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Legislaţie

MEMORIU ADRESAT
MINISTRULUI MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

PRIVIND MODALITATEA DE CALCUL A COMPENSAŢIILOR,
ACORDATE PROPRIETARILOR DE PĂDURI, CĂRORA LE SUNT
IMPUSE RESTRICŢII PRIVIND RECOLTAREA MASEI LEMNOASE,
DATORITĂ FUNCŢIILOR DE PROTECŢIE STABILITE PRIN
AMENAJAMENTELE SILVICE
Având în vedere Proiectului de HOTĂRÂRE pentru
aprobarea „Normelor metodologice de acordare a
unor compensaţii reprezentând contravaloarea
produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin
amenajamente silvice care determină restricţii
în recoltarea de masă lemnoasă”, aflat în dezbatere
publică şi a faptului că în data de 23.03.2016 am participat la întâlnirea organizată la sediul MMAP, atragem
atenţia asupra faptului că adoptarea în forma actuală a
actului normativ va avea efecte negative, avute sau neavute în considerare de iniţiatorii acesteia.
Din nefericire, suntem puşi în situaţia neplăcută să
vă amintim că Instrucţiunile, Ordinele de Ministru şi
chiar Hotărârile Guvernului reprezintă acte secundum
legis, care nu pot modifica, completa sau cu atât mai
puţin contravenii unor dispoziţii legale (precum Legea
46/2008 – Codul Silvic) sau unor principii de drept consacrate de Codul Civil.
Aplicarea metodologiei de calcul încalcă însăşi Hotărârea prin care se propune a fi adoptată, în sensul că nu
se referă la contravaloarea produselor care proprietarii
nu le recoltează datorită restricţiilor impuse de amenajamentele silvice, dar şi art 97, alin. (1), lit.b din Legea
46/2008 (Codul Silvic).
Analizând Anexa 1 – Metodologie de calcul, constatăm
simplificarea nejustificată a metodei de calcul a compensaţiilor, care va conduce la plăţi ilegale, inechitabile sau
care nu acoperă în multe cazuri veniturile nerealizate.
Ori prevederile din art. 97. alin (2) din Legea 46/2008,
menţionate anterior, se referă la justeţea plăţilor, care
trebuie sa acopere integral veniturile nerealizate de
proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică.
Prezentăm în continuare principalele observaţii ale
Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România:

1

Conform metodologiei, compensaţiile se acordă
şi pentru suprafeţele de pădure corespunzătoare
tipului funcţional T2 care au vârste sub ¾ din vârsta
exploatabilităţii, cu toate că în cadrul acestor arborete
nu există restricţii de recoltare. În arboretele încadrate
în T2 nu există restricţii de recoltare privind tăierile de
îngrijire (curăţiri şi rărituri), singurele restricţii fiind
tăierile de regenerare.
În consecinţă vor beneficia de plăţi compensatorii
toţi proprietarii care au suprafeţe de pădure încadrate în T2, inclusiv pentru suprafeţele defrişate,
mai mult sau mai puţin legal, din ultimele decenii,
chiar dacă amenajamentele silvice nu impun nici
o restricţie de recoltare a masei lemnoase pentru
aceste suprafeţe.
Cu toate că „Studiul privind calculul compensaţiilor ce trebuie acordat proprietarilor de păduri încadrate în tipurile
funcţionale T1 şi T2, inclusiv Natura 2000”, elaborat de
către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS) nu a fost făcut public, în cadrul întâlnirii din 23.03.2016, organizate de
MMAP pentru dezbaterea proiectului de Hotărâre de
Guvern, au fost prezentate câteva aspecte privind metodologia de calcul a compensaţiilor.
Metodologia s-a bazat pe calculul indicilor medii de recoltare şi analiza comparativă a acestora pentru suprafeţele încadrate în T1 şi T2, comparativ cu cei din TIIITVI. Deşi metoda pare oarecum corectă la nivel macro,
rezultatele privind volumul mediu anual nerecoltat utilizat pentru calculul compensaţiilor în cazul arboretelor încadrate în tipul funcţional II sunt total eronate.
Aceasta deoarece volumul mediu de masă lemnoasă ce
nu poate fi recoltat din suprafeţe încadrate în T2 nu a
fost raportat la suprafeţele în care se fac efectiv tăieri de
conservare, adică cea în care sunt impuse restricţii, ci la
întreaga suprafaţă aflată în T2.
5
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În consecinţă, volumul mediu anual nerecoltat rezultat
şi utilizat pentru calculul compensaţiilor în cazul arboretelor încadrate în tipul funcţional II este de 1,97mc/
an/ha, valoare care este, aşa cum am arătat anterior,
mult sub valoarea reală. Este de-a dreptul ilar, chiar şi
pentru nespecialişi, să se considere că diferenţa dintre
volumul posibil de exploatat prin tăierile de regenerare
şi lucrările de conservare este de doar 1,97mc/an/ha, în
cazul unui arboret ajuns la vârsta ¾ din exploatabilităţii.
Nu există fundamentare transparentă nici pentru
adoptarea volumului mediu anual nerecoltat pe hectar
pentru arboretele încadrate în tipul funcţional I (T1).
Având în vedere cele menţionate anterior atragem
atenţia că acordarea de compensaţii pentru toate
suprafeţele de pădure încadrate în T2, indiferent
dacă există sau nu restricţii, reprezintă o faptă gravă, cu implicaţii asupra bugetului naţional !
Inechitatea şi lipsa de justeţe reies din modul de calcul, în care valoarea masei lemnoase ce nu poate fi
recoltată nu este corelată cu specia (speciile) şi nici cu
productivitatea arboretelor. Astfel, preţul mediu este
stabilit ca valoare fixă, indiferent de specie, fără a exista
un coeficient de corecţie al preţului mediu la specii, iar
volumul mediu nerecoltat anual are valoare fixă pentru
fiecare tip funcţional, neţinând cont de vârsta şi productivitatea arboretelor.
Conform metodologiei de calcul din Anexa 1, calculul preţului mediu al lemnului reprezintă media aritmetică a preţurilor din ultimii trei ani, care nu reprezintă nicidecum valoarea comercială reală a lemnului la
data acordării compensaţiei, şi în consecinţă nici o justă
valoare a despăgubirii. Ne punem întrebarea, retorică
de altfel, cum se va calcula preţul mediu al lemnului/an,
când se cunoaşte destul de bine faptul că preţul mediu
al lemnului se stabileşte prin HG, în timpul anului? Ca
medie ponderată? Dar preţul mediu al lemnului pe ultimii trei ani? Ca medie ponderată a tuturor valorilor sau
ca medie ponderată a mediilor ponderate? Poate aceste
aspecte apar ilare, însă valorile matematice calculate
sunt clar diferite între cele două metode şi lasă loc „interpretărilor” !!!

2

3

Tabel 1. Exemplu privind valori pentru coeficientul kj în funcţie de vârsta arboretului
Tipul funcţional
T1 (k1)

1/4Ve<V<1/2Ve
(30-60 ani)
0,30

Categorii de vârstă
1/2Ve<V<3/4Ve 3/4Ve<V<Ve
(60-90 ani)
(90-120 ani)
0,60
1,00

V > Ve
(>120 ani)
1,20

Metodologia de calcul din Anexa 1 la proiectul de Hotărâre de Guvern nu aduce nici o noutate sau îmbunătăţire a vechii metodologii, ci dimpotrivă creează
premisele unor plăţi nejustificate, dar şi suspiciuni
privind consecvenţa modului de calcul şi obiectivitatea criteriilor de acordare a compensaţiilor, justeţea acordării acestor compensaţii.
Ne întrebăm deci cui va servi apariţia în peisajul
legislativ naţional a acestui act normativ privind
6

compensaţiile? Să existe oare interese de acordare de compensaţii unor „proprietari” de terenuri
forestiere? Ceea ce putem însă afirma este că acesta nu va folosi proprietarilor care au arborete valoroase încadrate în T2.
În ceea ce priveşte compensaţiile acordate în cazul
pădurilor încadrate în tipul I funcţional, considerăm
că valoarea acestora trebuie acordată ţinând seama de
volumul de masă lemnoasă nerecoltat şi valoarea masei
lemnoase (adică a sortimentului). Astfel, la vârste relativ mici ale pădurii, volumul nerecoltat este mai redus,
iar valoarea este de asemenea mult mai mică, deoarece
din recoltare ar rezulta sortimente de lemn subţire (din
curăţiri şi rărituri – Tabelul 1.).
Ne permitem totuşi a face o propunere de modificare a
Anexei 1 – Metodologia de calcul, art. 2, alin (1) şi alin
(2), care să aibă un conţinut similar HG 861/2009, în
care să fie reactualizaţi factorii de corecţie al preţului
mediu al lemnului pe specii. Coeficienţii de corecţie kj
pot fi obţinuţi prin reanalizarea datelor care au stat la
baza „Studiului privind calculul compensaţiilor ce trebuie
acordat proprietarilor de păduri încadrate în tipurile funcţionale T1 şi T2, inclusiv Natura 2000”, elaborat de către
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS).
Propunerea este următoarea:
(1) Pentru calculul compensaţiilor se foloseşte următoarea
relaţie:
C = S * Pml * Cr * fi * kj
(2) În relaţia prevăzută la alin. (1), simbolurile folosite au
următoarele semnificaţii:
a. C – valoarea compensaţiei care se acordă, exprimată în
lei/an;
b. S – suprafaţa terenului pentru care se solicită acordarea
de compensaţii pentru funcţiile de protecţie, exprimată
în hectare;
c. Pml – preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă
pe picior, exprimat în lei/m3, la data depunerii cererii;
d. Cr – creşterea medie la exploatabilitate a speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent la clasa
de producţie reală a acesteia, exprimată în mc/an/ha;
e. fi – factorul de corecţie al Pml, stabilit în funcţie de preţurile medii comunicate de Institutul Naţional de Statistică, pentru principalele specii:
»» răşinoase: f1 = ;
»» fag: f2 = ;
»» cvercinee şi frasin: f3 = ;
»» specii moi şi salcâm: f4 = ;
»» specii tari, altele decât cele prevăzute mai sus: f5 = ;
f. kj = coeficientul de corecţie a valorii compensaţiei,
stabilit în funcţie de tipul funcţional de pădure şi de
vârsta arboretului, stabilită conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pentru specia principală majoritară, astfel:
»» pentru tipul funcţional T1, k1 – rezultat din studiu;

4
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»» pentru tipul funcţional T2, k2 – rezultat din studiu.
Dacă această metodologie de calcul a compensaţiilor nu
va fi modificată, în sensul în care să reflecte adevăratele
pierderi pe care proprietarii le au ca urmare a restricţiilor impuse, ne vedem nevoiţi a ne adresa Domnului
Prim-Ministru pentru a împiedica apariţia Hotărârii şi

chiar Comisiei Europene pentru a nu valida metodologia, chiar în condiţiile în care compensaţiile vor trebui
obţinute în continuare în instanţă.
În speranţa că această situaţie se va remedia, primiţi
asigurarea deplinei noastre colaborări.
Ec. Mihai Florin Ionescu
Vicepresedinte APPR
Dr. ing. Flaviu Popescu
APPR
www.appr.org.ro
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Legislaţie

PROIECT DE LEGE PRIVIND CONSERVAREA
ARBORILOR DE AGREMENT DIN ROMÂNIA
GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA

1. Tipuri de arbori

»» o lege pentru coservarea arborilor de agrement.
În ,,Carta europeană a arborilor de agrement” (vezi Re- Edilii oraşelor, care sunt garanția acestei perenitaţi şi a
vista de Silvicultură și Cinegetică nr. 26/2010) se dis- transmiterii mai departe a acestui parimoniu arborescent în continuă evoluție, trebuie să încurajeze elaboratinge:
rea programelor pe termen lung de inserție armonioasă
»» Arborele component al pădurii, care produce lemn şi
a arborilor în mediul urban și să supravegheze aplicarea
care permite omului să se adăpostească, să-şi înfruacestora.
museţeze şi să-şi amelioreze confortul;
»» Arborele fructifer care îl hrăneşte;
2. Arborele ca organism viu:
»» Arborele de agrement, care prin funcţiile sale nume- »» se naşte dintr-o sămânță și se numeşte plantulă;
roase joacă un rol esenţial în echilibrul ecologic al »» creşte în următorii 2-3 ani și se numeşte puiet;
mediului rural şi urban, unde el acompaniază peisa»» se dezvoltă în înalţime și diametru ca arbore tânăr;
jul urban şi contribuie la bunăstarea cetăţenilor.
Arborii de agrement, purtătorii istoriei şi ai simboluri- »» înfloreşte şi fructifică în stadiul de arbore matur;
lor, sunt martorii evoluției societăţii umane şi consti- »» moare la vârsta longevitaţii care poate atinge mai
multe secole, deci existența sa nu se măsoară la scară
tuie un patrimoniu viu, pe care noi l-am primit, pe care
umană. Arborele duce în oraș o viață plină de periconoi trebuie să-l consevăm şi să-l înfrumuseţăm, pentru
le, de aceea necesită o asistență susținută de speciaa-l transmite urmaşilor.
litate.
Arborele din oraș își găsește loc în spații foarte diverse:
»» spațiul privat, care trebuie cunoscut, protejat și res- Raportul dintre acest organism viu și om este foarte
complex și pentru apropierea arborelui de om, acolo
pectat;
unde el trăiește în majoritatea timpului din zilele noas»» spațiul public cu multiplele sale fațete: păduri peri- tre – în oraș, se face necesară propunerea acestui proiect
urbane, spații verzi intraurbane și arbori de alinia- de lege.
mente.
3. Arborele contribuie la calitatea vieții
Patrimoniul arborescent este în continuă evoluție:
»» Se plantează mereu noi puieți, cu problemele lor de 3.1 Efectele arborelui asupra sănătăţii
reușită ori de vătămare;
oamenilor
»
»» Arborii adulți vegetează mai mult sau mai puțin vi- » Un arbore absoarbe din atmosfera oraşului 12 kg CO2
pe zi şi elimină 6 kg oxigen pe zi, în perioada de veguros;
getaţie;
»» Arborii bătrâni pun în pericol securitatea semenilor
»» În SUA se aproximează o reducere de 3 % a cantității
și trebuie înlocuiți treptat;
de CO2 emis în atmosferă prin captarea de către un
Perenitatea unui asemenea patrimoniu, ţinând cont de
singur arbore a 136 kg/an de carbon şi prin consumadiversitatea situaţiilor ecologice și culturale nu poate fi
rea
de către un cetăţean, în medie, a unei cantitati de
garantată decât prim elaborarea unor legi şi programe
5t/an
echivalent carbon;
coplexe cuprinzând:
»» Interceptând razele solare şi reflectând lumina, ar»» informarea populaţiei;
borele participă la reducerea temperaturii aerului și
»» dezvoltarea cercetării;
poate diminua formarea ozonului (din emisiile ve»» o grijă constantă pentru calitatea acţiunilor de conhiculelor şi industriei, vaporii de gazolină și solvenţi
cepţie, gestiune, întreţinere şi îmbogăţirea acestor
chimici – surse majore de NOx şi componente organiplantații, viitoare păduri urbane;
ce volatile), îmbogățind calitatea aerului;
8
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»» Arborii reduc poluarea prin prin preluarea ei activă din atmosferă. Stomatele (porii de pe suprafaţa
frunzelor) preiau gazele poluatoare , care apoi sunt
absorbite de apa din interiorul frunzelor. În funcţie
de specie, arborii acumulează ori metabolizează până
la: 905 ppm Pb, 60 ppm Cd, 20 ppm F, 31320 ppm Cl,
1869 ppm Na, 100 ppm Cu, 816 ppm Zn, 1 044 ppm
Fe, 13200 ppm S, 31120 ppm Ca etc. (Bolea & Chira,
2008);
»» În Bucureşti, frunzele unui arbore poate reţine până
la 20 kg de praf pe zi, praf care ulterior este spălat de
ploaie si ajunge în sol (Manea 2005);
»» Un arbore matur elimină zilnic, in timpul verii 10001500 l apă. Căldura de vaporizare a acestei cantităţi
de apă intră in bilanţul termic al orașului și ca efect
în zilele toride reduce vârful de temperatură al aerului cu 2-3 °C.

