarea genetică a populațiilor și formelor 
de coroană de molid. Proporția de varianță genetică 
explicată de primii doi factori este de 100%, respectiv 
primul factor (PC1) 73,48%, iar al doilea factor (PC2) 
26,52% (Fig. 3).

Fig. 3. Gruparea populațiilor analizate cu ajutorul Analizei 
Coordonatelor Principale (PCoA) pe baza datelor obținute cu 

multiplexul de markeri ADN nucleari (nSSRs)

Analiza Bayesiană, cu ajutorul modelului LOCPRIOR, a 
evidențiat două grupuri genetice (K = 2) în toate cele 
10 rulări independente, rezultatul obținut fiind similar 
analizei PCoA, dar ceea ce reprezintă un aspect interesant 
este separarea genetică în cadrul populației Păltiniș 
la valoarea K = 3, în cadrul a două rulări independente 
(Fig. 4). Astfel, analiza Bayesiană realizată cu ajutorul 
programului STRUCTURE a evidențiat un flux genetic mai 
mare în cadrul populației Stâna de Vale, comparativ cu 
populația Păltiniș, unde a fost observată o substructurare 
populațională între cele două forme de molid.
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Fig. 4. Gruparea populațiilor analizate folosind Analiza 
Bayesiană, modelul LOCPRIOR (SdV= Stâna de Vale, P= Păltiniș, P, 

C= Pendula, comun)

Analiza de detectare a locilor supuși selecției a evidențiat 
locusul EATC2G05, ca fiind un locus candidat foarte bun 
de a fi supus selecției (p = 0.0083) pe baza a 50.000 de 
simulări în urma cărora valorile observate ale indicelui 
de diferențiere genetică și a indicelui de heterozigoție 
observată au fost FST= 0,061 și HO= 0,89. Valoarea estimată 
a indicelui de diferențiere (FST) a relevat o valoare maximă 
de 0.051 la locusul EATC2G05, comparativ cu media de 
0.026 (Tab. 1). Pentru adnotarea funcțională a locusului 
EATC2G05, a fost identificată secvența nucleotidelor în 
format FASTA din baza de date (NCBI https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/), conform identității secvenței (AJ296728) 
(Scotti et al. 2002).
Analiza statistică de adnotare funcțională a secvenței 
(AJ296728) cu ajutorul programului BLASTX, disponibil 
online prin intermediul bazei de date unde se prezintă 
genomul molidului, CONGENIE (https://congenie.
org/blast), a evidențiat un grad mare de similaritate 
(76.7%) și probabilitate (E-value=2.0261-7) cu elementul 
transpozabil (MA_163458.g5035.t1).
Informații suplimentare privind elementul transpozabil 
(MA_163458.g5035.t1) au fost obținute cu programul 
TBLASTN, disponibil online prin intermediul bazei de 
date ConTEdb (Conifer Transposable Elements Database) (Yi 
et al. 2018), care a evidențiat un grad mare de similaritate 
(85%) și probabilitate (E-value=6.01-60) ca fiind din grupul 
LTR (Long Terminal Repeat) de elemente transpozabile. 
Elementele transpozabile din grupul LTR contribuie cel 
puțin 58% din mărimea totală a genomului molidului 
(Marturano et al. 2020).
Majoritatea elementelor tranpozabile, la plante, au 
în general o acțiune selectiv neutră, fiind epigenetic 
inactivate prin procesul de metilare a ADN-ului și 
modificarea histonelor. Pe de altă parte, elementele 
transpozabile constituie de departe o porțiune 
considerabilă a genomului și reprezintă o sursă de 
variabilitate care în anumite circumstanțe pot fi benefice 
pentru evoluția genomului gazdă (Marturano et al. 2020).
În continuarea cercetărilor se va încerca genotiparea 
unor seturi de gene implicate în diverse procese 
fiziologice de creștere și formare a coroanei la molid și 
de a dezvolta protocoale pentru multiplicarea in vitro 
a molidului pendula și înființarea unui plantaj de clone 
pentru conservarea ex situ a molidului pendula.

5. Concluzii
Numărul de variante alelice detectate în cele două 
metapopulații este foarte apropiat, dar analiza separată a 
populațiilor cu cele două ideotipuri a detectat un număr 
mai mare la ideotipul cu coroana îngustă (132 alele) din 
metapopulația Stâna de Vale.
Indicii gradului de heterozigoție observată (HO) și 
heterozigoție așteptată (HE) indică valori mai mari 
în metapopulația Păltiniș (HO = 0,713 și HE = 0,751), 
comparativ cu metapopulația Stâna de Vale (HO = 0,66 
și HE = 0,715), ceea ce arată că populația Păltiniș este 
caracterizată de o variație genetică superioară.
În cadrul metapopulațiilor și populațiile analizate 
se observă o abatere semnificativă a frecvenței 
genotipurilor heterozigote de la echilibrul Hardy-
Weinberg așteptat, care poate fi datorat unor factori 
precum consangvinizarea, selecția sau deriva genetică 
(White et al. 2007). Studiul a evidențiat un flux intens 
de gene pe distanțe mari, care a contribuit astfel la o 
diferențiere genetică foarte redusă între populații (FST 

= 0.01182), rezultat confirmat și de analiza varianței 
genetice moleculare (AMOVA).
Analiza multivariată a datelor și analiza Bayesiană 
au evidențiat două grupuri genetice (K = 2), dar cu o 
substructurare, în populația Păltiniș, între cele două 
forme de molid.
Studiul este important pentru sectorul forestier din 
România, deoarece contribuie la estimarea parametrilor 
genetici și la monitorizarea genetică a metapopulațiilor 
de molid unde se regăsesc ideotipuri cu coroana îngustă.
Analiza de detectare a locilor supuși selecției a evidențiat 
locusul EATC2G05, ca fiind un locus candidat foarte bun 
de a fi investigat în viitor, în cadrul cercetărilor genomice 
la ideotipurile de molid cu coroana îngustă și comun.
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Abstract
Analysis of the genetic structure of common and narrow-crowned Norway spruce in natural populations of 
the Romanian Carpathians
The selection of narrow crown spruce phenotypes is of great interest to the Romania forestry sector, facing an 
increased frequency of windfalls in pure Norway spruce stands. Molecular markers are reliable screening tool for 
highlighting populations specific genetic characteristics. In the present investigation we used 12 nSSR markers 
to analyze two spruce metapopulations (Stâna de Vale and Păltiniș), where the two forms of narrow-crowned 
spruce (Picea abies var. pendula) and common spruce (Picea abies var. pyramidalis) are present. We observed very 
close values for several alleles in both metapopulations, but the separate analysis of ideotypes detected a higher 
number of alleles in the narrow-crowned ideotype (Picea abies var. pendula) (132 alleles) in metapopulation Stâna 
de Vale. The results showed higher mean of observed heterozygosity (HO) and expected heterozygosity (HE) in the 
Păltiniș metapopulation (HO = 0.713 and HE = 0.751), compared to the Stâna de Vale metapopulation (HO = 0.66 
and HE = 0.715). The inbreeding coefficients were positive and not significantly different from zero in most cases. 
Genetic differentiation among populations was low (FST = 0.01182). The Bayesian clustering method highlighted a 
higher admixture in population Stâna de Vale, compared to Păltiniș where sub-clustering was observed between 
narrow and common spruce samples. The Arlequin outlier analyses conducted using a hierarchical model 
revealed the EATC2G05 locus, as a candidate locus (p = 0.0083). The BlastX analysis of EATC2G05 locus revealed 
high genetic similarity to the transposable element (MA_163458.g5035.t1) from the spruce genome.
Keywords: Forest genetic resources, in situ conservation, ideotype trees, Picea abies, trees breeding.
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1. Introducere
Crearea unor arborete de mare productivitate și cu 
un înalt grad de stabilitate implică utilizarea în cadrul 
lucrărilor de împădurire a materialelor de reproducere 
genetic ameliorate (Skrøppa 1994, White et al. 2007). 
Plantajele (cunoscute și sub denumirea de livezi 
semincere) de clone prezintă cel mai înalt nivel de 
ameliorare genetică (Zobel & McElwee 1964, Nanson 
1972, Sweet 1995, Funda & El-Kassaby 2012) și au două 
mari avantaje (printre altele) rezultate din inducerea 
fenomenelor de topofizis și ciclofizis: transmiterea 
fidelă a caracteristicilor arborelui donator de ramuri 
altoi (ortetul) și respectiv, provocarea maturității sexuale 
de la vârste fragede (2-8 ani), în condițiile în care, în 
masiv, fructificația stejarilor se produce la vârsta de 50 
ani (Stănescu 1977). În plus, acestea permit conservarea 
ex situ a genotipurilor valoroase existente în populațiile 
naturale (Șofletea 2005, Kajba et al. 2009).
În contextul schimbărilor climatice, arboretele cele 
mai afectate sunt cele din zona de silvostepă. În acest 
context, asigurarea adaptabilităţii şi plasticităţii speciilor 
forestiere din această regiune trebuie să constituie o 
prioritate națională. În acest sens, adaptarea continuă 
a pădurilor la schimbările climatice prin conservarea 
biodiversitității genetice a speciilor compatibile cu 
condițiile staționale, refacerea pădurilor destructurate 
ca urmare a efectelor climatice, selectarea și promovarea 
de biotipuri rezistente, adaptate la schimbările climatice 
și extinderea utilizării acestora, reprezintă obiective 
principale ale programelor de ameliorare (Enescu et al. 
1997, Apostol et al. 2015, 2016). Prezervarea diversității 
genetice în ecosistemele în care aceasta încă există, 
este o chestiune strategică, întrucât acestea reprezintă 
laboratoare naturale în care poate să survină evoluția 
(Sacchelli 2018).
Importanța creșterii capacității de adaptare a pădurilor 
destructurate la efectele schimbărilor climatice și 

păstrarea vegetației forestiere în zona de silvostepă 
a României, impune promovarea speciilor termofile 
și xerofite. Dintre acestea, stejarul pufos (Quercus 
pubescens) se remarcă între speciile cele mai indicate 
pentru contracararea deșertificării datorită rezilienței, 
adaptabilității și plasticității ridicate, evidențiată și 
prin capacitatea ridicată de a tolera uscăciunea prin 
restricționarea activității fiziologice în perioadele de 
secetă (Apostol et al. 2016, Budeanu et al. 2016).
Stejarul pufos are un areal natural restrâns în România 
(Șofletea & Curtu 2007). Cunoscută și sub denumirea 
populară de tufă râioasă, specia face parte din grupul 
stejarilor albi (subgenul Lepidobalanus), fiind un arbore 
cu înălțimi reduse, care la maturitate nu depășește 15 m. 
Prezent în mai toate regiunile țării, arealul de răspândire 
este preponderent concentrat în zona de silvostepă 
din sudul și sud-estul României (în Dobrogea, sudul 
Olteniei, Munteniei și Moldovei). Vegetează bine atât pe 
soluri calcaroase, dar și pe soluri nisipoase, uscate. Are 
temperament pronunțat de lumină. Exemplare izolate au 
fost identificate la altitudini de peste 900 m, acolo unde 
expoziția versanților este însorită (Podișul Mehedinți). 
În Transilvania și în zona dealurilor Buzăului vegetează 
sub forma de păduri rărite, la altitudini cuprinse între 
500 și 650 m (Clinovschi 2005, Șofletea & Curtu 2007). 
De asemenea, stejarul pufos a fost identificat în unele 
dintre cele mai valoroase păduri virgine (Borlea et al. 
2006). Această specie este una dintre cele mai indicate 
pentru silvostepa României (Bândiu et al. 1995, Stănescu 
et al. 1997). În prezent, stejarul pufos se regăsește în 21 
arborete surse de semințe, acestea ocupând o suprafață 
totală de 253,9 ha, din care specia vizată ocupă o 
suprafață efectivă de 104,9 ha (Pârnuță et al. 2012).
Schimbările climatice din ultimele decenii au afectat 
capacitățile cvercineelor de a se regenera natural (Curtu 
et al. 2016), fapt ce impune adoptarea unui management 
forestier care să valorifice la maximum câștigul genetic 
al speciei, cu efecte pozitive în creșterea stabilității 
ecosistemelor forestiere fragmentate și destructurate, 
a calității și producției de masă lemnoasă (Ledig 1993, 
Enescu et al. 1997).
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Necesitatea de a dispune de material seminologic 
cu însușiri genetice superioare, provenit din arbori 
adaptați la condițiile de mediu din silvostepă, conturează 
obiectivul general al cercetărilor, reprezentat de 
înființarea primului plantaj de clone de stejar pufos din 
România. În materialul de față se prezintă activitățile 
preliminare întreprinse pentru înființarea plantajului, 
începând cu selecția populațiilor valoroase, continuând 
cu identificarea arborilor plus (donatorii de altoaie, 
orteții, arbori cap de clonă), efectuarea tăierilor de 
stimulare a lăstăririi în coroanele acestora și încheind 
cu o primă acțiune de prelevare de ramuri altoi.

2. Metoda de cercetare
Identificarea de populații valoroase pentru recoltarea 
de material biologic (ramuri altoi) necesar înființării 
plantajului de stejar pufos s-a realizat în urma unei analize 
amănunțite a distribuției pădurilor de stejar pufos la 
nivel național, cu accent pe distribuția arboretelor surse 
de semințe (categoria Selecționat) și a celor două resurse 
genetice forestiere, Băneasa - Constanța și Babadag – 
Tulcea (Fig. 1) în care se conservă in situ specia analizată 
(Pârnuță et al. 2010, 2011, 2012).

Fig. 1. Localizarea populațiilor eșantionate și distribuția RGF și MB de stejar pufos

Astfel, a fost constatat faptul că pădurile de stejar pufos 
cele mai vulnerabile în condițiile actuale de mediu sunt 
cele din Dobrogea, motiv pentru care s-a considerat 
extrem de importantă conservarea ex situ a acestui 
genofond, adaptat condițiilor extreme de vegetație și a 
fost inițiată înființarea unui plantaj de stejar pufos cu 
proveniențe din această regiune, constituit în special 
pentru adaptabilitate. Luând în considerare perioada 
din ce în ce mai mare de fructificație la cvercinee, chiar 
și de 7-10 ani, acest plantaj ar putea reprezenta în viitor 
principala sursă de semințe din această regiune. Selecția 
populațiilor valoroase a ținut cont de următoarele 
aspecte: să fie, cu prioritate, arborete naturale, din 
sămânță, de productivitate superioară clasei medii de 
producție pentru stejarul pufos, superioare din punct de 
vedere calitativ și cu rezistență ridicată la adversități. Sub 
aspect organizatoric, pentru selecție s-au avut în vedere 
și criterii precum, vârsta (să fie ajunși la maturitate), 
compoziția specifică și suprafața arboretului.
Selecția arborilor plus donatori de ramuri altoi (orteți) 
a constat în identificarea și alegerea celor mai valoroși 
arbori pe baza caracterelor lor fenotipice: dimensiunile 

realizate, rectitudinea trunchiurilor, arhitectura 
coroanelor, lipsa vătămărilor provocate de factori biotici 
sau abiotici, lungimea și grosimea lujerilor anuali și, 
acolo unde s-a realizat, fenologia înfrunzirii. În aceeași 
măsură, la selecția individuală a donatorilor s-a pus 
accent și pe locul ocupat în cadrul arboretului, astfel 
încât aceștia să beneficieze de condiții optime pentru 
dezvoltarea coroanei.
În scopul obținerii unor lăstari viguroși, coroanele 
arborilor donatori au fost supuse unor tăieri de stimulare 
a lăstăririi. Aceste lucrări s-au efectuat cu un an înainte 
de recoltarea altoaielor, în perioada repausului vegetativ 

- luna februarie), iar gradul de intensitate a intervențiilor 
s-a stabilit în funcție de desimea coroanelor și grosimea 
ramurilor. S-au aplicat trei trepte de intervenție, slabă, 
moderată și forte. Tăierile se vor repeta la intervale de 
un an, până la obținerea de ramuri altoi viguroase.
Recoltarea ramurilor altoi s-a desfășurat înainte de 
pornirea în vegetație (a doua jumătate a lunii februarie, 
la un an după aplicarea tăierilor de stimulare), fiind 
condiționată de temperatura aerului din perioada 
premergătoare colectării (peste 0˚C cu cel puțin 48 de 
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ore înainte). Totodată, s-a urmărit ca ramurile altoi să 
satisfacă următoarele cerințe: să fie drepte, sănătoase, 
să aibă grosimea de cel puțin 0,7 cm în diametru, să 
prezinte muguri bine dezvoltați, cu un număr minim de 
4-5 muguri/ lujer altoi.

3. Rezultate obținute
3.1. Alegerea populațiilor și a arborilor din care 
se vor recolta altoaie
În urma analizelor preliminare asupra populațiilor 
naturale de stejar pufos incluse în categoria surselor de 
semințe (Pârnuță et al. 2011, 2012), a fost selecționată 
populația Babadag. În plus, au fost alese câteva clone și în 
cultura experimentală Bărăgan, aflată în administrarea 
INCDS “Marin Drăcea”.
Populația Babadag este administrată de către Ocolul 
Silvic Babadag, din cadrul Direcției Silvice Tulcea, fiind 
localizată în unitatea de producție V Lunca, unitatea 
amenajistică 9. Populația a fost constituită ca arboret 
sursă pentru producerea materialelor forestiere de 
reproducere, categoria Selecționat (Pârnuță et al. 2012, 
în figura 1 este arboretul selecționat de lângă RGF 
Babadag). Arboretul are o vârstă de 70 ani, compoziție 
10STP, consistența 0,8, clasa a III-a de producție, ocupă o 
suprafață de 20,8 ha (Amenajamentul O.S. Babadag 2015) 
și face pare din regiunea de proveniență I2, Podișul 
Dobrogei, în etajul pădurilor termofile de sejar pufos 
și stejar brumăriu (cod unic: STP-I28Ae-2, Pârnuță et al. 
2012).
Cultura experimentală Bărăgan face parte din Baza 
Experimentală Bărăgan, fiind localizată în unitatea de 
producție I Bărăgan, unitatea amenajistică 81. Cultura a 
fost constituită în anul 1955, având ca principal obiectiv 
studiul stațiunii și al vegetației forestiere. Populația de 
stejar pufos se regăsește pe o suprafață de 0,28 ha și are o 
vârstă de 65 de ani, compoziție 9STP1DT, consistență 0,7, 
clasa a II-a de producție (Amenajamentul B.E. Bărăgan 
2018). Cultura este amplasată în regiunea de proveniență 
H2, câmpiile Siretului și Bărăganului, tot în etajul 
pădurilor termofile de stejar pufos și stejar brumăriu 
(Pârnuță et al. 2010).
Cea mai importantă etapă în procesul de constituire 
a plantajelor de clone este alegerea arborilor plus 
donatori (arbori din care se recoltează ramuri altoi, 
denumiți orteți), fenotipic cei mai valoroși sub aspect 
dimensional, calitativ dar mai ales al rezistenței la 
factori biotici și abiotici dăunători, precum și la cei 
climatici extremi și ecologici limitativi. Acești arbori au 
fost identificați și materializați în teren respectându-se o 
distanță de minimum 30 m între aceștia (Fig. 2), pentru 
evitarea consangvinizării și pentru a surprinde cât mai 
multe biotipuri, fapt ce va asigura o diversitate genetică 
ridicată a semințelor produse în viitorul plantaj.
În populația Babadag au fost aleși 26 arbori ce prezintă 
un diametru mediu de 16 cm și o înălțime medie de 11 
m. Majoritatea arborilor selecționați prezintă coroane 
globuloase, sunt elagați pe 40% din înălțime, au trunchiul 
vertical, ± rectiliniu și cilindric.

Fig. 2. Arborii donatori de altoaie selecționați în populația 
Babadag

În cultura experimentală Bărăgan au fost identificați doar 
4 arbori, având un diametru mediu de 20 cm și o înălțime 
medie de 13 m. Arborii selectați prezintă coroane semi-
globuloase, sunt elagați pe 50% din înălțime, au trunchiul 
vertical, rectiliniu și cilindric.

3.2. Executarea tăierilor de stimulare a lăstăririi 
în coroanele orteților
În funcție de potențialul genetic individual, arborii 
selecționați pot “răspunde” diferit, în ceea ce privește 
generarea de altoaie (creșteri anuale). Pentru fiecare 
ortet, alegerea tipului de tăiere s-a făcută în funcție de 
desimea, conformația și poziția coroanelor, precum și de 
poziția arborelui în arboret. În cazul arborilor parcurși 
cu tăieri superficiale, intensitatea intervenției poate fi 
mărită în anul următor în scopul creșterii producției de 
ramuri altoi și mai ales a vigorii acestora. Tăierile se vor 
repeta după un an (în perioada de repaus vegetativ) până 
la obținerea rezultatelor scontate, respectiv lujeri-altoi 
suficient de viguroși astfel încât să respecte condițiile 
necesare pentru reușita multiplicării vegetative prin 
altoire (lungime, grosime, număr de muguri pe lujer, 
distanța internodală).
În populația Babadag, în funcție de aceste criterii s-au 
experimentat trei tipuri de intervenții (Budeanu et al. 
2016):
a) intervenții superficiale (Fig. 3), acolo unde creșterile 
anuale sunt suficient de viguroase, caracteristicile și 
dimensiunile acestora corespund cerințelor pentru 
reușita altoirii. Aceste tăieri au început cu îndepărtarea 
ramurilor lacome și a ramurilor rupte ori uscate, iar 
ulterior, intervențiile de stimulare au vizat tăierea unor 
ramuri cu diametrul mai mic de 2 cm, intervenția ducând 
la reducerea desimii coroanei cu maximum 10%. Acest 
tip de intervenție s-a aplicat la un număr de 8 arbori.
b) intervenții moderate (Fig. 4), care presupun lucrări 
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de tăiere a ramurilor interioare, ramurilor încovoiate, 
ramurilor întrepătrunse, ramurilor uscate, ramurilor 
crăpate ori rupte, a cioturilor, precum și a ramurilor 
arborilor vecini care împiedică pătrunderea luminii. 
Ramurile tăiate prezentau diametre la inserția pe trunchi 
cuprinse între 3 și 5 cm. Aceste intervenții au dus la 
reducerea coroanei într-o proporție cuprinsă între 10% 
și 25%. Acest tip de intervenție s-a aplicat la un număr 
de 13 arbori.
c) intervenții forte (Fig. 5), ce vizează indivizii cu viabilitate 
ridicată, capabili de a furniza altoaie viguroase, dar 
care din cauza fototropismului individual și a presiunii 
arborilor din jur nu furnizează creșteri corespunzătoare.

Fig. 3. Clona 7, înainte (sus) și după aplicarea tăierilor de 
intensitate slabă (jos)

Fig. 4. Clona 22, înainte (sus) și după aplicarea tăierilor de 
intensitate moderată (jos)

Intervențiile forte au presupus tăieri mai intense pentru 
degajarea și aerisirea coroanelor, astfel: eliminarea 
tuturor ramurilor crăpate ori rupte, îndepărtarea 
părților mai bătrâne, a ramurilor uscate, a cioturilor, 
suprimarea sau îndepărtarea din partea superioară 
a ramurilor cu stare lâncedă de vegetație, după caz, 
inclusiv îndepărtarea ramurilor din arborii vecini care 
influențează pătrunderea luminii în coronamentul 
arborelui selecționat. Au fost tăiate ramuri cu diametrul 
de 5-8 cm, fapt ce a condus la reducerea desimii coroanei 
într-o proporție cuprinsă între 26% și 40%. Acest tip de 
intervenție s-a aplicat la un număr de 5 arbori.
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Fig. 5. Clona 19, înainte (sus) și după aplicarea tăierilor de 
intensitate puternică (jos)

3.3. Prelevarea de ramuri altoi
Recoltarea ramurilor altoi s-a desfășurat înainte 
de pornirea în vegetație (în a doua jumătate a lunii 
februarie), acțiunea fiind condiționată de valoarea 
temperaturii aerului din perioada premergătoare 
colectării (să fie peste 0˚C, cel puțin în ultimele 48 de 
ore față de momentul recoltării). Totodată, s-a urmărit 
ca ramurile altoi să satisfacă următoarele cerințe: să fie 
drepte, sănătoase, să aibă grosimea de cel puțin 0,7 cm 
și să prezinte un număr minim de 4-5 muguri/ lujer, bine 
dezvoltați și cu distanța internodală cât mai mare.
Chiar dacă în cele două populații au fost identificate 
exemplare de stejar pufos fenotipic superioare, nu 
s-au recoltat altoaie de la toți arborii selectați din cauza 
creșterilor mici ale lujerilor anuali, care nu au coincis cu 
caracteristicile optime necesare pentru reușita lucrărilor 
de altoire.

Din populația Babadag s-au recoltat, în medie, 7-25 
altoaie/arbore, cu caracteristici optime (grosime, 
lungime, muguri/lujer, stare de sănătate foarte bună; 
Fig. 6), dintr-un număr total de 10 arbori, din cei 26 luați 
în studiu. Arborii din care nu s-a recoltat altoaie, marea 
majoritate parcurși anterior cu tăieri superficiale, nu au 
prezentat creșteri anuale, ori acestea nu au corespuns 
caracteristicilor optime stabilite și au rămas ca și 
potențiali donatori pentru viitor, fiind supuși unor noi 
intervenții de stimulare a lăstăririi în coroane, de această 
dată cu o intensitate moderată sau forte.

Fig. 6. Altoaie recoltate din populația Babadag, clona 7

În cultura Bărăgan, unde au fost selecționați 4 arbori plus, 
s-au recoltat în medie 10-20 altoaie/arbore, din 3 orteți. 
Comparativ cu materialul biologic recoltat de la Babadag, 
altoaiele recoltate de la BE Bărăgan prezintă dimensiuni 
mult mai mari (altoaie viguroase, cu peste 7 muguri/
lujer). Cei trei arbori care au produs altoaie viguroase 
nu au fost parcurși anterior cu tăieri de stimulare a 
creșterilor, urmând să fie parcurși cu intervenții de 
intensitate forte, în luna februarie, anul 2021.
Imediat după recoltare, altoaiele au fost tratate cu 
parafină pentru menținerea umidității și au fost 
etichetate, precizându-se specia, clona, proveniența și 
data prelevării. Altoaiele au fost transportate la Stațiunea 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea (din 
Râmnicu Vâlcea) pentru efectuarea lucrărilor de altoire. 
Anterior prelevării altoaielor s-au expediat către SCDP 
Vâlcea și puieții portaltoi, din aceeași specie, în scopul 
pregătirii acestora pentru etapa de altoire și aclimatizării 
ulterioare în câmp a plantelor altoite. Puieții portaltoi 
provin din regiunile H2 și I2, fiind achiziționați de la 
Ocolul Silvic Galați, respectiv Ocolul Silvic Tulcea.