3.2. Efectele arborilor asupra mediului

»» Având o rezistență acustică mai ridicată decît aerul,
coroana arborilor absoarbe aproximativ 25% din
undele sonore. Au capacitatea maximă de reducere a
intensității zgomotului urmatoarele specii: Acer pseudoplatanus 10-12 dB, Tilia platyphilos 8-10 dB, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus robur 6-8%;
»» Un arbore de pin silvestru secretă în atmosferă 3,84,0 kg substanțe volatile, în intervalul unei zile.
Compușii fitoorganici volatili, cum sunt terpenele,
derivații oxigenați, fracțiunea volatilă a balsamului sau rășini, uleiul de terebentină distrug bacilul
Koch, agentul cauzator al tuberculozei, slăbesc tusea,
înbunătățesc respirația. Frunzele arborilor emană
fitonicide care distrug germenii dizenteriei și reduc
îmbolnăvirile cardiovasculare în cazul stejarului și
germenii difteriei în cazul bradului. Stafilococul auriu este distrus de fionicidele eliminate de arțar, castanul bun, larice, paltin și pin iar stafilococul alb este
distrus de emanațiile fitonicide ale stejarului, plopului, gorunului și tisei (Percek 1987);
»» Prin aerul curat și purificat de noxe, arborele are
efecte pozitive asupra psihicului, producând relaxarea necesară sănatații. Prezența arborilor permite
perceperea schimbărilor sezoniere, integrarea omului in ciclurile cosmosului și reduce stresul uman
(Ulrich & Simons, 1989). Arborele este izvor de poezie, de liniște, de odihnă și recreere. El constituie
un factor de armonie și echilibru, care diminuează
stresul asociat vieții trepidante a orașului. Element
de umanizare și înverzire a spațiului urban, arborele se adresează tuturor simțurilor omului, prin jocul
de lumini, prin foșnetul frunzelor, cântecul păsărilor
sau prin aromele pe care le degajă;
»» Ramurile arborilor interceptează și încetinesc căderea apei de ploaie la sol;
»» Rădăcinile lor permit reținerea apei și evitarea fenomenului de eroziune și de spălare a solului;
»» Sistemul radicelar al arborelui stabilizează solul și îi
ameliorează structura;

»» Arborii sunt parte integrantă din peisajul urban și se
disting de departe, reprezentând primul parametru
de evaluare a mediului dintr-un oraș, dintr-un cartier sau de pe stradă;
»» Arborii contribuie la diminuarea efectelor negative
ale schimbarilor climatice sau cel putin la o reducere
a ritmului în care aceste schimbări au loc.

3.3. Efectele educative ale arborelui

»» Diversitatea speciilor de arbori, cu dimensiuni și
vârste diferite, contribuie la varietatea speciilor de
păsări și animale și permit populației să se apropie
de natură, să o înțeleagă și să descopere lumea vegetală și animală și să înveţe respectul față de natură
și mediu. Arborii asigură adăpost, loc de cuibărit și
hrană pentru păsări și animale. Viața sălbatică este
urmărită cu mult interes de populație, prin fotografii
și picturi. Arborii reprezintă natura în orașe având o
valoare nu numai socială și economică ci și educativă.
»» Arborele participă la identitatea și cultura orașului,
fiind la originea numeroaselor tradiții, povești și legende ale patrimoniului imaginației colective, dar și
un comentator al evenimentelor istorice. El este un
arhivar al miturilor, al valorilor istorice și al simbolurilor de-a lungul timpurilor. Față de acești vecini
,,cotidieni” au apărut relații afective și chiar sentimentale.

3.4. Efectele economice ale arborelui

»» Efectele fizice ale arborilor-umbra (reglarea radiatiei solare), controlul umidității , vântului și eroziunii,
răcorirea prin evaporare, rolul de paravan vizual şi
auditiv în traficul auto, absorbția poluării si reținerea
precipitațiilor, au toate efecte economice. Arborii pot
favoriza înflorirea afacerilor, atragerea cumpăratorilor, închirierea mai avantajoasă a apartamentelor
și terenurilor preînverzite, prelungirea închirierilor,
creșterea valorii terenurilor, atragerea de noi afaceri și industrii. Valoarea unui teren cu arbori este
mai mare cu 5-20 % decât a unui teren fără arbori.
În SUA un arbore ,,consumă” 7,6 dolari pe an, pentru
plantare, întreținere, protecție și produce 26,3 $/an.
Arborele aduce în circuitul economic lemn (material
de construcții, mobilă, lemn de foc), fructe, produse
farmaceutice și are efecte pozitive asupra bunăstării
locuitorilor (Schroeder 1989).

3.5. Efectele sociale ale arborelui

»» Arborele asigură aerul curat necesar pentru sănătate și pentru o viață mai lungă, asigură microclimatul
care mărește randamentul în muncă, protecție contra exceselor climatice, a caniculelor, a vânturilor puternice care pun viața în pericol;
»» Arborii care fixează malurile râurilor au efecte sociale deosebit de importante pentru construcțiile și terenurile expuse la viituri.

4. Agresiunile împotriva arborilor de
agrement

»» Defrișarea parcurilor pentru: construirea mallurilor,
9
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benzinăriilor, complexelor sportive sau amenajarea
locurilor de joacă (acestea din urmă se pot amenaja
printre arborii existenți, fără vătămarea lor);
Defrișarea aliniamentelor, în loc de înlocuirea treptată a arborilor uscați ori bolnavi care amenință securitatea cetățenilor;
Defrișarea parcurilor și scuarurilor pentru locuri de
parcare, în loc de amenajarea acestora la umbra arborilor;
Defrișarea pădurilor-parc, a pădurilor periurbane
sau a scuarurilor pentru construcții de locuințe, în
loc de amplasarea locuințelor noi, la marginea virană
a orașelor, pe terenuri preînverzite;
Defrișarea pădurilor periurbane ori a pădurilor-parc,
pentru a asigura vizibilitatea cetăților sau a altor monumente istorice, neglijând că și arborii sunt monumente naturale la fel de valoroase;
Defrișarea parcurilor pentru deschiderea de perspective unor clădiri monumentale sau unor instituții oficiale neîndeajuns de vizibile;
Defrișarea parcurilor pentru construcția hotelurilor,
restaurantelor, teraselor, chioșcurilor, ori a diverselor amenajări turistice;
Defrișarea pădurilor periurbane sau riverane cursurilor de apă pentru extinderea carierelor de piatră;
Tăierea arborilor care împiedică vizibilitaea magazinelor, reclamelor, vilelor, monumentelor, statuilor;
Tăierea arborilor pentru extinderea incintelor școlare,
ale spitalelor, instituțiilor, bisericilor, curților private;
Tăierea arborilor care acoperă ferestrele caselor, blocurilor, instituțiilor;
Tăierea arborilor care produc „murdărie” prin căderea frunzelor, florilor, fructelor etc.;
Tăierea arborilor care deranjază prin umbra pe care
o produc;
Tăierea de arbori care (găzduiesc) adăpostesc păsări,
producătoare de excremente, pe proiecția la sol a coroanei;
Rănirea arborilor prin: inelarea coajei, executarea de
tape în tulpină, ori aruncarea de chimicale pe rădăcini, cu intenția vădită de provocare a uscării acesteia;
Rănirea arborilor prin scrijelirea în scoarță a unor
nume, date ori lozinci de către așa zișii turiști;
Rănirea arborilor prin distrugerea rădăcinilor la săparea canalelor, modernizarea drumurilor;
Rănirea arborilor cu ocazia lucrărilor de izolare ori
zugrăvire a caselor și blocurilor prin zdrelirea tulpinii, ruperea ramurilor, aruncarea în coroane de reziduuri plastice sau stropirea coroanelor cu var;
Otrăvirea arborilor prin aruncarea de sare sau alte
substanțe chimice sub coroanele arborilor;
Rănirea arborilor și crearea unor surse de infecție patogenă, prin găurirea tulpinelor cu burghiul Pressler
sau alte burghie, fără a astupa cu ceara de altoit găurile create;

»» Executarea unor așa zise tăieri de formare sau regenerare a coroanei, brutale, neculturale, neadaptate speciei și vărstei arborilor prin tehnici de lucru
greșite;
»» Tăierea unor ramuri mai groase de 5-10 cm creînd
o suprafată a secțiunii incapabilă de a fi vindecată,
respectiv de a se acoperii zona deschisă cu un țesut
protector;
»» Mutilarea coroanelor, prin tăierea ramurilor care împiedică vizibilitatea unei reclame, unor panouri, unei
vitrine ori unor magazine;
»» Rănirea arborilor prin baterea in cuie a unor panouri,
firme, reclame, anunțuri, avize;
»» Elagarea excesivă a ramurilor, fără lăsarea a cel puțin
o treime din coroană, necesară pentru o vegetație activă în continuare.

5. Măsuri necesare pentru a asigura
supraviețuirea arborilor de agrement

Având în vedere importanța efectelor binefacătoare a
arborilor și înmulțirea agresiunilor antropogene și climatice, asigurarea supraviețuirii arborilor în orașele
României face necesară următoarele măsuri:
a). Proprietarii arborilor de agrement: primăriile,
ocoalele silvice, instituțiile, întreprinderile, școlile,
universitațile, colegiile, spitalele, spațiile comerciale,
vor inventaria fir cu fir pe specii și categorii (parcuri,
scuaruri, aliniamente, incinte) toți arborii aflați în proprietate în termen de 1 an și vor completa o fișa model,
pe care o vor depune la Agenția de Protecția Mediului și
la Societatea Progresul Silvic.
Agențiile de Protecția Mediului și Filialele Societății
Progresul Silvic vor preciza localizarea în GIS a fiecărui parc, scuar, aliniament, vor întocmii un registru de
evidență și monitorizare a stării fitosanitare, vor publica în fiecare an în Revista de Silvicultură și Cinegetică
un raport privind supraviețuirea arborilor de agrement
și vor asigura gestionarea informatică a arborilor din
fiecare oraș prin:
»» recensământul individual al arborilor;
»» urmărirea lucrărilor de întreținere,
»» monitorizarea stării fitosanitare a fiecărui arbore
(cadastre verzi);
»» prevederea înlocuirii arborilor periculoși.
Fișa model
Scuarul de pe strada... între numerele…
Nr.

Specia

Înălțimea
m

Diametru
tulpină
coroană
cm
cm

b). Deținătorii de drept prin șefii de ocoale silvice de stat
ori particulari șefii birourilor de zone verzi de la primarii, proprietarii de terenuri, șefii de scară de la blocuri,
conducătorii de fabrici ori de instituții (universități, licee, școli, spitale, stadioane, cimitire etc.) au obligația
să asigure o gestiune patrimonială a arborilor și anume:
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»» să ocrotească arborii de orice influențe negative (utilaje, chimicale, foc, pășunat, zdreliri);
»» să urmarească în permanență starea de sănătate a arborilor după simptomele foliare (defoliatori, ciuperci,
intoxicări prin poluare etc.) și să analizeze noutățile
în comportarea arborilor;
»» să informeze și să trimită probe biologice la Institutul Național de Cercetare si Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” – Stațiunea Brasov, Laboratorul de
Fitopatologie, ori Entomologie, imediat ce constată
simptome ale unor îmbolnăviri ori vătămări (îmbolnăviri sau necrozări parțiale ale frunzelor, galerii de
insecte, putregai etc.).
Deținătorii de drept ai arborilor răspund penal prin
amenzi de 100-10000 lei pentru neluarea măsurilor de
inventariere a arborilor sau de prevenire a debilitării,
vătămării ori distrugerii arborilor.
Reprezentanții, în teritoriu, ai autorităților naționale
care răspund de mediu, au obligația să verifice pe teren
toți arborii de agrement și, mai ales, să verifice sesizările privind vătămarea arborilor și să întocmească acte de
contravenție proprietarilor neglijenți ori răufăcătorilor.
Tăierea, doborârea, secuirea, rănirea prin zdrelire, ori
inscripții în scoarță,facerea focului sub coroană, ori
în scorburi, batrea cuielor în tulpină, intoxicarea sau
distrugerea prin aplicarea de sare ori alte substanțe
chimice toxice sau prin alte mijloace care provoacă
uscarea parțiala ori totală, aduce atingere la patrimoniul național al arborilor de agrement și constituie
infracțiune deosebit de gravă care se pedepsește cu închisoare de la o luna la 1 an.
Monitorizarea anuală a stării de sănătate ori de nutriție,
combaterea biologică a bolilor și dăunătorilor, corecția
carențelor nutritive prin îngrășăminte și contracararea toxicității din aer și sol, prin amendamente se face
prin analize de laborator de biochimie și protecție din
Stațiunea Brașov a Institului Național de Cercetare și
Dezvoltare pentru Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea”. Costul acestor analize se achită de Autoritatea
Națională care răspunde de mediu.

6. Completarea spațiilor verzi

Serviciul de urbanism al fiecărei primării va elabora studii de completare și extindere cu noi plantații a
spațiului verde al orașului, în strânsă legătură cu organismele care ocupă spațiul aerian și subsolul urmărind
asigurarea unei maxime biodiversități, alegerea unor
specii mai bine conformate și rezistente la condițiile
vitrege din orașe (inclusiv la poluare), respectarea normelor de calitate și atingerea indicatorilor de 9-26 mp
pe locuitor (Iliescu, 2003).
În orice acțiune de plantare a arborilor din orașe se va
acorda o deosebită importanță:
»» coroborării acestor lucrări cu cele de drumuri și canalizare;
»» asigurării unui volum minim de sol (3m x 3m x 1m), a
drenajului prin borduri, a călcării solului prin grilaje
și a protecției prin tutori.

Pentru asigurarea materialului de împădurit, în zona
verde a orașului, fiecare primărie cu sprijinul ocoalelor
silvice și a INCDS va înființa o pepinieră de cel puțin
0,5 ha, în care să se producă puieți ornamentali de talie
mare.

7. Măsuri pentru prevenirea
accidentelor prin rupturi de vânt

»» Elaborarea de autoritațile primăriei, răspunzătoare
de zone verzi, cu sprijinul tehnic al Societății Progresul Silvic, a unui program plurianual de monitorizare
și expertiză a stării fitosanitare a arborilor de risc, cu
precizarea măsurilor necesare pentru evitarea accidentelor;
»» Arborii de agrement care prezintă riscul declanșării
unor accidente se vor extrage numai după ce se vor
încerca toate măsurile posibile de salvare a lor prin:
ancorare, sprijinire, plombare a scorburilor, tăieri de
regenerare,a coroanelor, fertilizări sau amendamente pentru revigorare etc. Autorizarea de tăiere va
avea loc pe baza hotărârii unei comisii de specialiști
formate din: arboricultori, cercetători, profesori,
reprezentanți ai autoritătii de mediu, și a primăriei
și deţinătorul de drept al arborelui de agrement.
»» Arborii bătrâni, cu ramuri uscate, cu tulpini înclinate,
cu putregai sau cu coroane asimetrice, se vor marca
vizibil cu tăblițe de avertizare: ARBORI PERICULOȘI
sub coroana cărora nu se parchează, nu se amenajază
bănci și nu se staționează.

8. Perfecționarea educației ecologice a
populației

»» Elaborarea unui program periodic de educație ecologică prin publicații în Revista de Silvicultură și Cinegetică, înregistrări sau transmisii la televiziunea
națională și de posturile locale.
Educaţia se va axa pe:
»» Cunoașterea fiecărei specii și a cerințelor ecologice;
»» Instruirea de către Agenția pentru Protecția Mediului, cu sprijinul Societății Progresul Silvic a tuturor
categoriilor profesionale din amenajamentul urban:
deszăpeziri, întrețineri de zone verzi, construcții
de drumuri, amenajări de parcări, instalații de gaz
și curent electric sau construcții de imobile privind
incidența asupra sănătății și securității arborilor din
oraș. Pentru stimularea preocupărilor ecologice Societatea Progresul Silvic va elibera Diplome de Profesionalism Ecologic.
»» Amenajarea de către Agenția de Protecție a Mediului
și Societatea Progresul Silvic a unor „poligoane” de
instruire practică ecologică a tinerilor.
»» Publicarea unor articole de educație ecologica în Revista de Silvicultură și Cinegetică și a unor informații
privind:
»» conservarea arborilor de agrement sau politica arborilor dintr-un oraș (obiective și metode);
»» recunoașterea simptomelor de îmbolnăvire sau vă11
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tămare prin poluare;
»» efectele schimbărilor climatice asupra fiecărei specii.
Organizarea unor activității de „Ziua Arborelui”:
»» a unor sesiuni științifice cu teme precum: Arborele
în mileniul III, Arbori excepționali din România etc.;
»» a unor expoziții de fotografii / concursuri: Cei mai
frumoși arbori din România, Cele mai frumoase aliniamente din România, Cele mai frumoase scuaruri etc.;
»» a unor vizite în cele mai îngrijite parcuri ale orașelor;
»» a înmânării diplomelor pentru arborii excepționali
care ocupa locuri I-III în Europa.
Succesul în perfecționarea educației ecologice se va
asigura printr-o colaborare permanentă între primărie (zone verzi și urbanism), Agenția Metropolitană,
Agenția de Protecția Mediului, facultățile de silvicultură sau ecologie, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură și Societatea Progresul Silvic a căror reprezentanți vor constitui un „Comitet de Ocrotire
a Arborilor Urbani”.
Promovarea unei tehnici culturale de formare și
întreținere a tulpinilor si coroanelor arborilor, în raport
cu specia și stadiul de dezvoltare prin:
»» publicarea în Revista de Silvicultură și Cinegetică a unui
ghid tehnic privind tăierile de formare și de regenerare a coroanelor sau a unui ghid al arborelui urban;
»» organizarea unor tăieri demonstrative în diferte
spații verzi, la specii și vârste diferite.
Realizarea unei campanii de informare a populației
asupra patrimoniului arborescent al orașului și a politicii arborilor din orașe prin:
»» elaborarea și tipărirea unor cărți sau albume privind
„Arborii din orașul…” care vor sensibiliza și responsabiliza populația asupra rolului vegetației în viața urbană;
»» comunicări prin mass – media, afișe, expoziții privind ecologia arborilor din oraș, metodele și obiectivele politicii arborelui;
Perfecționarea educației ecologice a tineretului școlar și
universitar prin:
»» asocierea școlior și facultăților la operațiunile de
amenajare a spațiilor verzi: plantări, întrețineri, supravegherea poluării după simptome foliare, inventarieri în domeniul public ori în incinta unor instituții
ori intreprinderi;
»» supravegherea în timp și spațiu a peisajelor cu arbori
și stimularea prin diplome a fotografiilor cu cele mai
reprezentative și frumoase peisaje din oraș;
Analizarea anuală a modului în care se aplică în orașele
României „Carta europeană a arborelui de agrement” și în
special a celor cinci principii care stau la baza cartei: dinamica peisajului, durata, permanența, diversitatea și
economia.
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9. Promovarea cercetărilor aplicative
privind arborii din oraș

Pentru a asigura diversitatea și durabilitatea plantațiilor
cu arbori în orașe și a reduce cheltuielile de îngrijirea lor,
INCDS “Marin Drăcea” va efectua cercetări privind:
»» Testarea celor mai rezistente specii de arbori la vânturile și poluarea industrială și rutieră din România;
»» Dezintoxicarea terenurilor poluate cu sulf, plumb,
cadmiu, cupru, mangan etc. și plantarea lor cu arbori
de agrement;
»» Perfecționarea lucrărilor de întreținere și îngrijire a
arborilor ornamentali;
»» Adaptarea arborilor de agrement la schimbările climatice.
La INCDS “Marin Drăcea” și la fiecare stațiune de cercetare aparținătoare se va constitui un „Comitet de Expertiză și Consiliere”, format din experți în arboricultură urbană, care va elabora Programul de Gestiune Urbană și Dezvoltare Social Urbană privind locul arborelui
în oraș și calitatea peisajului în oraș și care va asigura
asistența tehnică: primăriilor, instituțiilor, intreprinderilor și particularilor care dețin arbori.

10. Apelul Societății Progresul Silvic
privind arborele

»» Conștienți de rolul fundamental al arborelui în echilibrul naturii și în bunăstarea omului;
»» Îngrijorați de agresiunile crescânde care pun în pericol arborii din patrimoniul urban;
»» Convinși de necesitatea imperioasă de a acționa
impreună: autoritățile naționale și locale, agențiile
de protecție a mediului, stațiunile Institutului de
Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură și Societatea
Progresul Silvic, lansăm un APEL SOLEMN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA ARBORELUI DIN PATRIMONIUL URBAN ÎN INTERESUL
GENERAȚIILOR PREZENTE ŞI VIITOARE.
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Genetică forestieră

ASPECTE PRIVIND CONSERVAREA
ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR GENETICE
FORESTIERE DIN ROMÂNIA
FLAVIU POPESCU, DRAGOŞ POSTOLACHE, DANIEL PITAR

1. Consideraţii generale

Resursele genetice forestiere (RGF) reprezintă totalitatea diversităţii genetice a speciilor de arbori şi arbuşti
existente la nivel planetar şi reprezintă una din cele
mai importante resurse regenerabile, de importanţă vitală la nivel social, economic şi de mediu.
Conservarea resurselor genetice include implicit conservarea diversităţii genetice, care permite speciilor să
răspundă oricăror schimbări ale mediului şi să evolueze în timp şi spaţiu, adică să se adapteze. Adaptarea
este un proces evolutiv care joacă un rol important în
existenţa şi stabilitatea ecosistemelor. Existenţa resurselor genetice în sine, cât şi strategiile de conservare a
acestora trebuie privite prin prisma unor procese dinamice, în care definitorii sunt componentele spaţiale şi
temporale.
De-a lungul timpului, ecosistemele forestiere şi speciile componente au fost implicate în numeroase procese
evolutive, datorate schimbărilor climatice, motiv pentru care o bună cunoaştere a istoriei vegetaţiei, a reacţiei speciilor şi ecosistemelor la aceste schimbări, este
esenţială în adoptarea strategiilor de conservare dinamică a resurselor genetice forestiere.
Studiile paleo-botanice oferă numeroase date privind
legăturile dintre schimbările climatice petrecute în trecut şi evoluţia temporală şi spaţială a vegetaţiei, acestea
putând constitui baze de plecare în estimarea direcţiei evolutive actuale şi strategiile ce trebuie adoptate în
conservarea resurselor genetice forestiere.
În România, demararea lucrărilor de identificare şi descriere a RGF pentru principalele specii de bază a început în 1993 şi s-a concretizat prin întocmirea, în anul
1996, a Catalogului Naţional al Resurselor Genetice
Forestiere (Lalu 1996). În anul 2011, acesta a fost revizuit (Pârnuţă et al. 2011), fiind incluse şi instrucţiunile privind managementul RGF. Suprafaţa totală a RGF
însumează 12922,8 ha, fiind constituită în 698 nuclee
(unităţi) de conservare, pentru 45 de specii forestiere
de bază şi 31 de specii asociate.

2. Ce este o resursă genetică forestieră
(RGF)?

Resursa genetică forestieră poate fi definită ca totalitatea materialului genetic (reprezentat de ADN – acidul
dezoxiribonucleic) al arborilor cu potenţial valoros,
pentru prezent sau viitor. Speciile de arbori includ între 20000 şi 50000 de gene (Geburek & Turok 2005)
care determină, în interacţiunea cu mediul, răspunsul
acestora, concretizat în: rapiditatea de creştere, forma
şi modificările fiziologice.
Cercetările de genetică moleculară au evidenţiat faptul
că menţinerea unei diversităţi ridicate este de maximă
importanţă în contextul resurselor genetice (Petit et
al. 1998). Din punct de vedere al stabilităţii şi evoluţiei,
menţinerea unei bogăţii allelice în populaţii este mult
mai importantă decât menţinerea frecvenţei allelice.
Definirea RGF implică o descriere a componentelor dependente de necesităţile prezente şi viitoare ale societăţii.
Constituirea RGF a început cu mult timp în urmă, chiar
dacă conceptul propriu-zis a fost definit mai târziu,
prin selecţia de arborete sursă de seminţe, rezervaţii şi
constituirea de livezi semincere. În aceste cazuri au fost
alese cele mai valoroase arborete, în special sub aspectul productiv, dar care manifestă şi o stabilitate ecosistemică ridicată.

3. În ce constă conservarea resurselor
genetice forestiere?

Aşa cum am arătat anterior, interesul pentru conservarea RGF este strâns legat de un anumit scop. S-a convenit la nivel internaţional, ca resursele genetice să fie
conservate în unităţi (nuclee) distincte de conservare,
procesul având o dimensiune temporală, aşa cum a fost
definită de Frankel (1970), şi începe odată cu constituirea acestora. Dimensiunea temporală variază în funcţie
de scopul constituirii acesteia.
Interesul în constituirea resurselor genetice este legat
de cei interesaţi în utilizarea lor. Din punct de vedere al
13
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amelioratorilor, resursele genetice valoroase sunt cele
care includ arbori (genotipuri) cu capacitate generală
şi specifică de combinare ridicată, cu un coeficient de
eritabilitate ridicat şi valoare de hibridare. Pentru silvicultori contează, în primul rând valoarea productivă şi/
sau protectivă, iar pentru turişti valoarea peisagistică.
Conservarea RGF este un proces dinamic şi nu urmăreşte conservarea statică sau maximizarea diversităţii
genetice, ci conservarea mecanismelor de menţinere a
diversităţii genetice existente, prin înţelegerea interacţiunii componentelor biosistemului (Eriksson 1997).
În conservarea resurselor genetice trebuie avută în
vedere variabilitatea genetică implicată în capacitatea
adaptativă ridicată, care în final trebuie utilizată corespunzător în managementul forestier. Conservarea resurselor genetice constă într-un proces activ de menţinere a diversităţii genetice şi utilizarea acestor resurse
în practica silvică. Fără utilizare, conservarea resurselor genetice rămâne fără sens.
De-a lungul timpului, au fost formulate mai multe definiţii şi concepte privind conservarea resurselor genetice, chiar şi în prezent rămânând mai multe aspecte
intens dezbătute şi care încearcă să răspundă unor întrebări: Ce conservăm: ecosisteme, specii sau gene? Cât
de mare trebuie să fie diversitatea genetică pentru a se
asigura stabilitatea ecosistemică pe termen lung? Câţi
arbori trebuie să conţină o RGF pentru a conserva mecanismele genetice? Care sunt ecosistemele în care ar
trebui conservate resursele genetice?

4. Obiectivele conservării RGF

O primă etapă în constituirea RGF este stabilirea obiectivelor conservării. Şi în acest caz se pune întrebarea
ce conservăm: ecosisteme, specii sau gene? Desigur, în
măsura posibilităţii, cel mai indicat este conservarea
întregului ecosistem, deoarece prin lucrările de management întreprinse în vederea conservării unei singure
sau unui grup de specii, se poate ajunge la pierderea variabilităţii genetice a speciilor însoţitoare. Eliminarea
unor specii sau doar a unor genotipuri ar putea conduce,
pe termen lung, la dezechilibre ireversibile în ecosistem,
prin care să fie afectată variabilitatea genetică a speciei
care a făcut obiectul conservării.
Obiectivul general al conservării trebuie să se concentreze asupra proceselor evolutive, dinamice în esenţă,
care au loc într-un ecosistem şi care să promoveze şi să
menţină diversitatea genetică, şi nu să se concentreze
asupra conservării distribuţiei actuale a variabilităţii ca scop în sine (Namkoong et al. 1997, Young et al.
2000, Namkoong 2001, Hampe & Petit 2005).
Programele de conservare sunt însă, de regulă, orientate direct la nivelul unei specii sau a unui grup restrâns
de specii (două-trei specii), acestea având succes datorită unui interes direct orientat, îndeosebi la speciile de
interes economic major.
În cazul speciilor diseminate (paltin, cireş, ulm, ş.a.)
sau cu areal discontinuu conservarea RGF trebuie integrată în unităţi de conservare comune cu alte specii, iar
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suprafaţa şi numărul unităţilor în care sunt cuprinse
acestea trebuie să fie mai mare decât la speciile cu o distribuţie largă.

5. Câte unităţi de conservare sunt
necesare la nivelul speciei?

Conservarea RGF reprezintă un proces complex ce trebuie integrat în cadrul unui program forestier naţional.
Programele de conservare a RGF trebuie coordonate de
către o agenţie naţională, în colaborare cu structurile
silvice autorizate, proprietarii de păduri, ONG-uri şi
orice structură interesată în conservarea resurselor forestiere.
Pentru o specie, alegerea populaţiilor (arboretelor) şi
numărul acestora în cadrul reţelei naţionale de resurse
genetice depinde de mărimea arealului speciei şi importanţa economică şi ecoprotectivă a acesteia. Alegerea ar
trebui să se bazeze pe date ştiinţifice privind distribuţia variabilităţii genetice a speciei la nivel naţional. Din
păcate, în prezent, nu există studii genetice complexe
care să evidenţieze diversitatea genetică intra – şi interpopulaţională la niciuna dintre speciile forestiere
din România. În absenţa acestor studii, selecţia populaţiilor (unităţilor) în vederea includerii în reţeaua naţional a RGF trebuie orientată asupra arboretelor care
manifestă valoare superioară atât din punct de vedere
productiv, dar în special adaptativ.
Lipsa datelor ştiinţifice privind distribuţia diversităţii
genetice impune ca unităţile de conservare să cuprindă întreg arealul natural pentru fiecare dintre speciile
de interes, iar acestea să fie distribuite cât mai uniform.
Distribuirea RGF pe zone biogeografice pare să fie soluţia optimă de moment, în condiţiile lipsei informaţiilor privind structurarea diversităţii genetice. Aceasta
va conduce la conservarea variabilităţii ecologice, care
conţine cel puţin o parte din variabilitatea genetică,
constituindu-se astfel o zonare genecologică.
Fiecare din zonele genecologice definite în prezent ca
regiuni (sectoare) de provenienţă trebuie să conţină cel
puţin câte o unitate de conservare a RGF pentru fiecare specie (Paşcovschi şi Purcelean 1954; Enescu 1988,
1993). În plus, existenţa mai multor astfel de unităţi va
conduce la o mai bună conservare a variabilităţii.
Populaţiile marginale, reprezentate de pădurile de la limita altitudinală, superioară sau inferioară, precum şi
cele de la limitele arealului speciilor, reprezintă importante surse de variabilitate genetică, care sub presiunea
mediului şi a selecţiei au condus la crearea unor ecotipuri rezistente la condiţiile extreme.

6. Mărimea unităţilor de conservare a RGF

În cazul constituirii RGF s-a pus întotdeauna problema
mărimii unităţilor destinate conservării, cunoscut fiind
faptul că un număr redus de exemplare conduce, pe de o
parte la pierderea diversităţii genetice prin eliminarea
genelor cu frecvenţă redusă, iar pe de alta la apariţia
consangvinizării. Pentru împiedicarea erodării diversităţii genetice este necesară stabilirea dimensiunilor mi-
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nime ale unităţilor, mărime care poate fi exprimată în
unităţi de suprafaţă sau număr minim de exemplare. Se
consideră că 50 de exemplare adulte care nu au legătură
între ele şi care se polenizează randomizat, sunt necesare pentru a cuprinde 99% din diversitatea genetică a
unei populaţii (FAO, FLD, IPGRI 2004). Dar, din cauza
faptului că nu se cunoaşte relaţia genetică dintre arborii adulţi se recomandă ca numărul minim să fie de 150
de arbori (Aravanopoulos et al. 2015). În cazul speciilor
diseminate, cu o densitate de 2-3 exemplare/ha este necesară constituirea de unităţi de conservare având suprafeţe mai mari şi care să conţină un număr minim de
150 exemplare. În catalogul Naţional al RGF din România sunt specificate atât suprafeţele totale ale unităţilor
cât şi suprafeţele efective ocupate de specia conservată.
În mod normal, în cazul conservării „in situ”, de lungă
durată, numărul exemplarelor adulte existente dintro specie trebuie să fie de 500-1000, pentru a cuprinde
alelele cu frecvenţă foarte redusă (Aravanopoulos et al.
2015). Suprafaţa minimă a unităţilor de conservare „in
situ” trebuie să fie de 10 ha.
Unele programe de conservare a RGF consideră prioritară conservarea genelor cu frecvenţă redusă (genotipuri rare), acest lucru conducând implicit la includerea
unor populaţii cât mai mari. Populaţiile mici şi izolate
sunt în general excluse din reţeaua RGF. Cu toate acestea, populaţiile marginale, de dimensiuni reduse, situate în condiţii ecologice extreme, pot constitui importante surse utile de variabilitate genetică, în condiţiile
schimbărilor climatice actuale. Acestea pot cuprinde
genotipuri unice sau rare, adaptate condiţiilor de secetă (populaţiile de fag din Munţii Măcinului – Dobrogea,
populaţii de stejar brumăriu, stejar pufos, ş.a.).

7. Conservarea şi utilizarea RGF

namică, care permite identificarea a două etape în constituirea şi utilizarea RGF:
»» RGF destinate exclusiv conservării, categorie în care se
regăsesc arboretele selecţionate ca fiind valoroase,
dar care nu au ajuns la maturitate şi din care nu se
recoltează material forestier de reproducere. Acestea sunt reprezentate de arborete cu vârste cuprinse
între 40 şi 80 ani, în care pot fi identificate caracteristicile valoroase, însă la care nu apar fructificaţii
abundente. Tot în această categorie pot fi încadrate
arboretele situate în arii naturale strict protejate, sau
arborete valoroase din speciile la care, în practica silvică, nu sunt utilizate materiale forestiere de reproducere (de exemplu fagul);
»» RGF destinate obţinerii şi utilizării de material forestier
de reproducere, categorie în care se găsesc arboretele
surse de seminţe şi rezervaţiile semincere. Planurile
de management în cazul acestor arborete trebuie să
vizeze deopotrivă conservarea RGF, dar şi executarea
de lucrări care să favorizeze fructificaţia. În prezent,
în această categorie arboretele au, de regulă, vârste
mari (peste 80 ani) şi prezintă maturitate sexuală
deplină. Totuşi, în cadrul acestor resurse ar trebui incluse şi arborete valoroase de 40-50 ani, urmărinduse ca prin lucrările execute să se reducă treptat consistenţa la maxim 0,8 în cazul speciilor de răşinoase
şi 0,5-0,7 în cazul speciilor de foioase.
Trebuie menţionat că şi arboretele constituite în RGF
se epuizează în timp, şi nu se justifică a fi menţinute
peste limita fiziologică, la care se pot regenera natural
şi pot asigura în condiţii optime menţinerea diversităţii genetice a noii generaţii. Scăderea sub optim a numărului de exemplare, datorată lucrărilor de reducere
a consistenţei arboretului precum şi vârsta înaintată,
conduc la reducerea capacităţii de fructificaţie, a calităţii seminţelor, dar şi a variabilităţii genetice şi în consecinţă trebuie iniţiat procesul de regenerare naturală
a arboretului. Vârsta la care trebuie declanşat procesul
de regenerare naturală se stabileşte prin planul de management în funcţie de specie, condiţiile staţionale şi
starea fiziologică a arboretului. Noul arboret, provenit
dintr-un arboret parental care şi-a dovedit valoarea genetică poate fi inclus încă de la început în reţeaua naţională de RGF.
În România, arboretele sursă de seminţe şi rezervaţiile
semincere constituie importante RGF destinate producerii materialelor forestiere de reproduce. Suprafaţa totală a materialelor de bază (arborete sursă de seminţe,
rezervaţii, livezi semincere, arbori părinţi de familii şi
clone) este de cca. 40210 ha (Pârnuţă et al. 2012), din
care constituite „in situ” 37460 ha, ceea ce reprezintă
peste 90 % din totalul resurselor constituite ca materiale de bază.