4. Discuții
Spre deosebire de arboretele de stejar pufos din 
Oltenia, Muntenia, Moldova sau Transilvania, cele din 
Dobrogea prezintă un interes aparte (Haralamb 1967), 
aici regăsindu-se și singurele nuclee de conservare 
a resurselor genetice forestiere de stejar pufos din 
România (Pârnuță et al. 2011). Totodată, în regiunea 
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de proveniență I2 (Podișul Dobrogei) sunt localizate 
aproape jumătate din numărul total de unităţi sursă de 
materiale de bază din care se obţin materiale forestiere 
de reproducere din categoria Selecţionat, constituite 
pentru specia stejar pufos. Și diversitatea genetică 
este ridicată în aceste arborete. Astfel, Curtu (2016) a 
evaluat variația genetică a cvercineelor din România 
prin intermediul unui set de zece markeri moleculari 
de tipul SSRs, iar valorile parametrilor genetici la nivel 
populațional au arătat că populația Măcin (localizată în 
regiunea ecologică I2) se apropie de starea de echilibru 
genetic, având un ușor exces de heterozigoți (FST= 0.027). 
Este bine cunoscut faptul că, diversitatea genetică 
ridicată este esențială pentru stabilitatea pădurilor 
(Namkoong et al. 2002, Porth & El-Kassaby 2014).
Genotipurile obținute în plantaje, denumite varietăți 
sintetice (Nanson 2004), rezultă prin fecundarea unor 
genotipuri valoroase, selecționate în populații diferite, 
favorizând obținerea unui câștig genetic ridicat (Enescu 
2001, Ramesh & Gunaga 2012). Nivelul diversității 
genetice, la fel de important ca și câștigul genetic, 
depinde de numărul de clone utilizate (Șofletea 2005, 
Budeanu et al. 2014). In acest context, literatura de 
specialitate (Buiteveld et al. 2001, Kajba et al. 2007, White 
et al. 2007) recomandă ca într-un plantaj de cvercinee 
să fie între 20 și 60 de clone, dispuse la o schemă rară, 
de la 7 x 7 m, până la 10 x 8 m. Utilizarea materialelor 
forestiere de reproducere provenite din diferite regiuni 
de proveniență trebuie evitată, mai ales în contextul 
schimbărilor climatice (Popescu et al. 2015), populațiile 
prezentând capacități diferite de adaptare, manifestate 
prin reducerea capacității de bioacumulare (Nagamitsu 
& Shuri 2021), dar și a rezistenței la factorii biotici și 
abiotici vătămători (Savolainen et al. 2007, Saenz-Romero 
et al. 2019). În cercetările noastre au fost selecționate 
30 de clone întrucât arborii plus de stejar pufos care 
să prezinte însușiri fenotipice remarcabile sunt foarte 
puțini. Cu toate acestea, condiția de minimum 20 
clone este îndeplinită. Totuși, activitățile prezentate 
în materialul de față vor continua și în anii următori 
întrucât, atât numărul de clone din care s-au recoltat 
altoaie (13) cât și numărul de altoaie per clonă (7-25) 
sunt insuficiente. Marea majoritate a clonelor provin din 
regiunea I2, acolo unde se va instala și plantajul, doar 
4 clone fiind originare dintr-o regiune învecinată (H2), 
astfel că nu se întrevăd probleme de adaptare. Și puieții 
portaltoi provin tot din regiunea I2.
Condiția esențială pentru obținerea de ramuri altoi 
viguroase este aceea de a se efectua tăieri de stimulare a 
lăstăririi în coroanele arborilor plus aleși drept donatori 
de altoaie (arbori cap de clonă sau orteți), intervenții 
ce trebuie executate cu un an înainte de recoltarea 
lujerilor altoi, în repausul vegetativ (Budeanu et al. 2016). 
Arborii aleși în studiul de față au fost parcurși cu tăieri 
de intensități diferite, pentru a putea analiza influența 
nivelului de intensitate al tăierilor asupra producției de 
altoaie viabile. Așa cum s-a constatat anterior pentru 
stejar pedunculat și stejar brumăriu (Enescu 1982, 
Budeanu et al. 2016) și în prezentele cercetări, la stejar 

pufos, s-a obținut o corelație foarte puternică între 
intensitatea intervențiilor de stimulare a lăstăririi în 
coroane și numărul de ramuri altoi recoltate. Totuși, 
spre deosebire de celelalte două specii de stejari, stejarul 
pufos a prezentat cea mai slabă reacție. Vârsta ar putea 
reprezenta un factor limitativ întrucât la stejarul brumăriu 
(Budeanu et al. 2016) marea majoritate a altoaielor viabile 
au fost prelevate din plantajul Cobadin, acolo unde 
rameții aveau, la momentul recoltării ramurilor altoi, o 
vârstă de doar 28 ani. O altă condiție esențială pentru 
reușita multiplicării vegetative prin altoire, îndeplinită și 
de noi, este legată de recoltarea lujerilor altoi în perioade 
cu temperaturi pozitive, cel puțin în ultimele 48 ore față 
de momentul recoltării (Achim 2007).

5. Concluzii
În scopul instalării unui plantaj de stejar pufos, în zona 
de silvostepă din Bărăgan și Dobrogea au fost aleși 30 
de arbori plus, ce vor furniza ramuri altoi. Aceştia sunt 
viguroşi, au dimensiuni superioare mediei populaţiilor 
din care provin, prezintă trunchiuri verticale, rectilinii, 
cilindrice și coroane bine dezvoltate, globuloase.
Pentru obţinerea de lujeri altoi viguroși, orteții au fost 
parcurși cu tăieri de stimulare a lăstăririi în coroane 
(trei trepte de intensitate: slabă, moderată, forte), lucrări 
efectuate cu un an înainte de recoltarea altoaielor. 
Producția de altoaie viabile a fost strâns corelată cu 
creșterea intensității tăierilor de stimulare.
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Abstract
Premises for the establishment of a pubescent oak seed orchard
The importance of increasing the adaptability of deconstructed forests to climate change scenarios and 
preserving forest vegetation in the forest steppe zone of Romania requires the promotion of thermophilic and 
xerophytic species. Of these, pubescent oak (Quercus pubescens) is one of the most suitable species for combating 
desertification. The necessity to have seeds with superior genetic characteristics, derived from trees adapted 
to the environmental conditions of the Romanian forest steppe, outlines the general objective of research 
represented by establishing the first clonal seed orchard for pubescent oak in Romania. The present paper 
describes the preliminary activities undertaken for the establishment of the seed orchard, starting with the 
selection of valuable populations, continuing with the identification of plus trees donors of grafted branches, the 
cuttings actions necessary to stimulate shoots in their crowns and ending with the first action of graft branches 
sampling. In the forest-steppe area of Bărăgan and Dobrogea (region of south-eastern Romania), 30 plus trees 
were selected, which will provide grafted branches. They are vigorous, have higher than average growth traits 
(Dbh, trees’ height), vertical stems, straight, cylindrical, and well developed globular crowns. In order to obtain 
vigorous grafts, the plus trees were covered with cuttings to stimulate sprouting in the crowns (three stages 
of intensity: weak, moderate, strong), works carried out one year before the sampling of the graft branches. 
The production of viable grafts has been closely correlated with the increasing intensity of stimulation cuttings. 
The sampling of graft branches complied with the condition of being carried out in a period with positive air 
temperatures, at least 48 hours before the collecting time.
Keywords: ex situ conservation, forest genetic resources, grafting, seed sources, trees breeding.
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Stabilitatea arborilor de molid pe picior 
afectați de putregai de trunchi

Radu VLAD1, Alexandra ȘTEFAN1,2, Cristian Gheorghe SIDOR1, Gheorghe PEI2

1. SCDEP Câmpulung Moldovenesc, INCDS “Marin Drăcea”
2 Școala Doctorală Interdisciplinară, Univ. Transilvania din 
Brașov

1. Introducere
Știința analizei stabilității arborilor folosește atât 
principii biologice, cât și principii de inginerie, în 
încercarea de a evalua stabilitatea structurală a arborilor 
și face predicții rezonabile ale potențialului efect negativ 
al vântului și zăpezii (rupturi, doborâturi). Într-o astfel de 
analiză, evaluatorii sunt deseori confruntați cu defecte 
ascunse în interiorul trunchiurilor arborilor (Wang et al. 
2009, 2013).
În ultimii ani, au fost dezvoltate tehnici tomografice 
pentru inginerie, iar aplicațiile au fost adaptate arborilor 
în picioare. Investigațiile asupra arborilor au vizat 
detectarea putregaiul intern din trunchiul arborilor. 
Nicolotti et al. (2003) au aplicat, cu diferite grade de 
succes, trei tipuri diferite de tomografie (electrică, cu 
ultrasunete și georadar) a arborilor urbani. Dintre cele 
trei tehnologii, tomografia cu ultrasunete s-a dovedit 
a fi cel mai eficient instrument pentru detectarea 
putregaiului intern, localizând poziția anomaliilor și 
estimând dimensiunile și formele acestora. Gilbert & 
Smiley (2004) au evaluat un instrument de tomografie 
acustică pentru capacitatea sa de a cuantifica degradarea 
lemnului în stejarul alb (Quercus alba).
S-au obținut, de asemenea, rezultate bune în utilizarea 
tehnicii tomografiei de tip acustic pentru detectarea 
defectelor structurale interne (Wang et al. 2007a, 2007b).
Până în prezent, investigațiile în laborator și aplicarea 
pe teren a tomografiei acustice au fost, în mare parte, 
axate pe arbori urbani, obiectivul principal fiind acela 
de a determina stabilitatea acestora la riscul de rupere. 
Potențialul acestei tehnologii pentru evaluarea calității 
arborilor de lemn tare, de înaltă valoare, din pădurile de 
producție nu a fost complet investigat (Wang et al. 2005).
Detectarea descompunerii lemnului cu această metodă 
este posibilă datorită sensibilității undelor de stres la 
prezența degradării lemnului. Viteza undelor de stres 
este legată direct de proprietățile fizice și mecanice ale 
acestuia. În termeni generali, undele de stres au o viteză 

mai mică în lemnul degradat decât în lemnul sănătos. De 
asemenea, viteza din jurul golurilor crește, ca și timpul 
de transmisie între două puncte de testare. Primul 
echipament utilizat pentru detectarea putregaiului a 
fost un sistem cu două sonde, care a măsurat timpul de 
transmitere a undelor pe o singură cale. Capacitatea unei 
singure căi pentru detectarea putregaiului în interiorul 
arborilor s-a dovedit a fi limitată, deoarece viteza undelor 
de stres pe tulpina arborelui variază substanțial chiar și 
pentru arbori sănătoși (Yamamoto et al. 1998, Lin et al. 
2000, Wang et al. 2008).
În această lucrare au fost abordate aspecte specifice de 
cercetare referitoare la:
i. viteza sunetului prin lemnul cu putregai de trunchi la 

arborii de molid pe picior, folosind tomograful sonor;
ii. textura arboretelor de molid afectate de putregai;
iii. stabilitatea arborilor pe picior afectați de putregai de 

trunchi.

2. Material și metoda de cercetare
2.1. Material de cercetare
Cercetările s-au desfășurat în trei suprafețe 
experimentale permanente reprezentative din punct de 
vedere al prezenței arborilor cu putregai, diferențiate 
funcție de frecvența arborilor cu putregai de trunchi. 
Arboretele studiate au vârsta cuprinsă între 61 și 80 ani. 
În ceea ce privește panta terenului, aceasta este cuprinsă 
între 10° și 25°. Arboretele cercetate sunt încadrate în 
tipul de stațiune „Montan de molidişuri Ps, brun acid 
şi andosol edafic mare şi mijlociu cu Oxalis-Dentaria, 
+/- acidofil” (2333), iar tipul natural fundamental de 
pădure este „Molidiș normal cu Oxalis acetosella” (1111). 
Arboretele sunt de productivitate superioară (clasa a 2-a 
de producție). Pentru evidențierea stabilității arborilor 
de molid pe picior afectați de putregai de trunchi au fost 
investigați un număr de 84 arbori.

2.2. Metoda de cercetare
Investigațiile acustice au fost executate cu ajutorul 
tomografului cu impulsuri sonore ARBOTOM, folosit 
frecvent la determinarea calității lemnului și la 
inspectarea rezistenței arborilor la rupere. Acesta 
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are la bază principiul potrivit căruia undele de stres 
acustice trec prin lemnul sănătos mai repede decât prin 
lemnul afectat de putregai. Senzorii montați în jurul 
arborelui înregistrează timpul necesar unui impuls de a 
trece de la un senzor la altul. Datele colectate se trimit 
instantaneu la un computer, care transpune datele într-o 
hartă a secțiunii transversale a arborelui și calculează 
procentual cu cât se diminuează stabilitatea arboretului, 
luând în considerare momentul de rupere.
Viteza sunetului prin lemnul cu putregai de trunchi, la 
arborii de molid pe picior, a fost stabilită ținând cont de 
recomandările din literatura de specialitate (Wunder et 
al. 2013, Rinn 2014), potrivit cărora numărul de senzori 
trebuie să fie suficient de mare pentru a surprinde 
complexitatea secțiunii analizate. Astfel, au fost utilizați 
câte 6 senzori pentru fiecare arbore.
Textura arboretelor de molid afectate de putregai, 
în raport cu diminuarea procentuală a stabilității 
individuale a arborilor, a avut în vedere faptul că o analiză 
exhaustivă a modului de organizare și de structurare a 
arboretelor de molid afectate de putregai de rădăcină 
și de trunchi, implică exprimarea distribuției spațiale 
în raport cu procentul de diminuare a stabilității 
individuale a arborilor.
Metodele clasice combină analiza de regresie polinomială 
de ordin scăzut cu proiectările factoriale fracționale. 

„Kriging”-ul este o metodă de interpolare a datelor, 
sinonimă cu termenul generic de „prognoză optimă”, 
a cărei caracteristică este faptul că poate să genereze 
anumite valori pe baza datelor observate, cunoscute, 
pentru care se cunoaște locația. Aceasta asigură o 

interpolare „exactă”, adică valorile de ieșire previzionate 
la intrările deja observate sunt egale cu valorile de ieșire 
simulate prin intermediul hărților tematice interpolate, 
prin metoda geostatistică Kriging. O astfel de interpolare 
este atractivă în simularea deterministă și este adesea 
aplicată în inginerie asistată de computer (van Beers & 
Kleijnen 2004).
Analizele statistice au urmărit evaluarea stabilității 
arborilor pe picior afectați de putregai de trunchi, 
prin cuantificarea relației dintre proporția ocupata de 
putregai din secțiunea transversala (%) și procentul cu 
care se diminuează stabilitatea arborilor.

3. Rezultate și discuții
3.1. Viteza sunetului prin lemnul cu putregai de 
trunchi la arborii de molid pe picior
Pentru arborii de molid analizați, diametrul la 
înălțimea de 1,30 m variază între 20,1 și 43,0 cm. Pe 
baza tomogramelor (Fig. 1), au fost obținute viteze ale 
sunetului (minimă și maximă) prin lemnul cu putregai 
de trunchi (Tab. 1). Sunt evidențiate rezultatele de la 
10 arbori, stratificați în funcție de proporția ocupată 
de putregai din secțiunea transversală. Aceasta variază 
între 31% și 90%.
În ceea ce privește viteza de propagare a sunetului, s-a 
constatat că aceasta are valori cuprinse între 269 m·s-1 
(arborele nr. 25, din u.a. 135A, la o secțiune situată la 50 
cm deasupra solului, senzorii 2-5) și 826 m·s-1 (arborele 
nr. 161, din u.a. 100A, secțiune situată la 100 cm deasupra 
solului, senzorii 1-5).

Fig. 1. Construcția tomogramei pe baza vitezei de propagare a sunetului între senzori la arborii de molid pe picior cu putregai de trunchi

Prezența putregaiului interior poate afecta foarte mult 
timpul de transmitere a undelor acustice în lemn. Acesta 
este mult mai mare pentru lemnul afectat de putregai 
decât cel pentru cel sănătos. De exemplu, timpul de 
transmitere pentru arborele de duglas sănătos este 
de aproximativ 800 µs·m-1, în timp ce pentru lemnul 
puternic degradat acesta prezintă valori foarte mari 

3.200 µs·m-1 (Wang et al. 2004). Un studiu realizat de 
Pellerin et al. (1985) a demonstrat că o creștere cu 30% 
a vitezei undelor acustice implică o pierdere de 50% a 
proprietăților mecanice ale lemnului. O creștere de 50% 
indică un lemn puternic degradat.
Viteza de propagare transversală a sunetului în trunchi 
este afectat și de specia de arbori. Mattheck & Bethge 
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(1993) au măsurat viteza sunetului pentru diferite specii 
de arbori sănătoși folosind o unitate de sincronizare a 
undelor acustice disponibilă. Pentru molid acestea sunt 
cuprinse între 931 și 1085 m·s-1.
În general, sunetul trece mai repede prin lemnul 
speciilor de foioase decât al celor de rășinoase. Pentru 

a ține cont de diferența de specie, Divos & Szalai (2002) 
au oferit câteva viteze de referință pentru diferite specii, 
pentru evaluarea arborilor. Această viteza de referință 
poate fi utilizată pentru a evalua viteza de undă măsurată 
și starea internă a arborelui inspectat. Pentru lemnul de 
molid viteza de referință este de 1410 m·s-1.

Tab. 1. Propagarea sunetului prin lemnul cu putregai de trunchi la arbori de molid pe picior

Arbore nr. / 
u.a.

% putregai
din secțiunea 
transversală

Înălțimea 
secțiunii 

(cm)
Diametrul 

(cm) Nr. senzori

Caracteristici Caracteristici

Viteza 
minimă
(m·s-1)

Distanța 
dintre 

senzori 
(cm)

Direcția
Viteza 

maximă
(ms-1)

Distanța 
dintre 

senzori 
(cm)

Direcția

171/100A 31 100 25,8 6 450 33 2-5 687 23 1-5

129/100A 35 100 33,1 6 540 33 6-3 764 31 1-3

149/100A 50 100 29,3 6 490 29 1-4 692 16 2-3

20/135A 60 80 39,5 6 471 33 4-2 687 19 6-5

69/100A 70 130 30,9 6 398 31 3-6 805 14 4-5

41/135A 75 100 41,4 6 429 41 3-6 649 24 2-3

161/100A 80 100 28,6 6 552 24 4-2 826 26 1-5

61/135A 85 100 32,4 6 304 32 5-2 615 29 1-5

37/135A 85 90 24,8 6 298 25 5-2 600 14 4-3

25/135A 90 50 54,1 6 269 47 2-5 602 52 5-1

Se constată (Fig. 1, Tab. 1) că, viteza de propagare a 
sunetului este influențată de mărimea putregaiului de 
trunchi.
Astfel, se remarcă faptul că maximul numărului de 
cazuri în care viteza sunetului este cuprinsă între 500-
600 m·s-1 se înregistrează până la o valoare de 80% a 
procentului de putregai din secțiunea transversală. 
Odată cu creșterea acestuia se observă faptul că maximul 
de cazuri înregistrate trece la categoria 500-600 m·s-1. De 
asemenea, ecartul vitezei sunetului suferă modificări, în 
sensul că odată cu creșterea procentului de putregai din 
secțiunea transversală, crește și numărul de cazuri (200-
300 m·s-1) (Tab. 2).

3.2. Stabilitatea arborilor pe picior afectați de 
putregai de trunchi
3.2.1. Textura arboretelor de molid afectate de putregai 
în raport cu diminuarea procentuală a stabilității 
individuale a arborilor
Modul de distribuție a arborilor în spațiu în raport 
cu procentul de diminuare a stabilității individuale 
al acestora permite identificarea concentratorilor de 
stabilitate (arborii fără putregai de rădăcină sau de 
trunchi) și a zonelor de risc din cuprinsul arboretelor 
(arbori care prezintă putregai de rădăcină sau de trunchi).
Se prezintă trei exemple în acest sens: arboretele 
100A, 135A și 43A, diferențiate în funcție de frecvența 
arborilor cu putregai de trunchi. Putregaiul se datorează 
vătămărilor produse de cervide.
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Fig. 2. Textura arboretului din suprafața de probă 100A (A), 135A 
(B), 43A (C) în raport cu diminuarea procentuală a stabilității 

arborilor
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Fig. 3. Profilul 3D al arboretului din suprafața de probă 100A 
(A), 135A (B), 43A (C), în raport cu diminuarea procentuală a 

stabilității arborilor

Tab. 2. Repartizarea categoriilor de viteze ale sunetului la lemnul de molid pe picior cu putregai de trunchi

Arbore nr. / u.a. %
P/St

Hs
(cm)

D
(cm)

Intervalul de variație a vitezei sunetului (m·s-1)

200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

171/100A 31 100 25,8 6 20 17 57 7 23

129/100A 35 100 33,1 5 17 9 30 13 43 3 10

149/100A 50 100 29,3 5 17 14 47 11 36

20/135A 60 80 39,5 6 20 12 40 9 30 3 10

69/100A 70 130 30,9 1 3 3 10 11 37 12 40 2 7 1 3

41/135A 75 100 41,4 1 3 17 57 9 30 3 10

161/100A 80 100 28,6 1 3 9 30 13 43 5 17 2 7

61/135A 85 100 32,4 3 10 16 53 8 27 2 7 1 3

37/135A 85 90 24,8 8 27 10 33 9 30 3 10

25/135A 90 50 54,1 3 10 8 27 8 27 8 27 2 6 1 3

%P/St: ponderea putregaiului din secțiunea transversală; Hs: înălțimea secțiunii; D: diametru

În suprafața de probă din u.a. 100A, valoarea medie 
ponderată a stabilității este de 21%, la o valoare medie 
de 85% a frecvenței vătămărilor produse de cervide 
(arbori cu putregai de trunchi). Se constată existența 
unei benzi, cu orientarea amonte aval, în care se găsesc 
numai arbori sănătoși, procentul cu care se diminuează 
stabilitatea arborilor fiind 0. În cea mai mare parte a 
suprafeței de probă, procentul cu care se diminuează 
stabilitatea arborilor este cuprins între 12% și 33%. În 

partea de NV și de E a suprafeței de probă se constată 
o reducere drastică a stabilității individuale, semnalând 
existența unor centre de risc la producerea rupturilor de 
vânt (Fig. 2A și 3A).
În suprafața de probă din u.a. 135A, valoarea medie 
ponderată a stabilității este de 16%, la o valoare 
medie de 64% a frecvenței vătămărilor produse de 
cervide (arbori cu putregai de trunchi). Se constată 

 % 

 m 
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neuniformitatea repartiției spațiale a procentului cu 
care se diminuează stabilitatea arborilor la acțiunea 
vântului. În cea mai mare parte a suprafeței de probă, 
procentul cu care se diminuează stabilitatea arborilor 
este cuprins între 15% și 35%. În partea de E, S și 
de NE a suprafeței de probă se costată diminuarea 
semnificativă a stabilității individuale, identificându-
se câteva centre de risc la producerea rupturilor 
cauzate de vânt (stabilitatea se reduce cu mai mult de 
30 %) (Fig. 2B și Fig. 3B).
În ceea ce privește suprafața de probă din u.a. 43A, 
valoarea medie ponderată a stabilității este de 7%, la o 
valoare medie de 25% a frecvenței arborilor cu putregai 
de trunchi (datorat vătămărilor produse de cervide) și a 
arborilor cu putregai de rădăcină. Procentul cu care se 
diminuează stabilitatea arborilor în suprafața de probă 
este cuprins între 15% și 29%. Se constată reducerea 
drastică a stabilității individuale, în trei puncte de risc 
la producerea rupturilor de vânt din cadrul acestei 
suprafețe de probă (Fig. 2C și Fig. 3C).
În concluzie, se observă o relație directă între frecvența 
vătămărilor produse de cervide (arbori cu putregai 
de trunchi) și diminuarea stabilității de grup în cadrul 
arboretelor de molid, prin prezența redusă sau absența 
centrelor de stabilitate maximă, exprimate prin prezența 
numai a arborilor sănătoși.
3.2.2. Evaluarea stabilității arborilor pe picior afectați 
de putregai de trunchi
Stabilitatea arborilor și mai ales rezistența lor nu sunt 
afectate numai de forma geometrică, dar și de integritatea 
lemnului. Putregaiul reduce aria sănătoasă a secțiunii 
transversale a trunchiului și, prin urmare, diminuează 
momentul de rezistență. În cazul în care putregaiul 
ajunge la 50% din rază, presiunea la încovoiere rezultată 
este puternic afectată. La mărimea de 30% a putregaiului, 
rezistența fibrelor se va reduce cu aproape o treime.
Graficul Mechanic ARBOTOM® se bazează pe acest 
concept. Acesta permite evaluarea și prezentarea 
vizuală a momentului rezistenței relative pentru arbori 
cu orice geometrie în secțiune transversală. Se iau în 
considerare prezența putregaiului, gradul de tensionare 
a lemnului și rezistența acestui a la compresiune (Li et 
al. 2013) (Fig. 4).
Software-ul ARBOTOM prezintă grafic momentul de 
rezistență în raport cu roza vântului. Soft-ul semnalează 
direcția în care momentul de rezistență atinge minimul. 
Aplicația permite calculul următoarelor elemente de 
stabilitate: (i) momentul geometric fără contribuția 
putregaiului; (ii) momentul geometric ponderat, care 
ia în considerare a putregaiul și a alte daune interne; 
(iii) momentul rezidual de rezistență, calculat pentru 
rezistența rămasă la îndoire. O reducere a valorilor 
pentru linia de 50% înseamnă că arborele a pierdut 50% 
din capacitatea sa de a rezista la vânt.
Rezistența arborilor de molid cu putregai la vânt 
indicată de ARBOTOM scade pe măsură ce crește 
procentul ocupat de putregai în secțiunea transversală 
a arborilor.

Fig. 4. Evaluarea și prezentarea vizuală a momentului rezistenței 
relative pentru arbori cu putregai de trunchi în secțiune 

transversală

Aceasta se face conform cu o ecuație de regresie 
polinomială de tipul:

y = ax2 + bx + cx
unde,
y reprezintă proporția cu care se diminuează rezistența 
la vânt indicată de ARBOTOM,
x – proporția ocupată de putregai din secțiunea 
transversală.
Din măsurătorile autorului a rezultat o corelație puternică 
și foarte semnificativă între mărimea putregaiului și rata 
de reducere a stabilității arborilor (r = 0,904***, Fig. 5).
Acest tip de relație este important pentru că se poate 
determina atât la nivel de arbore, cât și de arboret (pe 
spații mari forestiere) – adică se poate aprecia stabilitatea 
individuală, dar și de grup. În al doilea rând, metoda 
permite estimarea cantității de lemn ce poate fi afectată 
de doborâturi produse de vânt și zăpadă, în completarea 
modelelor existente, considerând ca factor favorizant și 
putregaiul (de trunchi și de rădăcină).
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y = 0,0055x2 - 0,3876x + 22,536
R² = 0,8166

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80 100

%
 d

im
in

nu
ar

e s
ta

bi
lit

at
e

Proportia ocupata de putregai din sectiunea transversala (%)

Fig. 5. Relația dintre proporția ocupată de putregai din secțiunea 
transversală (%) și procentul cu care se diminuează stabilitatea 

arborilor

4. Concluzii
În suprafețele analizate viteza de propagare a sunetului 
în trunchiul arborilor cu putregai are valori cuprinse 
între 269 m·s-1 și 826 m·s-1.
Majoritatea arborilor analizați nu au o calitate bună a 
lemnului, care este afectat de putrezirea trunchiului 
de pe urma rănilor cauzate de cervide. Mărimea vitezei 
lemnului denotă gravitatea degradării lemnului.
În arborete de molid afectate de putregai de trunchi, 
variogramele specifice stabilității individuale, indică o 
corelație directă între frecvența vătămărilor produse de 
cervide (arbori cu putregai de trunchi) și diminuarea 
stabilității de grup, prin prezența redusă sau absența 
centrelor de stabilitate maximă, care sunt caracteristice 
arborilor sănătoși.
Rezistența arborilor de molid cu putregai la vânt, indicată 
de aparatul ARBOTOM, scade pe măsură ce crește 
procentul ocupat de putregai în secțiunea transversală a 
arborilor. Aceasta se face conform unei ecuații de regresie 
polinomială de tipul y = ax2 + bx + cx (unde, y reprezintă 
proporția cu care se diminuează rezistența la vânt indicată 
de ARBOTOM, iar x, proporția ocupată de putregai din 
secțiunea transversală a trunchiului). Corelația este 
puternică și foarte semnificativă. Relația prezentată va 
putea fi folosită la estimarea cantității de lemn ce poate 
fi afectată de doborâturi produse de vânt + zăpadă, în 
completarea modelelor existente, considerând ca factor 
favorizant și putregaiul (de trunchi și de rădăcină).
Pe baza rezultatelor obținute, se poate afirma faptul că 
tehnicile nedistructive, precum cele bazate pe conceptul 

„tree tomography” (scanere acustice), pot fi utilizate 
cu succes la identificarea defectelor din interiorul 
trunchiului arborilor, cu observația că rezultatele sunt 
relevante numai pentru secțiunea explorată.

Finanțare - Mulțumiri
Cercetările s-au efectuat în cadrul proiectului PN 19 
07 04 02 (Program Nucleu) și proiectul POC_40_380, 
CRESFORLIFE, contract subsidiar nr. 3.

Bibliografie
Divos F, Szalai L, 2002. Tree evaluation by acoustic tomography. In: 

Proceedings of the 13th International Symposium on Nondestructive 
Testing of Wood, 251-256.

Gilbert EA, Smiley ET, 2004. PiCUS Sonic Tomography for the 
quantification of decay in white oak (Quercus Alba) and hickory 
(Carya spp.). J Arboric 30(5), 277-280.

Li Y, Liu Z, Dong X, Fu Y, Liu Y, 2013. Comparison of decay resistance 
of wood and wood–polymer composite prepared by in-situ 
polymerization of monomers. Int Biodeterior Biodegrad, 84, 251-256.

Lin CJ, Chiu CM, Wang SY, 2000. Application of ultrasound in detecting 
wood decay in squirrel-damaged standing trees of Luanta Chin fir. 
Taiwan Forest Science, 15(2), 267–279.

Mattheck CG, Bethge KA, 1993. Detection of decay in trees with the 
Metriguard Stress Wave Timer. Journal of Abroriculture, 19(6), 374-378.

Nicolotti G, Socco LV, Martinis R, Godio A, Sambuelli L, 2003. 
Application and comparison of three tomographic techniques for 
detection of decay in trees. Journal of Abroriculture, 29, 66-78.

Pellerin RF, DeGroot RC, Esenthek GR, 1985. Nondestructive stress 
wave measurements of decay and termite attack in experimental 
wood units. In Proc., Fifth NDT of Wood Symp., Pullman W, 319-352.

Rinn F, 2014. Central Basics of Sonic Tree Tomography. Journal of the 
Society of Commercial Arborists (SCA-Today), 19 (4), 8-10.

van Beers W, Kleijnen JPC, 2004. Kriging Interpolation in Simulation: 
A Survey. In: Ingalls RG, Rossetti MD, Smith JS, Peters BA (Eds.), 
Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference, Washington 
D.C., USA, December 5-8, 113-121.

Wang X, Divos F, Pilon C, Brashaw BK, Ross RJ, Pellerin RF, 2004. 
Assessment of decay in standing timber using stress wave timing 
nondestructive evaluation tools– A guide for use and interpretation. 
Gen. Tech. Rep. FPL GTR–147. Madison, WI: U.S. Department of 
Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory.

Wang X, Wiedenbeck J, Ross RJ, Forsman JW, Erickson JR, Pilon C, 
Brashaw BK, 2005. Nondestructive evaluation of incipient decay 
in hardwood logs. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–162. Madison, WI: 
U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products 
Laboratory.

Wang X, Wiedenbeck J, Ross RJ, Forsman JW, Erickson JR, Pilon 
C, Brashaw BK, Allison RB, Wang L, Ross RJ, 2007 a. Acoustic 
tomography for decay detection in red oak trees. Research Paper 
FPL- RP-642. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 
Madison, WI.

Wang X, Wiedenbeck J, Ross RJ, Forsman JW, Erickson JR, Pilon C, 
Brashaw BK, Allison RB, Wang L, Ross RJ, 2007 b. Decay detection 
in red oak trees using a combination of visual inspection, acoustic 
testing, and resistance microdrilling. J Arboric Urban For 34(1), 1-4.

Wang X, Allison RB, 2008. Decay detection in red oak trees using a 
combination of visual inspection, acoustic testing, and resistance 
microdrilling. Arboriculture & Urban Forestry. 34(1), 1–4.

Wang X, Wiedenbeck J, Liang S, 2009. Acoustic tomography for decay 
detection in black cherry trees. Wood and Fiber Science 41(2), 127-137.

Wang X, 2013. Acoustic measurements on trees and logs: a review and 
analysis. Wood Science and Technology, 47(5), 965-975.

Wunder J, Manusch C, Queloz V, Brang P, Ringwald V, Bugmann H, 
2013. Does increment coring enhance tree decay? New insights from 
tomography assessments. Canadian Journal of Forest Research, 43(8), 
711-718.

Yamamoto K, Sulaiman O, Hashim R, 1998. Nondestructive detection 
of heart rot on Acacia mangium trees in Malaysia. Forest Products 
Journal 48(3), 83-86.



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

38

Abstract
Stability of Norway spruce standing trees affected by trunk rot
The stability and productivity of trees and stands are fundamental elements of the Norway spruce ecosystems. 
In order to assess the stability of the Norway spruce trees affected by trunk rot, 84 trees were investigated in 
three permanent experimental plots, installed in stands under the risk of biotic and abiotic factors. Research 
aspects were related to: (i) the speed of sound through the trunk rot wood on standing trees; (ii) the stability of 
trees affected by trunk rot (texture of stands affected by trunk rot in relation to the decrease of the individual 
stability of trees, assessing the stability of trees affected by trunk rot). The results showed the sound propagation 
speed in the tree trunk rot has had values between 269 m·s-1 and 826 m·s-1. In Norway spruce stands affected by 
trunk rot, variograms specific to individual stability have indicated a direct correlation between the frequency of 
injuries caused by cervids (trees with trunk rot) and reduced group stability due to the low presence to absence 
of maximum stability centers, which are characteristic of healthy trees. The wind resistance of Norway spruce 
trees, indicated by the ARBOTOM device, was find to decrease with increasing rate of decay in tree cross section. 
This relationship is described by a polynomial regression equation of the type y = ax2 + bx + cx (y represents the 
proportion by which the wind resistance indicated by ARBOTOM is reduced, x – the proportion occupied by 
decay in the cross-section). Based on the results obtained, it can be stated that non-destructive techniques, such 
as those based on the concept of 'tree tomography' (acoustic scanners), can be used successfully to determine 
changes from inside the tree trunk, with the account that the images presented provide information on the speed 
of sound propagation through wood and the decrease of stability only at the level analyzed.
Keywords: Norway spruce, trunk rot, quality, stability, sound speed
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S I LV O T E H N I C Ă

Considerații metodologice  
privind realizarea răriturilor pe baze 

statistico-matematice
Corneliu I. Iacob1

1 SCDEP Brașov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură "Marin Drăcea", ROMÂNIA

1. Introducere
Realizarea lucrărilor de îngrijire și conducere a 
arboretelor, în scopul obținerii unor structuri adecvate 
exercitării eficiente a funcțiilor de protecție, sau de 
producție și protecție, atribuite, constituie elementul 
esențial al gospodării durabile a pădurilor. În acest 
context, prin efectuarea de rărituri adecvate, se 
urmărește optimizarea densității și, implicit, a structurii 
arboretelor, în vederea maximizării creșterii în volum și 
a menținerii stabilității ecosistemice.

2. Realizarea răriturilor pe baze 
statistico-matematice
Pentru cvasitotalitatea pădurilor din țara noastră, prin 
normele tehnice din 1966, a fost adoptată metoda de 
răritură selectivă – combinată, metodă care se utilizează și 
în prezent (Florescu & Nicolescu 1998, Norma 2 / 2000).
Plecând de la particularitățile acestei metode, se poate 
evidenția faptul că, pentru stabilirea volumului de 
extras prin rărituri se pot aplica două procedee tehnice, 
și anume cel bazat pe indicii de recoltare medii, respectiv 
procedeul statistico-matematic.
Procedeul indicilor de recoltare medii, generalizat în 
practica silvică românească, utilizează intensitatea 
extragerii calculată după volum, ca raport între 
cantitatea de lemn recoltată la o intervenție și volumul 
arboretului înainte de intervenție. Astfel, într-un arboret, 
volumul de extras prin rărituri se determină parcurgând 
arboretul cu o intensitate a extragerii egală cu indicele 
de recoltare, corespunzător formației forestiere din 
care face parte arboretul, țelului de producție, respectiv 
vârstei acestuia.
Valorile indicilor de recoltare (în procente), pentru 
arborete cu consistență 0,9-1,0, parcurse sistematic 
cu lucrări de îngrijire și conducere, sunt prezentate 
în Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor (2000). 
Pentru arboretele de molid, brad și fag, chiar dacă 

valorile indicilor de recoltare, prezentate în normele 
tehnice, prezintă unele diferențe față de cele rezultate 
din cercetările științifice efectuate în suprafețele 
experimentale de lungă durată (Iacob 2004), din rațiuni 
practice, s-a convenit ca acestea să nu se modifice (tab. 1).
Unul dintre neajunsurile acestei metode îl constituie 
faptul că indicii de recoltare sunt stabiliți în raport cu 
consistența arboretului și nu cu indicii de densitate, 
valorile acestora fiind aceleași la consistențe diferite ale 
arboretelor (0,9-1,0), în condițiile în care consistența 
este stabilită subiectiv de către operator.
De asemenea, spre deosebire de ţara nostră, unde se 
recomandă ca, la prima răritură, arboretele tinere sa fie 
parcurse cu intensităţi mari ale extragerilor, în alte ţări 
se consideră că o primă lucrare de intensitate mare poate 
avea un efect negativ asupra productivității arboretului 
(Jaakkola et al. 2006).

Tab. 1. Indici de recoltare la rărituri pentru arborete cu consistența 
0,9-1,0 destinate producerii de lemn pentru celuloză

Specificații FF
Categoria de vârstă (ani)

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70

Indici norme 
tehnice

Mo 18 13 11 10 8 7
Br 17 13 10 9 8 7
Fă 15 15 13 10 9 9

Indici suprafețe 
de lungă durată

Mo 15 12 10 8 6 4
Br 15 14 12 11 10 8
Fă 16 19 15 11 10 9

Indici norme tehnice: indici de recoltare după normele tehnice (2000); Indici suprafețe de 
lungă durată: indici de recoltare după cercetări în suprafețe de lungă durată 
(Iacob 2004); FF: formația forestieră, Mo-molidișuri, Br-brădete, Fă-făgete

Pentru eliminarea, pe cât posibil, a punctelor slabe ale 
metodei anterioare (cum ar fi subiectivismul operatorului), 
în realizarea densității optime și, implicit, a structurii 
corespunzătoare, se poate utiliza procedeul statistico–
matematic, astfel încât, prin inventarieri se pot 
determina parametrii biometrici ai arboretului înainte 
de intervenție (compoziția, înălțimea medie, diametrul 
mediu, numărul de arbori la hectar, suprafața de bază 
la hectar, indicele de densitate, volumul înainte de 
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răritură), iar pe baza raportării acestora la parametrii 
dendrometrici optimi (de realizat) se va stabilii 
intensitatea extragerii și volumul de extras.
Parametrii dendrometrici reali ai arboretului, structura 
acestuia, precum și intensitatea intervenției, rezultă 
prin inventarieri în cercuri cu suprafața de 300-500 m2. 
Determinarea numărului de cercuri (C300 sau C500) 
se poate realiza prin calcul, sau în funcție de clasa de 
omogenitate a arboretelor, de coeficientul de variație 
al volumului, respectiv de suprafața arboretului, din 
Îndrumarul pentru Amenajarea pădurilor - ediția 1984.

3. Metodologia de lucru pentru 
procedeul statistico-matematic
Pentru obținerea informațiilor necesare efectuării 
răriturilor, înaintea marcării, în arboretele ce urmează 
a fi parcurse, se va aplica următoarea metodologie de 
lucru:
 » stabilirea numărului de suprafețe de sondaj de 300 

m2 (sau 500 m2), pentru fiecare unitate amenajistică 
vizată;

 » amplasarea și delimitarea suprafețelor de sondaj, 
urmate de inventarierea arborilor, pe specii și 
categorii de diametre;

 » măsurarea de înălțimi la arbori din toate categoriile 
de diametre;

 » stabilirea ecuației înălțimii pe arboret, în funcție de 
diametru și calcularea înălțimii corespunzătoare 
fiecărei categorii de diametru;

 » determinarea parametrilor biometrici ai arboretului 
respectiv (suprafața de bază, diametru mediu, 
înălțimea medie, volumul, indicii de densitate) pentru 
arboretul total și prin compararea cu parametrii 
optimi, de realizat, stabilirea intensității extragerii 
și a volumului de extras; intensitatea extragerii se va 
calcula pe suprafața de bază.

Determinarea, în prealabil, a numărului necesar 
de suprafețe de sondaj, astfel încât sondajele să fie 
reprezentative din punct de vedere al caracteristicilor 
biometrice și auxologice ale populației statistice studiate, 
se poate realiza pe baza eșantionajului întâmplător simplu, 
nestratificat.
Pentru determinarea numărului de suprafețe de probă, 
pentru fiecare arboret studiat, plecând de la o eroare de 
reprezentativitate admisă și o probabilitate de acoperire 
acceptată, se poate utiliza relația:

unde:
n - numărul suprafețelor de sondaj (piețe de probă);
F - suprafața arboretului;
f - suprafața pieței de probă (în cazul arboretelor de 
parcurs cu rărituri f =300 m2 sau 500 m2);
t - coeficientul t (distribuția Student), în funcție de 
probabilitatea de acoperire (P = 90%; t= 1,75);

s2
% - coeficientul de variație al volumului (pentru 

arboretele în studiu s2
% = 25%);

e2
% - eroarea de reprezentativitate admisă (e2

% = 10%).
Numărul de sondaje (piețe de probă), necesar pentru 
inventarierea unui arboret, se mai poate determina în 
funcție de suprafața acestuia, consistența și coeficientul 
de variație al volumelor, stabilit în raport cu clasa 
de omogenitatea a arboretului, pe baza datelor din 
Îndrumarul pentru Amenajarea pădurilor, vol. I (pag. 
125-131) și vol. II (pag. 293-298), ediția 1984, sau din 
Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor, ediția 2005.
După determinarea numărului de piețe de probă pentru 
fiecare arboret, în condițiile asigurării reprezentativității, 
datele privind localizarea lucrărilor, suprafața de parcurs, 
compoziția actuală, vârsta, numărul suprafețelor 
de probă și mărimea suprafeței de inventariat, se 
vor centraliza, oferind primele informații privind 
amplasarea sondajelor (inventarierilor) în arboretul 
respectiv.
Pe baza datelor de teren rezultate din inventarierile 
statistice, se vor determina parametrii dendrometrici la 
hectar și, în final, pe arboret:

- relația dintre înălțimi și diametre pe baza uneia dintre 
ecuațiile de regresie:

h= a0+a1d+a2logd
log h = a0+a1log d+ a2log2d
h = b0 + b1logd

unde: a0; a1; a2 sau b0; b1 reprezintă coeficienții ecuației de 
regresie.

- suprafața de bază: 

∑= nd
h

G 2π

- diametrul mediu al suprafeței de bază: 
N
Gdg π

4
=

- volumul unitar pe categorii de diametre, în m3, se 
calculează cu ajutorul tabelelor de cubaj pe specii, sau 
utilizând ecuații de regresie, prezentate în lucrările Metode 
și tabele dendrometrice (Giurgiu et al. 2004) sau Metode 
dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat 
valorificării (MMAP 2015).
Ecuația de regresie are următoarea formă generală:

log v = a0 + a1log d + a2log2d + a3log h  +a4log2 h
unde:
v - volumul unitar al arborilor pe categorii de diametre 
d ;
h  - înălțimea arborilor din fiecare categorie de diametre 

d, calculată după ecuația inălțimilor prezentată;
a0,a1,a2,a3 și a4 - coeficienți de regresie stabiliți pe specii.
Pentru principalele trei specii forestiere din țara noastră, 
ecuațiile de regresie sunt următoarele:
log vMo = -4,18161 + 2,08131 logd – 0,11819 log2d + 0,70119 
logh + 0,14818 log2h;
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log vBr = -4,46414 + 2,19479 logd – 0,12498 log2d +1,04645 
logh - 0,016848 log2h;
log vFA = -4,11122 + 1,30216 log d + 0,23636 log2d + 1,26562 
logh – 0,079661 log2h,
unde coeficienții acestora s-au stabilit pe specii (Giurgiu 
1990);
- volumul total pe categorii de diametre: FVV catT •= ∑ )( ,
unde:
Vunit - volumul unitar pe categorii de diametre;
n - numărul de arbori din categoria respectivă de 
diametre;

- volumul total pe arboret: FVV catT •= ∑ )(
unde: F reprezintă suprafața arboretului;

- volumul total de extras din arboret se calculează în funcție 
de intensitatea extragerii, stabilită în raport cu suprafața 
de bază optimă Go (densitatea optimă ido) sau volumul 
optim Vo;









−=

a
Textr G

GVV 01 ;

care se mai poate exprima prin relația:









−=

a
Textr id

idVV 01 ;









−=

a
Textr V

VVV 01 ;

unde:
Vextr. - volumul de extras;
VT - volumul actual, total pe arboret;
Ga - suprafața de bază actuală la hectar pentru arboretul 
respectiv;
V a - volumul actual la hectar;
ida - indicele de densitate actual.
Deși, în cadrul instituțiilor de specialitate, de circa 15 
ani, nu s-au mai finanțat cercetări privind efectuarea 
lucrărilor de îngrijire și conducere ale arboretelor, 
rezultatele anterioare obținute căpătând, astfel, un 
caracter definitiv (Armășescu 1967, 1977, Giurgiu et 
al. 1987, Andreescu 1992), experimentele efectuate în 
perioada 1997-2004 au evidențiat faptul că în molidișuri și 
brădete echiene este recomandat să se aplice rărituri cu 
intensitate moderată, iar în făgete echiene cu intensitate 
moderat–forte sau forte (Iacob 2004).
Plecând de la aceste rezultate, pentru 20 specii, 
parametrii dendrometrici optimi (numărul de arbori, 
suprafața de bază și volumul), recomandați a se realiza 
prin rărituri cu intensitate moderată, sunt preluați, pe 
clase de producție și vârste, din Tabelele de producție 
pentru arborete (Giurgiu et al. 2004) (tab. 2), fagul fiind 
singura specie pentru care sunt prezentați parametrii 
dendrometrici optimi în varianta de răritură moderat-
forte (Iacob 2007) (tab. 3).
După determinarea parametrilor dendrometrici, 

rezultați ca urmare a inventarierilor efectuate, și 
stabilirea procentului de extras, în arboretul ce urmează 
a fi parcurs cu rărituri este recomandabil să se realizeze 
cel puțin o suprafață demonstrativă, care trebuie să fie 
parcursă cu rărituri în varianta de intervenție adecvată 
arboretului respectiv și cu intensitatea extragerilor 
rezultată în urma optimizării densității acestuia. Aceste 
suprafețe se pot constitui ca modele pentru parcurgerea 
cu rărituri a arboretelor respective.
Pentru controlul aplicării răriturilor se va efectua, de 
asemenea, amplasarea unor suprafețe demonstrative cu 
aria de 3000 m2 (în general, se amplasează o suprafață 
demonstrativă într-o zonă reprezentativă de arboret).
Prin extragerea arborilor și optimizarea densității 
arboretului se realizează implicit și modificarea 
(optimizarea) structurii (și a compoziției) acestuia, 
răriturile efectuându-se, de regulă, atât în plafonul 
superior, cât și în cel inferior (metoda combinată), fapt 
evidențiat și prin ajustarea distribuțiilor experimentale 
conform distribuției Beta (Giurgiu 1972, 1979, Leahu 
1994), înainte și după efectuarea răriturii (exp. făgetul 
echien de 60 ani Pârâul Adânc – B.E. Săcele - fig. 1. – 
după Iacob 2017).

Fig. 1. Distribuția numărului de arbori pe categorii de diametre, 
înainte și după răritură, în făgetul Pârâul Adânc

Deși, în planul lucrărilor de îngrijire și conducere a 
arboretelor, din amenajamentele silvice, sunt prezentate 
suprafețele de parcurs și volumele de recoltat, acestea 
au, însă, un caracter orientativ. De aceea, pentru 
actualizarea și definitivarea datelor privind volumele 
de recoltat, pe baze statistico-matematice și conform 
prevederilor amenajamentului privind funcția atribuită, 
țelurile de producție, structura țel, concretizată în 
compoziție și structura orizontală, precum și a situațiilor 
concrete din teren, este necesar să se întocmească, de 
către specialiștii ocoalelor silvice, un studiu anual 
privind aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a 
arboretelor în cadrul ocolului. Prin elaborarea studiului 
pe ocol, privind modul de aplicare a lucrărilor de 
îngrijire și conducere a arboretelor, cu ocazia unei 
noi intervenții se poate realiza analiza comparativă a 
caracteristicilor dendro-auxologice, evidențiindu-se 
eficacitatea intervențiilor efectuate, rezultatele putând fi, 
apoi, relevate și în amenajamentele silvice (Iacob 2000).



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

42

Tab. 2. Parametrii dendrometrici de realizat la hectar după aplicarea de rărituri moderate pentru principalele specii forestiere  
(clasele de producție II și III) (după Giurgiu et al. 2004)

Vârsta
(ani)

Molid Brad Fag
(sămânță)

Gorun
(sămânță)

Stejar
(sămânță)

II III II III II III II III II III
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
G

(m2)
V

(m3)
25 29,3 167 24,5 114 24,3 113 21,8 81 17,7 104 14,3 70 16,7 106 14,7 77 19,7 145 17,8 115

30 35,5 244 30,4 174 28,8 169 25,9 127 21,5 148 17,8 102 18,9 139 16,4 101 21,9 185 20,1 150

35 40,4 318 35,4 235 32,7 229 29,6 176 24,9 192 20,9 137 21,1 174 18,2 127 24,0 223 22,0 181
40 44,4 389 39,4 293 36,2 289 32,9 226 27,7 236 23,8 172 23,1 209 19,9 153 26,1 262 23,6 213
45 47,6 454 42,8 349 39,3 346 35,9 275 30,0 277 26,2 207 25,1 244 21,5 180 28,3 304 25,2 243
50 50,3 514 45,6 400 41,9 399 38,4 322 31,7 315 28,3 241 26,9 278 23,1 206 30,5 346 26,8 274
55 52,5 569 48,0 447 44,1 449 40,7 365 33,0 348 30,1 273 28,6 312 24,6 232 32,4 384 28,5 305
60 54,5 619 50,0 489 46,1 496 42,6 406 34,2 382 31,5 302 30,2 344 26,0 258 34,0 421 30,2 337
65 56,3 665 51,8 529 48,0 542 44,4 444 35,3 416 32,5 329 31,6 375 27,3 282 35,6 456 31,7 368
70 57,8 709 53,4 566 49,7 583 45,9 479 36,4 447 33,4 353 33,0 405 28,5 306 37,1 489 32,9 394
75 59,2 748 54,9 600 51,3 623 47,3 513 37,3 477 34,3 377 34,1 432 29,6 329 38,4 521 34,1 420
80 60,4 784 56,2 631 52,7 659 48,7 544 38,1 506 35,1 401 35,2 458 30,7 351 39,6 550 35,3 446
85 61,5 818 54,0 693 50,0 573 38,9 534 36,2 484 31,7 373 40,8 578 36,4 470
90 55,2 726 39,6 561 37,1 507 32,7 394 41,8 604 37,4 493
95 37,9 529 42,7 629

Notă: G reprezintă suprafața de bază la hectar;
V – volumul la hectar.

Tab. 3. Parametrii dendrometrici de realizat după aplicarea de 
rărituri moderat-forte (forte) pentru fag (clasele de producție II și 

III) (după Iacob, 2007)

Vârsta
(ani)

Fag (sămânță)
II III

G (m2/ha) V (m3/ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
25 15,7 90 12,8 61
30 19,2 130 15,7 89
35 22,1 168 18,6 121
40 24,5 207 21,0 151
45 26,4 243 23,2 182
50 27,7 274 24,7 210
55 28,7 302 26,1 236
60 29,5 329 27,1 260
65 30,1 353 27,8 280
70 30,8 378 28,6 301
75 31,4 401 29,1 320
80 32,0 424 29,6 337
85 32,7 448 - -

4. Discuții și concluzii
Rezultatele cercetărilor, concretizate în stabilirea 
parametrilor biometrici optimi, pe categorii de vârstă, 
pentru arboretele echiene de molid, brad și fag, sunt 
aplicabile în producție în vederea optimizării densității 
arboretelor, prin lucrări de conducere și îngrijire, 
și, implicit, de realizare a maximizării creșterii în 
volum. Pentru aceasta nu este suficient, să se aplice 
mecanic procentul de extragere stabilit prin normative, 
corespunzător vârstei, ci este necesar ca intervențiile 
efectuate pentru fiecare arboret, plecând de la densitatea 
reală (inițială) a arboretului (exprimată prin indicele 
de densitate sau prin suprafața de bază la hectar), să 
se aducă la realizarea densității optimă, sau măcar la o 
valoare apropiată de aceasta.

Pentru cuantificarea cât mai exactă a volumului de 
extras și aducerea arboretului la o densitate adecvată, 
eliminând, pe cât posibil, subiectivitatea operatorului, 
se pot folosi procedee statistico-matematice de determinare 
a caracteristicilor biometrice ale arboretului respectiv 
(inventarieri în cercuri de 300 m2), pe baza cărora, 
în concordanță cu țelurile de producție stabilite 
(compoziție–țel, sortimente – țel) și cu parametri 
dendrometrici recomandați (optimi), se va stabili 
intensitatea intervențiilor de aplicat.
Cercetările efectuate în suprafețe experimentale de lungă 
durată au relevat faptul că cele mai bune rezultate privind 
maximizarea creșterii în volum s-au obținut, pentru 
principalele specii forestiere din țara noastră, utilizând 
următoarele intensități ale extragerilor la rărituri: 
pentru molid și brad, rărituri moderate, iar pentru fag, 
rărituri moderat-forte sau forte. Ca urmare, și parametrii 
dendrometrici optimi, pentru speciile menționate, au 
fost cei rezultați din parcurgerea arboretelor respective 
cu aceleași intensități ale extragerilor la rărituri.
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Abstract
Methodological consideration regarding the realization of the thinning on statistical-mathematical approach
Research carried out in long term experimental plots has resulted in establishing optimal dendrometric 
parameters, by forest age classes, for even-aged forest, in Norway spruce, silver fir and European beech stands. 
These values are required in forest production to optimize the density of the stands through tending operations 
and implicitly to achieve the maximization of the volume increment. Thus, it was revealed that the best results 
on maximizing volume increment were obtained i) by moderate thinning for spruce and fir and ii) by moderate-
strong or strong thinning for beech. For the most accurate quantification of the harvest volume and conducting 
the stand to an adequate density, eliminating, as much as possible, the subjectivity of the operator, statistical-
mathematical procedures can be used to determine the biometric characteristics of the stand (inventories in 
circles plots of 300-500 m2). However, based on that and following the established management goals (composition-
target, assortments-target) and with recommended (optimal) dendrometrical parameters, the intensity of the 
interventions could be established.
Keywords: tending operations, thinning, harvest indices, harvest intensities, optimal dendrometric parameters, 
statistical inventories
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1. Introducere
Programele statistice dezvoltate în rețele de bio-
monitorizare la nivel național, precum ICP-Forests, 
prezinta limitări, datorită variațiilor micro-climatice 
locale. Aceste variații sunt dificil de evaluat, chiar și 
atunci când este utilizată o monitorizare pe teren relativ 
densă (de exemplu, fosta rețea națională din România, 
de 4x4 km). Astfel, se consideră faptul că o suprafață 
de probă trebuie să furnizeze informații pentru 1600 ha 
adiacente, caracterizate printr-o compoziție de specii, 
vârstă, densitate, panta terenului, expoziție, altitudine, 
tipuri de sol diferite, precum și variația spațială în 
cantitatea de precipitații (Grafström et al. 2017). De 
aceea, pentru evaluarea stării pădurilor, la nivel local, 
sunt necesare tehnologii noi (ex. teledetecția), ce pot 
oferi informații spațiale complete (wall-to-wall), pe o 
bază continuă și la o fracțiune din costul eșantionării 
intensive în teren (Lister et al. 2020).
Cercetări anterioare au demonstrat utilitatea senzorilor 
optici de teledetecție pentru evaluarea defolierii 
(indicatorul cel mai utilizat pe scară largă pentru a 
evalua starea de sănătate a arborilor), datorată acțiunii 
cumulate a factorilor de stres sau în urma atacurilor de 
insecte (Brockhhaus et al. 1992, Ulrich 1995, Spruce et 
al. 1997). Alți indicatori, care ar putea fi legați de starea 
pădurilor, cum ar fi indicele suprafeței foliare (LAI) 
sau conținutul de clorofilă, au fost estimați cu succes 
prin intermediul teledetecției pasive (de ex. optică) 
sau active (ex. scanare laser aeriană - SLA) (Solberg 

2010, Mišurec et al. 2012). În trecut, autori diverși au 
demonstrat că atacurile insectelor pot fi urmărite prin 
utilizarea indicilor de vegetație (ex. indicele diferenței 
normalizate în infraroșu, indicele de stres la umiditate), 
obținuți din imagini multispectrale de rezoluție medie 
Landsat (30 m) sau scăzută MODIS (500 m) (Eklundh et 
al. 2009, Townsend et al. 2012). Cu toate acestea, senzorii 
cu rezoluții scăzute nu au fost recomandați pentru 
urmărirea intensității defolierii (Rullan-Silva et al. 2013). 
O altă problemă a senzorilor optici este legată de nevoia 
de serii temporale fără nebulozitate (dependente de 
locație), care sunt dificil de obținut de la platforme de 
teledetecție cu rezoluție temporală scăzută, cum este 
Landsat și dificultatea de a obține estimări fiabile peste 
zonele slab acoperite cu vegetație (Dennison & Moritz 
2009).
Senzorii radar de apertura sintetică (engl. SAR) au fost 
puțin utilizați, de obicei, în studiile de monitorizare a 
stării de sănătate a pădurilor. Cu toate acestea, Salberg 
et al. (2009) au demonstrat sensibilitatea datelor de 
banda C la modificările de LAI, care sunt relaționate cu 
defolierea și, prin urmare, cu starea pădurii. Avantajul 
folosirii senzorilor SAR rezidă nu numai în sensibilitatea 
la modificări structurale ale pădurii (Dobson et al. 1992, 
Le Toan et al. 1992, Harrell et al. 1995), ci și în potențialul 
acestora de monitorizare a conținutului de apă al 
coronamentului arborilor. Deficitul de apă, cauzat de 
schimbarea condițiilor de mediu este intrinsec legat 
de starea pădurilor (Kandler & Innes 1995, Solberg & 
Tørseth 1997, Paoletti et al. 2010, Badea et al. 2013). Cu 
toate acestea, în prezent, sunt disponibile informații 
limitate asupra sensibilității datelor SAR privitor la 
conținutul de apă al coronamentului arborilor, în 
condiții staționale diferite (Leblon 2002), cele mai 
multe cercetări realizate se referă la suprafețe agricole 
(Saatchi & van Zyl 1995, Hill et al. 1999). Având în vedere 
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că, proprietățile dielectrice ale vegetației și conținutul 
de apă lichidă sunt puternic corelate (Salas et al. 1994), 
relațiile demonstrate dintre proprietățile dielectrice ale 
vegetației și semnalul radar (Ulaby & Jedlicka 1984, Way 
et al. 1991, Weber & Ustin 1991, Moghaddam & Saatchi 
1999, Steele-Dunne et al. 2012) constituie un stimulent 
puternic pentru includerea senzorilor de tip SAR în 
sisteme de monitorizare operațională a pădurilor.