Aşa cum am specificat anterior, conservarea integrală a
RGF fără utilizarea acestora nu are sens. Cu toate acestea, există unităţi de conservare situate în arii naturale
protejate, unde nu este permisă recoltarea de materiale forestiere de reproducere (seminţe, butaşi, altoaie)
– cum sunt rezervaţiile ştiinţifice – şi nici efectuarea de
lucrări de stimulare a fructificaţiei. Scopul acestora este
de a conserva genofondul existent şi de a studia modificările genetice structurale ca rezultat al procesului
evolutiv al ecosistemelor. În România există un număr
de 138 nuclee de RGF situate în arii protejate, acestea
reprezentând 19,7 % din numărul total de nuclee (Pârnuţă et al. 2011).
Pentru utilizarea efectivă a RGF, în arboretele destinate
producerii de materiale forestiere de reproducere trebuie executate lucrări care să permită utilizarea eficientă
a resurselor genetice valoroase. Aceste lucrări, dacă nu
respectă un plan de management bine prestabilit, pot
să intre în contradicţie cu conceptul de conservare, conducând la reducerea diversităţii genetice în populaţie şi 8. Managementul forestier şi
la compromiterea resursei respective.
conservarea RGF
Se pune deci problema când şi cum conservăm, dar şi
Resursele genetice naţionale reprezintă totalitatea recând şi cum utilizăm RGF. Conceptul de conservare a
surselor existente în ecosistemele forestiere, nu numai
resurselor genetice are o caracteristică temporală şi dicele incluse în nucleele din reţeaua naţională de conser15
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vare. În consecinţă, toate arboretele valoroase reprezintă importante RGF, iar managementul durabil al acestora contribuie la asigurarea stabilităţii în timp şi spaţiu
a ecosistemelor, precum şi la conservarea dinamică a
resurselor forestiere.
Încă de la primele utilizări a resurselor forestiere de către om, acesta a contribuit, intenţionat sau nu, la modificarea structurii genetice a populaţiilor. De-a lungul
timpului intensitatea impactului antropic asupra pădurii a crescut şi s-a ajuns în prezent, în unele cazuri, la
deteriorarea ireversibilă a unor ecosisteme forestiere.
Capacitatea unui ecosistem de a se adapta la schimbările de mediu survenite reprezintă o caracteristică de bază
în procesul de selecţie a RGF. În procesul de adaptare a
speciilor la schimbările de mediu induse de factori externi pot fi puse în evidenţă trei mecanisme (Geburek &
Turok 2005):
»» adaptări fiziologice, realizate prin intermediul autoreglării interne;
»» adaptări epigenice, realizate prin reglarea expresiei
genelor de-a lungul mai multor generaţii sub acţiunea schimbărilor de mediu (semnalelor externe);
»» adaptări populaţionale, realizate prin modificarea
structurii compoziţiei genetice a colectivităţii, prin
eliminarea sau reducerea frecvenţei genotipurilor neadaptate.
În toate cele trei mecanisme, rolul principal îl deţine diversitatea genetică existentă în cadrul populaţiilor, fără
de care procesul de adaptare nu poate avea loc.
În cadrul unui program complex de management durabil al pădurilor, conservarea nu este un scop în sine, ci
un deziderat al menţinerii stabilităţii şi productivităţii
ecosistemelor forestiere. Scopul final este, pe de o parte
asigurarea cu continuitate a unor resurse economice, iar
pe de alta acela de a asigura stabilitatea acestor resurse,
a condiţiilor de mediu favorabile dezvoltării societăţii.
Aplicarea tratamentelor silvice în arborete influenţează
diversitatea genetică a acestora, de calitatea managementului forestier depinzând creşterea sau diminuarea
stabilităţii ecosistemului. Consecinţele aplicării diferitelor tipuri de tratamente silvice asupra diversităţii
genetice şi conservării resurselor forestiere reprezintă
un subiect de maximă importanţă în condiţiile asigurării unui management durabil al pădurilor. Expunem
în continuare doar câteva exemple ale legăturii dintre
tratamentele silvice şi conservarea RGF.

Regenerarea naturală

Aplicarea tratamentelor din regimul crângului conduce la o bună conservare, prin păstrarea integrală a
variabilităţii genetice. Este vorba însă de o conservare
statică, în care nu este posibilă modificarea structurii
genetice a arboretului, fiind împiedicată combinarea
dintre diferitele genotipuri, urmată de creşterea gradului de heterozigoţie.
Tratamentele care promovează regenerarea naturală,
din regimul codrului, au avantajul de a putea genera
modificarea structurii genetice a arboretului, permi16

ţând atât conservarea genotipurilor existente, modificarea proporţiei genotipurilor în populaţie şi apariţia
de noi genotipuri. În cadrul regimului codrului există
mai multe tipuri de tratamente care promovează regenerarea naturală, fiecare dintre acestea având efecte
diferite asupra modului de conservare a variabilităţii
genetice a arboretului.

Regenerarea artificială

În cazul tratamentului tăierilor rase, urmat de regenerarea artificială a arboretelor, reinstalarea vegetaţiei
forestiere se asigură prin plantaţii sau semănături directe. De regulă, noua generaţie are o provenienţă diferită de cea a arboretului autohton, realizându-se astfel
un transfer de material genetic de reproducere. Chiar
dacă sursa din care provine materialul forestier de reproducere este una calitativ corespunzătoare, va rezulta
totuşi o pierdere a genotipurilor existente în arboretul
iniţial. Pe de altă parte, adaptarea la condiţiile locale a
noului arboret, chiar dacă aparţine unei provenienţe
valoroase, nu poate fi certificată decât după evaluarea
stabilităţii noii biocenoze, de regulă după mai multe generaţii. Ori arboretul iniţial (dacă este natural) a fost
trecut prin filtrul selecţiei, oferind garanţii mai mari în
privinţa stabilităţii lui.

9. Concluzii

Resursele genetice forestiere din România reprezintă
un bun naţional, economic şi social. De identificarea celor mai valoroase resurse genetice şi gospodărirea acestora va depinde în mare măsură gestionarea durabilă a
pădurilor.
„Silvicultura practică are normele şi rigorile ei de natură economică, care, din păcate, prevalează adeseori în mod absolut,
dar, în mod normal, ea nu se poate detaşa de coordonatele
biologice ale producţiei de masă lemnoasă şi ale dezvoltării
durabile” (Stănescu & Şofletea 1998).
Deşi progresele incontestabile din ultimii ani din domeniul identificării şi descrierii resurselor genetice forestiere (Pârnuţă et al. 2011) şi al materialelor forestiere
de bază (Pârnuţă et al. 2012) sunt demne de apreciat,
derapajele din domeniul legislativ anulează de multe ori
eforturile specialiştilor în domeniul conservării resurselor genetice.
La aceasta se adaugă şi statutul oarecum nesigur şi
confuz al RGF, îndeosebi în ceea ce priveşte identificarea exactă a scopurilor pentru care au fost constituite,
clasificării lor şi principiilor de management durabil.
Suprapunerea parţială a RGF cu materialele forestiere
de bază, care sunt destinate obţinerii de materiale forestiere de reproducere, precum şi editarea de cataloage
distincte, creează numeroase confuzii.
Excluderea populaţiilor marginale, atât din cadrul resurselor genetice, cât şi din materialele forestiere de
bază, poate fi considerată o măsură pripită, cu efecte
negative asupra diversităţii genetice generale, dar şi a
capacităţii adaptative a speciilor.
În strategia conservării resurselor genetice forestiere
din România va trebui identificat un plan naţional de
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conservare, integrat în strategia dezvoltării durabile
a fondului forestier şi care să răspundă la principalele
provocări ale mediului, dar şi la câteva întrebări:
»» care sunt zonele genecologice pentru fiecare specie?
»» unde pot fi identificate populaţiile valoroase, pentru
fiecare specie?
»» câte unităţi de conservare sunt necesare?
»» care este mărimea optimă a unităţilor de conservare?
»» care este scopul conservării şi care sunt tipurile de
resurse genetice forestiere?
»» care sunt măsurile de gospodărire pentru fiecare tip
de RGF?
»» care sunt necesităţile şi oportunităţile conservării
„ex situ” a RGF?
»» care sunt tehnologiile optime de conservare „ex situ”
a RGF?
»» care este numărul minim de exemplare în cazul conservării „ex situ”?
»» care sunt limitele admisibile în cadrul transferului
de material genetic?
Acestea sunt doar câteva întrebări din multitudinea de
întrebări ce pot fi puse, iar identificarea corectă a problemelor poate conduce la obţinerea unor răspunsuri
pertinente privind conservarea durabilă a resurselor
genetice forestiere din România.
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Abstract

Aspects concerning the conservation and management of forest genetic resources in Romania
In the present article are discussed issues on the goals of forest genetic resources (FGR) conservation in Romania, the minimum required number of FGR per species, the size of FGR and the management recommendations
that will contribute to preserve genetic variation.
Forest genetic resources of Romania are a national asset and provide a wide range of economic and social
benefits. The identification and correct management of most valuable FGR is fundamental to the sustainable
management of the forest ecosystems in Romania.
The slightly confused status of FGR in Romania, especially in terms of their exact conservation purposes, their
classification and sustainable management standards are discussed. The main confusion on the status of FGR
in Romania was created when it was decided to publish separately two catalogs, one including FGR and the
other one with forest basic materials, which are aimed to obtain reproductive material.
The removal of marginal populations, both within FGR and forest basic materials is presented as a rushed decision with a negative effect on the genetic diversity and adaptive potential of forest species.
There is growing need to integrate the conservation of FGR into the national sustainable forest development
strategy.
Keywords: goals of forest genetic resources conservation in Romania, sustainable management of forest genetic resources.
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Forest History

CHANGES IN THE FOREST COVER OF BUKOWINA
BETWEEN 1775 AND 2012
ION BARBU, MARIUS CURCĂ, VIORICA ICHIM, CĂTĂLINA BARBU

1. Introduction

system is very complex and pay tribute to the changes
in the last 3 centuries:
The province of Bukowina is located in the northern
part of Romania, mainly in the north eastern Carpathi- »» Habsburg Empire organization – confiscation of
mountainous area.
ans and can be superposed to the actual Suceava County
(Fig. 1). In the 1775-1918 period, this region was a part »» Post wars (WWI, WWII) deforestations to pay the
duties to the winners of the wars.
of the Habsburg empire and a lot of changes occurred
in the organization and management of the area, chan- »» Socialist period with confiscation of all the forests
ges visible even today in comparison with other areas
and Stalinist methods of land use.
of the Carpathians (Kaindl 1907-1911, Nistor 1928,
Ichim 1988, Iacobescu 1993, Barbu 2005).
Part of Moldavia, the territory that became known as
Bukowina was since 1775 to 1918 an administrative division of the Habsburg Monarchy, Austrian Empire and
Austria-Hungary. After WWI Bukowina was integrated
into Romania. In 1940, as a result of the Ribentrop-Molotov Pact, the northern part of Bukowina was annexed
by USSR, and today belongs to Ukraine (Grigorovici
1996, 2002, Kaindl 1902, Ceaușu 1998). The official
German name Die Bukowina (seldom das Buchenland –
from Slavic buk = German buche = beech) was adopted
after 1775 and was derived from the Slavic toponime
Bukowina, Bukovenu and means a hilly region covered
by beech trees. Between 1775 and 1910, the population of Bukowina increased from 75,000 inhabitants to
800,000.
Because of the low density of population in the region
(5.25 inahbitans/km2 in 1775) and low accessibility,
until the 19th century more than 90% of the forested Fig. 1 Position of Bucovina in Romania and vegetation zonation at the
end of the 19th century (after Opletal 1913)
area preserved the structure and aspect of primeval forests (Opletal 1913, Ichim1988, Geambaşu 1986, Barbu During this periods unsuitable methods of forest mana1997). One of the most obvious influence was all the gement (Opletal 1913) and wood logging, replacement
structure of ownership and management of forests. The of natural tree species with large scale introduction of
Austrian Empire confiscated most of the forests (abo- Norway spruce in the forest dominated by beech and
ut 400,000 ha) from the orthodox monasteries and silver fir remains with visible footprints in the actual
formed the “Orthodox Religion Fund”. The Fund de- forested landscapes and forest stability. Traditional
veloped in the second half of the 19th century its own land use practices were practiced in all this periods and
management system, based on the modern principles played an important role in the conservation of cultural
of forest management plans, the “Nachhaltigkeitprin- heritage and biodiversity. The aim of this work is to evazip”, which after 1948 was generalized in all Romanian luate changes in the forested area of Bukowina using
forests (Beck 1976-1990, Brega 1968, Frohlich 1954, the best practices of traditional land use into sustaiIchim 1988).
nable development conserving socio-economic system
The actual picture of the landscapes and socio-economic and protection of biodiversity and cultural heritage. Ba19
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sed on the case studies in different natural and economic conditions we try to put in evidence good practices
as examples for sustainable development of mountainous villages.

2. Materials and methods

Recently a group of scientist from Suceava University
(Faculty of Geography) published (Iosep et al. 2011) the
72 sections of the “Plans des Bukowiner Districts” (Fig.
2) made by the Austrian army in the period 1773-1775.
The maps are made using the methods of the Josephinian Military Surveys at 1: 28800 scale (Kusar 2005,
Hersko 2010, Imecs 2014). Forests and other land use
(agricultural land, prairies, waters, roads and paths are
represented on the plans and using different methods
the area or the proportion (%) of occupied area by each
land use forms is easy to detect. The goal of our study
focuses on the forest cover, which is very distinctly represented by (outline) signs and colors (Fig. 3).

an effective analysis of the land use in the time of mapping (1773-1775) and of the changes between the two
time milestones (1775 and 2010) (fig. 4). Maps of the
Bukowina territory were produced by the General stabs
of Habsburg Monarchy (Josephinische Aufnahme) in
the period 1773-1775 during the war between Russia
and Ottoman Empire. Austrian Army occupied the
northern part of Moldavia under the pretext to form
a “sanitary cordon”. During this period, a large area of
Moldavia was mapped and assessed in relation with the
needs of the army (of villages, inhabitants, number of
horses etc.). The cartographers selected only the information essential to achieve the objectives of map suitable for its scale (1:28800). The map interpretation using
the symbols and standardized signs allow the delimitation of the main land use forms, mainly forests and
settlements; roads and waters are also clear represented. Forest cover in the maps refers to forest area without other details concerning tree species, age or density.
Data from the plans were compared with data recorded
on the Google Earth pictures and maps.

Fig. 2. Cover page of the atlas of Bukowina (Plans des Bukowiner Districts) with 72 map sections made using geometrical methods by the Austrian Army in the years 1773, 1774 and 1775 (after Iosep et al. 2011)

Fig. 3. Map section No 12 representing an area of 2x1.5 Austrian Miles
(7.59 km); using different signs, mappers represented different land use,
communications paths and settlements.