2. Materiale și metode
2.1 Oportunități identificate privind utilizarea 
tehnicilor de teledetecție
2.1.1. Variabilele bio-fizice
Un număr ridicat de variabile bio-fizice pot fi relevante 
pentru monitorizarea pădurilor. Cu toate acestea, doar 
câteva astfel de variabile pot fi estimate cu ajutorul 
datelor teledetecției,   având în vedere complexitatea 
interacțiunii dintre proprietățile suprafeței terestre 
și caracteristicile senzorilor disponibili în spațiu. În 
plus, interacțiunea dintre factorii biotici și abiotici, 
care influențează starea pădurii, este dinamică, 
adăugând o complexitate suplimentară sarcinii, de 
a cuantifica contribuția fiecărui factor individual. În 
cadrul proiectului EO-ROFORMON au fost identificate 
cinci variabile relevante pentru monitorizarea stării 
pădurii, pe baza revizuirii literaturii existente: tipul 
de pădure (indicator al succesiunii pădurii), gradul de 
închidere al coronamentului, defolierea și decolorarea 
coronamentului (indică starea pădurii) și biomasa totală 
a pădurii.
Variabilele forestiere sunt evaluate utilizând o combinație 
a măsurătorilor EO (printre care: reflectanță spectrală, 
indici, dispersie radar, coerența interferometrică) și 
relații funcționale calibrate și validate folosind date de 
teren.
2.1.2. Date de teledetecție
Misiunile Sentinel ale Agenției Spațiale Europene (ESA) 
sunt utile pentru monitorizarea pădurilor, datorită 
rezoluțiilor spațiale ridicate (20 m) și temporale (6 
zile). Mai mult, disponibilitatea, atât a senzorilor activi 
(Sentinel-1) cât și pasivi (Sentinel-2), poate îmbunătăți 
precizia metodelor de analiză clasice bazate, în special, 
pe indicii de reflectanță optică. În acest scop, modificări 
ale valorilor radar-derivate, cum ar fi backscatter 
(retro-dispersia radar), coerența interferometrică 
(corelație între două imagini SAR) și înălțimea centrului 
de dispersie radar, pot ajuta la diferențierea între 
apariția perturbației, intensitatea și cauza ei, deoarece 
reflectivitatea spectrală rămâne ridicată peste zonele 
afectate de perturbații de intensitate mică (de exemplu: 
mortalitate la nivel de arbore, tăiere selectivă). Pe de altă 
parte, evenimentele de joasă intensitate (tratamentele 
silviculturale selective) pot duce la schimbarea coerenței 
și variația centrului de dispersie în raport cu datele SAR 
anterioare perturbării, indicând, prin urmare, nu numai 
că a avut loc un eveniment, ci și data aproximativă a 
acestuia. De aceea, este utilă crearea unei baze de date 
multi-temporale, cu imagini de teledetecție (EO). O astfel 

de bază de date trebuie să cuprindă imagini EO relevante, 
inclusiv Sentinel 1/2, ALOS PALSAR 1/2 și seria Landsat.
2.1.3 Metode si tehnici de procesare
Pentru utilizarea eficientă a algoritmilor de analiză 
temporală este necesară procesarea imaginilor 
satelitare. Procesarea datelor depinde de nivelul existent 
de procesare (adică, nivelul produsului livrat/preluat din 
depozitele de date) și de produsele finale, care trebuie 
utilizate.
Utilizând seturi de date SAR se pot genera diverse produse 
utile pentru monitorizarea pădurilor, cum ar fi retro-
dispersia radar, coerența interferometrică și înălțimea 
centrului de retro-dispersie. Pentru obținerea acestor 
produse sunt necesare date complexe (SLC) prelucrate în 
diferite etape: rezumate în pre-procesare, co-registrare, 
georeferențiere și procesare interferometrică.
Scopul procesării InSAR este de a identifica și cuantifica 
schimbările, în raport cu o fază de referință simulată 
pe baza modelul digital al terenului. Variațiile fazei 
InSAR indică potențiale modificări în caracteristicile 
arboretului (cum ar fi: structura, conținutul de 
apă). Procesarea InSAR se bazează pe calculul 
interferogramei. Informații suplimentare cu privire la 
schimbările temporale ale caracteristicilor arboretului 
pot fi furnizate de coerența interferometrică, sensibilă la 
schimbări minore ale proprietăților biofizice. Coerența 
interferometrică este calculată în timpul procesării 
InSAR. Interferogramele sunt generate secvențial, pe 
toată durata sezonului de vegetație. Coerența este 
estimată folosind interferograma și utilizând o metodă 
adaptivă, în funcție de condițiile locale (de exemplu: 
speckle). În cadrul proiectului au fost dezvoltate metode 
automatizate de procesare a datelor interferometrice, 
provenite de la senzorii Senitnel-1, ALOS PALSAR și 
ALOS-PALSAR-2.
Pentru utilizarea datelor optice (de exemplu: Sentinel-2) 
este necesară crearea unor produse (compoziții) multi-
temporale neafectate de prezența norilor. Obținerea 
acestor produse multi-temporale se realizează utilizând 
imagini corectate radiometric (reflectanta la sol) și a 
măștilor de nori aferente fiecărei imagini individuale. 
Diferite modele pentru efectuarea corecțiilor 
atmosferice, normalizarea topografică și obținerea de 
compoziții spațio-temporale sunt necesare, în prealabil, 
precum modelele MAJA, sen2agri, sen2cor și WASP.
Modelarea valorilor LAI pe baza de date lidar aeriene 
(ALS) sau terestre (TLS) pentru evaluarea utilității SAR în 
estimarea corectă (un-biased) a valorilor LAI reale. Este 
cunoscut faptul că majoritatea valorilor LAI estimate pe 
baza ALS se încadrează în intervalul 1.5-3.5.

3. Rezultate și discuții
Analizând aspectele descrise anterior, este evidențiată 
necesitatea unui program de monitorizare operațională 
care să asigure o detecție adecvată a schimbărilor din 
cadrul ecosistemelor forestiere. Acest lucru implică 
realizarea unui sistem conceput pentru o monitorizare 
continuă, capabil să detecteze schimbări locale în cadrul 
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unor tendințe cu impact regional. O avertizare rapidă 
este esențială pentru combaterea dăunătorilor biotici, 
având, în același timp, un rol important în managementul 
forestier (Lange & Solberg 2008). Monitorizarea eficientă 
a unor suprafețe întinse poate fi obținută doar cu ajutorul 
tehnologiilor de Observarea Terrei (EO), în special prin 
utilizarea de tehnici specifice de teledetecție.
Modificările apărute în structura pădurii (cauzate de 
vânt, inundații, incendii sau activități de exploatare) și 
procesele rezultate pot fi identificate și monitorizate 
prin mijloace de teledetecție, utilizând senzori optici 
(Marchetti et al. 1995, Viedma et al. 1997, Patterson & 
Yool 1998), radar (Bourgeau-Chavez et al. 1997, Ruecker & 
Siegert 2000) sau LiDAR (Goetz et al. 2010). Monitorizarea 
fazelor de dezvoltare ale vegetației forestiere, utilizând 
senzori optici, se poate realiza doar în prima decadă 
după producerea evenimentului destabilizator. Senzorii 
LiDAR oferă informații precise referitoare la structura 
verticală a pădurii (Nelson et al. 2007), dar nu au o 
acoperire spațială completă, necesară la nivel regional 
sau național. În plus, eficiența senzorilor Lidar este 
puternic influențată de acoperirea cu nori, iar achizițiile 
de astfel de date, cu ajutorul platformelor aeropurtate, 
sunt costisitoare și neregulate, atât spațial, cât și 
temporal. Întrucât semnalul radar este influențat direct 
de structura vegetației, senzorii de tip Synthetic-Aperture 
Radar (SAR) sunt mai sensibili la schimbările temporale 
ale structurii pădurii, comparativ cu senzorii optici, iar, 
spre deosebire de senzorii LiDAR, achiziția de date nu 
este limitată spațial și temporal, oferind o soluție ideală 
pentru monitorizarea fondului forestier. În special, 
utilizarea unor serii dense de imagini temporale SAR, ca 
urmare a acoperirii lipsită de goluri cauzate de prezența 
norilor, este adecvată pentru utilizarea acestora în 
sisteme operaționale de monitorizare a pădurii.
Pentru a evalua oportunitățile, oferite de misiunile 
prezente și viitoare SAR, este necesară utilizarea 
unui model de simulare tip Multistatic Polarimetric 
Interferometric Electromagnetic Model for Remote Sensing 
(MIPERS). Modelul are la bază teoria undelor și folosește 
o aproximare de tip Born distorsionată, permițând, 
astfel, înțelegerea felului în care diferite lungimi de 
undă interacționează cu elementele vegetației (frunze, 
ramuri, trunchiuri), în funcție de distribuția, localizarea 
și proprietățile dielectrice ale acestora.
Scopul implementării unui asemenea model este acela 
de a testa influența modificărilor ce au loc asupra 
semnalului SAR datorită variației în conținutul de apă al 
vegetației și, implicit, de a evalua oportunitatea oferită 
de seriile temporale achiziționate în benzile C, L și P 
pentru monitorizarea condițiilor ecosistemului forestier 
și a influenței antropice asupra acestuia. Măsurători 
in-situ sunt necesare atât ca date de intrare (input) în 
modelul MIPERS, cât și pentru validare.

4. Concluzii
Studiile bazate pe tehnologii și date specifice Observării 
Terrei pot confirma, din punct de vedere cantitativ, 
sensibilitatea diferențiată a frecvențelor SAR disponibile, 

față de principalele caracteristici ale pădurii, în funcție 
de structura pădurii, cea mai puțin sensibilă lungime de 
undă fiind C. Utilitatea benzilor L și P cunoscute ca având 
variații semnificative în funcție de vârsta arboretului, 
în mod particular pentru retrodispersia polarizării 
încrucișate (VH), pot fi testate. Astfel, pot fi stabilite datele 
cu cea mai crescută sensibilitate la schimbări în volumul 
aparatului foliar, cu un grad de atenuare scăzut, validând 
posibilitatea utilizării lor în monitorizarea schimbărilor 
care se produc la nivel de coronament (ex. defolierea).
În cazul aplicării tratamentelor tăierilor rase, sensibilitatea 
benzii C poate fi mascată cu ușurință, de efectul combinat 
al zonelor de umbră radar și a intensificării retrodispersiei 
la nivelul frontului zonei de exploatare, ceea ce 
demonstrează importanța rezoluției spațiale precum și a 
filtrării. Simulările pot indica dacă schimbările subtile de 
structură ale arboretelor (ex tăieri selective, rărituri) pot 
fi identificate cu ușurință folosind imaginile satelitare ce 
oferă informații în benzile C și L. Spre deosebire de acestea, 
informațiile furnizate de banda P, cunoscute ca fiind cele 
mai des utilizate pentru identificarea de schimbări subtile 
de intensitate redusă, pot fi testate înainte de apariția pe 
scară largă a acestui tip de date.
Analiza acestor simulări, permite ca atare evidențierea 
avantajelor, precum și limitărilor programelor spațiale 
actuale cu lungimi de undă în banda C (Sentinel 1) 
precum și a viitoarei misiuni satelitare NISAR (cu lungimi 
de undă în banda L) în contextul monitorizării forestiere 
românești și subliniază eventuala nevoie de dezvoltare a 
unor noi tehnici de procesare și modelare bazată pe serii 
de timp continue a datelor provenite de la constelații 
de sateliți radar multi-frecvență. Utilizarea integrată a 
datelor SAR multi-frecvență în benzile P, L și C poate 
constitui cheia avansului către dezvoltarea unei metode 
de caracterizare a schimbărilor ce au loc în ecosistemele 
forestiere la nivel național. Senzorii pasivi (ex. optici) 
pot oferi informații adiționale necesare monitorizării și 
caracterizării schimbărilor ce se produc în ecosistemele 
forestiere într-un context operațional care sa răspundă 
asumărilor României sub Conferința Ministerială 
privind Protecția Pădurilor în Europa, a Protocolului de 
la Kyoto și a Convenției privind Diversitatea Biologică.
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Abstract
Assessing the possibility of implementing a national forest monitoring system based on Earth Observation 
technologies
Programs developed in national bio-monitoring networks, such as ICP-Forests, have limitations due to local 
micro-climatic variations that are difficult to assess. Therefore, new technologies (e.g., remote sensing) are 
needed to assess the state of forests at the local level, which can provide complete spatial information (wall-to-
wall) continuously and at a fraction of the intensive field cost sampling.
European Space Agency (ESA) Sentinel missions are useful for forest monitoring due to their high spatial (20 m) 
and temporal (6 days) resolutions. Moreover, the availability of both active (Sentinel-1) and passive (Sentinel-2) 
sensors can improve classical analysis methods based mainly on optical reflectance indices. Forest variables are 
assessed using a combination of EO (Earth-Observation) measurements (e.g., spectral reflectance, indices, radar 
scatter, interferometric coherence) and functional relationships calibrated and validated using field data.
Changes in forest structure (caused by wind, floods, fires or logging activities) and the resulting processes can be 
identified and monitored by remote sensing using optical sensors, radar or LiDAR. Monitoring the development 
phases of forest vegetation, using optical sensors, can be done only in the first decade after the destabilizing 
event. Because the vegetation structure directly influences the radar signal, Synthetic Aperture Radar (SAR) 
sensors are more sensitive to temporal changes in forest structure than optical sensors. Unlike LiDAR sensors, 
data acquisition is not spatially limited, providing an ideal solution for monitoring the forest fund.
To evaluate the opportunities offered by current and future SAR missions, it is necessary to use a Multistatic 
Polarimetric Interferometric Electromagnetic Model for Remote Sensing (MIPERS) simulation model.
Analyzing the issues described above, the need for an operational monitoring program to ensure adequate 
detection of changes in forest ecosystems is highlighted. This involves the development of a system designed for 
continuous monitoring, able to detect local changes in trends with regional impact. Early warning is essential 
for combating biotic pests, while playing an important role in forest management. Effective monitoring of large 
areas can only be achieved with the help of Earth Observation (EO) technologies, especially through the use of 
specific remote sensing techniques.
Keywords: synthetic aperture radar; integrated monitoring system; Earth-Observation.
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1. Introduction
Through their multifunctionality and biodiversity, forests 
provide numerous ecosystem services that benefit 
people for well-being and increase the quality of life 
(Cudlin et al. 2013). Environmental and climate change 
over time, determined by the need to change the use of 
forested land, including management, have substantial 
effects on the services they provide (Fiquepron et al. 
2013, Furst et al. 2013). The services provided by forest 
ecosystems and how they are affected by environmental 
changes have been insufficiently evaluated on a large 
scale in an integrated way (Cudlin et al. 2013).
Since the 1980s (www.icp-forest.org) databases which 
address this concept that takes into account the sum 
of ecosystem processes, essential in the context of the 
following services (Haines-Young & Potschin 2018): 
provisioning (food, materials, energy), regulating and 
cultural (spiritual and symbolic interactions with the 
environment, physical and intellectual interactions with 
the environment, etc.), were created and developed.
Since 1995, the Millennium Ecosystem Assessment (MA 
2005) has linked ecosystem services (ES) to human well-
being. Another impetus for these initiatives was the need 
to communicate and present the perspectives that were 
developing within each of the initiatives. The conceptual 
framework of the “The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity” (TEEB 2010) initiative was described in 
the first chapter of the report “Ecological and Economic 
Foundations” (De Groot et al. 2010).

In a few words, ecosystem services can be defined as 
the benefits that people get from nature (ecosystems) 
in the form of goods and services (MA 2005, TEEB 2010). 
Ecosystem benefits, assessed in monetary or social 
terms, are transformed into products or experiences 
that are no longer functionally linked to the system from 
which they come can be seen as direct or indirect results 
of ecosystems. These, together with the economic 
value of ecosystem goods, define the human well-being 
resulting from adequate access to basic goods for a good 
life, necessary to ensure freedom of choice and action, 
health, social relations and human security.
Globally, protected areas are key components of 
biodiversity policy, designated in order to achieve 
conservation objectives, while also contributing to 
people’s livelihoods, particularly at the local and regional 
level (MA 2005, CBD 2010). Protected areas are valued 
in Europe for several reasons: as an aesthetic artefact, 
a repository of biodiversity, and a potential source of 
economic wealth, provided used sustainably (EEA 2012). 
Quantifying and mapping ES can guide decision making 
and support protection and integrated management of 
natural protected areas. Integrating ecosystem services 
in protected areas management is challenging, requiring 
quantification and mapping ecosystem services supply 
at landscape scales, including their synergies and trade-
offs (Castro et al. 2015), and ecosystem services flows 
from areas under different protection regimes and land-
use intensity (Palomo et al. 2013, 2014).
The Mapping and Assessing Ecosystems and their Services 
(MAES) process in Romania started in 2015. Although 
the national network of protected natural areas occupies 
about 23.4% of the country, with a considerable 
geographical overlap between different categories 
(Natura 2000 sites that represents 22.7% of country 
land area) (*** EEA), there are few studies, at local or 
regional level, providing a comprehensive analysis of 



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

50

the ecosystem services provided by natural protected 
areas from Romania (Popa & Bann 2012, Vari et al. 
2017). Having regards that about 30% of national forests 
surface are included in natural protected areas, forests 
are considered one of key ecosystems.
Quantitative approaches that allow the quantification 
and monetary assessment of ecosystem services (ES) 
allow integrating results into decision-making processes, 
ensuring an easy understanding based on existing 
economic systems. However, these approaches require 
extensive data sets and considerable resources, leading to 
underestimating the value of ES provided by ecosystems 
(Busch et al. 2012) either by selecting ES for which 
data are available or by limitation of the assessment 
method used or indicators selected. The application of 
economic (monetary) mapping and valuation methods 
often requires data obtained through socio-cultural and 
biophysical methods (and vice versa), and providing 
relevant information to the political factor may require 
the integration of biophysical, economic, cultural and 
socio-economic evaluation methods (Brander et al. 2018).
Evaluating ecosystem functions and services can be a 
real challenge, despite the fact that nowadays there are 
a multitude of methods for evaluating them (Bagstad et 
al. 2013, Harrison et al. 2018). Harrison et al. (2018), in 
a survey regarding the reasons of selecting particular 
methods in case studies, concluded that stakeholder-
oriented reasons and decision-oriented reasons were 
key considerations, and also pragmatic reasons were 
important factors.
The objectives of this study were: (1) to identify and 
describe several methods of evaluating the ecosystem 
services offered by forests; (2) to develop a process for 
the analysis and selection of methods for monetary 

and non-monetary assessment of the functions and 
services of forest ecosystems; and (3) application of 
the analysis and selection procedure for monetary and 
non-monetary assessment methods of the functions and 
services of forest ecosystems in a National Park.

2. Materials and Methods
In order to identify the most suitable biophysical, socio-
cultural and monetary methods in ES assessment, a 
comprehensive search in the specialized literature 
was performed, with the aim to gather background 
information on those methods. A total of 28 methods 
for evaluating ecosystem services and functions were 
identified and classified into 3 categories (monetary, 
non-monetary and integrative valuation methods). 
Subsequently, they need to be analysed in the framework 
of a selection process in order to choose the best methods 
for evaluating SE in a case study.
The identification must be made in relation to the 
categories of ES valuation methods (monetary, non-
monetary and integrative valuation methods).
Identifying the most appropriate methods for evaluating 
functions and services requires an analysis in relation to 
the following criteria:
 » applicability of the method for evaluating ecosystem 

services;
 » existence of a database for carrying out these 

evaluation analyses;
 » the degree of quantifiability of this method;
 » costs of obtaining the information needed to conduct 

research (ecosystem assessment);
 » the time needed to obtain the information needed to 

conduct research (ecosystem assessment).

Fig. 1. Research location

The methods, together with the criteria were integrated 
in an analysis, in which the scores for each method were 
completed. Thus, these scores were of three types:
a. 0 pts. - low applicability / lack of a database / low 

quantifiability / high costs / long time;
b. 0.5 pts. - average applicability / partially incomplete 

databases / average quantifiability / average costs / 

average time;
c. 1 pt. - high applicability / complete databases / high 

quantifiability / low costs / low time.
Following the centralization of the scores, the most 
appropriate methods for evaluating ecosystem services 
will be chosen.
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In order to test the tool for identifying the most appropriate 
methods for evaluating ecosystem functions and services 
in real world conditions, a case study was chosen, namely 
Piatra Craiului National Park (PCNP). PCNP is located in 
Romania, in the southern Carpathians region (Fig. 1).

3. Results and discussion
Description of evaluation methods
Following the consultation of the specialized literature, 
28 methods of evaluation of ecosystem services and 
functions were identified (monetary, non-monetary and 
integrated methods).

A. Monetary valuation methods
The concept of total economic value (VET) of ecosystem 
services has been an important contribution to the 
monetary assessment of ecosystem services (Pearce & 
Moran 1994, Nijkamp et al. 2008).
The quantification of ecosystem services is done using 
various of methods and techniques, which can be 
grouped according to the mechanisms on which they are 
based (market mechanisms if there are market prices / 
other economic mechanisms if there are no market 
prices).
Method 1. Market prices use standard economic 
techniques to measure the economic benefits of 
marketed services, based on the quantities purchased 
and the quantities supplied at different prices. 
Quantifying the value in use of ES requires estimating 
the consumer surplus and the producer surplus, the sum 
of which represents the total net economic benefit. The 
market price method can be sensitive to the ability of the 
local population to pay (income) and only estimates the 
value of direct use, so it underestimates the real value of 
biodiversity for local people in poor rural areas, which 
can lead to prejudice against protection. biodiversity in 
these areas (Christie et al. 2008).
Method 2. Productivity / production function applies 
where the products or services provided by ecosystems 
contribute, together with other inputs, to the production 
of a good that is traded on the market (Bateman et 
al. 2011). The application of the method involves the 
collection of data on how the quantitative and qualitative 
changes of the ES affect the cost of production of the 
good in question on the market. The method estimates 
only the value of direct use, underestimating the real 
value of the ES.
Method 3. Travel costs is a method used in the 
evaluation of recreational services, as this travel cost 
approximates the price that visitors are willing to pay 
for ES. The estimation is based on techniques on the 
revealed preferences, being necessary data related to 
the real market's current behaviour, by establishing the 
relationship between the annual number of visits and the 
cost of travel and other relevant variables, respectively by 
statistical regression and establishing the demand curve.
Method 4. Hedonic pricing is a method of quantification 
that is based on revealed preferences, assessing the 
default price that individuals are willing to pay for 

relevant environmental characteristics based on real 
estate market prices (house, land, etc.). Applying the 
method involves defining and measuring the quality 
of environmental factors, specifying the function of 
property prices, performing a multiple regression 
and creating the demand curve. The application of the 
method requires the existence of active, undistorted, 
transparent markets, and the assessed ESs to be aware 
of the population and the change in the level of supply of 
ESs to be perceptible.
Method 5. Cost-benefit analysis is a decision support 
tool that evaluates alternatives based on the internal 
rate of return or classification of alternatives based on 
the benefit / cost ratio or net present value (Boardman 
et al. 2006).
Method 6. Costs / Avoidance Costs comprises three 
quantification techniques: (i) the cost of restoration; (ii) 
the cost of replacement; and (iii) the cost of cleaning, 
and is based on the revealed preferences (BBOP 2009). 
The method starts from the premise that ESs should be 
worth at least as much as the costs incurred by people 
to avoid the damage caused by the loss / replacement of 
those services. The method depends on the population's 
understanding of the environmental risks to which they 
are exposed and taking measures to protect them, the 
reaction of individuals may be affected by constraints 
such as poverty and market imperfections.
Method 7. Contingent valuation determines the value 
of ES based on the stated preferences of potential 
consumers over likely scenarios in relation to a 
hypothetical market (Bateman et al. 2002). The method 
can be used for the monetary valuation of all types of 
ES, and can estimate both the value of use and the value 
of non-use. In general, the application of this method 
involves a complicated, lengthy and expensive process. 
In order to collect useful data and provide meaningful 
results, the survey must be properly designed, tested 
and implemented. Survey questions should focus on 
specific ESs and a specific context that is clearly defined 
and understood by survey respondents. The method is 
criticized by economists in particular, as it takes into 
account the views of the interviewees and not concrete 
aspects of their behaviour, the results of the evaluation 
depending on the level of training of the interviewees.
Method 8. Contingent choice modelling can be used 
for the monetary assessment of all types of ESs, and 
can estimate both the value of use and the value of non-
use, and is based on the stated preferences of potential 
consumers over likely alternative scenarios (Bateman 
et al. 2002). The method has the ability to model the 
selection process in different ways (classification of 
alternatives, selection of preferred alternative, selection 
of preferred alternative within each pair of alternatives) 
and to report the value of the trade-off between price and 
an attribute. The survey needs to be properly designed, 
tested and implemented, and statistical analyses are 
more complicated than the contingent assessment 
method.
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Method 9. Use of time: is an innovative method compared 
to conventional techniques that is based on the stated 
preferences used in the contingent assessment. Surveys 
are used to estimate the value of ecosystem services 
based on the time people would be willing to invest for a 
change in the quantity or quality of a particular service 
(Garcia-Llorente et al. 2016).
Method 10. Resource rent: derives the value of the 
ecosystem service from the value remaining after 
the contributions of other forms of capital have been 
deducted from the operating surplus (Obst et al. 2016).
Method 11. Benefits transfer - refers to the application of 
quantitative estimates of ecosystem service values from 
existing studies in another context (Johnston et al. 2015).
B. Non - monetary valuation methods
Method 12. Assessment of preferences: it is a direct 
and quantitative consultative method for analyzing 
perceptions, knowledge and values associated with the 
demand or use of ecosystem services (or even social 
motivations for maintaining the service). Data are 
collected through surveys using a consultative approach 
with various variations, such as free listing exercises, 
classification of ecosystem services, evaluation or 
selection of ecosystem services.
Method 13. Photo-consultation: this method aims to 
translate people's visual experiences and perceptions of 
landscapes in terms of ecosystem services. Respondents 
to the questionnaires specify the main ecosystem 
services provided by each landscape from a list of 
potential services provided by the area (Lopez-Santiago 
et al. 2014).
Method 14. ES card game: this is a method developed 
to capture the socio-cultural values related to ecosystem 
services by combining the Photo-consultation method 
with an evaluation exercise (Dunford et al. 2018).
Method 15. Deliberative (participatory) mapping: is a 
method of assessing ecosystem functions and services 
that seeks to include the knowledge, values and 
preferences of local actors to make maps of ecosystem 
services. Specifically, these methods can use information 
obtained from GIS databases, interviews (face-to-face 
or web-based questionnaires), mobile applications in 
which ecosystem services are assessed in relation to 
their importance.
Method 16. Development of participatory scenarios: 
consists in the development of prediction scenarios 
based on information obtained from the perspectives of 
local actors (stakeholders) (Priess & Hauck 2014).
Method 17. Deliberative evaluation: is a way of evaluation 
that creates a framework that combines various tools 
and techniques that connect citizens and academia, as 
well as different disciplines of science. Such methods 
invite stakeholders and citizens (the general public) to 
form together their preferences for ecosystem services 
through open dialogue with others.
Method 18. Methods based on the analysis of photos 
distributed on social networks - uses geodata from 

social networks (e.g.: flickr, instagram, panoramio), and 
evaluates the revealed preference for cultural ecosystem 
services, based on the analysis of published photo series 
(Richards & Friess 2015, Lenormand 2018).
Method 19. Narrative analysis: this method consists 
in capturing the importance of ecosystem services for 
people through their own stories (verbal and visual) 
(Oliviera & Berkes 2014).
Method 20. Systematic analysis is a rigorous method 
compared to traditional narrative evaluations by 
evaluating and analyzing scientific evidence on the 
likely results of various actions. Explicit methodologies 
are used to: search for all relevant studies, establish the 
conditions for including a study in the analysis, integrate 
and analyze the information using various meta-analysis 
techniques.
Method 21. Biophysical modeling: often complex models 
focused on a detailed quantitative understanding of 
biophysical relationships in the environment, evaluating 
processes and functions that control the provision of 
ecosystem services (including hydrological, ecological 
or climate modeling). These approaches are not strongly 
spatial, but can be adapted.
Method 22. Modeling of ecosystem services: these 
approaches combine spatial approaches with elements 
of biophysical modeling to extrapolate from spatial 
data sets to ecosystem services. These methods are 
often specifically designed to assess the supply (and 
sometimes demand) of multiple ecosystem services 
and include established models such as InVEST and 
ESTIMAP (Zulian et al. 2014).
Method 23. Modeling based on simulation of the decision-
making process. It refers to models that simulate the 
decision-making process by the factors directly involved 
in the policy and management of ecosystem services 
and can represent human interactions between multiple 
levels of organization, as well as with the environment 
(Guillem et al. 2015).
Method 24. Integrated assessment modeling: this 
method combines different models representing 
different sectors or components of ecosystems to 
simulate land use change and / or the provision of 
ecosystem services, including in the analysis the effects 
between coupled components. To achieve this method, 
it is necessary to use dedicated computer applications 
(IMAGE-Globio which simulates the past, present and 
future impact of anthropogenic activities on biodiversity 
and ES, ClimSAVE which analyzes the impact of 
different climate and socio-economic scenarios on ES 
and possible options adaptation, at European level). 
Historical information is needed to make this model.
Method 25. Simple matrix mapping methods: is effectively 
done by establishing a link between a list of indicators 
on the supply / demand of ecosystem services offered 
by different categories of land cover with a GIS map, in 
order to finally make supply maps, demand and balance 
of ecosystem services. Indicators are obtained from 
other scientific research or may be evaluations (scores) 
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obtained from local experience (Burkhard et al. 2012).
Method 26. Complex matrix mapping methods: it is 
based on information obtained from the simple matrix 
mapping method to which are added several sources 
of spatial data sets. An example of the application of 
this approach is the GreenFrame developed within 
the OpenNESS project to assess the spatial variation 
of the potential for providing ecosystem services of 
green infrastructure in the context of spatial planning 
(Kopperoinen et al. 2014). The method uses an extensive 
set of spatial data sets grouped on topics combined with 
the scores of both scientific experts and local actors.

C. Integrated methods
Method 27. Bayesian Belief networks (BBN): are based 
on a graphical structure of nodes that represent, for 
example, processes or factors and links that specify 
how the nodes are connected. BBNs can be constructed 
from a combination of historical data and expertise, but 
BBNs that represent ecosystem services are derived 
primarily from expert knowledge, as historical data are 
rare. Each link represents a dependency relationship, so 
that each node has a conditional probability distribution, 
specifying the (causal) relationship between the values 
of nodes with input links to the node and the values of 
the node itself. This means that uncertainty is explicitly 

taken into account.
Method 28. Multi-Decision Criteria Analysis (MCDA): is 
a collection of formal approaches that aim to explicitly 
take into account several criteria to help individuals 
or groups explore important decisions. Spatial MCDAs 
are performed in GIS to allow visualization of multiple 
criteria (Munda 2004).
Analysis and selection of ES evaluation methods: Piatra 
Craiului National Park case study
Following the identification of the 28 methods for 
evaluating SE, we proceeded to identify the most 
appropriate methods for evaluating SE offered by the 
forests within the Piatra Craiului National Park, located 
in the Southern Carpathians. For this, an analysis was 
made in relation to the following criteria: applicability 
of the method for evaluating ecosystem services (a); 
existence of a database for method implementation (b); 
the degree of quantifiability of this method (c); costs of 
obtaining the information needed to conduct research 
(ecosystem assessment) (d) and time needed to obtain 
the information needed to conduct research (ecosystem 
assessment) (e).
Thus, for each method, in relation to the previously 
mentioned criteria, a score was given (Table 1).

Table 1. Analysis and selection of the most appropriate methods for evaluating SE in Piatra Craiului National Park

No. Evaluation method
Criterion / score TOTAL

scorea b c d e
A. Monetary valuation methods

1 Market prices 0.5 0.5 0.5 1 0.5 3
2 Productivity / production function 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2
3 Travel costs 1 0.5 0.5 0.5 0 2.5
4 Hedonic pricing 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5
5 Cost-benefit analysis 0.5 0 0.5 0 0 1
6 Costs / Avoidance Costs 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5
7 Contingent valuation 1 0 0.5 0 0 1.5
8 Contingent choice modelling 1 0 0.5 0 0 1.5
9 Use of time 0.5 0 0.5 0 0 1

10 Resource rent 0.5 0 0.5 0 0 1
11 Benefits transfer 0 0 0.5 0 0 0.5

B. Non - monetary valuation methods
12 Assessment of preferences 0.5 0 0.5 0 0.5 1.5
13 Photo-consultation 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2
14 ES card game 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5
15 Deliberative (participatory) mapping 1 0.5 0.5 0 0 2
16 Development of participatory scenarios 1 0 0.5 0 0 1.5
17 Deliberative evaluation 1 0 1 0 0 2
18 Methods based on the analysis of photos distributed on social networks 1 0.5 0.5 1 0.5 3.5
19 Narrative analysis 0.5 0 0 0.5 0 1
20 Systematic analysis 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5
21 Biophysical modeling 0.5 0 1 0.5 0 2
22 Modeling of ecosystem services 1 0 1 0.5 0.5 3
23 Modeling based on simulation of the decision-making process 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2
24 Integrated assessment modeling 0.5 0.5 1 0 0 2
25 Simple matrix mapping methods 1 0.5 0.5 0.5 0.5 3
26 Complex matrix mapping methods 1 0.5 0.5 0.5 0.5 3

C. Integrative methods
27 Bayesian Belief networks (BBN) 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5
28 Multi-Decision Criteria Analysis (MCDA) 0.5 0 0.5 0 0 1
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After centralizing the results, the most appropriate 
methods for evaluating ecosystem services for our case 
study (Piatra Craiului National Park) were:
1. Methods based on the analysis of photos distributed 

on social networks
2. Market prices
3. Modelling of ecosystem services
4. Simple matrix mapping methods
5. Complex matrix mapping methods
6. Travel costs
7. Productivity / production function
8. Photo-consultation
9. Deliberative (participatory) mapping
10. Deliberative evaluation
11. Biophysical modelling
12. Modelling based on simulation of the decision-

making process
13. Integrated assessment modelling
14. Hedonic pricing
It can be observed that, in our case study, the methods 
that turned out to be the most suitable for the evaluation 
of ecosystem functions and services are those that do not 
require too detailed documentation and the necessary 
information can be briefer.
The obtained results are particular for the research area. 
These were easily obtained because an easy-to-use tool 
was created. The advantage of this evaluation procedure 
is that several methods are presented. In practice, if 
necessary, this tool can be improved by adding more 
than three types of scores, but for this complementary 
effort for documentation must be done.

4. Conclusions
By definition, ecosystem services (ES) are those benefits 
that people receive from ecosystems. In general, 
forests, through its multifunctionality and biodiversity, 
offer more ES than other ecosystems. Lately, the topic 
regarding the ecosystem functions and services is more 
and more debated and has an increasing importance. 
The explanation for this is the development of knowledge 
on the concept of human well-being.
Although research in the field has intensified, the 
assessment of ES is still considered a challenge at this 
time, as it is difficult to choose a suitable method that 
may be applicable in a particular case.
Our research aimed and has managed to identify a 
way, easily applicable, to choose the most appropriate 
methods for evaluating ES.
Evaluation values are based on expert-based scoring 
on key features of the methods analysed and particular 
context of study case, including research constraints.
This tool, was tested in distinct case study in Piatra 
Craiului National Park, located in the Southern 
Carpathians. The obtained results showed these methods 
can be successfully applied, obtaining concrete results.

We recommend applying this methodology before the 
effective start of the study. It has the role of orienting 
research in an appropriate direction and meeting the 
objectives quickly.
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Abstract
Identifying and selecting methods for ecosystem services valuation - A case study in Piatra Craiului National Park
As ecosystem services represent direct benefits that ecosystems provide to people, sustaining socio-economic 
development and human well-being, a wealth of research has addressed ecosystem services assessment 
methods to ensure the needed base for policy actions and management decisions. Nowadays, many methods are 
available, trying to respond to different aims of assessment and socio-economic contexts. The paper's purpose 
was to develop a tool for selecting the most appropriate methods for assessment of ES provided by a natural 
protected area, based on a set of criteria and criteria scores. A total of 28 valuation methods were identified in 
the scientific literature and analysed. The developed selecting tool was applied in a case study regarding ES's 
evaluation provided by forests from Piatra Craiului National Park (Southern Carpathians). In our case study, the 
best valuation methods proved to be methods based on the analysis of photos distributed on social networks, 
market prices method and modelling of ecosystem services method.
Keywords: tool for ecosystem functions and services method selection, integrated valuation, Ecosystem service 
appraisal, ecosystem services from Piatra Craiului National Park



Revista de Silvicultură şi Cinegetică

56

F I T O PAT O L O G I E

Răspândirea ciupercii  
Erysiphe platani în România
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1 SCDEP Brașov, INCDS „Marin Drăcea”
2 Col. Hemeiuși, SCDEP Câmpulung Moldovenesc, INCDS 

„Marin Drăcea”

1. Introducere
Agenții criptogamici alohtoni, patogeni plantelor 
lemnoase, apar în Europa, în mod continuu, de regulă 
ca urmare a activității umane (majoritar prin comerțul 
de plante lemnoase, cel mai adesea ornamentale). O 
parte dintre acești agenți biotici au caracter invaziv, 
răspândindu-se, treptat, pe mari spații geografice 
(Santini et al. 2013) și pot produce pagube importante 
ecosistemelor forestiere, culturilor silvice, peisajelor, 
spațiilor verzi ș.a. (Brasier 2009, Simionescu et al. 2012).
Evoluția patogenilor invazivi oferă informații utile 
specialiștilor în protecția plantelor (inclusiv protecția 
pădurilor), pentru organizațiile implicate în protecția 
mediului (mai ales a ariilor protejate), pentru instituțiile 
responsabile cu protecția zonelor verzi din localități etc.
Făinarea platanilor este produsă de Erysiphe platani 
(Howe) Braun & Takam. (sin. Microsphaera platani 
Howe), patogen specific platanului american (Platanus 
occidentalis L.). Stadiul asexuat aparține tipului 
Pseudoidium. Ajunsă în Europa, ciuperca a produs 
infectări atât la platanul oriental (P. orientalis L.), cât și 
la hibrizii dintre cele două specii (P. x hispanica Mill. ex 
Münchh., sin. P. × acerifolia (Aiton) Willd.; P. × hybrida 
Brot.), din păduri, colecții dendrologice și spații verzi 
(aliniamente, parcuri, păduri-parc etc.).
Ciuperca este răspândită, în prezent, în SUA (zona de 
origine), o parte din America de sud, în Australia, Africa 
de sud, China, precum și în bazinul Mediteraneean 
(arealul platanului european), de unde s-a extins în multe 
țări sud-, central- și vest-europene (CABI 2019, EPPO 2020).

2. Metoda
Au fost efectuate inventarieri de teren asupra platanilor 
(P. x hispanica) din culturi ornamentale (majoritatea 
aliniamente stradale, dar și din parcuri, grădini sau colecții 
dendrologice / botanice etc.), din multe regiuni ale țării.
Informațiile culese au inclus frecvența și intensitatea 
făinării, precum și prezența altor probleme (foliare) ale 

platanului.
Probele de frunze au fost colectate și analizate la 
laborator (macro- și microscopic, în plus, E. platani a 
fost izolată de mediu PDA).

3. Rezultate
Până în 1989, platanii erau întâlniți, îndeosebi, în 
grădini / colecții dendrologice sau în unele parcuri, în 
păduri fiind subiectul unui număr redus de experimente 
(împăduriri în incinte din Delta Dunării).
Făinarea platanului a fost consemnată, la scară locală 
(Mangalia), în deceniul IX al secolului trecut (Eliade 
1985). Infecțiile au început să se răspândească la scară 
regională (Moldova: de la Iași la Tecuci, Dobrogea la Eforie 
sud, respectiv Brașov - Chinan 2018) sau națională, abia 
în ultimul deceniu, ca urmare a plantării pe scară largă 
a platanului în aliniamentele stradale și alte spații verzi.

Fig. 1. Făinarea frunzelor de platan (Brașov - sus, Brăila - jos) 
(frunzele de la vârful lujerilor anuali sunt mai puternic afectate) 

(foto D. Chira)
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Răspândirea în spațiu
Observațiile efectuate pe teren au evidențiat răspândirea 
făinării frunzelor de platan hibrid (fig. 1), atât în zonele în 
care E. platani fusese identificat în trecut (Moldova, Țara 
Bârsei), cât și în Oltenia (Tismana), Banat (Timișoara), 
Transilvania (Cluj, Tg. Mureș), precum și pe Valea 
Prahovei (Sinaia) și București (în plus în zonele limitrofe 
celor semnalate anterior: în Brăila, Adjud ș.a.) (fig. 2).

Fig. 2. Distribuția făinării frunzelor de platan în România, 
identificate în 2019-2020 (frecvența medie / cultură: lipsă – verde, 

slabe – galben, moderate – portocaliu, puternice – roșu)

Boala este prezentă în mai toate zonele importante (estul, 
vestul, centrul și sudul țării), de la cele de câmpie și deal, 
până în cele premontane (fig. 2).
Răspândirea făinării platanului, în regiuni diverse din 
țară, este legată de plantarea intensă a gazdei sale, în 
spațiile verzi din orașe, în ultimii ani.
Introducerea patogenului alohton, în România (Mangalia, 
1984) sau ulterior în zone îndepărtate ale acesteia 
(Timișoara, Cluj, Tismana, București, Iași etc. - fig. 2), a 
fost probabil antropică, accidentală. Transmiterea prin 
puieții (infectați) folosiți la plantare pare posibilă, atâta 
timp cât lujerii terminali (și mugurii) sunt deseori infectați 
(Pastircáková & Pastircák 2006, Adamska 2019) (fig. 1, jos).
Conform modelului introducerii multor specii de 
Erysiphaceae (Cooper 2013), confirmat de datele privind 
răspândirea globală a făinării platanilor (Pastircáková 
et al. 2014), inițial ciupercile se răspândesc sub forma 
asexuată și mult mai târziu, de regulă după stabilire, se 
întâlnește forma sexuată.
Monitorizarea bolii în Germania a demonstrat extinderea 
acesteia, la început cu viteză lentă, apoi, după câțiva ani, 
accelerată, cu până la cca 200 km/an, viteză întâlnită și la 
alte specii de Erysiphe (Scholler et al. 2012). Platanii fiind 
plantați, de regulă, pe marginea drumurilor, este posibil 
ca inocuii să fie vectorizați de mașini - fragmente de frunze 
infectate pot să se prindă de diferite componente ale 
autovehiculelor și, apoi, să fie transportate la mari distanțe. 
În același timp, patogenul (sub formă de conidii, ascospori) 
poate fi transportat de vânt la distanțe considerabile 
(Takamatsu 2004). Încălzirea climatului și apariția formei 
sexuate (care iernează mai ușor) favorizează atât succesul 
infectării primelor gazde, stabilizarea infecțiilor într-o 

zonă (colonizarea), cât și, apoi, răspândirea naturală, spre 
nord, a bolii (Kirschner 2011).
Infecțiile albicioase apar pe ambele fețe ale frunzelor 
(uneori și pe fructificația platanilor). Frunzele mature / 
bătrâne (glabre, mai pieloase, cu cuticula mai groasă) au 
fost mult mai rar (ca frecvență) și mai slab (ca intensitate) 
afectate de făinare, în comparație cu cele tinere 
(pubescente, fragile, cu cuticula subțire). Frunzele foarte 
tinere infectate au tendința de a se răsuci, iar perișorii 
caracteristici acestui stadiu de creștere nu mai cad.
Făinarea frunzelor de platan a fost observată începând 
cu partea mijlocie și, mai ales, în cea finală (din luna 
august) a sezonului de vegetație.
Apariția târzie a bolii poate fi explicată prin înmulțirea 
preponderent asexuată, ascosporii fiind eliberați mai 
timpuriu decât conidiile (Kirschner 2011). În unele țări 
europene patogenul s-a răspândit, inițial, exclusiv prin 
forma conidiană, faza sexuată apărând doar după câțiva 
ani (Braun 1987, Bolay 2005, Pastirčáková & Pastirčák 2008).
În Polonia, primele infecții au fost observate, în general, 
în luna august, mai rar mai devreme, în iunie-iulie 
(Adamska 2019).

Evoluția în timp
În București, probabil ciuperca a fost introdusă mai de 
mult (în jurul capitalei sunt cele mai multe firme care 
comercializează puieți ornamentali), patogenul este 
stabilizat, fiind observate apariții anuale (dublată de 
intensitate mai ridicată) în ultimul deceniu, cel puțin în 
câteva zone (Grădina Botanică și Parcul Carol I etc.), pe 
platani de vârstă medie la înaintată (fig. 3.1). Ținând cont 
de constanța infecțiilor este foarte probabil să fi apărut 
în aceste zone și forma teleomorfă.
Pe aliniamentele stradale din București (și Voluntari), 
pe platanii introduși după 1990 (majoritatea după 2000), 
infecțiile au apărut în ultimii ani, având tendința de a 
se stabiliza / permanentiza (cel puțin în aliniamentele 
din fața Muzeului Satului - fig. 3.2), chiar dacă apar 
unele fluctuații ale frecvenței și intensității de la un an 
la altul. Variația anuală a indicatorilor infecțiilor poate 
fi favorizată de bogăția precipitațiilor în sezonul de 
vegetație, de intervențiile serviciilor de gospodărire a 
spațiilor verzi (adunarea frunzelor, prin care se elimină 
sursa locală de inocul), de trafic.

Fig. 3.1. Evoluția stării platanilor din Grădina Botanică București 
(Nr. frunze infectate (nr.); Intensitatea făinării frunzelor afectate 

(%); Decolorare (%), Defoliere (%))
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Fig. 3.2. Evoluția stării platanilor din București (Bul. Kiseleff) (Nr. 
frunze infectate (nr.); Intensitatea făinării frunzelor afectate (%); 

Decolorare (%), Defoliere (%))

Fig. 3.3. Numărul de frunze / lujerul anual afectate de făinare în 
2020 (Bul. Kiseleff, București) (axa X: 1-55: numărul curent al 

arborilor inventariați)

Frecvența infecțiilor era foarte mare în zonele inventariate 
în 2014, iar intensitatea este constant slabă la mijlocie 
pe frunzele afectate (se întâlneau exemplare puternic 
afectate, cu majoritatea frunzelor finale nedezvoltate 
complet și a vârfului lujerilor anuali infectate pe porțiuni 
mari și răsucite parțial). Făinarea afecta, de regulă, 
ultimele două frunze de pe lujerul anual (fig. 3.3). În 2020, 
frecvența infecțiilor a fost ușor mai redusă, intensitatea 
/ arbore nu era, însă, diminuată (tot 1-5 frunze afectate / 
lujerul anual). Interesant este faptul că infecțiile par ușor 
mai ridicate spre drum, ca posibilă influență a traficului 
(stropirea mai frecventă cu apă a frunzelor).

Fig. 3.4. Evoluția stării platanilor din Brașov (str. N. Iorga) (axa 
X: intensitate medie Corythuca / Antracnoză / Făinare: 0-lipsă, 1-f.

slabă, 2-slabă, 3-moderată, 4-puternică, 5-f.puternică)

Pe aliniamentele din Brașov făinarea a apărut 
episodic (doar pe generațiile relativ noi de platani din 
aliniamentele stradale), la câțiva ani distanță.
Infecțiile au fost consemnate pentru prima dată în 
septembrie-octombrie 2014, când făinarea era puțin 
frecventă (tab. 3) și foarte slabă la slabă ca intensitate 
(doar rare exemplare erau moderat infectate).
Până în 2019, răspândirea bolii a rămas relativ limitată, 
restrânsă la un număr redus de arbori din câteva 
aliniamente stradale. Arealul a fost limitat, probabil, 
din cauza unui număr mic de colonizări inițiale, de 
preponderenței fazei asexuate, precum și de strângerea 
periodică a frunzelor de pe alei.
În 2020, făinarea a apărut în mai multe zone, numărul 
platanilor afectați crescând ușor (tab. 3).

Tab.3. Problemele foliare ale platanilor din Brașov

D
(cm)

Def
(%) I.DP I.CC I.EP

2014
I.EP
2020

P. Șaguna 22,29 0,00 0,43 0,00 0,08 0,00

P. Șaguna 130,8 37,00 2,20 3,20 0,00 0,00

S. Uranus 19,60 2,00 0,20 0,00 0,40 0,11
S. Griviței II 10,57 0,71 0,43 0,00 0,00 0,29

S. Griviței III 8,20 3,00 0,40 0,00 0,00 0,40

S. Victoriei 32,18 21,36 1,09 0,27 0,37 0,45
S. I.Maniu 13,07 8,33 0,47 0,00 0,55 1,13
S. N.Iorga 20,00 1,00 0,80 0,58 0,78 1,70

P: parc; S: strada, D: diametru; Def: defoliere; I.=Intensitate: 0=lipsă; 1=foarte 
slabă; 2=slabă; 3=medie; 4=puternică; 5=foarte puternică; DP: Discula platani; CC: 

Corythucha ciliata; EP: Erysiphe platani.

S-a observat o anumită rezistență diferită a platanilor la 
diferiții agenți biotici și abiotici:
 » generația bătrână (diametre > 60 cm) este ocolită 

deocamdată de făinare, dar este sensibilă la 
Corythucha ciliata Say, la antracnoză (Discula platani 
Sacc., cu forma sexuată Apiognomonia veneta (Sacc. & 
Speg.) Höhn.) și la înghețurile târzii; la efectul cumulat 
al poluării cu sare și a secetei (care amplifică efectul 
sării), arborii de platan sunt moderat sensibili;

 » generația tânără (diametre sub 26 cm) este aparent 
relativ sensibilă la făinare, respectiv aparent relativ 
tolerantă față antracnoză și păduchi foliari (termenul 
aparent este folosit pentru că, fiind plantați relativ de 
curând, aceste genotipuri nu au apucat să fie suficient 
de mult timp în contact cu acești agenți biotici);

 » generația mijlocie (diametre de 26-59 cm) are 
caracteristici intermediare: este relativ sensibilă la 
făinare, antracnoză și păduchi foliari.

Fig. 3.5. Atac combinat la frunzele de platan – făinare + 
antracnoză + insecte miniere (Vaslui 2020) (foto T. Blaga)
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Fig. 3.6. Starea platanilor din Tismana (oct. 2014) (Foto D. 
Chira) (axa X: frecvența medie (%) pentru Antracnoză / Făinare / 

Corythuca)

La Tismana (Gorj), infecțiile slabe (doar la unele 
exemplare, făinarea a fost consemnată și pe frunzele 
mature, complet dezvoltate, nu doar pe cele aflate în 
creștere) au fost observate consecutiv, în mai mulți ani 
la rând, începând din 2014 (dar infecțiile proveneau 
din anii anteriori, după gradul de răspândire) la platani 
tineri, de cca 10 ani (diametrul este mare pentru că 
arborii sunt tăiați periodic în scaun).
În estul țării, infecțiile din 2020 au fost frecvente (și de 
intensitate mai mare - Vaslui, Iași), la relativ frecvente 
(Brăila, Galați), ceea ce ar indica o prezență mai veche a 
bolii în aceste zone (fenomen observat și de Chinan, 2018).
În Transilvania (fig. 2), frecvența făinării este mai redusă, 
infecțiile fiind, cel mai probabil, de dată recentă.

4. Concluzii
Făinarea platanilor, produsă de specia alohtonă Erysiphe 
platani, s-a răspândit, în ultimii ani, în aproape toate 
zonele țării.
Frecvența și intensitatea bolii sunt variabile, fiind, în 
general, legate de timpul scurs de la primele infecții 
zonale.
În prezent, toleranța la boală a genotipurilor de platan 
pare semnificativ diferită (hibrizii mai vechi par mai 
toleranți față de cei apăruți mai recent pe piață), dar 
pentru că stadiul infecțiilor este, încă, incipient, în 
majoritatea zonelor, este posibil ca acest comportament 
să se schimbe pe măsura creșterii presiunii infecțioase.

Finanțare
Lucrările au fost finanțate prin proiectul Managementul 
ecosistemelor forestiere puternic destructurate de ciuperci 
alohtone (PN 19070206).
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Abstract
Spreading of Erysiphe platani in Romania
American fungus Erysiphe platani has been first time mentioned (only anamorph stage, without location) in 
Romania in 2006. After 1990, the plane tree has been used on unprecedent large scale in urban green areas. 
Therefore, in 2018, the pathogen (in both stages) has been found spread in many cities of the Eastern half part 
of the country. The present paper provides new information of the plane tree powdery mildew presence in all 
the important regions of Romania. Secondary, the evolution of the disease has been recorded in Bucharest and 
Brașov cities. Between 2014 and 2020, the infections have been proved to be stable in some green areas Bucharest 
and in evolution (spreading slowly) in street alignments of Brașov. The other plane tree leaf problems (pests, 
fungi, abiotic stress) have been also recorded and discussed.
Keywords: Platanus × acerifolia, green areas, fungi, pests, abiotic stress.
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A M E N A J A R E A  PĂ D U R I L O R

Câteva posibilități simple pentru 
obținerea unor date de teren 

îmbunătățite în cadrul lucrărilor de 
amenajarea pădurilor

Gheorghe Vlad1, Paul Jitaru1, Marco Algasovschi1, Dénes Fazakas1, Radu Comanici1, Avram Cicșa1, Bogdan 
Banu1, Dragoș Miloș1, Gabriel Lazăr1

1 În România primul astfel de studiu a fost realizat în anul 1956, pe un arboret de fag și brad (Ichim 1956).

1 SCDEP Brașov, INCDS “Marin Drăcea”

1. Introducere
Amenajamentul silvic constituie fundamentul 
gospodăririi pădurilor din România. Bazele acestui 
sistem, unitar la nivel național, au fost puse în anii 1948-
1950, odată cu apariția primelor instrucțiuni (norme 
tehnice) pentru amenajarea pădurilor. În principiu, 
pentru întocmirea unui amenajament se parcurg 2 
etape principale, faza de teren, în care se culeg date 
referitoare la stațiune, vegetație și lucrările silvice 
necesare pentru următoarea perioadă de planificare (așa 
numita „descriere parcelară”), și faza de birou, în care 
se elaborează proiectul propriu-zis și hărțile tematice. 
Pentru armonizarea culegerii și interpretării datelor de 
teren, care sunt fundamentale pentru calitatea oricărui 
amenajament, încă de la mijlocul secolului trecut, au 
fost elaborate îndrumare detaliate. Elemente precum 
diametrul arborilor, volumul arboretului, înălțimea 
arborilor, compoziția și consistența arboretului au fost, 
sunt și vor fi și în viitor caracteristici cheie indispensabile 
pentru cuantificarea structurii arboretelor.
Odată cu progresul cunoștințelor din ultimele decenii, 
din domeniile auxologiei și auxometriei forestiere 
și totodată cu îmbunătățirea performanțelor și 
capabilităților instrumentelor de măsurare folosite 
în silvicultură, apare necesitatea unui salt calitativ în 
ceea ce privește determinarea unora dintre datele din 

„descrierea parcelară”, informații care în prezent se 
obțin cu o doză de subiectivism destul de mare, după o 
metodologie practic neschimbată de mai bine de 50 ani. 
Noi oportunități merită investigate și promovate și în 
ceea ce privește modalitățile de inventariere a arboretelor, 
din cadrul lucrărilor de amenajarea pădurilor, care de 
asemenea nu au evoluat decât foarte puțin în ultimele 
decenii.

Un ingenios și expeditiv procedeu de determinare 
a suprafeței de bază a arboretelor a fost publicat de  
inginerul austriac Walter Bitterlich în anul 1948 
(încununându-i cercetările începute încă din anul 1931, 
dar întrerupte o perioadă în timpul celui de al doilea 
război mondial) (Burkhart 2008), care de altfel, în 
timp, a ajuns să-i poarte numele. Prin metoda acesta, 
fundamentată numai pe corelații trigonometrice 
dintre unghiuri și două lungimi predefinite, se obține 
în mod expeditiv, cu ajutorul unui instrument numit 
relascop (indiferent de complexitatea sa constructivă), 
suprafața de bază la hectar a arboretului, printr-o 
simplă numărare de arbori, fără a mai fi necesar să se 
măsoare practic niciun diametru de arbore. De-a lungul 
timpului, s-au elaborat multe studii comparative între 
inventarieri realizate prin metoda Bitterlich și prin 
metode tradiționale1 și rezultatele au dovedit, în general, 
validitatea ei practică pentru determinarea suprafeței 
de bază (Piqué et al. 2011), mai ales când se utilizează 
un relascop având un factor de multiplicare adecvat. Cu 
suprafața de bază obținută cu relascopul se determină 
densitatea arboretului și prin intermediul acesteia 
volumul la hectar, cu ajutorul unor tabele de producție 
simplificate, în funcție de specie și înălțimea medie. 
Un minus al acestei modalități de obținere a volumului 
este că nu există o legătură directă între determinarea 
suprafeței de bază și determinarea înălțimii medii, astfel 
încât în anumite circumstanțe nefavorabile, metoda 
nu oferă rezultate mulțumitoare (Yang et al. 2017), așa 
cum este cazul unor arborete având o complexitate 
structurală ridicată.
Pentru a elimina acest neajuns, începând din anul 
1966 apare ideea de a realiza așa numite inventarieri 
„combinate” (Beers 1966), prin care să se îmbine o 
metodă de inventariere cu suprafețe de probă cu rază 
fixă (așa cum sunt inventarierile statistice clasice), cu 
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una având suprafețe de probă cu rază variabilă (așa cum 
sunt inventarierile relascopice), practic din același punct 
central al unui sondaj determinându-se atât numărul de 
arbori cât și suprafața de bază. Studiile relativ recente 
realizate în America (Packard & Radtke 2007), au 
demonstrat validitatea rezultatelor care se obțin prin 
aceste inventarieri „combinate”. La începuturi, aceste 
inventarieri „combinate” nu erau destul de eficiente, 
pentru că determinarea numărului de arbori la unitatea 
de suprafață era o operațiune destul de greoaie, în lipsa 
unor instrumente de măsură care să reducă distanța 
măsurată la orizont în mod automat, impediment care 
este în prezent rezolvat.
Cercetări recente referitoare la estimarea numărului de 
arbori pe categorii de diametre cu ajutorul distribuție 

2 Calculul cubajelor a fost realizat utilizând programul informatic elaborat de domnul inginer Lucian Iacobiț, folosit în mod 
curent în lucrările de amenajarea pădurilor.