On the right part the cartouche gives information about names of villages, inhabitants, horses and other asFig. 4 Raster of Bukowina original map showing the position of the 72
pects of interest for army’s needs.
section maps used for the analysis of the forests change between 1775
The study area consist of 72 plans (sections) covering a and 2010. For each map section was examined 400 cells (pixels) and for
total area of about 11000 km2. Historical maps permit
the whole area of Bukowina 72 x 400 = 36800 cells were analyzed.
20
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in the relief forms after deforestation (Iacobescu & Barnoaia 2009). In sensitive areas located in hilly regions
on sarmatic substrate, frequent land-slides and soil
erosion processes occurred after the clear cutting of the
forest.
The method developed and presented in the paper may
contribute to a better understanding of the long term
dynamics of landscape in a period of over 235 years.
Methods can be applied for the study of the area occupied by the settlements and other land use forms and infrastructure. For the forestry and forest management,
the results are very important in order to develop best
practices and solution of the limitation of land degradation.
The study area comprises the whole territory of Bukowina dominated by a heterogeneous relief with river valleys and covered by large forest massifs, mainly in the
mountainous area in South and West. For the elaboration of details, the compass ruler and surveyors table
were used, wile the areas less important from military
point of view were mapped only by eye (Skanes 1997,
Kusar 2005, Olah & Boltizar 2009).
Analyses were made separate for the Josephine maps
and for same area on the Google Earth representation
at a scale comparable with the original sheet (Fig. 6).
On geographically identical position of maps and orthophotoplans were positioned identical points with the
goal to obtain the same area in both representations.
The maps have a good resolution in terms of contents
for accurate studies enabling landscape changes over
Fig. 5 Raster cells applied on the old map and Google Earth map permit
the past 230 years.
a good evaluation of the cover area. Results can be expressed in % or
The main sources of inaccuracy were mentioned by exhectares if the raster map scale is known
perts (Korosek 1993, Kusar 2005):
For each old section (plan) from 1775 were identified »» Projection error (not taking into account the meridithe limits and a similar section were extracted from Goan convergence);
ogle Earth (Fig. 5). Because of the scale and the precision of the maps, it is difficult to make comparisons with »» Use of on uniform rectangular grid consisting of sections for the whole area of the Empire;
modern maps using GIS methods. The evaluation of the
forest cover area was made using the rastering method. »» Relief representation using shading methods.
For each map section, a grid of 20 x 20 = 400 cells were
superposed and for each cell there was visually estimated land use “forests” (Fig. 5). A raster map represents
a data layer consisting of a girded array of cells. It has a
certain number of rows and columns with a data point
in each cell. Based on the raster map we can calculate local and global statistics. Histograms, profiles and
transects can be also generated.
The results were expressed in % and hectares if the raster map scale is known. For each time horizon, 1775
and 2010, we counted the extent of the forest cover.
The results permit an evaluation for each section and
for all the studied area. Based on the rasterised maps of
the region it was possible to estimate changes occurred
in the mentioned period for different sections located
in the plain, hilly and mountainous area. Results show
very large variations of the anthropogenic pressure.
Fig. 6 Steps in the preparation of the maps for the evaluation of the
The results put in evidence areas where the forest were
forested area on the old maps and on the Google Earth images using
transformed in other land use forms and on the basis
rastering method
of actual ortophotoplans is possible to detect changes
21
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Images of the Earth were displayed on the computer
monitor and labeled according with the number and
characteristic of the old map sections. The images were
converted into a raster dataset with the same resolution (20 x 20 cells) for each map section for comparison
with the rasterized old map. For each cell (pixel) the forest land use was assessed. If a threshold of 50% of cell
area was forested, the cell was categorized as “forest”,
if not the cell was “nonforest” or other categories. For
each map section, data were counted using 20 lines and
20 columns resulting the rasterized map of forest.

3. Results
3.1. Ecological conditions

In Bukowina forest trees range from alluvial forest at
250-280 m altitude, oak-hornbeam (mixed broad leas
forest) in the belt of 300-500 m, pure beech forest
(300-800 m), mixed forest of silver fir – beech (400800 m), silver fir – Norway spruce (700-1100 m) and
Norway spruce 800-1650 m, upper timberline ranging
from 1500 to 1650 m (Paşcovschi & Leandru 1958; Werenka 1985, Doniţă 1990, Barbu 1994).
The forest ecosystems of the area in which we are interested, are located between 280 m (Siret River) and
1860 m (Giumalău peak). In terms of climatic conditions, the region is located in the temperate continental
climate, with Baltic influences in the north and Atlantic
influences in the west. The presence of the Carpathian mountain chain, with a NW-SE orientation and a
massive character (mean width 120 km), altitudes of
1600-1800 m induce important modifications in the
circulation of air masses at the border of the Eastern
Carpathians which delimitate climatic regions, and
some characteristics connected to the mountain climate, due to the increase in altitude (increasing insolation,
decreasing temperature, variation of rainfall, increase
of snow depth and snow time etc.).
The annual mean gradient of temperature is 0,55 0C/100
m and the mean annual temperature is 9 0C at 200 m
altitude and – 2 0C at 1900 m altitude with an yearly
amplitude of 23 0C in the hilly Suceava Region, 19 0C
in the Rarău Mts. (1680 m) and 17 0C in the Călimani
Mts. (2000 m). The monthly gradient of air temperature has a minimum in winter (0.12-0.30 0C/100 m) and
a maximum in summer time (0.6-0.65 0C/100 m) with
frequent temperature inversions in the depressions of
Dorna, Câmpulung and Rădăuţi in the winter time.
Rainfall has a more complex variation in comparison
with temperatures. Researches made on the 53 rainfall
stations on long periods of time demonstrate that a
mosaic of distribution of rainfall in relation with the
distance from the border of the mountains and altitude.
At the border of the Eastern Carpathians the rainfall
(P) in relation with altitude has a distribution after the
regression (Barbu 1994, 2005):
P[mm] = 530 + 0.175alt[m] r = 0.744***

3.2. Net change of forest cover and forest loss

Our objective was to demonstrate how the first histori22

cal maps obtained by geometric methods can be effectively used to produce information about the change of
forests over time at regional scale in a very variable relief, climate and soil conditions, from the alluvial plains
of the main rivers Dniester, Pruth, Siret up to the timberline in Giumalău Mts. In the “Josephinische” maps,
forest is presented by clear signs so that contours of forest patches of forest massifs are easy to identify, but no
account of the species which make-up the forest, nor of
the density or age of trees. Scanned images of each map
was superposed with a raster of 20x20 cells which permit a robust estimation of the forest cover. Because of
methods used for the construction of the Joseph’s maps
cannot be put in modern coordinate systems (georeferencing). To match the mapping union of 1775 maps a
modern Google maps set was needed for the purpose of
full coverage of the region and with sufficient spatial
details to determine the forest area and other land use
forms and some relief characteristics (altitude, orientation etc.). After 1775 the quality of maps increased
and the measurements related to natural resources of
Bukowina became more and more accurate. Forest and
steppe areas can be estimated better than agricultural
land or settlements area (Iosep et al. 2011). Today, a large variety of information related to forests and other
land use and environment (military maps, geographical
maps, forest maps, ortophotoplans, satellite imagery
and the very common Google Earth and Google Earth
Maps) permit relatively simple measures such as forest
area and changes in forest area over time (Tab. 1).
Finally a block of statistics operations was used to estimate changes in forested area for each section map
or for different zones of the region, according with
following aspects:
»» In relation with mean altitude of the map section
(Tab. 2);
»» In relation with the vegetation zoning of the region:
»» Forest changes in alluvial plain and hilly regions dominated by oak and broadleaves;
»» Forest change in submountain and low mountain regions dominated by beach and silver fir;
»» forest change in high mountain region dominated by
Norway spruce;
»» In relation with actual administration of the region:
»» Southern part of Bukowina (in Romania);
»» Northern part of Bukowina (in Ukraine).
Table 1. Results of the estimation of forest coverage (%) in 72 map sections in 1775 and 2010. For each map section are presented also altitudinal limits and mean altitude for statistics purposesţ
Map
section
number
1
2
3
4
5

%of forest in year...

Altitudine (m) in map section

1775

2010

Min

Max

Mean

0
13.6
0
0
5.08

0
1.6
0
0
3

140
150
200
139
147

270
270
320
250
300

205
210
260
195
224
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Altitudine (m) in map section

1775

2010

Min

Max

Mean

4.2
12.8
62.5
16.8
40
60.3
35
33.8
29.5
0
70.3
71.5
72.3
42
16
2.7
65
88.3
89.3
69
66.8
46
40.2
91.6
91.5
97
85.8
50
35
72
89.5
87.3
76.5
19
65
63.3
78.8
89
95
28.5
58.1
65.4
47.8
61.3
92.5
62.5
41.5
70.8
65.5
66
65.5
67.5
1.6
31
88.5
84.75
73
81
50
11.8

2.1
12
54
16.1
21.7
30.7
14
15.5
10
0
57.2
42.5
18.3
23.3
5.5
0
18.3
74.4
78.6
35
33.3
20.8
14.2
79
32.2
64.8
51
22
5
79
83
76.8
49
0
33
80.5
53.5
78
81
3.75
29.9
65.4
36.3
63.1
72.5
11.3
11.5
58.3
59.3
38.8
40.8
32.8
0.2
3
59
57.75
78
62.8
42.39
2.25

180
190
132
136
300
270
175
153
160
150
381
384
357
145
136
140
530
540
390
326
180
145
156
770
680
430
320
300
160
950
650
500
370
280
280
1000
920
660
370
305
264
907
750
630
380
280
255
880
721
562
457
350
245
237
860
770
620
470
380
250

320
400
450
320
850
500
500
500
350
270
1200
700
500
350
250
250
1550
1200
1000
500
500
350
280
1500
1250
1250
550
450
400
1500
1300
1200
950
400
350
1500
1300
1200
1200
460
460
1800
1350
1300
1100
500
470
1600
1600
1450
850
670
350
290
1400
1800
1570
990
520
370

250
295
291
228
575
385
338
327
255
210
791
542
429
248
193
195
1040
870
695
413
340
248
218
1135
965
840
435
375
280
1225
975
850
660
340
315
1250
1110
930
785
383
362
1354
1050
965
740
390
363
1240
1161
1006
654
510
298
264
1130
1285
1095
730
450
310

Map
section
number
67
69
70
71
72

%of forest in year...

Altitudine (m) in map section

1775

2010

Min

Max

Mean

37.5
88.7
78.5
80.8
95.3

14
69.2
36.3
79.3
92

230
933
820
737
429

410
1803
1450
1325
1050

320
1368
1135
1031
740

For the whole Bukowina the forested area represented
54.8% in 1775 and 37% in 2010. The net difference represents 17.8 % (Tab. 2). If we look at standard deviation we observe the large variability of data caused by
the natural conditions (altitude) and the intensity of
anthropic pressure (Fig. 7). Analyzing each map section, the proportion of forest loss (Fl) was calculated as
difference between forested area in 1775 and 2010 in
relation with forested area in 1775 (Fig. 21).

F1775 − F2010
F1775

F
l =

Table 2. Statistics of the forested area in Bukowina in 1775 and 2010
calculated on the basis of data from Table 1
Forested area (%)
1775
2010
54.8
37.0
3.6
3.4
29.9
28.6
0
0
97
92

Statistic
indices
Mean
Standard Error
Standard Deviation
Minimum
Maximum

Net difference
(%)
17.8
1.8
15.2
-17.2
59.3

120

100

80

% forest

%of forest in year...

60

40

20

0
0

200

400

-20

600

800

1000

1200

1400

Mean altitude of map section (m)
An 1775

An 2010

Poly. (An 1775)

Poly. (An 2010)

Fig. 7. Variability of forest coverage area (%) in 1775 and 2010 for each
map section in relation with the mean altitude of the section
120
100
80
% of forest loss

Map
section
number
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

60
40
20
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

-20
-40

mean altitude (m)
Δ/1775*100

Linear (Δ/1775*100)

Fig. 8. Proportion of forest loss (Fl in %) in relation with mean altitude
of maps section

23

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
Table 3. Frequency (%) of forested area on altitudinal classes in the period 1775-2010 in Bukovina
Mean altitudinal
Class
(m)

% forest in total area
mean (X)

SE

mean (X)

< 250

15.5

5.1

251-350

31.5

351-450

SE

Limits (%)
map no.

Examples

SE

ΔX
percentage
points

7.0

2.6

8.5

2.7

5.8

14.0

4.2

17.5

3.1

57.8

5.2

24.4

4.4

33.4

3.6

451-550

69.5

20.2

37.7

4.9

31.9

2.8

-0.25…25.2
15…27
0…33.5
3…26
16.7..54
65…18
29…34.7
17…58

15 Prilipca (at Dniester)
27 Tarnauka Stanesti
3 Iazvistauti
26 Iordanesti Hliboca
65 Braiesti V. Seaca
18 Broscauti
17 Behomet Lucavet
58 Capu Campului Ilisesti

551-650

40.0

651-750

83.4

4.6

66.0

7.8

17.4

3.7

751-850

87.4

6.1

67.8

7.3

19.6

4.8

851-950

88.7

0.3

76.2

1.8

12.5

1.5

951-1050

71.7

6.1

50.1

9.5

21.6

8.9

1051-1150

82.1

3.4

60.6

7.7

21.5

7.9

1151-1250

67.9

2.1

74.5

5.1

-6.6

4.8

1250-1350

79.6

7.2

68.5

6.0

11.1

12.3

1775

2010

29.5

10.5

10 Vijnita Kuty
3.3…27.5
72…38
10.5…32.2
37…31
11…13.9
43…23
-1.8…59.3
49…30
-5…42.2
63…70
-17.2…6.2
41…55
-13.1…27
47…62

72 Negrileasa
38 Putna Vicov
37 Straja Nisipitu
31 Falcau M. Sulita
43 Argel Moldovita
23 Putilova Lapusna
49 Sadova V. Moldovitei
30 Blasca Putilova
63 Chiril Rarau
70 Saru Dornei
41 Tibau
55 Pojorata Ciocanesti
47 Carlibaba
62 Vatra Dornei

Each map sections was carefully analyzed in relation
with natural conditions (relief, soil, climate, vegetation) on the ground of Forest Management Plans. After
80
the
research, each map section was classified in altitu70
dinal
belts corresponding to the main forest types in
60
Bukowina. In table 4 are presented criteria used for the
50
classification.
40
For
each vegetation belt, it was analyzed the dynamic of
30
forested
area in relation with the intensity of anthropic
20
impact
in
the last 235 years.
10
A. In planar-hilly zone. 35 map sections were classi0
fied in the plain-hilly relief zone (Tab. 5) in which the
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
most frequent villages were registered in 1775. This reAltitude (m)
gion was forested in proportion of 33% with a large va1775 2010
riability from 0% forest (maps 1, 3, 4, 15) until 86% foFig. 9. Forest coverage (%) in relation with altitudinal classes estimated rest (map 32 Crasna Siretel). Other map sections show
high percentage of forest (map 51 Partesti Todiresti, 46
on the maps from 1775 and 2010 Google Earth imagery
Calafindesti Suceava).
3.3. Statistic of the forest coverage in diffe- In 2010 forested area represented only 14.2%. Net dirent vegetation zones
fference calculate as difference between forested area in
Table 4 Criteria for differentiation of forest vegetation belts in Bukowi- 1775 and 2010 represent 18.3 percentage points (PP). If
we calculate forest loss, by reporting this difference to
na
the forested area in 1775 we can obtain a more accurate
Forest type doAltitude
No. of secGeology
Climate
of the human impact on the forested area. In Fig. 10 are
minant
(m)
tion maps
Mixed forest of
Cuaternar
represented the map-sections ordinate in relation with
MAT 8-10oC
broadleaved spe- deposits
200-400
MAP
50037
the
net difference of forested area in the analyzed pecies incl alluvial Sarmatian
700 mm
forests
deposits
riod. In 18 map sections the difference represent more
Beech forest and
than 20 pp, in 9 sections over 30 pp and in 2 sections
External
MAT 4-8oC
mixed forester
flisch and
over 50 pp. If we look at the forest loss (Fig. 11), we ob350-1250
MAP 70017
dominated by be- mollasse
1000
mm
ach, silver fir and
served that the picture of the human impact on the landeposits
spruce
dscape become more clear. On 9 map sections the forest
Norway spruce Flisch, Wild
MAT 1-6oC
loss represents over 80% from the forested area in 1775.
forests (diss. Be- flisch, Cris- 550-1800
MAP 70018
ech, Sycamore,
In
10 map section the forest loss represent 50-80%, and
taline
1100 mm
Elm)
only in 7 map sections forest loss represent less than
20% of the forested area in 1775.
100

% forest

90
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Table 5. Main characteristics of the forested area in the section maps classified in the planar-hilly zone,
with forest dominated by Oaks and mixed forest with broadleaved species
Places for identificaţion

Section
map

Prilipca pe Nistru
Colauti pe Nistru
Borauti Iazuri
Dorosauti pe Nistru
Palamutca pe Nistru
Nepolocauti (Ceremus Prut)
Cotmani Cuciucumic
Cernauca Rohotin pe Nistru
Hotin pe Nistru
Cernohus Vilauti
Barbesti Stanesti (Prut)
Cernauti (Prut)
Toporauti (Rachiti)
Sarozin
Romanovca Romanesti
Cuciur Caraula
Boian (pe Prut)
Novoselita (pe Prut)
Ciudeiu (pe Siretel)
Prisacani Iordanesti
Godinesti Fundoaia
Oroftiana (Prut)
Crasna (Siretel)
Prisacani Carapciu (Siret)
Oprisani Stanesti
Radauti
Siret Zamostea
Volovat Arbore
Calafindesti Suceava
Partesti Todiresti
Costana Suceava
Zaharesti Bosanci
Udesti Chiliceni
Baia Falticeni
Preutesti Dolhasca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
18
19
20
21
25
26
27
28
32
33
34
39
40
45
46
51
52
59
60
66
67