Weilbull, au demonstrat că valoarea diametrului mediu 
al suprafeței de bază (dg) al unui arboret conține în sine 

– alături de valoarea suprafeței de bază unitare (G) și a 
numărului de arbori unitar (N) – suficiente informații 
pentru a construi o curbă ipotetică a repartiției 
arborilor pe categorii de diametre, astfel încât să 
poată fi determinat volumul arboretului cu o acuratețe 
ridicată, comparativă cu situația reală obținută printr-o 
inventariere integrală (Schütz & Rosset 2020). În plus 
pentru o și mai ridicată precizie a rezultatelor, se pot 
impune constrângeri suplimentare, prin determinarea 
diametrului maxim și a celui minim din arboret, astfel 
încât plaja de distribuție a diametrelor să reflecte și mai 
mult structura reală (Schütz & Rosset 2020).

Tab. 1. Influența distribuției pe categorii de diametre asupra volumului unitar

Date general valabile:
Suprafața = 3,0 ha; Specia = fag; G = 29,32 m2/ha; N = 344 arbori/ha; dg = 33 cm; înălțimea (hg) = 27 m

Distribuția reală a numărului de arbori pe categorii de diametre:
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

240 161 116 126 87 81 56 41 25 18 15 19 9 15 7 6 7 2 1
Densitate = 0,79; Volum = 387 m3/ha; Acuratețea volumului calculat = 100,00 %

Distribuție cu arborii grupați la valoarea dg:
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

800 232
Densitate = 0,79; Volum = 394 m3/ha; Acuratețea volumului calculat = 101,81 %

Distribuție cu arborii grupați la extremitățile intervalului de variație:
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

931 2 6 93
Densitate = 0,79; Volum = 393 m3/ha; Acuratețea volumului calculat = 101,55 %
Distribuție cu număr descrescător de arbori, începând de la diametrele mici:

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
157 145 130 114 99 83 69 56 44 33 23 17 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 1

Densitate = 0,79; Volum = 388 m3/ha; Acuratețea volumului calculat = 100,26 %
Distribuție gen „clopot”:

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
48 64 89 109 140 168 143 113 82 45 22 9

Densitate = 0,79; Volum = 389 m3/ha; Acuratețea volumului calculat = 100,52 %

Pentru a confirma această proprietate a valorii dg, 
prezentăm următoarea simulare empirică (tab. 1), 
pornind de la o repartiție reală a numărului de arbori 
pe categorii de diametre, obținută prin inventarierea 
integrală a unui arboret2.
Se observă ușor cât de apropiate sunt rezultatele 
cubajelor. Chiar dacă distribuțiile numărului de arbori 
pe categorii de diametre sunt atât de diferite, practic 
niciunul dintre rezultate simulării nu este diferit față de 
volumul real cu mai mult de 2%.

2. Situația actuală
Îndrumarul pentru Amenajarea Pădurilor valabil în 
prezent (Carcea & Milescu 1984), propune, pentru 
arboretele care nu sunt exploatabile în primul deceniu, 
următoarea metodologie de lucru pentru obținerea 
informațiilor de teren, la nivel de arboret, referitoare la 
diametre, înălțimi, consistență, compoziție și pondere a 
elementelor din aceeași specie:

 » proiectantul parcurge pentru început o suprafață 
suficient de mare din arboret astfel încât să-și formeze 
o imagine de ansamblu asupra acestuia;

 » cu această ocazie apreciază vizual consistența, 
exprimată prin indicele de acoperire al 
coronamentului;

 » estimează compoziția pe specii;
 » unde este cazul, estimează ponderea elementelor 

de arboret din aceeași specie (fie că este vorba de 
elemente diferențiate pe criteriul vârstei, fie al 
modului de regenerare);

 » estimează diametrul mediu al fiecărui element de 
arboret;

 » alege 2-5 puncte reprezentative din arboret, în funcție 
de vârsta, suprafața și structura acestuia, în care 
măsoară, pentru fiecare element de arboret, minim 
2-8 arbori (în funcție de ponderea elementului de 
arboret) apropiați de diametrul estimat;
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 » calculează diametrul mediu al fiecărui element de 
arboret, ca medie aritmetică a valorilor măsurate;

 » de preferință în punctele de sondaj care au servit la 
măsurarea diametrelor, la arbori reprezentativi pentru 
fiecare element de arboret estimat, proiectantul 
măsoară înălțimea la minim 4-8 arbori având 
diametrul egal sau apropiat de cel al diametrului 
mediu, în funcție de vârsta arboretului și de ponderea 
elementului de arboret;

 » calculează înălțimea medie a fiecărui element de 
arboret, ca medie aritmetică a valorilor măsurate.

Prin prelucrarea automată a acestor date primare, cu 
ajutorul unui program informatic dedicat, se obține 
volumul arboretului, considerând indicele de acoperire 
al arboretului egal cu indicele de densitate (ceea ce în 
general nu este adevărat).
Din cele expuse anterior, se observă ușor ce rol important 
joacă experiența și talentul nativ al fiecărui proiectant în 
determinarea acestor parametrii de bază ai „descrierii 
parcelare”.
Pentru determinarea volumelor arboretelor exploatabile 
în primul deceniu de aplicare a amenajamentului, se 
recurge la inventarieri integrale sau statistice (Carcea & 
Milescu 1984). Se inventariază integral toate arboretele 
care au consistență 0,1-0,4 și cele cu suprafața de până 
la 3,0 ha indiferent de consistență. Practic, pe teren, în 
fiecare suprafață de probă, conducătorul lucrării notează 
în carnetul de inventarieri diametrele măsurate de unul 
sau doi clupași, supraveghind cu atenție să nu se omită 
vreun arbore.
În cazul inventarierilor statistice, pornind de la clasa 
de omogenitatea, structura, consistența și suprafața 
arboretului de inventariat și în funcție de probabilitatea 
de acoperire și toleranța urmărite și de coeficienții 
de variație determinați, se amplasează un număr de 
suprafețe de probă circulare, de 500 mp sau de 300 mp, 
urmărind un caroiaj pătratic. Pe teren, în fiecare suprafață 
de probă, șeful de echipă stă în centrul cercului și notează 
în carnetul de inventarieri diametrele măsurate de unul 
sau doi clupași, verificând în permanență să se respecte 
raza cercului care definește mărimea suprafeței de probă. 
Delimitarea suprafețelor de probă se poate face cu un 
cablu gradat, cu firele reticulare de la dendrometrul 
românesc (aceste două modalități nu mai sunt folosite în 
prezent), cu instrumente care folosesc tehnologie laser 
sau pe bază de ultrasunete (de preferință care și reduc în 
mod automat distanța la orizont). Pentru determinarea 
înălțimii medii, se preiau rezultatele obținute anterior 
cu ocazia „descrierii parcelare”, în urma măsurării a 
câte 8-12 arbori reprezentativi din fiecare element de 
arboret, în funcție de ponderea acestora. Partea negativă 
a acestei metodologii este că înălțimile se măsoară 
anterior inventarierii propriu-zise, pentru valori ale dg 
care pot fi diferite (mai mult sau mai puțin) de cele reale.
Pentru inventarierea arboretelor neexploatabile în 
primul deceniu, normativele de amenajarea pădurilor 
prevăd încă din anii 1960 și posibilitatea de a se utiliza 
metoda Bitterlich, amplasându-se un număr de sondaje 

în mod asemănător și în funcție de aceleași criterii 
ca în cazul inventarierilor statistice cu rază fixă, însă 
în activitatea curentă asemenea inventarieri au fost 
realizate doar în mod cu totul excepțional.

3. Propuneri
Pentru a reduce doza de subiectivism și a crește calitatea 
informațiilor din „descrierea parcelară”, având ca sursă 
de inspirație metoda „combinată” de inventariere și 
proprietățile valorii dg, pentru arborete neexploatabile 
în primul deceniu propunem următoare metodologie 
practică de lucru:
 » în 2-5 piețe de probă, amplasate în puncte 

reprezentative din arboret, mai întâi se determină 
suprafața de bază la hectar cu un relascop, ținând cont 
de factorul de multiplicare al instrumentului utilizat 
și de corecția de înclinare a terenului, în funcție de 
situația concretă;

 » din centrul fiecărei piețe se determină numărul de 
arbori pe o anumită suprafață circulară (mărimea 
suprafeței fiind în funcție de structura arboretului, 
nu trebuie să fie nici exagerat de mare – pentru 
operativitate, nici prea mică – pentru a asigura 
precizie rezultatului), cu ajutorul unui instrument ce 
reduce distanța la orizont (preferabil un hipsometru 
pe bază de laser, care să fie utilizat și la măsurarea 
înălțimilor arborilor);

 » determinarea suprafeței de bază și a numărului de 
arbori se va face, după caz, pe specii și pe elemente 
de arboret din aceeași specie. În aceste cazuri, pentru 
un control mai bun al rezultatelor, recomandăm să 
se facă întâi o determinare pe total, ulterior pentru 
elementele cele mai groase, iar valorile pentru 
elementele cele mai subțiri să se obțină prin diferență;

 » pentru fiecare piață, se calculează numărul de arbori 
pe hectar, cu o tabletă de teren sau cu telefonul mobil, 
plecând de la suprafața sondajului amplasat;

 » împărțind suprafața de bază la numărul de arbori se 
obține diametrul mediu, pentru fiecare element, în 
fiecare piață;

 » pentru fiecare element de arboret, în fiecare piață (sau 
în imediata apropiere), se măsoară 2-4 înălțimi ale unor 
arbori având diametrul egal sau apropiat de cel mediu;

 » se calculează înălțimea medie pentru fiecare element 
de arboret, în fiecare piață, ca medie aritmetică a 
măsurătorilor realizate;

 » după ce s-au făcut toate măsurătorile dintr-un arboret, 
se determină valorile medii pe arboret ale G, N, dg și 
hg, ca medii aritmetice;

 » raportând procentual suprafața de bază a fiecărui 
element de arboret, la suprafața de bază totală, se 
obține ponderea în compoziție a acestora;

 » datele se notează în carnetul de teren, sau cel mai 
bine pe o tabletă de teren sau chiar pe telefonul mobil 
(în cazul în care avem instalat un program informatic 
dedicat).

Aceste informații sunt suficiente pentru a se obține 
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volumul la hectar al arboretului (V). Calea tradițională, 
dar mai puțin precisă, ar fi să se prelucreze datele 
cu programe informatice specializate, obținându-se 
mai întâi densitatea (raportând valoarea G obținută 
la valoarea suprafeței de bază unitare din tabele de 
producție simplificate, în funcție de specie și hg) și 
ulterior volumul unitar pe elemente de arboret (în 
funcție de densitate și de volumul corespunzător din 
tabelele de producție simplificate). O modalitate mai 
precisă ar consta în utilizarea unor ecuații de regresie 
sau algoritmi matematici pentru a distribui numărul de 
arbori pe categorii de diametre, ținând cont de restricțiile 
impuse de valorile dg, G și N, iar, ulterior, în funcție 
de hg să se determine volumul la hectar cu ajutorul 
ecuațiilor de regresie propuse în lucrarea „Metode și 
tabele dendrometrice” (Giurgiu et al. 2004), la metoda 
seriilor de înălțimi relative. Pentru obținerea unor curbe 
teoretice care să reflecte distribuția numărului de arbori 
pe categorii de diametre medii, în funcție de dg, se pot 
folosi funcții de distribuție tip Charlier (Leahu 1993) sau 
Weilbull (Schütz & Rosset 2020).
Există însă și situații în care nu se pot realiza măsurători 
relascopice, din cauza lipsei de vizibilitate la trunchiul 
arborilor, la înălțimea de 1,3 m, cum este cazul unor 
arborete cu subarboret sau nuieliș – prăjiniș abundent. 
În astfel de cazuri, oriunde este posibil, se poate face și 
numai o determinare a numărului de arbori la hectar și 
apoi în funcție de diametrul și înălțimea fiecărui element 
de arboret – obținute conform metodologie uzuale – să 
se calculeze suprafața de bază pe element și cu aceasta 
să se deducă densitatea elementului și ponderea acestuia 
în compoziția arboretului, iar în final volumul.
Având în vedere actualul context socio-economic, în care 
de multe ori este greu sau chiar imposibil să se găsească 
muncitorii zilieri necesari pentru lucrările de inventariere 
a arboretelor, propunem următoarele soluții:
a. pentru inventarieri statistice:
1) să se valorifice proprietatea remarcabilă a valorii dg 
expusă anterior, cel puțin pentru arborete echiene și 
relativ-echiene care au consistența mai mare de 0,6. 
Soluția s-ar putea preta chiar și pentru arborete relativ-
pluriene, dar în acest caz este de dorit să fie constituite 
mai multe elemente de arboret (în funcție de situație), 
care pot fi considerate fiecare în parte ca având structură 
echienă, fiind cunoscut că astfel nu se denaturează 
prea mult rezultatul final al rezultatului (Leahu 1993). 
Practic metodologia de culegere a datelor va fi la fel ca 
în cazul descrierii parcelare, cu deosebirea că piețele de 
eșantionaj se vor amplasa într-un caroiaj pătratic, într-
un număr suficient de mare astfel încât să se asigure 
acoperirea statistică a rezultatelor obținute. Un plus de 
precizie a rezultatelor poate fi obținut prin determinarea 
diametrului maxim și a celui minim din arboret. Pentru 
aceasta, în fiecare piață care va fi amplasată, în suprafața 
circulară în care se va determina numărul de arbori, se 
va măsura și diametrul arborelui celui mai gros și a 
celui mai subțire. La finalul inventarierii se vor stabili 
cele două extreme la nivel de arboret, cu mențiunea 
că importanță mai mare are determinarea diametrului 

maxim (Schütz & Rosset 2020). Totodată considerăm 
obligatoriu ca înălțimile elementelor de arboret să fie 
măsurate când se face inventarierea, nu preluate din 

„descrierea parcelară”, așa cum se procedează în prezent. 
Astfel, în piețele amplasate (sau în imediata apropiere), se 
vor măsura, pe total arboret, minim 8-12 înălțimi pentru 
fiecare element de arboret, în funcție de importanța 
acestuia. Se va urmări ca măsurătorile de înălțimi să fie 
uniform distribuite pe întreaga suprafață a arboretului, 
în funcție de numărul de piețe de inventariere amplasate 
și numărul necesar de măsurători pentru determinarea 
înălțimii. Aplicând această metodologie de lucru, se va 
obține și un plus de precizie la determinarea înălțimilor, 
pentru că înălțimile măsurate vor fi pe de-o parte uniform 
distribuite pe întreaga suprafață a arboretului, și pe de 
altă parte măsurarea înălțimii se va face având diametrul 
mediu calculat la nivel de piață, nu doar estimat;
2) să se utilizeze clupe digitale (eventual conectate 
direct la o tabletă de teren sau la telefonul mobil) pentru 
măsurarea diametrelor, pentru a se putea prelua și stoca 
datele în mod automat, iar pentru măsurarea razei 
pieței de inventariere instrumente care au încorporată 
tehnologie laser sau cu ultrasunete și care în același 
timp reduc distanța la orizont. Prin această combinație 
un singur operator poate fi capabil să preia toate datele 
de teren. Chiar dacă productivitatea va fi mai scăzută, 
corectitudinea înregistrării datelor va fi mai mare, iar 
ulterior prelucrarea acestor informații va fi semnificativ 
mai rapidă. Pentru determinarea înălțimilor se va 
proceda conform celor precizate la punctul anterior.
b. pentru inventarieri integrale:
1) la fel ca în cazul inventarierilor statistice, considerăm 
obligatoriu ca înălțimile elementelor de arboret să fie 
măsurate cu ocazia inventarierii. Astfel, după ce avem 
inventariate toate diametrele și stabilite compoziția și 
dg, se vor măsura minim 8-12 înălțimi pentru fiecare 
element de arboret, în puncte răspândite cât mai 
uniform în arboret, folosind un caroiaj pătratic;
2) utilizarea clupelor digitale ar fi de asemenea o soluție 
foarte bună, un singur operator putând realiza întregul 
proces de lucru.
Merită menționat și faptul că în ultimul timp au apărut 
o serie de aplicații informatice, gratuite sau cu plată, 
dedicate domeniului forestier, care pot fi încărcate pe 
telefonul mobil și cu care se pot face diverse măsurători 
și determinări (înălțime, suprafață de bază, volum etc.).

4. Discuții și propuneri
La culegerea datelor de teren pentru amenajarea 
pădurilor, ușurința de a se determina numărul de arbori 
la hectar cu ajutorul unor instrumente moderne, practic 
poate revitaliza foarte cunoscuta (dar mai puțin utilizata în 
România) metodă Bitterlich, de determinare a suprafeței 
de bază a arboretelor. Cunoscând suprafața de bază și 
numărul de arbori pe elemente de arboret se pot stabili, 
cu mult mai mare precizie decât în prezent, ponderea 
elementelor de arboret, deci și care este elementul 
preponderent (sau grupa de elemente preponderente), 
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după care practic se conduce arboretul (se propun 
lucrările, se stabilește vârsta și exploatabilitatea etc.). 
Totodată având un diametru mediu mai exact se poate 
determina și o înălțime medie mai precisă, ceea ce se 
va reflecta într-un volum la hectar mult mai apropiat de 
realitate, în special dacă se va ține cont și de distribuția 
numărului de arbori pe categorii de diametre, dar și 
în cazul în care se va utiliza direct doar indicele de 
densitate3 (aceasta mai ales în contextul actual, în 
care, în cazul arboretelor neexploatabile, volumul se 
determină în funcție de indicele de acoperire).
Pentru clarificarea procedurii de lucru, considerăm că 
trebuie elaborat un nou îndrumar tehnic de teren, în 
care să fie detaliate toate aspectele referitoare atât la 
determinarea suprafeței de bază (număr de sondaje 
amplasate, factor de multiplicare relascopic utilizat, 
domeniul de aplicabilitate – în funcție de diverse tipuri 
de structură, de vârsta arboretului etc.) cât și a numărului 
de arbori (număr de sondaje amplasate, mărimea 
suprafeței de eșantionaj, domeniul de aplicabilitate).
La inventarierea statistică a arboretelor, aplicând metoda 

„combinată”, având valorile G, N, dg, hg, diametrul 
maxim și diametrul minim și în plus estimând repartiția 
arborilor pe categorii de diametre cu o ecuație de regresie 
adecvată sau cu un algoritm de calcul, credem că se pot 
obține (în toate cazurile în care este aplicabilă) rezultate 
comparabile ca precizie cu metoda „clasică” (cea folosită 
în prezent), dar cu un consum mult mai redus de forță 
de muncă și în multe cazuri și de timp. Totuși ar fi foarte 
bine să se facă un studiu aprofundat prin care să se 
stabilească precis domeniul de aplicabilitate al metodei 

„combinate” și să se detalieze modalitatea de lucru. Acest 
studiu ar fi extrem de util să fie mai vast și să analizeze 
toate modalitățile posibile de a îmbunătăți și a eficientiza 
lucrările de inventariere (ca metodă, suprafață a piețelor, 
număr de sondajelor, amplasare a sondajelor, formă 
a piețelor etc.), luând în considerare cele mai recente 
cercetări în domeniu și cele mai moderne tehnologii și 
instrumente disponibile (inclusiv scanere laser terestre, 
fixe sau portabile).
Folosirea unor clupe electronice, la lucrările de 
inventariere (în combinație și cu instrumente care pot 
reduce distanța la orizont – în cazul inventarierilor 
statistice), poate fi o soluție imediat aplicabilă și 
viabilă în toate situațiile în care găsirea muncitorilor 
zilieri constituie o problemă (și nu numai). Chiar dacă 
productivitatea va fi puțin mai redusă, se va obține un 
plus în ceea ce privește corectitudinea înregistrării 
datelor și rapiditatea prelucrării acestora.
În ceea ce privește inventarierile din amenajament (cu 
excepția inventarierilor cu piețe permanente specifice 
aplicării tratamentului codrului grădinărit), considerăm 
că ar fi foarte util, sub multiple aspecte (costuri mai 
reduse, precizie mai mare, timp câștigat etc.), ca fiecare 
arboret să fie inventariat numai o singură dată și anume 
atunci când devine exploatabil, deci înainte de începerea 

3 subliniem că este absolut necesar ca să se mențină în continuare, în „descrierea parcelară”, exprimarea consistenței și prin 
intermediul indicelui de acoperire, pentru că acesta are o valoare ecologică net superioară, în ceea ce privește mediul intern al 
arboretului, comparativ cu indicele de densitate.

tăierilor de regenerare, când structura este mai uniformă, 
vizibilitatea este mai bună și deplasarea se face mai ușor 
(nu este semințiș, subarboret, resturi de exploatare etc.). 
În plus, procedând în acest fel, inventarierile integrale 
se vor limita doar la arboretele care au suprafață mică, 
sau excepțional la cele afectate de factori perturbatori, 
care devin exploatabile după stare, înainte să atingă 
vârsta exploatabilității. Toate aceste inventarieri, fie 
statistice, fie integrale (cu atât mai mult acestea), odată 
făcute ar trebui consemnate într-o evidență specială de la 
sfârșitul amenajamentului, iar la amenajările ulterioare 
aceste arborete să nu mai fie inventariate, volumul lor 
obținându-se scăzând din volumul inițial volumul extras 
prin lucrări silvice și eliminare naturală și adăugându-se 
creșterea corespunzătoare. Bineînțeles că, ori de câte ori 
există un arboret marcat integral de ocol, volumul acesta 
trebuie preluat în amenajament.
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Abstract
Some simple possibilities for collecting improved field data in forest management planning works
The first part focuses on the need and practical way to obtain more accurate and less subjective information 
than when collecting the field data necessary to develop forest management plans, mainly related to the average 
diameter, average height, unitary volume and composition. Thus, for each non-exploitable stand, determining 
whenever possible the basal area by relascopic methods, in parallel with determining the number of trees per 
hectare (or in extreme cases only with it) and using appropriate mathematical relations to estimate the number 
structure of trees by diameter categories, the above-mentioned elements can be determined with high accuracy, 
in many concrete situations. These can be achieved without the need for sophisticated tools and high additional 
costs and will bring a substantial increase in substantiating decisions on the management of stans and in 
quantifying the volumes of extract through the various proposed forestry works.
Secondly, for exploitable stands, our research proposes the use of the “combined” inventory method whenever 
possible (by which from the centre of each sample plot is made both a determination of the basal area of existing 
trees in a circle with a variable radius and a determination of the number of trees inside a fixed-radius circle), 
serving as an alternative to the methodology proposed by current forest management regulations for statistical 
inventories, especially in the current socio-economic context, day workers, practically indispensable for carrying 
out these works, are often challenging to find.
Keywords: forest management planning, “compartments description”, stands inventory, basal area, trees number, 
average diameter, structure by diameter categories, average height, composition, stand volume.

Rezumat
În prima parte, articolul se concentrează pe necesitatea și modalitatea practică de a se obține informații mai precise 
și mai puțin subiective decât în prezent, cu ocazia culegerii datelor de teren necesare elaborării amenajamentelor 
silvice, referitoare în principal la: diametrul mediu, înălțimea medie, volumul unitar și compoziție. Astfel, pentru 
fiecare arboret neexploatabil în parte, determinând ori de câte ori este posibil suprafața de bază prin metode 
relascopice, în paralel cu determinarea numărului de arbori la hectar (sau în cazuri extreme doar cu aceasta) și 
folosind relații matematice adecvate pentru estimarea structurii numărului de arbori pe categorii de diametre, 
se pot determina cu acuratețe ridicată elementele menționate anterior, în foarte multe situații concrete. Acestea 
se pot realiza fără a fi necesare instrumente sofisticate și mari cheltuieli suplimentare și vor aduce un plus 
substanțial în fundamentarea deciziilor privind conducerea arboretelor și în cuantificarea volumelor de extras 
prin diversele lucrări silvice propuse.
În al doilea rând, pentru arboretele exploatabile, articolul propune folosirea metodei inventarierilor „combinate” 
(prin care din centru fiecărei piețe de eșantionaj se face atât o determinare a suprafeței de bază a arborilor 
existenți într-un cerc cu rază variabilă, cât și o determinare a numărului de arbori situați în interiorul unui 
cerc cu rază fixă), ori de câte ori este posibil, ca alternativă la metodologia propusă de normativele actuale de 
amenajarea pădurilor pentru realizarea inventarierilor statistice, în special în contextul socio-economic actual, 
în care muncitorii zilieri, practic indispensabili pentru efectuarea acestor lucrări, sunt adesea foarte greu de găsit. 
Tot pentru a depăși acest inconvenient major, pentru inventarierile integrale se recomandă folosirea clupelor 
digitale, iar pentru inventarierile statistice executate conform procedurilor din instrucțiunile tehnice actuale, 
folosirea în plus și a unor instrumente care utilizează tehnologie laser sau / și cu ultrasunete (gen telemetru, 
hipsometru etc.), capabile totodată să și reducă distanțele măsurate la orizont.
Cuvinte cheie: Amenajarea pădurilor, „descriere parcelară”, inventarierea arboretelor, suprafața de bază, 
numărul de arbori, diametrul mediu, structura pe categorii de diametre, înălțimea medie, compoziția, volumul 
arboretului.
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Taxus baccata L. (Taxaceae) –  
o populație nouă în județul Vrancea

Paul Jitaru1, Robert Kajcsa1, Andrei Comăneci1, Marco Algasovschi1, Valer Moldovan1, Gabriel Lazăr1