% forest area
1775
2010
0
0
13.6
1.6
0
0
0
0
5.08
3
4.2
2.1
12.8
12
62.5
54
16.8
16.1
60.3
30.7
35
14
33.8
15.5
29.5
10
0
0
72.3
18.3
42
23.3
16
5.5
2.7
0
69
35
66.8
33.3
46
20.8
40.2
14.2
85.8
51
50
22
35
5
19
0
65
33
28.5
3.75
58.1
29.9
62.5
11.3
41.5
11.5
1.6
0.2
31
3
11.8
2.25
37.5
14

Mean
Standard Error
Standard Deviation

1775

2010

min

max

mean

33.0
4.2
25.1

14.2
2.5
14.6

208.9
11.5
68.1

384.6
15.6
92.1

296.8
12.3
72.5

Oprisani Stanesti

Statistic indices

Altitude (m)

Prisacani Iordanesti

% forest area

min
140
150
200
139
147
180
190
132
136
270
175
153
160
150
357
145
136
140
326
180
145
156
320
300
160
280
280
305
264
280
255
245
237
250
230

Altitude (m)
max
270
270
320
250
300
320
400
450
320
500
500
500
350
270
500
350
250
250
500
500
350
280
550
450
400
400
350
460
460
500
470
350
290
370
410

Mean
altitude (m)

Net difference (%)

Forest loss
(A/1775*100)

205
210
260
195
224
250
295
291
228
385
338
327
255
210
429
248
193
195
413
340
248
218
435
375
280
340
315
383
362
390
363
298
264
310
320

0
12
0
0
2.08
2.1
0.8
8.5
0.7
29.6
21
18.3
19.5
0
54
18.7
10.5
2.7
34
33.5
25.2
26
34.8
28
30
19
32
24.75
28.2
51.2
30
1.4
28
9.55
23.5

0
88.2
0.0
0.0
40.9
50.0
6.3
13.6
4.2
49.1
60.0
54.1
66.1
0.0
74.7
44.5
65.6
100.0
49.3
50.1
54.8
64.7
40.6
56.0
85.7
100.0
49.2
86.8
48.5
81.9
72.3
87.5
90.3
80.9
62.7

% forest area

Net
difference
(%)
18.8
2.5
14.8

Statistic indices
Minimum
Maximum
Count

Altitude (m)

1775

2010

min

max

mean

0
85.8
35

0
54
35

132
357
35

250
550
35

193
435
35

Net
difference
(%)
0
54
35

60

Net difference (%)

50
40
30
20

Sarozin

Borauti Iazuri

Dorosauti pe Nistru

Hotin pe Nistru

Prilipca pe Nistru

Cotmani Cuciucumic

Zaharesti Bosanci

Palamutca pe Nistru

Novoselita (pe Prut)

Nepolocauti (Ceremus Prut)

Cernauca Rohotin pe Nistru

Baia Falticeni

Boian (pe Prut)

Colauti pe Nistru

Cuciur Caraula

Cernauti (Prut)

Radauti

Toporauti (Rachiti)

Barbesti Stanesti (Prut)

Volovat Arbore

Preutesti Dolhasca

Oroftiana (Prut)

Godinesti Fundoaia

Udesti Chiliceni

Calafindesti Suceava

Prisacani Carapciu (Siret)

Cernohus Vilauti

Costana Suceava

Siret Zamostea

Crasna (Siretel)

Partesti Todiresti

Romanovca Romanesti

0

Ciudeiu (pe Siretel)

10

Fig. 10. Net difference of the forested area in 1775 and 2010 in the section maps classified in the plains and hilly region of Bukowina Map sections
are ordinate descending
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Hotin pe Nistru

Prilipca pe Nistru

Cotmani Cuciucumic

Crasna (Siretel)

Cernauca Rohotin pe Nistru

Palamutca pe Nistru

Cuciur Caraula

Cernohus Vilauti

Calafindesti Suceava

Siret Zamostea

Ciudeiu (pe Siretel)

Nepolocauti (Ceremus Prut)

Cernauti (Prut)

Prisacani Iordanesti

Prisacani Carapciu (Siret)

Preutesti Dolhasca

Barbesti Stanesti (Prut)

Boian (pe Prut)

Oroftiana (Prut)

Toporauti (Rachiti)

Costana Suceava

Baia Falticeni

Romanovca Romanesti

Partesti Todiresti

Volovat Arbore

Oprisani Stanesti

Colauti pe Nistru

Zaharesti Bosanci

Radauti

Udesti Chiliceni

Novoselita (pe Prut)

0

Godinesti Fundoaia

10

Fig. 11. Forest loss in the planar-hilly area of Bukowina. Section maps are ordinate descending and put in evidence the extent of forest loss in the
235 years

B. In the submontane and low mountains zone with
mixed forest of beech, silver fir and spruce
Based on the criteria for classification 17 map sections
were classified in the submontane and low mountainous area covering mainly the flisch area of Obcina Mare
and Obcina Feredeului. Mean altitude of the zone is 725
m (450-965 m), minimum altitude 440 m (300-680 m)

and maximum 1000 m (670-1250 m).
The main characteristics of each map section were presented in Table 6. In the lower part of the table were
calculated the main statistic indices for the zone. The
mean forested area was 79.3% in 1775 and dropped to
58.8% in 2010. This means a net difference of 20.5 percentage points.

Table 6. Main characteristics of the forested area in the map sections classified in the submontane and low mountainous zone, with mixed forest of
beech, silver fir and spruce
Places for identification

Section
map

Usci Putila (Ceremus)
Putila Lapusna
Banila (Şiretul Mic)
M-rea Putila
Brodina Argel
Straja
Putna Vicov
Argel Moldovita
Sucevita Marginea
Frumosu Solca
Bucsoaia G. Humorului
Stulpicani Negrileasa
V. Seaca Baisesti
Ostra Negrileasa
Vijnita Kuty
Berhomet pe Siret
Capu Codrului Ilisesti

16
23
24
30
31
37
38
43
44
50
57
64
65
72
10
17
58

% forest area
1775
2010
70.3
57.2
88.3
74.4
89.3
78.6
91.5
32.2
97
64.8
87.3
76.8
76.5
49
89
78
95
81
92.5
72.5
65.5
40.8
81
62.8
50
42.39
95.3
92
40
21.7
71.5
42.5
67.5
32.8

% forest area
Statistic indices
Mean
Standard Error
Standard Deviation
Minimum
Maximum
Count

Altitude (m)

1775

2010

min

max

mean

79.3
4.0
16.5
40
97
17

58.8
5.0
20.7
21.7
92
17

439.5
25.4
104.5
300
680
17

1010.6
54.7
225.3
520
1250
17

725.0
35.7
147.0
450
965
17

min
381
540
390
680
430
500
370
660
370
380
457
470
380
429
300
384
350

Net
difference
(%)
20.5
3.3
13.4
3.3
59.3
17

In 10 map sections the forested area represented more
than 80% in 1775 and only in 2 sections the forest represented less than 50% (Vijnita-Kuty 40% and Valea
Seaca-Baisesti 50%). On the same sections area in 2010
26

Altitude (m)
max
1200
1200
1000
1250
1250
1200
950
1200
1200
1100
850
990
520
1050
850
700
670

Mean
altitude (m)

Net
difference (%)

Forest loss
(A/1775*100)

791
870
695
965
840
850
660
930
785
740
654
730
450
740
575
542
510

13.1
13.9
10.7
59.3
32.2
10.5
27.5
11
14
20
24.7
18.2
7.61
3.3
18.3
29
34.7

18.6
15.7
12.0
64.8
33.2
12.0
35.9
12.4
14.7
21.6
37.7
22.5
15.2
3.5
45.75
40.6
51.4

only 2 sections are forested over 80% (section map 72
– Ostra Negrileasa and 44 – Suceviţa Marginea). The
number of map sections forested less than 50% in 2010
is 7.
In the Fig. 12 are presented areas (map sections) in relation with the net difference of forested area between 1775 and 2010. The highest values (over 30pp) were
found in the M-rea Putila (60pp), Capu Codrului – Ilişeşti (35%) and Brodina-Argel (32.2pp). Low differences
(less than 10pp) were found in 2 section map (65 – Valea Seaca Băiseşti 7.6 pp and Ostra-Negrileasa – 3.3pp).
Forest loss (Fig. 13) put in evidence that in the sumbontane and low mountainous area the impact on the
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forested area is not comparable with the situation in
the hilly-plains region. Only in 2 section maps forest
loss represent over 50% (Map section 30 – M-rea Putila
59.3% and map 58 Capu Codrului Ilişeşti 51.4%). In 7
map sections forest loss represent 10-20% and only in 1
section (72 Ostra Negrileasa) forest loss was less than
10% in 235 years.
60

50

Forest loss (%)

40

30

20

lity from 47.8% (map section Fundu Moldovei) to 91.6%
(map section Lăpuşna). In 2010, the forest represented
a mean value of 60.8%, also with large variability from
18.3% (map section Grebla-Ceremuş) to 83% (map section Seletin). A net difference of the forested area was
estimated at 13.2 pp. Remarkable increase of forested
area were registered in 4 map sections. The most significant increase (17.2 pp) was registered in Preluca Ciobanului (map section 41), Mt. Ozerna (map section 35)
and Rarău Gemenea (map section 63) (Fig. 14). These
areas are located in high and isolated mountains, where
some pastures were abandoned or the Administration
of the Religion-Found bought enclaves (mainly pastures) which were in the ownership of private-owners and
transformed them in forest through plantations.

10

Ostra Negrileasa

40

30

20

Ostra Negrileasa

Banila (Siretul Mic)

Straja

Argel Moldovita

V. Seaca Baisesti

Sucevita Marginea

Putila Lapusna

Frumosu Solca

Usci Putila (Ceremus)

Stulpicani Negrileasa

Putna Vicov

Brodina Argel

Bucsoaia G. Humorului

Berhomet pe Siret

0

Vijnita Kuty

10

M-rea Putila

C. In high mountainous area dominated by Norway
spruce forests
A total of 18 map sections were classified in the high
mountainous area. In tab.7 are presented the main characteristics of each map section. The percentage of forested area represented 74% in 1775 with large variabi-

50

Capu Codrului Ilisesti

Fig. 12 Net difference of the forested area in 1775 and 2010 in the map
sections classified in the submontane and low mountainous zone of
Bukowina. Map sections are descending ordinated

60

Net difference (%)

Straja

V. Seaca Baisesti

Argel Moldovita

Banila (Siretul Mic)

Putila Lapusna

Usci Putila (Ceremus)

Sucevita Marginea

Stulpicani Negrileasa

Vijnita Kuty

Frumosu Solca

Bucsoaia G. Humorului

Putna Vicov

Brodina Argel

Berhomet pe Siret

M-rea Putila

Capu Codrului Ilisesti

70

0

Fig.13 Forest loss in the submontane and low mountainous area of
Bukowina. Map sections are descending ordinated and put in evidence
the extent of forest loss in the 235 years

Table 7. Main characteristics of the forested area in the section maps classified in the high mountainous zone, dominated by Norway spruce forests
and pastures
% forest area

Altitude (m)

Places for identification

Section
map

1775

2010

min

max

Mean
altitude (m)

Grebla (pe Ceremus)
Lapusna (H. Galitia)
Mt. Ozema (Gr. Galitia)
Seletin pe Suceava
Preluca Ciobanului
M. Sulita Benea
Carliababa
Fundu Moldovei
Sadova V. Moldovitei
Diaca Vf. Vulpii
Ciocanesti Pojorata
Campulung Vama
Tesna Dorna
D. Candreni V. Dornei
Rarau Gemenea
Dornisoara Pietrele Rosii
Saru Dornei
Crucea Ostra

22
29
35
36
41
42
47
48
49
54
55
56
61
62
63
69
70
71

65
91.6
72
89.5
63.3
78.8
65.4
47.8
61.3
70.8
65.5
66
88.5
84.75
73
88.7
78.5
80.8

18.3
79
79
83
80.5
53.5
65.4
36.3
63.1
58.3
59.3
38.8
59
57.75
78
69.2
36.3
79.3

530
770
950
650
1000
920
907
750
630
880
721
562
860
770
620
933
820
737

1550
1500
1500
1300
1500
1300
1800
1350
1300
1600
1600
1450
1400
1800
1570
1803
1450
1325

1040
1135
1225
975
1250
1110
1354
1050
965
1240
1161
1006
1130
1285
1095
1368
1135
1031

% forest area
Statistic indices
Mean
Standard Error
Standard Deviation

Altitude (m)

1775

2010

min

74.0
2.8
12.0

60.8
4.4
18.5

778.3
33.1
140.6

max

mean

1505.4 1141.9
39.9
29.0
169.2 123.0

Net
difference
(%)
13.2
4.1
17.3

Net
difference
(%)
46.7
12.6
-7
6.5
-17.2
25.3
0
11.5
-1.8
12.5
6.2
27.2
29.5
27
-5
19.5
42.2
1.5

% forest area
Statistic indices
Minimum
Maximum
Count

Forest loss
(A/1775*100)
71.8
13.8
-9.7
7.3
-27.2
32.1
0.0
24.1
-2.9
17.7
9.5
41.2
33.3
31.9
-6.8
22.0
53.8
1.9

Altitude (m)

1775

2010

min

max

mean

47.8
91.6
18

18.3
83
18

530
1000
18

1300
1803
18

965
1368
18

Net
difference
(%)
-17.2
46.7
18
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Hutsul villages
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40

forest loss (%)

Forest loss is lower than in the other forest belts and
has a mean value of 17.4%. In the figure 15 are presented the descending values of forest loss for the map sections located in high mountainous area. In 2 map sections the forest loss is higher than 50% (map section 22
Grebla Ceremuş – 72% and map section 70 Saru Dornei
– 53,8%). In other 4 map sections the forest loss represent 30-50% (Câmpulung-Vama, Tesna-Dorna, Moldova Suliţa-Benea and Dorna Candrenilor-Vatra Dornei).
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Fig. 14. Differences between forested area in 1775 and 2010 for the
map sections located in the high mountainous area of Bukowina. Map
sections are presented in descending values and put in evidence the areas with high ratio of deforestation but also areas where forest percentage increased in the last 235 years.
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Fig. 15. Distribution of map sections in relation with forest loss (%) in
the high mountainous area of Bukowina

Fig. 16 represents the scatterplot between forest loss
and altitude for each section map calculated as percentage of deforested area in relation with forest area in
1775. We can observe that at mean altitude of 10001150 m, where the most hutsul villages are located, the
forest loss has highest values (over 20%) and at mean
altitude of 1200-1300 m in three section maps forest
percentage increase due to abandoned pastures, regenerated in forest.
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Fig. 16 Scatterplot between forest loss and altitude, plotted for each
map section as percentage of deforested area in relation with forest
area in 1775

4. Conclusions

Our work examined whether first historical maps of
Bukowina from 1775 provide meaningful baseline
information’s for a regional scale monitoring of forest
resources. In the process of comparing historical map
(obtained using geometrical methods) with modern
maps and imageries (Google Earth, Google Map, ortophotoplans) we found valuable the method of rasterization which permit a better comparison of forested areas
than other methods based on georeferencing or vectorisation of the old maps.
We develop an easy method of “mimicking” of forest category on the original old maps in the modern dataset
from Google Earth to facilitate change detection. The
method is robust, and will be used for the extension of
study area for similar reconstructions.
Maps obtained represent only the beginning in the
study of the forest density change. Using kriegging
methods our data can be converted in more useful maps.
In conclusion we can state that in the last 235 years forested area changed significantly under the pressure of
increasing population and needs for economic development. Taking into account that every section has the
same area we can estimate the intensities of change
in relation with altitudinal zones and vegetation belts.
Most Bukowinean landscapes result from a long-lasting
land use history. Starting from the antiquity, extensive
tracts of forested area were cleared and accommodated
to human use for grazing, agriculture which created
cultural landscapes with specific land mosaics. Different historical era with different socio-economic conditions overlaid with time created present day landscapes.
In the high mountainous area, forested areas appear as
dominant land cover type with non forested patches
used for grazing, agriculture, mining etc.
In the submountaine and hilly area the nonforested
areas become increasingly due to expansion of urbanism and agriculture. Socio-economic system, techno-
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logical changes and in the last decades political changes
(privatization of land and forest, market economy, high
poverty for the most part of population, corruption and
mafiotic groups) are the main drivers of changes in the
landscape pattern of forest in whole Romania and especially in Bukowina.
Rural population plays an important role in the mountainous landscapes at multiple levels. Recent political
changes in Romania have had big impacts on the socio-economic system with large implications in the sustainable land use and conservation of the cultural heritage and traditional knowledge’s. Mountainous area
of Bukowina represents more than 50% for the whole
Bukowina and more than 75% in the southern part (in
Romania). Forest resources with high quality and high
economic value play an important role in the actual socio-economic system dominated by market economy, in
the reality by the corruption and wild capitalism. On
the other hand numerous international agreements
and resolutions insist to promote sustainability at natural, regional and local levels, and to conserve habitats
with high value and biodiversity. Between these two
tendencies, today the population in forested areas experience decreasing standards of living due to the disintegration of socialist economy based on the plans to
use intensively the resources in the benefit of the whole
country.
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Abstract

CHANGES IN THE FOREST COVER OF BUKOWINA BETWEEN 1775 AND 2012
For the sustainable management of ecosystems and for the nature protection, the pattern of distribution of
forests and the trends observed in the last centuries can provide very useful information.
Forest has always been an important resource for renewable products and energy and nowadays for habitat
protection, biodiversity conservation and water sources. Maps made by the military surveyors in the period
1773-1775, using a poor equipment succeeded in surveying and mapping of the occupied territory by the Habsburg army during the Russian – Ottoman war. The maps show the locations, roads and rivers and present the
contour of forested areas using clear signs. The ground control points were easy to locate and the accuracy of
military maps is 50-100 m. For the land use assessment the information are quite useful but for the locations
the errors remains large.
Change in the area, structure and functioning of the forests under the human pressure remain less known in
the absence of a long-tem monitoring. Indicators concerning the forest coverage at a certain period of time depend on the quality of data sources and applied assessment techniques. The main goal of study were to analyze
the possibility of using historical maps and Google Earth imagery for the assessment of forest cover and forest
cover change in a 235 years period in Bukowina, a former province of Habsburg Empire actually in Romania
(S) and Ukraine (N). The results obtained shows that it is possible to reconstruct forested areas and to compare
with actual land use. The comparisons carried out that for the studied area (over 1 mil ha) shows that in the
planar-hilly area the forest cover changed from 35.1% in 1775 at only 15.6% in 2010. In the low mountainous
area the forested massifs diminished from 83.5% in 1775 at 64.5% in present and in the high mountainous area
the forest represented 74% in 1775 and 60.8% in 2010. For the southern part of Bukowina (in Romania) the
forested area changed from 63.8% in 1775 to 42.6% in 2010, while for the northern part of Bukowina (today in
Ukraine) forested area changed from 43.6% in 1775 to 28.3% in actual time.
Keywords: forest cover change, forest loss, landscape, Habsburg Empire, Carpathians, Bukowina.
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Invitatie

Societatea Progresul Silvic, Filiala Brașov-Covasna organizează pe data de 31 mai 2016, orele 1000 -1400 o consfătuire profesională pe tema ”ARBORICULTURA, SILVICULTURĂ ȘI CINEGETICĂ SUB INCIDENȚA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE”. Reuniunea va avea loc în sala de ședințe a INCDS – Stațiunea Brașov, de pe str. Cloșca,
nr. 13.
Informările, problemele ridicate și recomandările vor fi publicate în Revista de Silvicultură și Cinegetică nr.
38/2016.
Ing. Maria Elena Munteanu
Președinta Filialei Brașov-Covasna
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Neculai Bogdan, Cristinel Costandache,
Sanda Nistor 2015: Consecințele despăduririlor – Reconstrucția ecologică a Vrancei
(288 pag. 177 fig.)

Autorii cărții realizează o colaborare excepțională
între generații. Inginerul Neculai Bogdan pasionat și specializat în împădurirea terenurilor
degradate, ca șef al Ocolului Silvic Năruja (19561962) și șef al Stațiunii de Cercetare ICAS Vrancea
(1962-1975), perfecționat ca inginer economist
în silvicultură (1962-1964) este un bun cunoscător al Direcției Silvice Vrancea, unde a fost șef
la biroul de împăduriri (1975-1990). Inginerul
Critinel Costandache, doctor în specialitatea
ameliorații silvice din 2003, este un valoros cercetător al Stațiunii INCDS Focșani. Sanda Nistor,
o studentă eminentă în Facultatea de Silvicultură, obține titlul de doctor în ameliorații silvice
în 2011 și participă cu tot entuziasmul tineresc
la cercetările Stațiunii INCDS Focșani. În același
spirit de colaborare, acești autori recunosc cu
generozitate contribuția cercetărilor anterioare,
în terenurile degradate din Vrancea, efectuate
de: Traci, Costin și Bogdan (1965), Bogdan și colab. (1972), Untaru (1975, 1979), Lupe și Păcurar
(2004), Munteanu și colab. (1991, 1993), Costandache și Nistor (2008).
Rezultatul colaborării acestei echipe exemplare de autori, este o carte splendidă de
referință profesională pentru toți silvicultorii,
o carte științifică cu soluții ingenioase pentru
reconstrucția ecologică a terenurilor degradate,
o carte de mare actualitate, care prin fotografii relevante, repetate la 50-60 de ani, inspiră
un optimism milipsitor, o carte în care găsești
istorie și tradiții populare românești și chiar un
ghid de turism, ecologic, o carte străbătută de
un patriotism minunat.
În fața terenurilor degradate, care apar în zilele
noastre din ce în ce mai îngrozitoare, în toate
colțurile țării, silvicultorii au o mare nevoie de
această carte, care vine cu soluții concrete de
corectare a torenților, de frânare a eroziunilor
și de împădurire cu cele mai adaptate specii,
soluții care și-au dovedit eficiența în decursul
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ultimilor 50-60 de ani, în cele 11 perimetre de
amelșiorare din zona Vrancei. Privind cele 177
fotografii ale cărții și mai ales pe cele de felul:
”Teren degradat în punctul Scaune – Valea Sării” (Foto 7.1a N. Bogdan 1962), în comparație
cu ”Același teren împădurit” (Foto 7.1b C. Costandache, S. Nistor, N. Bogdan 2013) și cele mai
pesimiste personaje se vor convinge că prin
muncă perseverentă de reconstrucție ecologică,
silvicultorii pot face minuni.
Inginerii silvici care se confruntă în producție
cu împădurirea terenurilor degradate, găsesc
în această carte cele mai amănunțite detalii
privind tehnologiile de pregătire a terenurilor
pentru împădurire: în terase simple nesprijinite ori susținute de gărdulețe sau banchete din
zidărie de piatră, pregătire în terase înguste ori
”armate” vegetal.
Cartea pune la dispoziția inginerilor silvici,
experiența deosebit de bogată a autorilor privind:
• Speciile și tipurile de culturi forestiere pentru
împădurirea terenurilor erodate, ravenate și
alunecătoare;
• Tehnicile de împădurire în gropi, în despicătură, în cordon pe terase înguste, plantarea
puieților în tije de floarea soarelui sau în
pungi de polietilenă;
• Rolul cătinei albe, numită de Haralamb ”alifia
terenurilor degradate”, ca specie pionieră și
modalitățile de trecere la specii mai valoroase;
• Evoluția și eficiența culturilor forestiere de
pe terenurile degradate;
• Alegerea și executarea lucrărilor de corecție
a torenților: fascinaje, cleionaje, praguri de
lemn, praguri de zidărie, baraje din zidărie:
cu mortar, de beton, zidărie mixtă, uscată
sau în plasă de sârmă;
Din această experiență de reținut este pasiunea
și perseverența șefului de ocol silvic și comportarea excepțională a tehnicienilor, brigadierilor
și pădurarilor, care trăiau tot timpul în munți
alături de muncitori și aveau ”lucrări de calitate,
evidențe clare, organizare desăvârșită”.
Desigur, în realizarea ”minunilor” din Depresiunea Vrancea, ”cel mai curat ținut românesc, cu
nume și trecut legendar”, un rol important l-a
avut, în decursul anilor: patriotismul populației,
care a jurat să salveze ”Vrancea lui Ștefan cel
Mare”, acțiunile entuziaste organizate de marele silvicultor Traian Ionescu Heroiu, cu intonarea marșului echipei silvice ”Spre Vrancea” și a
marșului forestier ”Ne cheamă Pădurea”, cât și
susținerea încurajatoare a marilor personalități

silvice Marin Drăcea, D.S. Drâmbă și E. Vintilă.
Amatorii de peisaje frumoase, de tradiții populare, de monumente și legende istrorice, vor
găsii în capitolul 8 al cărții un ghid de turism
ecologic cu referiri atrăgătoare la:
• ”izvorul nesecat de folclor”, ”minunatele costume vrîncenești”, ”obiceiurile vrâncenești
rămase intacte din cele mai vechi timpuri”,
strălucitele târguri și festivaluri de folclor și
port vrâncean,
• fermecătoarele păduri Lapoș, Palcău, Frumoasele, Zârna, Căldari, cu cabane silvice
frumoase și primitoare,
• Stația Meteo de pe vârful Lăcăuți (1777 m),
de unde se pot vedea meleagurile celor trei
Țări Românești: Ardealul, Moldova și Țara
Românească,
• Valea Zăbalei unde s-au recoltat numeroase
trofee modiale de urs și cerb,
• Rezervația Lacul Negru, Rezervația Geologică Algheanul, Rezervația Naturală Râpa
Roșie, Rezervația Gălăciuc-Tulinic, Monumentul Naturii Cascada Putnei și Rezervația
Naturală Tisița cu defileul Scăricica – Ciuta,
înglobând un imens tezaur de elemente fitoși zoo-geografice, geologice și ansambluri
peisagistice unite într-un sistem de mare
valoare științifică,
• ”Stațiunea de odihnă – Soveja care are aerul
cel ami bogat în ozon din țară”, cu mănăstirea Soveja, ctitorită de Matei Basarab și unde
a fost surghiunit Alecu Russo, care a cules
balșada populară ”Miorița”,
• Casa Memorială ”Moș Ion Roată” din Câmpuri,
• izvoarele minerale din Vizantea
• mausoleul eroilor de la Mărăști, Monumentul Sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu –
”eroina de la Jiu”, Monumentul Victoriei de la
Tișița cu semnificația ”Pe aicea nu se trece”,
Mausoleul Mărășești unde s-a obținut o ”stălucită victorie românească”,
• Centrul Seismic al României de la Vrâncioaia.
Având în vedere aportul deosebit pe care cartea
o aduce la înțelegerea consecințelor dezpăduririlor și la rezolvarea prin reconstruția ecologică a
terenurilor degradate din țară, oferind tezaurul
de experiență tehnică și științifică din ținutul
Vrancei și promovând cu mare relevanță turismul ecologic în acest ținut legendar se propune
premierea cu felicitări din partea Societății Progresul Silvic a celor trei autori merituoși.
Valentin Bolea
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Biometrie

POTENȚIALUL IZOTOPILOR STABILI
ÎN CERCETĂRI DENDROCLIMATOLOGICE
VIORICA NAGAVCIUC

1.Introducere

Înregistrarea semnalului climatic de către arbore și păstrarea informației cu o rezoluție anuală în parametrii
inelului anual, face ca inelul anual să fie instrumentul
ideal pentru reconstituirile paleoclimatice.
Parametrii fizici ai inelului anual: lățimea și densitatea
maximă, sunt cei mai utilizați indicatori în studiile de
reconstituire paleoclimatică. Pe baza acestor parametri
se pot reconstitui perioadele secetoase și variațiile temperaturii din perioada de vară, totuși precizia rezultatelor nu este satisfăcătoare din cauza numeroșilor factori
non-climatici ce influențează variațiile parametrilor
fizici (Popa 2004).
Din această cauză este necesară identificarea parametrilor inelului anual care înregistrează semnalul climatic, dar care nu sunt influențați de factorii non-climatici.
Compoziția izotopică a inelului anual reprezintă parametrul geochimic al inelului anual ce se caracterizează
printr-o corelație foarte bună cu parametrii climatici
și asupra cărora factorii non-climatici au o influență
foarte mică. Acest parametru este un indicator pasiv al
schimbărilor de mediu din timpul vieții arborelui, aceste mici schimbări, exprimate în variația cantității de
izotopi stabili de oxigen și carbon, oferă posibilitatea
realizării reconstituirilor paleoclimatice de o precizie
foarte ridicată (McCarroll & Loader 2004).
În acest articol vă prezint o succintă introducere în studierea paleoclimei pe baza izotopilor stabili de oxigen și
carbon în inelele anuale, descriind procesul de transferare a semnalului climatic în compoziția izotopică a inelului anual și de măsurare a izotopilor stabili în inelele
anuale, prezentând avantajele și dezavantajele acestei
metode.

nemăsurabil de mare cu ajutorul tehnologiilor din prezent (Văsaru 1968). Izotopii instabili sau radioactivi sunt
izotopii care se dezintegrează spontan și formează alți
izotopi într-un interval de timp măsurabil (Gaiță 2007).
Cele trei elemente care compun masa lemnoasă, hidrogenul, oxigenul și carbonul au un număr variabil de
izotopi, în funcție de variațiile numărului de neutroni
ai elementului. Aceasta variabilitate stă la baza reconstituirilor paleoclimatice. Hidrogenul, izotopul principal, de masă 1 (1H sau protiu), există în hidrosferă cu
o abundență de 99,985 % nu are nici un neutron. Deuteriul (2H sau D) are o abundență de 0,015 % și este
alcătuit dintr-un proton și un neutron. Izotopul Tritiu
(3H) este radioactiv și are o perioadă de înjumătățire de
12,32 ani (Gaiță 2007).
Izotopul principal al oxigenului 16O), are o abundenţă
în hidrosferă de 99,759 %, care coexistă cu doi izotopi
stabili, 17O şi, 18O, ai căror abundență este de 0,037 % și
respectiv, 0,20 % (Gaiţă 2007).
Carbonul are doi izotopi stabili 12C și 13C și un izotop radioactiv 14C. Abundența naturală al izotopului 12C este
de 98,892%, în timp ce al izotopului 13C este de 1,108%
(Văsaru 1968). Izotopul radioactiv al carbonului are
un timp de înjumătățire de 5700 de ani (pune valoarea
exacta), acesta fiind util în datarea pe bază de carbon a
materialelor organice (Walker 2005).

2.2. Fracționarea izotopică

Fracționarea reprezintă un proces de separare a
unor componenți dintr-o substanță în funcție de
proprietățile izotopice a elementelor. Fracționarea izotopică apare atunci când un element este porționat /
divizat în mai multe componente în urma unor reacții
chimice de schimb sau în urma unor procese fizice, precum evaporarea, condensarea, difuzia, etc. Procesul de
fracționare poate avea loc în condiții de echilibru ter2. Izotopi stabili – noțiuni teoretice
modinamic sau în condiții cinetice. (Mook 2000, Gaiţă
2.1. Abundența izotopilor stabili
2007).
Izotopii sunt atomi a aceluiași element ai căror nuclee
sunt constituite din același număr de protoni, dar un nu- Există 2 tipuri principale de fracționare izotopică:
măr diferit de neutroni, adică au sarcini electrice egale, »» Fracționarea izotopică de echilibru sau termodinamică, care se produce în sistemele aflate în echilibru
dar mase diferite. Izotopii pot fi stabili și instabili. Izotofizic sau chimic, (exemplu: procesul de condensare).
pii stabili sunt izotopii care au un timp de înjumătățire
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»» Fracționarea izotopică cinetică, care se produce în
cursul proceselor fizice și biochimice unidirecționale,
în care nu se atinge echilibrul, (exemplu: procesul de
evaporare, difuzia, reacții de disociere, reacții biologice).
»» Fracționarea izotopică de echilibru implică substituirea izotopilor ușori cu izotopi mai grei, în condițiile
când sarcina electrică și structura nucleului rămân neschimbate, în consecință izotopii grei sunt
împărțiți într-o singură fază în raport cu altul (Mook
2000, Sharp 2007). Un exemplu de fracționare izotopică de echilibru este concentrarea izotopilor grei
de oxigen din apa lichidă fată de concentrația de izotopi din vaporii de apă. Prin procesul de condensare a
apei dintr-un nor, izotopii grei având masă mai mare
vor condensa mai ușor și vor forma picături lichide
de apă, care vor fi mai bogați în izotopi grei decât
vaporii de apă, în schimb vaporii de apă vor pierde
izotopii grei, devenind mai bogați în izotopi ușori
(Mook 2000).
Fracționarea cinetică este asociată cu procesele rapide,
incomplete și unidirecționale. În timpul proceselor fizice, moleculele izotopice mai ușoare au viteze mai mari
și energii de legătură mai mici, iar în timpul proceselor
chimice, moleculele mai ușoare reacționează mai rapid
decât cele grele (Sharp 2007). Un exemplu edificator îl
reprezintă evaporarea apelor de suprafață. Moleculele
de apă mai ușoare din punct de vedere izotopic se vor
evapora mai ușor decât moleculele de apă izotopic mai
grele, ca rezultat norii se vor îmbogăți cu izotopi ușori,
în timp ce apa de suprafață va devin mai bogată în izotopi grei.

3. Izotopii stabili în inele anuale

Comparativ cu lățimea inelelor anuale care este
influențată de numeroși factori, compoziția izotopică
a carbonului și oxigenului în inelele anuale are avantajul influenței unui singur factor dominat – factorul
climatic (Roden et al. 2012). Izotopii stabili sunt bioindicatori senzitivi, la modul în care componentele apei
și aerului se schimbă ca răspuns la condițiile de mediu
(McCarroll & Loader 2004).
Pe baza izotopilor stabili în inelele anuale au fost realizate numeroase reconstituiri de temperatură (Treydte
et al. 2009, McCarroll et al. 2009, Young et al. 2010, Xu
et al. 2011, Poter et al. 2014), precipitații (Rinne et al.
2012, Liu et al. 2013), perioade secetoase (Kress et al.
2010, Xu et al. 2013), umidității relative, (Edwards et al.
2008), nebulozitate (Gagen et al. 2011), radiație solară
(Young et al. 2010), durata de strălucire a soarelui (Salo
2014).