1 SCDEP Brașov, INCDS “Marin Drăcea”

1. Introducere
Taxus baccata, cunoscută sub denumirea populară de tisă 
sau tisar, este răspândită în Europa, nordul Africii și în 
vestul Asiei.
La noi în țară, tisa este întâlnită, în mod natural, în etajul 
montan, mai rar în regiunea de dealuri, în arborete de 
fag sau amestecuri de fag cu rășinoase, cel mai adesea ca 
exemplare izolate și, mai rar, în mici pâlcuri sau grupuri.
În trecut, această specie a fost mult mai răspândită, 
întâlnindu-se, cu mici excepții (Munții Lăpușului, Munții 
Zarandului), în toate zonele montane din țara noastră. 
Altitudinea minimă la care a fost semnalată este de 90 
m, în Defilul Dunării, la Cazane (Beldie 1953). Specifică 
subetajului fagului din toate provinciile țării, ea a fost 
identificată și în componența unei vegetații termofile, 
cum sunt pâlcurile de liliac (as. Asplenio – Syringetum 
vulgaris; Constantin 2006, Danciu et al. 2007).
În scrierile vechi, tisa era consemnată, de exemplu, 
ca fiind destul de frecventă în amestecurile de fag cu 
rășinoase din Maramureș, Bucovina și Moldova (Beldie 
1953). B. Iorgulescu menționează că pădurea Arțagu, 
din Munții Buzăului (Bota Mare și Bota Mică), care avea 
aproximativ 1500 ha, era alcătuită, la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, preponderent din brad, tisă și mesteacăn. 
Tisa și bradul din acestă pădure au fost intens exploatate 
de către austro-ungari, astfel că, în locul pădurilor 
valoroase s-a instalat mesteacănul (Lahovari et al. 1899). 
În lucrarea Prodromul Florei Române sau enumerațiunea 
plantelor până astă-di cunoscute în Moldova și Valachia, dr. 
D. Brandza, menționează prezența tisei în județul Neamț, 
la poalele Munților Ceahlău, mai exact la Durău și în 
Munții Stânișoarei, la Hangu, de asemenea, în județul 
Bacău, în Munții Tarcălui, la Palanca (Muntele Picioru – 
Tisei) și Comănești, lângă Mănăstirea Cașin, pe malurile 
Râului Cășin și în județul Prahova, în apropiere de Sinaia, 
în Valea Iepei și lângă Predeal, pe Clăbucetul Taurului.
O altă dovadă a răspândirii acestei specii pe teritoriul 
țării noastre este sugerată și de toponimia românească. 
Un exemplu elocvent este numele localității Tismana, 
un mic sat, devenit oraș în secolul al XV-lea. La fel și 

denumirea Mănăstirii Tismana, se spune că își trage 
numele de la tisă, întrucât legenda spune că prima 
biserică a acestei mănăstiri a fost construită în secolul 
al XIV-lea dintr-un singur exemplar de tisă, de călugărul 
Nicodim (Giurescu 1975). În cartea „Marele Dicționar 
Geografic al României”, din anul 1902, este menționat 
faptul că, în anul 1382 călugărul Nicodim, care era 
albanez de origine (satul Prilip, Albania), ar fi construit 
mănăstirea în locul unui exemplar de tisă, pe care 
ar fi numit-o „Biserica de Tisă” (Lahovari et al. 1902). 
Alte exemple sunt schitul Tisa din sud-vestul ținutului 
Roman și satele Tisești din ținutul Bacăului, consemnate 
în harta statistică din anul 1835 (Giurescu 1975).
Lemul cu nuanță frumoasă, roșu-brun, fără canale 
rezinifere, a fost folosit datorită durității, elasticității și 
rezistenței sale în timp, încă din cele mai vechi timpuri. 
Astfel, în urma săpăturilor arheologice s-a constatat că 
lemnul de tisă a fost folosit de geți, pentru confecționarea 
uneltelor agricole (greble, furci, instrumente pentru 
arat), vase utilizate în gospodării, în construcții (stâlpi 
de susținere, șindrilă), aducțiuni de apă (țevi, conducte), 
arme (arcuri și săgeți), figurine ornamentale. Mai recent, 
lemnul său a fost folosit și pentru fabricarea tabacherelor, 
sculpturilor fine, pentru fabricarea mobilierului de lux, 
precum și pentru fabricarea instrumentelor muzicale, 
în special viori (Cioltan 1989).
În ciuda toxicități sale, ea a fost folosită în scopuri 
terapeutice, încă din cele mai vechi timpuri. În 1856 
alcaloidul taxină este extras pentru prima oară, iar la 
începutul anilor 60’, în cadrul National Cancer Institute 
din S.U.A., a fost descoperit taxolul, folosit în tratarea 
cancerului mamar și ovarian (Hartzell and Rust 1991).
Tisa a dispărut, în timp, din multe zone, fie datorită 
exploatării pentru calitățile deosebite ale lemnului, fie 
a fost extrasă pentru ca frunzele sale toxice să nu fie 
consumate de cai, vite sau oi. Au existat însă și situații 
în care multe exemplare au fost extrase ca urmare 
a tăierilor rase practicate în trecut, cum este cazul 
pădurilor din bazinul Râului Lotru și a celor din zona 
Câmpulung-Muscel (Beldie 1953). Factorul antropic a 
afectat, deci, cel mai mult răspândirea acestei specii, prin 
fragmentarea arealului, cauzată de defrișările prin care 
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se urmărea mărirea suprafețelor destinate pășunatului, 
prin exploatarea lemnului etc. Tocmai datorită rarității 
ei, tisa a fost declarată, în țara noastră, monument al 
naturii, începând cu anul 1939 (Chiriță 1981).
La începutul anilor 50’, suprafețe mai mari în care tisa 
era menționată ca fiind prezentă, sub forma unor pâlcuri 
de arbori sau ca subarboret, erau: pădurea Cislău-
Tronari din județul Buzău, în Masivul Piatra Mare (Pasul 
Timișului), pe Valea Arpașului Mare din Munții Făgăraș, 
pe valea Pârâului Cheia din Munții Căpățânii (sub Vf. 
Vânturărița) și în pădurea Comarnicul din același masiv 
(Beldie 1953). Exemplarele cele mai numeroase de tisă 
au fost consemnate în rezervațiile Tudora din județul 
Botoșani și Cenaru din Vrancea (Chiriță 1981).
În prezent, în țara noastră, prin legea nr. 5, din anul 
2000, privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național, Secțiunea a III-a – zone protejate, 
au fost declarate, în țara noastră, șase rezervații naturale, 
pentru protejarea acestei specii:
 » Pădurea Tudora (117,6 ha) din Comuna Tudora, 

județul Botoșani;
 » Pădurea cu Tisă din Comuna Chiojdu (150,0 ha), 

Buzău;
 » Pădurea Valea Cheii (1,5 ha) din Orașul Olănești, 

Vâlcea;
 » Pădurea Tisa Mare (50,0 ha) din Comuna Lungești, 

Vâlcea;
 » Rezervația forestieră Pângărați (2,0 ha), din Comuna 

Pângărați, Neamț;
 » Pădurea Cenaru (383,2 ha) din Comuna Andreiașu de 

Jos, Vrancea.
Denumirea științifică a acestei specii pleacă de la cea 
atribuită de greci - „toxus”. Aceasta derivă de la „toxon”, 
în traducere arc, respectiv „toxikon”, care înseamnă 
otravă (Hartzell & Rust 1991). În limba română, se pare, 
că denumirea acestei specii ar avea origine slavă, „tisa” 
(Sburlan 1932).
Tisa este un arbore de până la 15-20 m, mai rar arbust 
(fig. 1). Tulpina sa este mai puțin dreaptă, în comparație 
cu majoritatea gimnospermelor de la noi din țară. 
Ritidomul se formează de la vârste mici, este subțire, 
cenușiu-roșcat și se exfoliază în plăci, iar coroana este 
ovoidal-conică sau lat-piramidală. Lujerii sunt verzi, 
cu mugurii ovoizi, tot de culoare verde. Frunzele sunt 
persistente, lineare, aciculate, de 1,5-3,0 cm lungime, 
acuminate, neînțepătoare, îngustate într-un pețiol 
decurent pe lujer. Sunt dispuse pectinat, au culoare verde 
închisă și lucitoare pe față și verde deschisă-gălbuie, 
nelucitoare, pe dos. Tisa este o specie unisexuat-dioică. 
Numărul de cromozomi 2n = 24. Florile femele solitare, 
dispuse pe lujerii scurți, au un ovul terminal, erect, 
poziționat în vârful mugurelui florifer. Florile mascule 
au 8 până la 10 stamine, dispuse sub forma unui scut, în 
timp ce mugurii floriferi sunt înșirați pe dosul lujerilor 
din anul anterior, în axilele frunzelor. Semințele au 
7-8 (10) mm și sunt acoperite până sub vârf de un aril 
moale, mucilaginos, dulce, de culoare roșie (Dumitru-

Tătăranu 1960, Constantin 2006, Danciu et al. 2007). 
Deși polenizarea este anemofilă, polenul acestei specii 
este lipsit de saci aerieni. Astfel, s-a constatat că, dacă 
exemplarele mascule se găsesc la o distanță mai mare 
de 100 de m față de exemplarele femele, polenizarea va 
fi foarte slabă și implicit fructificația va avea mult de 
suferit. De asemenea, s-a constatat că, doar ramurile 
plagiotrope produc muguri floriferi (Cioltan 1989).

Fig. 1. Exemplar ortotrop de tisă (foto G. Lazăr)

Tisa lăstărește, această capacitate este mai mare în 
tinerețe, atunci când arborele încă nu fructifică, și scade 
pe măsura înaintării în vârstă (Pașcovschi 1966). Este o 
specie mezofilă, moderat termofilă, cu temperament de 
umbră-semiumbră, capabilă să trăiască destul de mult 
la umbră. Întâlnită pe substraturi slab acide la neutre, 
mai rar bazice, preferă solurile reavăn-jilave, bogate în 
substanțe nutritive, dar vegetează și pe soluri mai sărace 
(Chiriță 1981, Danciu et al. 2007).
Este una dintre cele mai longevive specii de arbori, 
putând ajunge la vârste de 2000-3000 de ani. Un exemplu 
este tisa din curtea bisericii satului Fortingall, Scoția. 
Unii botaniști apreciază că acesta ar avea în jur de 3000 
de ani (Hartzell & Rust 1991). La noi în țară, unul dintre 
cele mai vârstnice exemplare se găsește în satul Repedea, 
din Maramureș. Este un exemplar femel de tisă, cu 
circumferința de 105 cm, care se apreciază că ar depăși 
vârstă de 500 de ani (Nădișan 2014).
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Fig. 2. Exemplar de Taxus baccata (foto G. Lazăr)

Toxicitatea tisei a fost consemnată încă din antichitate. 
Teofrast, considerat părintele botanicii, menționează în 
lucrările sale toxicitatea frunzelor de tisă pentru animale, 
iar Iuliu Cezar precizează că vârful săgeților galilor erau 
impregnate cu sucul extras din semințele ei. Toxicitatea 
tisei este cauzată de alcaloidul taxină și glucozidul numit 
taxaicatină. Cu excepția arilului, toate celelalte părți ale 
arborelui sunt toxice, însă, frunzele în mod deosebit. 
Acestea au un conținut de substanțe toxice mai mare în 
timpul iernii și mai scăzut vara (Constantin 2006).
Genul Taxus cuprinde 27 specii, precum și numeroase 
varietăți și hibrizi (Pilger 1916, Dumitru-Tătăranu 1960, 
Hartzell & Rust 1991):
 » Taxus cuspidata Siebold & Zuccarini – arbust sau 

arbore răspândit în Asia;
 » Taxus canadensis Marshall – arbust prostrat răspândită 

în estul Americii de Nord;
 » Taxus brevifolia Nutt. – arbore cu areal nord american;
 » Taxus baccata subsp. eubaccata – răspândită în Europa, 

vestul Asiei și nordul Africii;
 » Taxus baccata subsp. wallichiana – în Himalaia;
 » Taxus baccata subsp. cuspida – în Japonia;
 » Taxus baccata subsp. brevifolia – în vestul Americii de 

Nord;
 » Taxus baccata subsp. canadensis – în estul Americii de 

Nord;
 » Taxus baccata subsp. floridana – în Florida;
 » Taxus baccata subsp. globosa – în Mexic.

2. Metoda de lucru
Cu ocazia revizuirii amenajamentului Bazei Experimentale 
Vidra, din cadrul I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”, în faza de 
culegere a datelor de teren, realizată în vara anului 2018, 
în U.P. IV Vizantea, au fost identificate două nuclee de 
tisă. Primul și cel mai numeros în parcela 42 și altul în 
parcela 71.

Fig. 3. Exemplar de Taxus baccata (foto G. Lazăr)

Într-o primă fază, au fost delimitate două subparcele 
noi, ce includ cele două nuclee, câte una în fiecare din 
parcelele menționate.
La delimitarea suprafețelor în cauză, s-a avut în vedere ca 
exploatările viitoare, din u.a. învecinate, să nu afecteze 
nucleele identificate, atât exemplarele mature, cât și 
regenerarea existentă. Tocmai de aceea, cel puțin în 
cazul parcelei 42, unitatea amenajistică nou delimitată 
este mai mare decât zona pe care vegetează tisa, prin 
crearea în partea din amonte a unei o zone tampon. 
Ulterior, au fost efectuate următoarele activități:
 » au fost stabilite coordonatele locului, cu un receptor 

GPS terestru;
 » s-a evaluat suprafața ocupată;
 » s-au realizat observații asupra condițiilor staționale;
 » au fost inventariate exemplarele începând cu 

diametrul de 6 cm;
 » s-a încercat o evaluare a suprafeței ocupată de 

semințișul de tisă.
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3. Rezultate
În campania de amenajare a Bazei Experimentale Vidra, 
în vara anului 2018, în U.P. IV Vizantea, parcelele 42 
și 71, au fost identificate două nuclee de tisă. Nucleul 
identificat în parcela 42, este localizat lângă drumul auto 
forestier Răchitaș – Șoimu, la aproximativ 2 km față de 
localitatea Vizantea Mănăstirească, iar cel din parcela 71 
se află la circa 700 m distanță față de capătul drumului 
auto forestier Plopu și aproximativ 3 km față de aceiași 
localitate (fig 4). Situația detaliată privind numărul de 
exemplare, pe categorii de diametre, începând de la 
diametrul de 6 cm, este prezentată în tabelul 1.

Tab. 1. Inventarul exemplarelor de tisă

u.a. Diametrul
(cm)

Nr. 
exemplarelor

6 4
8 5
12 6
14 5
16 4
18 6
20 3
22 3

42 C 24 1
26 2
28 3
32 3

u.a. Diametrul
(cm)

Nr. 
exemplarelor

34 4
36 2
40 1
44 1
46 1

Total - 54
6 1

71 D 14 1
22 1
34 1

Total - 4

⸻ Subparcelele nou constituite 
■ Nuclee identificate

Fig. 4. Poziția în teritoriu a celor două nuclee de tisă din U.P. IV 
Vizantea

Fig. 5. Regenerare mixtă de brad și tisă (foto G. Lazăr)

De asemenea, a fost identificată și o regenerare valoroasă 
de tisă, semnificativă în parcela 42, exemplarele fiind 
de ordinul sutelor. Puieții au înălțimi de la 5-10 cm 
până la 2 m (fig. 5). În u.a. 72, regenerarea este mai slab 
reprezentată, numărul puieților fiind de câteva zeci.
Cele două noi nuclee de tisă, din U.P. Vizantea, vegetează 
pe versanți cu expoziție nordică, la altitudini în jur de 
500 m, pe substraturi constituite din marne și gresii 
calcaroase, pe care s-au format faeoziomuri.

■ loc cunoscut anterior 
■ loc nou 

Fig. 6. Harta corologică a speciei Taxus baccata în județul Vrancea
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Specia era anterior semnalată în județul Vrancea, 
cunoscută fiind Rezervația de la Cenaru, din Comuna 
Andreiașu de jos. Pădurea Cenaru este localizată în sud, 
la aproximativ 33 km față de locul nou determinat și 
are un număr de aproximativ 750 de exemplare de tisă, 
ceea ce, conform Planului de management al ROSCI0026 
Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru, 
situează această rezervație pe locul patru în țară, ca și 
număr de exemplare. Conform acestor documentații, 
exemplarele de tisă ajung până la diametrul de 35 cm, 
pentru care se apreciază că vârsta ar trece de 250 de ani.
Cu ocazia culegerii datelor din teren, a fost identificat un 
exemplar doborât de tisă, din care au fost recoltate, de la 
colet, carote cu diametrul de 19 cm. Ulterior, cu ajutorul 
unui scaner și a softului Windendro, au fost determinate 
creșterile, exemplarul măsurat având vârsta de 159 ani. 

4. Discuții și recomandări
Identificarea unei populații noi de tisă are o importanță 
deosebită, atât din punct de vedere științific, cât și al 
conservării acestei specii, devenită atât de rară în flora 
țării noastre. 
Nucleele de tisă identificate au o stare de conservare bună 
și nu există amenințări majore. Pentru menținerea stării 
de conservare, apreciem a fi necesare următoarele măsuri:
 » interzicerea, în viitor, a tăierilor în cele două unități 

amenajistice în care a fost identificată tisa; în 
prezentul amenajament, în arboretele în care au fost 
identificate cele două nuclee de tisă, au fost propuse 
tăieri de igienă;

 » continuarea acțiunilor de combatere a tăierilor în delict;
 » monitorizarea pășunatului, având în vedere că în 

apropiere există și multe pășuni, respectiv fânețe, 
care aparțin diverselor persoane fizice din zonă;

 » controlul riguros al activității de exploatare din u.a. 
învecinate.

Considerăm, de asemenea, utilă și o monitorizare a 
stării de conservare și a dinamicii speciei.
În viitor, considerăm că ar fi necesară posibilitatea 
identificării acestei specii și în alte păduri, având în 

vedere că, de la începutul aplicării legilor fondului 
funciar, o mare parte din pădurile din zonă au fost 
retrocedate foștilor proprietari.
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Abstract
Taxus baccata L. (Taxaceae) – a new population in 
Vrancea county
Taxus baccata is a rare tree, included in “Red book of 
vascular plans from Romania”. This article presents a 
new place where the species was discovered, namely 
in a forest near Vizantea Mănăstirească, in Vrancea 
county. Also, are described the cenotic environment 
in which the identified yew population were found. 
Finally, the state of conservation is evaluated and 
several management measures are proposed.
Keywords: common yew, Romania, new location, 
chorology, conservation status, management measures. 

Rezumat
Taxus baccata este un arbore rar inclus în „Cartea roșie 
a plantelor vasculare din România”. În acest articol 
este prezentat un loc nou în care a fost descoperită 
specia și anume într-o pădure de lângă Vizantea 
Mănăstirească, din județul Vrancea. De asemenea, 
sunt descrise principalele caracteristici staționale și 
ambianța cenotică în care crește populația de plante 
identificată. La final este evaluată starea de conservare 
și sunt propuse câteva măsuri de management.
Cuvinte cheie: tisă, Romania, nou sit, Vizantea 
Mănăstirească, corologie, stare de conservare, măsuri 
de management.
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1. Introduction
Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz is a giant 
tree spread in the most northern areas of a band nearly 
400 km long distributed along the western slope of 
California's Sierra Nevada mountains (Weatherspoon 
1990, Knigge 1993, Stănescu et al. 1997, Farjon & Page 
1999, Schmid 1999, Willard 2000, Flint 2002, CCH 2012, 
Schmid & Rudolf 2012).
Many species of redwoods were spread in the past over 
all continents (Eckenwalder 2009), i.e., Sequoia abietina 
(Brongniart) Knobloch was found in Maramureș (Chiuzbaia 
reserve) in Miocene (Macovei & Givulescu 2006, Lowe 
2013-2014) and Mehedinți (Dedoviţa and Valea Morilor) 
(Givulescu 2001, Paraschiv 2004). Petrified wood from 
Carpathian Curvature area was attributed to Sequoioxylon 
gypsaceum (Goepp.) Greguss (Iamandei et al. 2012).
Austrian botanist Stephen Friedrich Ladislaus Endlicher 
recognized the genus Sequoia, and in a short time, the 
giant tree was named as the Mammoth Tree, Giant 
Redwood, or Big Tree and from the botanical point of 
view known as Sequoia gigantea from 1854 through 1939, 
and in the present as Sequoiadendron giganteum (Lowe 
2012).
The genus Sequoia was named in honour of a Cherokee 
Indian Sequoyah (“See-quah-yah”) (his English name 
being George Guess) known by inventing of an alphabet 
and written language for his tribe (Swetnam et al. 2009, 
Lowe 2012).
The shape of Sequoiadendron is perfect conical for the 
young trees while the mature trees have dense, irregular 
canopy but the form of branching at the stem tip is 
monopodial for both (Hallé & Oldeman 1975, Willard 1995, 
Lanner 1999, Schellevis & Schouten 1999, Eckenwalder 
2009, Farjon 2010, Schmid & Schmid 2012). Female cones 
are green and photosynthetic, keeping many seeds and 
may remain attached to branches in some cases more 
than 20 years. Interestingly, counting the growth rings 
from the cones' stalk can be determined by the age of 
female cones (Buchholz 1938, Schmid 2012).

In the latter half of April or early in May the pollination 
(by wind) and the female cones are fully grown by the 
end of the first week in August. During the spring and 
the first part of summer, the cones remain juicy, but 
after they have reach maturity, they become woody. 
The embryos of one or two cells are developing from 
September to October. They are fully developed only 
the next summer and reach maturity at the end of the 
second growing season (Buchholz 1938, Schmid 2012, 
Baldwin et al. 2012).
The vegetative reproduction of Giant Sequoias it is 
possible only when old branches are lost by fire or 
breakage (Baldwin et al. 2012).
The Giant Sequoia it is a tree with a quality of wood which 
is resistant to rotting but due to its protected status it is 
not used in commercial forestry (not even in the USA) 
(Prknová 2018).
In Europe, they are some of the largest trees (Fins 1981, 
Van Wagtendonk 2006), but the species is little used for 
wood products; it is widely planted as ornamentals. In 
Romania, trees of this species are cultivated only for 
decorative purposes.
This article aims to present and describe the identified 
specimens of Giant Sequoia growing on the surface 
of our country and promoting these specimens to the 
public.

2. The place and the method of 
research
The researches took place in the west and northwest 
part of the country since, after the public consultations 
and bibliographic investigations, only in that part of the 
country were identified specimens of S. giganteum.
The relief descends in steps from 2,303 m (Pietrosu 
Rodnei) to 160 m near the Hungarian border. At lower 
altitude, the climate is moderately continental with 
sub-Mediterranean influences in the south and oceanic 
in the central and northern parts, with more abundant 
rainfall than in the eastern part of the country and with 
milder winters. The mountainous area is exposed to the 
West's humid air, being characteristic of higher rainfall 
and humidity (Posea et al. 2005).
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The procedure involved in the research were summarized 
as follows: the specimens (trees) of Giant Sequoia were 
identified using citizens' and associations knowledge, 
and by examining existing bibliography.
Then each specimen was checked on the field and located 
by using GPS to obtain an accurate tree identification; 
relevant information about each tree, respectively 
diameter at the breast height of 1.3 m, height, diameter 
of the canopy and health status were recorded.

3. Results and discussions
Albeit the climate of our territory differs from the climate 
in which it grows the Mammoth Tree in California, six 
specimens were identified in four counties (Arad, Caraș 
Severin, Bihor and Cluj) from the west and northwest of 
Romania (Fig. 1). About their seed origin, little is known.
The species was introduced in Europe for ornamental 
use (in botanical gardens, arboreta, and parks), rarely 
for forestry. Only several stands of Sequoiadendron were 
planted in Europe, the first of them in 1862 by a Baron 
in Weinheim, Germany and two in 1902 in Belgium 
(Knigge 1993). Lately several small forests occurred in 
Spain (Natural Monument of the Sequoias of Cabezón; 
Sequoia de Rocafiguera; bosque de secuoyas Huéscar; 
Bosque de Sequoias Pena da Moa). In Romania only a 
few specimens of Giant Sequoia, were introduced for the 
first time in 1845 in Măderat village from Arad county. 
These individuals come from three seedlings brought 
in 1845 from California by the baron Dietrich Jozsef, the 
owner of a vineyard from Măderat. Several years ago, 
two of them died (Clapa et al. 2010).

 

Fig.1. The place where the six specimens of Sequoiadendron were 
identified (www. harta-romniei.org)

The Giant Redwood from Măderat, is located at 46.17529 
north and 21.41506 east, at 174 m a.s.l. It is an emblem 
for the village being known as the Mammoth Tree among 
the vineyards. It is 21.9 m tall, the diameter at the breast 
height (DBH) of 1.33 m, the canopy diameter of 13.75 m 
and an age of about 175 years. It has a very good health 
status (Fig. 2).

Fig.2. The Giant Sequoia from Măderat (Foto: E. Vechiu)

Fig.3. The Sequoiadendron from Băile Herculane (Foto: O. Merce)
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In Caraș Severin county, there are two cities, Băile 
Herculane and Reșița in which Giant Sequoia grows. We 
found no details about the origin of these two trees.
The Sequoiadendron from Băile Herculane is situated 
at 37.972537 north and 29.669811 east, at an altitude of 
170m, with the total height of 36.0 m, the DBH of 1.68 
m, the diameter of the canopy of 16.5 m and the age of 
about 100 years, with a good health status (Fig. 3).
With a very good health status, the Giant Sequoia from 
Reșița is located at the coordinates 41.071710 north, 
26.021685 east, at 533 m altitude (Fig. 4). The following 
dimensions were recorded: the height of 39.4 m, the 
DBH of 1.88 m, the diameter of the canopy of 17.55 m 
and the age of about 150 years.

Fig.4. The Seqouia from Reșița (Foto: O. Merce)

 
Fig.5. The sequoia from Oradea (The first specimen)  

(Foto: E. Vechiu)

In Oradea, Bihor county, according to the scientific 
researcher Marton Venczel, three S. gigantea were 
planted in a park of the Baroque Palace (Clapa et al. 
2010). This park does not exist anymore, now in its place 
is a school (”Dacia school”). From the original three 
individuals only two survived.
The first tree (Fig. 5) with the height of 26.5 m, a diameter 
of 1.08 m, the canopy diameter of 14.35 m, is located at 
the coordinates 47.06848 north and 21.92879 east, at 177 
m altitude. Apart from a few dry branches in the canopy, 
it has a very good health status.
The second tree (Fig. 6) located at 47.06944 north and 
21.92080 east, at 170 m altitude, was recorded the 
following dimensions: the height of 26.2 m, the diameter 
of 1.11 m and the canopy diameter of 13.85 m. The health 
status is very good, even if there are few dry branches in 
the canopy and, on the trunk, there is a frost-crack with 
a length of 2 m.
From the information of the locals, the both specimens 
are about 100 years old.

 
Fig.6. Sequoia from Oradea (the second tree) (Foto: E. Vechiu)

In the village Săcuieu (Cluj county) the specimen of S. 
giganteum, known as the giant of „Dealul Domnului” (Fig. 
7), was planted 100 years ago, by a agronomist Gál, who 
performed his studies at Vienna and was fascinated of 
this giant tree (Popa 2015).
This tree is situated at 897 m altitude, at 46.807220 north 
and 22.862020 east. It has about 100 years old, 36.6 m height 
and 2.89 m in diameter, and a very good health status.



Anul XXV | Nr. 47 | 2020

75

 

Fig.7. Sequoiadendron from Săcuieu (Foto: V. Scărlătescu)

A protective fence was built around the trunk, because 
it is visited by many tourists who are very interested in 
seeing such a giant tree.

4. Conclusions
All of these specimens of Sequoiadendron giganteum 
from Romania, proved that this species could adapt to 
very different conditions, compared to those in which 
it usually grows. Moreover, even if these conditions 
are very different, the specimens have significant 
dimensions, respectively the tallest tree from Reșita 
has 39.8 m height and the thickest from Săcuieu has a 
diameter of 2.89 m. All six trees are in a good and very 
good health status.
The specimens brought from California from the altitude 
of 1400-2100 m, for ornamental purposes, survived and 
had significant increases adapting to altitudes between 
170 and 897 m. Although the characteristics of the Giant 
Sequoia's natural ecosystem are known, there are still 
many things to be discovered about its growth in very 
different climate and ecosystems.
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Abstract
Specimens of Sequoiadendron giganteum from Romania
Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz is a giant tree spread in Western USA. In Europe, they are some of 
the largest trees, but the species is little used for wood products, it is widely planted as ornamentals in the regions 
with mild climate. In Romania trees of this species are cultivate only for decorative purposes. The researches 
took place in the west and northwest part of the country, since, after the public consultations and bibliographic 
investigations, only in that part of the country were identified some specimens of S. giganteum. In Romania 
only a few individuals of Giant Redwood were introduced for the first time in 1845 in Măderat, village from Arad 
county. Another five trees were identified in Caraș Severin county (in the cities of Băile Herculane and Reșița), 
two in Bihor county (in Oradea city) and one in Cluj (Secuieu village) county. All of these trees found in Romania, 
proved that this species could adapt to different environment conditions compared to those of origins. Even if 
these particular conditions the trees have significant increases in diameter and height. All the six trees are in a 
good and very good health status.
Keywords: giant, health status, ornamental, tree, specimens.

Rezumat
Exemplare de Sequoiadendron giganteum din România
Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz este un arbore uriaș, răspândit în vestul SUA (Munții Sierra Nevada, 
din California). În Europa, sunt unii dintre cei mai mari arbori, dar specia este puțin folosită pentru produsele 
din lemn, este plantată pe scară largă ca plantă ornamentală. În România arborii acestei specii se cultivă numai 
în scop decorativ. Cercetările au avut loc în partea de vest și nord-vest a țării, întrucât, după consultările publice 
și investigațiile bibliografice, doar în acea parte a țării au fost identificate câteva exemplare de Sequoia giganteum. 
În România, au fost introduse pentru prima dată în 1845, doar câteva exemplare de Sequoia în Măderat, sat din 
județul Arad. Alte 5 exemplare de Sequoia au fost identificate în județul Caraș Severin (în orașele Băile Herculane 
și Reșița). În județul Bihor s-au identificat 2 exemplare, în orașul Oradea și în județul Cluj un exemplar (localitatea 
Secuieu). Toate aceste exemplare de Sequoiadendron din România, au dovedit că această specie se poate adapta 
la condiții foarte diferite, în comparație cu condițiile în care crește de obicei. Și chiar dacă aceste condiții sunt 
foarte diferite, exemplarele au creșteri semnificative în diametru și înălțime. Exemplarele care au fost aduse din 
California de la altitudinea de peste 2000 de metri, doar în scopuri ornamentale, nu numai că au supraviețuit, 
dar au avut creșteri semnificative. Toate cele șase exemplare se află într-o stare de sănătate bună și foarte bună.
Cuvinte cheie: gigant, stare de sănătate, ornamental, arbore, exemplare.
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1. Introducere
Nevoia de dezvoltare a infrastructurii rutiere este în 
creștere și este corelată direct cu industrializarea și 
urbanizarea (Englefield et al. 2019). Dar, drumurile 
sunt cunoscute pentru impactul negativ pe care îl au 
asupra populațiilor naturale și habitatelor din întreaga 
lume (Santos et al. 2018) astfel anual, sunt ucise sute de 
milioane de indivizi (Rytwinski et al. 2016).
Accidentele rutiere în care sunt implicate exemplare din 
diferite specii au două componente negative principale:
i. pe de o parte amenință integritatea corporală a 

oamenilor și distrug proprietatea acestora (Abra et al. 
2019, Cherry et al. 2019),

ii. pe de altă parte amenință diversitatea biologică 
(Balčiauskas et al. 2020).

Exceptând mortalitatea directă rezultată din accidentele 
rutiere, în care sunt implicate specii de faună sălbatică, 
o componentă foarte importantă pe termen lung o 
reprezintă apariția efectului de barieră, cu implicații 
directe în reducerea fluxului de gene între indivizi/
populații situate de o parte și de alta a infrastructurii 
rutiere și o fragmentare permanentă a habitatului 
(Ascensão et al. 2016).
Atenuarea efectelor negative produse de către 
infrastructura rutieră de transport poate fi făcută în trei 
moduri:
i. prin managementul infrastructurii rutiere (garduri, 

pasaje ecologice supra/subterane, limitatoare de 
viteză etc.) (Bager & Fontoura 2013),

ii. prin schimbarea comportamentului/atitudinii 
conducătorilor auto (respectarea limitelor de viteză) 
(Hobday & Minstrell 2008, Ramp et al. 2016),

iii. prin schimbarea comportamentului speciilor prin 
utilizarea unor dispozitive ce determină părăsirea 
zonei în care se află un exemplar sau alertarea 
acestuia, în momentul în care se apropie un 
autovehicul (Muirhead et al. 2006, Valitzski 2007, 
Benten et al. 2018, Bíl et al. 2018).

În cadrul acestei cercetări ne-am propus să adoptăm 
varianta de a influența schimbarea comportamentul 
speciilor (urs, lup, râs, cerb, căprior, mistreț) din zona 
de studiu aleasă (tronson aglomerat de pe DN1), prin 
montarea unor dispozitive optico-acustice (numite în 
continuare "gard virtual"), pentru a reduce numărul 
de accidente rutiere în care sunt implicate exemplare 
de faună sălbatică. Am ales această variantă întrucât 
managementul infrastructurii rutiere este pentru 
moment destul de dificil de realizat, volumul de trafic 
din zona fiind mult peste limita normală a unui drum cu 
o bandă de circulație pe sens, iar mortalitățile speciilor 
sălbatice din anii anteriori montării dispozitivelor ridicate.

2. Material și metodă de lucru
Studiul este localizat pe drumul național DN1, pe 
porțiunea Brașov-Predeal, de la km 155, până la km 
157. DN1 este drumul național din România, care face 
legătura dintre București și Oradea, cu o lungime de 
640 km, legând unele dintre principalele orașe ale țării, 
precum Brașov, Sibiu, Alba-Iulia și Cluj-Napoca. Mai 
mult decât atât, pe secțiunea București-Brașov, sunt 
valabile restricții de utilizare pe timpul zilei, de luni până 
vineri, inclusiv sâmbăta și duminica, pentru vehiculele 
de peste 3,5 tone.
Pentru alegerea zonei de amplasare a gardului virtual 
a fost consultată pe lângă baza de date cu localizarea 
coridoarelor ecologice pentru speciile urs, lup, râs 
precum și cea cu accidente rutiere în care au fost 
implicate și alte specii (mistreț, cerb, căprior), astfel 
fiind selectată o porțiune de 2 km lungime, situată între 
km 155 și km 156 (Tab. 1 și Fig. 1).
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Tab. 1. Caracterizarea locurilor de amplasare a dispozitivelor

Dsp Km Car Veg Observații
1 155+70 dr a -

2 155+130 dr a -

3 155+200 dr a -

4 155+300 dr a -

5 155+360 dr A -

6 155+410 dr A -

7 155+480 dr A -

8 155+530 dr A Parapet de la 60 cm

9 155+580 dr A Parapet de la 60 cm

10 155+640 dr Vi Parapet de la 60 cm

11 155+700 dr A Parapet de la 60 cm

12 155+760 dr A Parapet de la 60 cm

13 155+810 dr A Parapet de la 60 cm

14 155+860 dr A Parapet de la 60 cm

15 155+920 dr A Parapet de la 60 cm

16 155+970 dr A Parapet de la 60 cm

17 156+020 dr a Parapet de la 60 cm, Prag de beton de 1,2 m

18 156+080 dr a -

19 156+280 dr a între 18-19 consolidare mal de beton H 3,5 m

20 156+430 dr Vi -

21 156+480 dr Vi -

22 156+550 dr Vi -

23 156+590 dr Vi -

24 156+680 dr Vi Gard în apropiere

25 156+930 stg Vi -

26 156+890 stg Vi -

27 156+850 stg Vi -

28 156+810 stg Vi -

29 156+760 stg Vi -

30 156+660 stg Vi -

31 156+600 stg Vi -

32 156+550 stg Vi -

33 156+480 stg Vi -

34 156+390 stg Vi Cale ferată în apropiere

35 156+360 stg Vi Cale ferată în apropiere

36 156+240 stg Vi Cale ferată în apropiere

37 156+210 stg Vi Cale ferată în apropiere

38 156+180 stg Vi Cale ferată în apropiere

39 156+140 stg Vi Cale ferată în apropiere

40 156+110 stg Vi Cale ferată în apropiere

41 156+040 stg Vi Cale ferată în apropiere

42 155+890 stg Vi Cale ferată în apropiere

43 155+830 stg Vi Cale ferată în apropiere

44 155+780 stg Vi Clădiri în apropiere
45 155+730 stg Vi Gard în apropiere

46 155+680 stg Vi Gard în apropiere

47 155+620 stg Vi Arbori mari în apropiere

48 155+560 stg Vi Gard în apropiere

49 155+500 stg Vi Clădiri în apropiere

50 155+440 stg Vi Gard în apropiere

51 155+380 stg Vi -

52 155+320 stg Vi -

53 155+270 stg Vi -

54 155+230 stg Vi -

55 155+160 stg Vi -

56 155+090 stg Vi -
Dsp: dispozitiv; Km: amplasare; PCar: parte carosabil: dr:dreapta, sg:stânga; Veg: 

tip vegetație: A:arbori, a:arbusti; Vi: vegetație ierboasă; Observații: H: înălțime

Pentru a determina situația traficului în zona de studiu, 
în perioada 01.05.2019-31.12.2020 s-a amplasat un 
dispozitiv de înregistrare a traficului rutier pentru a 
determina numărul de vehicule care circulă în zonă pe 
intervale orare și pe luni.

Fig. 1. Zona de amplasare a gardului virtual

Pentru a obține o eficiență maximă a gardului virtual, 
s-a optat pentru amplasarea alternativă a dispozitivelor, 
pe fiecare sens de mers, cu o distanță de 50 m între ele. 
Dispozitivele care alcătuiesc gardul virtual (Fig. 2) sunt 
compuse din:
i. panou solar, care asigură alimentarea cu energie pe 

timpul zile și încărcarea bateriei interne,
ii. un senzor de intensitate a luminii, care ajută la 

activarea dispozitivelor de la apusul, până la răsăritul 
soarelui, fapt ce coincide cu perioada de maximă 
activitate a animalelor din zona de studiu;

iii. un senzor ce detectează lumina produsă de către 
farurile autovehicului ce se apropie;

iv. un led ce emite o culoare albastră și unul care emite 
o culoare galbenă,

v. mic difuzor ce emite un semnal sonor.

Fig. 2. Dispozitivele ”virtual fence”

Ca principiu de funcționare, lumina emisă de către 
farurile autovehicului ce se apropie este detectată de 
către senzor, acesta emițând atât semnale acustice, cât și 
luminoase. Astfel, indivizii ce se află în imediata apropiere 
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a părții carosabile, sunt atenționați de apropierea unui 
autovehicul și astfel pot să părăsească temporar zona 
și să încerce traversarea în perioade cu trafic redus. 
Combinația de semnale acustice și luminoase emisă în 
cascadă de dispozitivele ce se activează secvențial o dată 
cu apropierea vehiculelor, formează un așa zis gard virtual, 
care protejează atât participanții la trafic, cât și exemplarele 
de faună sălbatică ce vor să traverseze drumul.
Pentru a determina eficiența gardului virtual, s-au 
efectuat deplasări în teren și a fost monitorizată 
săptămânal situația accidentelor rutiere provocate de 
faună sălbatică.

3. Rezultate
Analiza traficului rutier înainte de amplasarea 
gardului virtual
Conform datelor înregistrate de către dispozitivul de 
monitorizare a traficului rutier în zonă, instalat înainte 
de montarea gardurilor virtuale, numărul mediu de 
autovehicule pe lună a fost de 480.715, cu un maxim de 
716.178 în luna Iulie a anului 2019 (Fig. 3). Maximul atins 
în luna Iulie se explică prin intensificarea circulației 
rutiere datorată perioadelor de concedii, traficul 
înregistrând valori cu mult diminuate în lunile de iarnă 
(cu excepția lunii decembrie).

Fig. 3. Situația autovehiculelor înregistrate în perioada 
01.05.2019-01.01.2020, în zona Brașov-Predeal

Analizând numărul mediu de autovehicule pe oră, s-a 
constatat faptul că intensitatea foarte mare a traficului 
este înregistrată în perioada în care cele mai multe 
specii au fost active și anume, de la apusul până la 
răsăritul soarelui. Numărul minim de autovehicule a 
fost înregistrat în intervalul orar 100 și 300 noaptea, iar 
maximum de trafic a fost atins în intervalul orar 2000-2200 

(din figură reiese că este între 1600 și 1800), intervalul de 
maximă activitate al indivizilor (de ex. urs, lup, mistreț, 
cerb) (Fig. 4).

Fig. 4. Numărul mediu de autovehicule pe oră în perioada 
01.05.2019-01.01.2020, în zona Brasov-Predeal

Deși numărul mediu de autovehicule pe oră după 
instalarea gardului virtual a fost aproape la jumătate 
față de perioada preinstalării acestuia (Fig. 5), putem să 
observăm aceeași tendință în ceea ce privește minimum 
și maximum orar, înregistrând un minim de autovehicule 
între orele 2400 și 300, dar și o scădere continuă a traficului 
după ora 1700 până la ora 200. Aceste schimbări de trafic 
sunt determinate de contextul pandemiei Covid-19.

Fig. 5. Numărul mediu de autovehicule pe oră înainte și după 
instalarea gardului virtual

Eficiența instalării gardului virtual
De la data instalării gardului virtual (20.07.2020) și 
până în prezent, nu a fost înregistrat nici un accident 
rutier în care să fie implicate specii în zona amplasării 
acestuia, dovedindu-se astfel eficiența dispozitivelor 
amplasate. Ba mai mult, dispozitivele sunt funcționale, 
constatându-se în schimb absența a 3 dintre acestea, în 
zonele frecventate de oameni.

4. Discuții
În studii similare, în care s-a utilizat un sistem de garduri 
virtuale, fie că au fost sau nu combinate cu existența 
structurilor de trecere, mortalitatea a scăzut cu 54% 
(Rytwinski et al. 2016).
În alte cazuri, în care, deși au fost folosite măsuri de 
atenuare, ele au fost făcute independent și pe zone pilot, 
fără a furniza informații cantitative și comparabile (van 
der Ree et al. 2011), cum este cazul unui studiu comparativ 
pe 3 specii, care a furnizat rezultate contradictorii în ceea 
ce privește reducerea numărului de accidente, reușita 
variind între 13 și 32% (Englefield et al. 2019).
Deși prezentul studiu pilot a înregistrat rezultate 
promițătoare în ceea ce privește reducerea accidentelor 
rutiere în care sunt implicate specii, acestea trebuie 
interpretate cu precauție, mai ales din cauza faptului 
că numărul mediu de mașini după instalarea gardului 
virtual a scăzut la jumătate, cel mai probabil din cauza 
restricțiilor impuse de către autorități pentru reducerea 
numărului de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV-2.
Pe viitor este necesar să se monitorizeze în detaliu zonele 
din imediata vecinătate a gardului virtual, datorită 
faptului că anumită studii au demonstrat o creștere a 
acestor accidente în apropierea zonelor de capăt (Plante 
et al. 2019).
Deși rezultatele acestui studiu pilot reprezintă o premieră 
la nivel național, este necesară o perioadă mai amplă 
de monitorizare, este ușor de instalat și de menținut în 
teren, iar eficiența sa se măsoară cel mai bine în timp 
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și în vieți salvate (fie ele omenești sau a unor specii, 
fie ele pe cale de dispariție sau nu). În continuare, ne 
propunem replicarea metodei și în alte zone de interes, 
contribuind, astfel, la îmbunătățirea siguranței traficului 
și la menținerea unor populații viabile și prin reducerea 
mortalităților generate în rândul acestora.
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Abstract
First virtual fence system installed in Romania for reducing wildlife-vehicle collisions
Road infrastructure with high traffic intensity acts as a barrier and could interrupt gene flow between wildlife 
species, individuals and populations. However, for avoiding permanent fragmentation on the existing 
infrastructure, local mitigation measures are required to reduce mortalities from wildlife-vehicle collisions. Here 
we analysed the road traffic from Romanian's busiest road, European road DN1, before installing the virtual 
fence system for mitigating the wildlife-vehicle collisions, and we first documented this innovative technique in 
our country. After system installation, we have monitored the road-kills along the road, and no wildlife species 
were killed by a car accident. Moreover, the virtual fence system could be easily installed and monitored while its 
contribution to saving lives and reducing wildlife-vehicle collisions loses is enormous.
Keywords: virtual fence, connectivity, wildlife
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M E M O R I I

Cameraliștii (Kameralisten) – pionerii 
științelor silvice central-europene

Rudolf Röesler

f. ICAS
f. VDI Bundeswehr University Munich

1. Introducere
În timpul studenției, în orașul de sub Tâmpa (1953-1960), 
venerabilii noștri profesori, care au cucerit înaltă calificare 
academică în renumitele universități central europene, 
au amintit, uneori doar în trecere, de „cameraliști”, fără 
să adâncească provieniența acestui termen.
Prof. dr. N. Rucăreanu, de exemplu, care a studiat 
la Munchen, amintea de „Kämmeveiwald” și despre 
importanța „cameraliștilor” în crearea științei 

„amenajării pădurilor” (Pașcovici & Vlad-Liteanu 1983).
Din când în când, unii din dascălii noștri precum dr. 
Th. Bălănică, dr. C.C. Georgescu, dr. G. Iliescu și alții, 
aminteau și ei, numai în treacăt, de „cameraliști” și 
realizările lor în meteorologie, botanică și fitopatologie 
sau entomologie forestieră.
Este cunoscut faptul că pe vremea studenției noastre, istoria 
silviculturii nu era inclusă în programul analitic universitar.

2. Formarea cameralismului în Germania
În sec. al 18-lea și începutul sec. al 19-lea, Germania, fiind 
fărâmițată încă din sec. al 14-lea într-o mulțime de stătulețe 
feudale (principate, ducate, markgrafiate, baronii etc.), 
acestea erau organizate din punct de vedere financiar în 
așa-numita „Kammer” (venituri și cheltuieli), condusă de 

„funcționari de cameralism” (Kameralisten). „Kammer” 
are la origine latinescul camera, în care regii Imperiului 
franc al Carolingienilor (Carol cel Mare, 768-800) păstrau 
veniturile statului (camera visteriei) (Joja et al. 1964).
Acești funcționari aveau la bază pregătire universitară 
(economie, matematică, finanțe, administrație, drept, 
precum și facultăți de științele naturii, medicină etc.), 
se ocupau și răspundeau inclusiv de pădurile statului. 
Neavând pregătire silvică, și-au însușit de-a lungul 
anilor și problemele practicii, care până atunci intrau 
în atribuțiile pădurarilor și paznicilor de pădure. Aceștia 
erau pregătiți în școli profesionale, de către maiștri în 
silvicultură (cu mare experiență în practică).
Kameraliștii, găsindu-se în faza între știință și practică, au 
devenit întemeietorii științelor silvice, redactând primele 
cursuri de silvicultură la diverse universități, care apoi au 
devenit facultăți de specialitate (silvicultură): Academia 
forestieră din Berlin (1770), Freiburg (1787), Tharand 
(1816), Aschaffenburg (München, 1819), Giessen (1824), 
Academia Münden (Gottingen, 1868) și altele.

Cameraliștii, după specialitățile de care se ocupau, se 
pot împărți în:
 » Cameraliști practicieni: care se ocupau de probleme 

de administrație, comercializarea lemnului, pepiniere 
etc. De exemplu, Caspar Schiller, tatăl marelui poet și 
dramaturg german Friederich Schiller, a fost șeful marilor 
pepiniere în Landul Würtemberg; iar Wilhelm von Moser 
a scris ”Principiile economiei forestiere” (1757) etc.

 » Cameraliști științifici: Fr. U. Stisser (1689-1739) a 
publicat în 1737 prima istorie a vânătorii și a pădurii 
germane, iar J.F. Penther (1693-1749) scria în 1729 
cartea „Praxis geometriae” (măsurarea pădurilor), iar 
C.Ch. Oettelt (1727-1802) prima dendrometrie (Hasel 
1985, Oettelt 1765).

Dr. F.L. Walther (1759-1824) a studiat teologie, filozofie, 
fizica și științele naturii, publicând „Bazele silviculturii” 
(1787), „Manual de tehnologie silvică” (1802) și altele, 
devenind primul profesor în (1789) de silvicultură la 
universitatea Giessen (Bendix 2015).
După 142 de ani, întemeitorul pedologiei forestiere 
românești, dr. acad. Constantin C.D. Chiriță (1902-1993), 
obține titlul de doctor al acestei universități de frunte 
din Europa Centrală. Titlul de doctor în științele silvice 
l-au obținut aici și alți oameni de știință români, cum 
sunt: prof. dr. I. Popescu-Zeletin (premiat cu medalia 
W.L. Pfeil - Germania) dr. V. Dinu, dr. V. Sabău, prof. dr. P. 
Enculescu ș.a. (Stoiculescu 2007).
Din rândul cameraliștilor s-au ridicat oameni de știință, 
care au condus, ca profesori universitari, așa-numita 
știință silvică – rațională.

3. Naturaliștii – precursorii științei 
forestiere franceze
Prin ordonanța din anul 1668, Ludovic al XIV-lea aprobă 
reforma generală, sub responsabilitatea lui J.B. Colbert 
(1619-1683), controlor general al finanțelor statului, care 
dirijează regimul în pădurile regale și a celor bisericești, 
spre codru. Aceasta a reprezentat un important progres 
pentru gestiunea pădurilor, acestei reforme îi lipsesc, 
însă, o cunoaștere aprofundată a principiilor de 
silvicultură. Această lipsă fiind resimțită, în Franța au 
apărut naturaliștii, precursorii științei forestiere, ca: R.-
A. Ferchault de Réaumur (1683-1757), H.D. Duhamel du 
Monceau (1700-1780) ș.a.; aceste rădăcini aplică originea 
caracterului naturalist al școlii franceze, care ulterior a 
diferențiat-o de cea germană.
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Din acest nucleu s-a dezvoltat școala forestieră franceză, 
la începutul sec. al 19-lea, având la bază învățământul 
german, cu o tradiție deja renumită (Bradosche 2008).

4. Drumul pădurii românești, spre 
știința silviculturii
În evul mediu, totalitatea veniturilor domniei în Țara 
Românească și Moldova - provenite din vămi, ocne și 
impozite directe etc. - au intrat în cămara domnească 
(DEX 1998). Acest termen este și în prezent utilizat în: 
Camera de comerț, Camera deputaților etc.
În istoria universală s-a stabilit convențional, durata 
epocii moderne de la căderea Constantinopolului 
(1453), până la Marea Revoluție Franceză (1789). După 
P.Bradosche (2008) se estimează că Evul Mediu se 
prelungește pentru Țările Române, până la începutul 
secolului al 19-lea, când epoca modernă deja se 
terminase în apusul Europei, cu un decalaj de peste trei 
secole. Pădurile ajunseseră prin 1792/1793 în totalitate 
proprietate privată, fiind considerate ca anexe ale 
agriculturii. Epoca modernă începe în 1863, când statul 
a devenit cel mai mare proprietar financiar din țară, prin 
secularizarea averilor mănăstirești.
Pentru organizarea pădurilor statului s-a făcut apel la 
specialiști străini (Franța, Austria, Germania) și s-au 
trimis tineri români la studii în străinătate. După câteva 
secole de suveranitate otomană, cu consencințele 
ei, s-au depus încercări reușite de apropiere, cât mai 
grabnică, de situația din Europa centrală.
La început s-au ivit intelectuali cu pregătire asemănătoare 
cu „cameraliști germani” și „naturaliști francezi”, care 
au pregătit drumul științelor silvice în România. Astfel, 
amintim numele medicului Iuliu Barasch (1815-1863), 
unul din fondatorii facultății române de științe (1862), 
propagator al darwinismului, care publică în 1861 
prima carte științifică forestieră „Manual de botanică 
silvică”, apoi publică numeroase cărți de popularizare, 
ca: „Minunile naturei” (1850, 1852), „Zoologie” (1864), 

„Istoria naturală” (1854) etc. A fost profesor atât la „Sfântul 
Sava”, cât și la prima școală silvică din țara noastră (1851) 
(Chiriță et al. 1981, Ivănescu 1972). Barasch a publicat nu 
numai în limba română, ci și în franceză și germană, 
făcându-se cunoscut în întreaga Europă.
Un precursor naturalist a fost și C.C. Cornescu (1830-
1891), care publică în 1874 prima carte românească 
de vânătoare „Manualul vânătorului”. Face primele 
descrieri ale speciilor de vânat din țara noastră, 
înființând prima societate de vânătoare bazată pe statute. 
Prefața acestei cărți este făcută de către prietenul său 
Al. Odobescu (1834-1895), scriitor și om de știință, fost 
membru al Academiei Române și profesor de arheologie 
la Universitatea din București. Aceată introducere o 
transformă, ulterior, într-un eseu cu incursiuni în 
istoria energeticii „Pseudokinegeticos” („Fals tratat 
de vânătoare” 1874), considerată astăzi opera cea mai 
importantă a sa (Gheoroiu 2003).

5. Epilog
Așezarea geopolitică a României, în sud-estul Europei, 
a condus la un decalaj cultural și economic, cauzat 
de o administrație rudimentară, vasală Imperiului 

Otoman. După unirea principatelor (1859) și câștigarea 
independenței țării, a României (1862), a început să se 
ridice economia forestieră la nivelul țărilor europene 
(Djuvara 2008). Astfel, realizările meritorii ale silviculturii, 
din ultimii 160 de ani, au fost generate sub patronajul 
personalităților științelor silvice române, care au cucerit, 
în țară și în Europa, respect și admirație, fiind onorați 
cu ordine, titluri științifice naționale și internaționale. 
Cu această ocazie, trebuie să amintim de prof.dr.doc.h.c. 
Mihail Prodan (1912-2002) din Cernăuți (pe atunci în 
România), care și-a perfecționat pregătirea profesională 
în Germania, la facultatea de silvilcultură a Universității 
din Freiburg, după care a fost reținut de prof. Anton 
Rolnol (1891-1944) la catedra de dendrometrie, preluând 
în 1954 conducerea acesteia (Teușan 1998, Rösler 1994). 
M. Prodan ridică biometria forestieră (fosta dendometrie) 
la înalt nivel științific mondial.
Biografia aceasta demonstrează că mulți tineri români, 
care au avut posibilitatea să trăiască în afara cortinei 
de fier a comunismului, au avut șansa să demonstreze 
nivelul științific al silviculturii românești, dezvoltat din 
conștiința națională a forestierilor români și nu sub 
învățătura marxist-leninistă prin sovietizarea științei. 
Totuși, remarcăm că elita silviculturii românești a reușit să 
mențină nivelul progresist al meseriei noastre, la nivelul 
european așteptat, în toată perioada de după al doilea 
război mondial, până la eliberarea de sub comunism.
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In memoriam  
doctor inginer Gheorghe Guiman

17.08.1960 – 27.11.2020
În ziua de 17 august 1960 s-a născut Gheorghe Guiman, 
a cărui activitate s-a legat profund de pădurile Bazei 
Experimentale Mihăești (punctul său de lucru fiind în 
Arboretumul Mihăești).
Moartea l-a răpus fulgerător și a lăsat un gol în familie 
precum și în activitățile profesionale.
Valoarea sa morală și profesională, câștigată în timp, 
a lăsat o nemărginită durere în rândul prietenilor și 
colegilor săi. Născut în Piatra, un sat la poalele muntelui 
,,Mateiaș”, în urmă cu 60 de ani, drumurile l-au călăuzit 
de mic către silvicultură.
A urmat școala primară în satul natal, iar în 1979 a 
absolvit Liceul silvic Brănești. În toamna aceluiași an se 
înscrie la Facultatea de Silvicultură din Brașov.
După absolvirea studiilor superioare, în 1985, este 
repartizat la Ocolul Silvic Experimental Mihăești, iar 
după trei ani s-a integrat în activitatea de cercetare, 
unde a profesat, în calitate de cercetător științific până 
la sfârșitul vieții.

Activitatea științifică a fost extrem de bogată: a coordonat 
zeci de proiecte de cercetare și a colaborat la nenumărate 
alte proiecte / studii, în lunga sa carieră profesională, de 
peste 30 de ani de activitate științifică în silvicultură. În 
2007 obține titlul de doctor în silvicultură la Universitatea 
,,Ștefan cel Mare”, din Suceava.
A elaborat zeci de lucrări științifice.
A fost nelipsit la multe manifestări științifice, unde a 
participat cu multe prezentări.
Cuvintele sunt sărace în semnificația lor pentru a 
exprima regretul și durerea pierderii unui asemenea 
coleg.
A decedat în ziua de 27 noiembrie 2020, după o scurtă, 
dar grea suferință.
Familia, prietenii și colegii îi vor purta o veșnică amintire.

Virgil Scărlătescu
Laurențiu Ciobanu

Florin Ștefan
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Ne-a părăsit un coleg
Dr. ing. Ioan Blada (1932-2020), membru al Academiei 
de Științe din New York (1993), un distins om de știință, 
un cercetător eminent, curajos și harnic, un coleg jovial, 
cald și comunicativ, ne-a părăsit ... 
Conștient de apropierea asfințitului, a publicat în 2019, 
la Editura Silvică, un ”Memoriu de activitate” (1961-
2007). Prodigioasa sa activitate oficială s-a desfășurat 
de-a lungul a 46 de ani, bogați și vizibili, atât în toată țara, 
cât și în străinătate.  A activat în domeniul fitopatologiei, 
dar, apoi, s-a consacrat în genetică forestieră, întâi 
la Stațiunea Simeria / Timișoara, apoi în Centrala 
Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. 
Introducând mai tinerele generații de silvicultori și 
horticultori în tainele culturii plantelor forestiere 
și ornamentale, precum și prin preocupările sale 
publicistice, dr. ing. Ioan Blada a continuat valoroasa sa 
activitate științifică și practică și după pensionare. 
În vara anului 2020, și-a pregătit ultimele două lucrări 
științifice apărute la Ed. Silvică (în 2017), pentru a fi 
distribuite universităților de profil și cercetătorilor din 
domeniul geneticii forestiere, din toată țara. 
Dintre numeroasele sale realizări practice, tehnice și 
științifice, se pot exemplifica:
 » selecția arborilor plus la principalele specii forestiere 

și multiplicarea lor prin altoire;
 » producerea materialului experimental, prin 

încrucișări controlate de tip factorial și dialel;

 » obținerea, în premieră națională, de hibrizi 
interspecifici de pin prin polenizări controlate (între 
P. cembra, P. strobus, P. monticola, P. walichiana) și prin 
încrucișări dialele la zâmbru;

 » executarea a 32 plantaje / livezi semincere și 58 culturi 
comparative;

 » refacerea habitatului de zâmbru, în amestec cu 
jneapăn și molid de altitudine, pe 50 ha, în Pietrosul 
Rodnei;

 » identificarea și descrierea unei noi specii de jneapăn 
(Pinus microphilla species nova);

 » cercetări asupra rezistenței genetice a pinilor la 
Cronartium ribicola; 

 » tehnica de producere a puieților de zâmbru.
Astfel, se poate spune că pădurile de înaltă altitudine, 
îndeosebi speciile periclitate zâmbrul și jneapănul, au 
avut în dr. ing. Ioan Blada un ocrotitor pasionat, unic 
în felul său. Contribuțiile sale științifice și tehnice 
rămân fundamentale pentru refacerea și conservarea 
habitatelor protejate subalpine.  
Apreciem, la superlativ, activitatea acestui cercetător 
împătimit, cu atât mai mult cu cât Pinus cembra este 
o specie foarte rară în Carpați, capabilă să confere 
stabilitate amestecurilor cu molid de mare altitudine, 
contribuind la stabilizarea grohotișurilor, prevenirea 
avalanșelor, eroziunii solului și inundațiilor din aval. 

Valentin Bolea

N E C R O L O G
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