3.1. Izotopii de carbon în plante

Izotopii stabili de carbon din fiecare inel anual își are
originea în CO2 din aer. Compoziția izotopică a carbonului din aer au o valoare de aproximativ – 8‰ (VPDB), iar
în frunzele arborilor și celuloză valorile 13C sunt mult
mai mici (între – 20‰ și – 30‰). Această diferență de
valori se datorează procesul de fracționare (McCarroll
& Loader 2004).
În timpul fotosintezei, izotopi de carbon pătrund în
frunze prin stomate (Grudnicki 2004), unde sunt 2
puncte principale în care se produce fracționarea izotopică:
Prima fracționare se produce în timp ce aerul se difuzează prin stomate, moleculele de CO2 ce includ izotopi
2.3. Măsurarea și raportarea valorilor
ușori
de carbon (12C) sunt capabili să se difuzeze mai
izotopice
13
Compoziția izotopică se specifică prin diferenţa relati- repede decât izotopii grei de carbon ( C), deoarece moleculele ușoare se difuzează mai repede.. Acest lucru
vă, δ, dintre compoziția izotopică a probei şi valoarea
determină ca aerul intern să fie mai sărac în izotopi 13C
unui anumit material de referinţă, Rreferinţă, (Kendall &
decât aerul extern, fracționarea datorită difuzării are
McDonnell 1998, Sharp 2007).
valori de – 4,4‰ .
δ=[(Rprobă/Rstandrad)-1] *103 (1)
Al doilea punct de fracționare are loc atunci când CO2
valoarea mărimii δ este în general mică, și se exprimă intern este utilizat de enzimele fotosintetice. Procesul
biologic tinde să folosească preferențial izotopul de 12C,
în ‰ (10 -3). (Dansgaard 1964).
față de izotopul 13C, această fracționare netă, ca urmare
Dacă δ are valorile pozitive, înseamnă că raportul din- a carboxilării, are valori aproximative de – 27‰ (Mctre izotopii mai grei și cei ușori este mai mare în pro- Carroll & Loader 2004).
bă decât în proba standard, iar valorile negative ale δ,
înseamnă contrariul, raportul dintre izotopii grei și 3.2. Izotopii de oxigen în plante
cei ușori este mai mic decât în proba standard (Sharp Izotopii stabili de oxigen din fiecare inel anual își au originea în apa din sol, respectiv în precipitații, care repre2007).
zintă principala sursă de apă pentru arbori.
Compoziția izotopică a probelor este raportată la un
standard de referință internațional pus la dispoziție Compoziția izotopilor stabili de oxigen din celuloză nu
de către Institutul National de Standarde și Tehnolo- este identică cu cea din precipitații sau sol, deoarece pe
gie SUA (NIST, web: http://www.nist.gov/) și Agenția parcursul asimilării sale au loc o serie de fracționari
Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) din Vie- izotopice. Izotopii stabili de δ18O în precipitații depind
na (web: http://www.iaea.org) pentru posibilitatea de de temperatura de condensare și variază în funcție de
validare și comparare a datelor pe plan internațional. sezonul din an (Dansgaard 1964).
Pentru carbon se folosește standardul Vienna-PDB sau Primul proces de fracționare apare în sol, unde în urma
VPDB (Coplen 1995), iar pentru oxigen se folosește procesului de fracționare se evaporă mai mulți izotopi
standardul VSMOW (Gat 1980, detalii pe site-ul IAEA). ușori decât grei, deoarece izotopii cu masă mai mică se
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evaporă mai ușor. În acest sens adâncimea rădăcinilor
arborilor are un rol important în studierea compoziției
izotopice a inelului anual.
Atunci când rădăcinile arborilor absorb apă din sol,
nu se produce nici o fracționare, locul fracționării
izotopilor de oxigen este doar în frunză, acolo unde
evapotranspirația conduce la pierderea izotopilor ușori,
care se evaporă mai ușor decât cei grei, în consecință
apa rămasă este îmbogățită în izotopi grei 18O. Această
fracționare are valori mai mari de 20‰ (Saurer et al.
1998).
Valorile δ O din inele anuale nu reprezintă măsurarea
directă a apei din sol, deoarece în timpul evaporației
compoziția δ18O din apa din frunze crește. Gradul de
îmbogățire depinde de conductanța stomatelor și presiunea deficitară a vaporilor, ambele fiind legate de
umiditatea relativă și temperatura aerului (Rode et al.
2000). Factorul dominat ce influențează compoziția
izotopică de oxigen din inelele anuale este izotopul de
δ18O din precipitații și umiditatea relativă din timpul
verii (McCarroll & Loader 2004).
18

4. Potențialul pentru cercetări multi
proxy

Analiza izotopilor stabili din inele anuale nu se măsoară direct în lemn ci în celuloză, pentru că aceasta reflectă cel mai bine influențele climatului
Izotopii stabili de δ18O și δ13C se corelează puternic cu
parametrii climatici (Young et al. 2012, Loader et al.
2008) reprezentând o sursă nouă de date, de o precizie
mult mai bună decât lățimea inelelor anuale, deoarece
procesele de fracționare a izotopilor în inelele anuale
prin care se realizează transferul semnalului climatic
în compoziția izotopică a inelul anual sunt controlate
dominat de către factorii de mediu (în principal temperatura și umiditatea), influența factorilor non-climatici
fiind nesemnificativă. În felul acesta compoziția izotopică din inele anuale reprezintă un indicator proxy
pasiv care înregistrează asemenea unui termometru
variațiile parametrilor climatici, comparativ cu lățimea
inelului anual care este un indicator proxy cu influențe
majore a factorilor non-climatici. (McCarroll & Loader
2004).
Controlul dominant a parametrilor climatici asupra
variabilității izotopilor de oxigen și carbon din celuloză este dovedit prin corelația foarte bună dintre
aceștia și temperatura maximă, umiditatea relativă,
evapotranspirația, și cantitatea de precipitație din lunile de vară dovedită de numeroase studii (Robertson et
al. 2008, Hartl-Meier et al. 2014)
Un alt avantaj al izotopilor stabili îl reprezintă faptul că
seriile de izotopi nu trebuie standardizate comparativ
cu lățimea inelelor anuale sau densitatea maximă, astfel semnalul climatic de frecvență joasă poate fi conservat și cuantificat (Young et al. 2011, Gagen et al. 2007,
Esper et al. 2015). Pentru realizarea reconstituirilor
climatice este necesar un număr mic de serii (Esper et
al. 2015). Controlul dominant îl dețin factorii de mediu,

semnalul climatic fiind înregistrat prin prisma proceselor de fracționare (McCarroll & Loader 2004).
Din punct de vedere fiziologic, utilizarea combinată
a izotopilor stabili de oxigen și carbon în inelele anuale, poate oferi o noua perspectivă asupra dinamicii
conductanței stomatelor, a ratelor de transpirație și
fotosinteză, precum și asupra absorbției apei din sol
(Scheidegger et al. 2000, Gessler et al. 2009).

5. Concluzii

Analiza izotopilor stabili este cea mai nouă aplicație
în dendrocronologie (Speer 2010). Izotopii stabili au o
senzitivitate climatică mai mare decât lățimea și densitatea maximă a inelelor anuale, reprezentând astfel un
potențial mai ridicat pentru reconstituirile paleoclimatice datorită corelațiilor puternice cu parametrii climatici (McCarroll și Loader 2004, Hartl-Meier et al. 2014).
Izotopii stabili de oxigen și carbon din inelele anuale reprezintă indicatori proxy pentru reconstituirile de paleoclimă care combină avantajele unei rezoluții anuale și
a unei precizii înalte, semnalul climatic fiind înregistrat
cu ajutorul unui mecanism ce are o sensibilitate sporită
la factorii de mediu (Skrzypek et al. 2007), comportându-se ca un paleotermometru cu o rezoluție anuală, de
mare precizie ce înregistrează sistematic schimbările
de mediu într-un anumit timp și spațiu. Ceea ce cândva
era considerat zgomot în studierea semnalului climatic
pe baza lățimii inelelor anuale, acum este cunoscut pe
baza izotopilor stabili de oxigen și carbon și poate fi
cuantificat pentru a obține noi informații privind mediul înconjurător (Speer et al. 2010).
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Abstract

The potential of stable isotopes in dendroclimatological research
Stable isotopes in tree rings have a great potential in realizing paleoclimatic reconstructions, representing the
newest method of high accuracy and annual resolution for paleoclimate study, which is widely used in Europe,
but has been less studied and applied in Romania. Starting a widespread and ambitious project to reconstruct
the climate in Călimani Mts., based on stable isotopes of oxygen and carbon in tree rings, it prompted me to
notify the potential for stable isotopes in tree rings for dendroclimatological studies.
This study represents a review of the process by which the stable isotopes recorded climate signal and the main
factors that influence this process, explaining the basic principles of stable isotopes of oxygen and carbon in
dendrochronology and describing step by step, the procedures in analyzing and interpreting isotope chronologies.
Lifetime, the trees combine in layers of wood, in a chronological annual resolution, carbon from air and oxygen
from groundwater. Isotopic composition of these two elements of the annual ring varies according to climatic
parameters.
Isotopic composition of carbon and oxygen in tree rings is positively correlated with the maximum and minimum temperature and the duration of sunshine and negatively correlated with rainfall, cloudiness and humidity, for the summer months.
Stable isotopes of oxygen and carbon in annual rings represent a new frontier in studies dendroclimatology,
because it faithfully preserves the environmental characteristics of the area of origin of the tree.
Keywords: stable isotopes, tree rings, δ18O, δ13C, fractionation, paleoclimatic reconstructions
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Biodiversitate

CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA FLOREI
ŞI VEGETAŢIEI REZERVAŢIEI NATURALE PIETRELE
ROŞII – TULGHEŞ
GABRIEL LAZĂR

1. Introducere

Specia Astragalus roemeri Simonkai (fig. 1), endemit al
Carpaţilor Orientali şi Occidentali, a fost descoperită
în anul 1881, chiar la Pietrele Roşii de lângă Tulgheş,
de către botanistul braşovean Julius Romer (Bartha &
Bartok 2013). Planta este răspândită numai în câteva
locuri din judeţele: Harghita (zona Lacu Roşu – Cheile
Bicazului, Muntele Hăşmaşu Mare şi Pietrele Roşii de
lângă Tulgheş), Neamţ (Cheile Bicazului) şi Alba (Muntele Scărişoara – Belioara) (Dihoru & Pârvu 1987). Datorită rarităţii sale specia este inclusă în „Lista Roşie
IUCN a plantelor ameninţate”, „Cartea Roşie a plantelor
vasculare din România” şi „Lista Roşie a plantelor superioare din România”.

Ca o recunoaştere a importanţei floristice deosebite a
locului, Pietrele Roşii se regăsesc pe prima listă a rezervaţiilor naturale botanice desemnate pe teritoriul
României (din anul 1932), statut care se menţine şi în
momentul actual, prin Legea nr. 5 / 2000, pentru o suprafaţă de 10,0 ha, cuprinzând stâncile şi o bandă de
pădure din jurul acestora.
Ca urmare a faptului că, după cea de a doua jumătate a
secolului XX, nu se mai întreprind studii de anvergură
în zonă, la solicitarea Direcţiei Silvice Harghita, custodele ariei naturale protejate, în vara anului 2015 a fost
realizat un studiu ce a vizat reinventarierea şi cartarea
florei de plante superioare din rezervaţie. Informaţiile
culese au fost necesare pentru elaborarea planului de
management al ariei protejate. Concomitent s-au cules
şi informaţii care au permis identificarea habitatelor şi
asociaţiilor vegetale.

Fig. 1. Astragalus roemeri (foto G. Lazăr)

Cercetări botanice ulterioare în zona de studiu au fost
efectuate de Ferdinand Pax (în perioada 1898-1919),
Alexandru Borza (în perioada 1922-1931) şi Emilian
Ţopa (în anul 1933) (D.S. Harghita, 2013).
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Fig. 2. Amplasarea în zonă a Rezervaţiei Naturale Pietrele Roşii
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2. Metoda de lucru

sorite la + umbrite);
Primul pas a constat într-o minuţioasă documentare »» altitudinea, cuprinsă între 1100 – 1220 m (în etajul
inferior al molidişurilor, la tranziţia cu etajul păduriprealabilă, urmată de pregătirea materialelor şi aparalor de amestec).
turii pentru teren.
Speciile
de plante identificate sunt prezentate în tabelul
Pasul al doilea a presupus parcurgerea terenului pe tran1.
secte care să acopere practic toată suprafaţa rezervaţiei
naturale, în două perioade de timp diferite (la început
Tab. 1. Speciile de plante superioare identificate
de iulie şi la sfârşit de august), urmărindu-se identifiDenumire ştiinţifică
Denumire populară
carea tuturor speciilor de plante superioare ce au putut
Abies
alba
Miller
Brad
fi observate. Pentru fiecare specie s-a notat tipul (sau
Acer
platanoides
L.
Arţar
tipurile) de ecosistem în care a fost observată, luânduAcer pseudoplatanus L.
Paltin
se în considerare următoarele 5 tipuri: pădure, pajişte,
Achillea distans Waldst. et Kit. ex Willd.
Coada şoricelului
lizieră, stâncărie sau grohotiş. În plus, pentru AstragaAchillea millefolium L.
Coada şoricelului
lus roemeri s-au determinat coordonatele geografice ale
Acinos alpinus (L.) Moench
Cimbru mare de munte
fiecărui fitoindivid sau grup de plante.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Izmuşoară de câmp
Tot cu ocazia parcurgerii terenului pe transecte au fost
Aconitum anthora L.
Omag galben
realizate observaţii şi estimări privind tipurile de habiAconitum vulparia Reichenb.
Omag
tate şi de asociaţii vegetale. Pentru a realiza şi o caracActaea spicata L.
Orbalţ
terizare cantitativă a vegetaţiei din rezervaţie, au fost
Aegopodium podagraria L.
Piciorul caprei
amplasate 5 relevee floristice (câte 2 în zonele de pădure
Aethusa cynapium L.
Pătrunjelul câinelui
şi pajişte şi una în zona de stâncărie – grohotiş), în zone
Ajuga reptans L.
Vineţică
considerate reprezentative, înregistrându-se coordonaAlchemilla monticola Opiz
Creţişoară
tele geografice ale centrelor releveelor. Drept scară de
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Usturoiţă
apreciere a abundenţei – dominanţei a fost folosită cea
Allium fuscum Waldst et Kit.
caracteristică sistemului Braun – Blanquet, completată
Allium senescens L. (subsp. montanum)
Floarea Raiului
de Tuxen et Ellenberg (din anul 1937). Suprafaţa releveAnemone nemorosa L.
Floarea Paştilor
elor a fost de aproximativ: 500 m2 pentru pădure, 100
Anthyllis vulneraria L.
Vătămătoare
Aquilegia nigricans Baumg.
Căldăruşă
m2 pentru pajişte şi 10 m2 pentru grohotiş – stâncărie.
Arabis hirsuta (L.) Scop. s.str.
Gâscariţă
Ulterior, pentru identificarea şi mai ales validarea preArctium
tomentosum
Miller
Brusture
zenţei anumitor specii, tipuri de habitate şi de asociaţii
Artemisia
austriaca
Jacq.
Peliniţă
vegetale, au fost folosite descrieri din lucrările de speciAsplenium ramosum L.
Pocitoc
alitate menţionate în bibliografie.

3. Rezultate
3.1. Flora

Cu ocazia inventarierii a fost identificat un număr de
256 de specii de plante superioare. Acest număr mare
de taxoni pe o suprafaţă de numai 10,0 ha îşi găseşte
explicaţia în variabilitatea mare a condiţiilor microstaţionale care se întâlnesc în cadrul rezervaţiei, acestea
fiind create de următorii factori şi determinanţi ecologici:
»» roca calcaroasă;
»» relieful complex (versanţi cu înclinare de la slabă la
abruptă, culmi înguste, stâncării, microdepresiuni,
grohotişuri şi bolovănişuri);
»» profunzimea solurilor, de la foarte superficiale la
mijlociu profunde;
»» aciditatea de suprafaţă a solurilor, de la bazică la slab
acidă (cazul unei zone cu grohotiş unde, deşi substratul este calcaros, datorită litierei de răşinoase, plusului ridicat de umiditate şi stratului gros de muşchi,
ph-ul de la suprafaţa solului pare a fi destul de redus
– în pătura ierboasă fiind predominantă specia Vaccinum myrtillus L.);
»» umiditatea atmosferică şi pedologică, de la redusă la
ridicată (influenţate de relief şi expoziţie – de la + în-

Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Astragalus roemeri Simonkai
Athyrium filix-femina (L) Roth
Bellis perennis L.
Berberis vulgaris L.
Betula pendula Roth
Botrychium lunaria (L.) Swartz
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Bromus ramosus Hudson
Bupleurum falcatum L.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Campanula abietina Griseb.
Campanula carpatica Jacq.
Campanula rotundifolia L.
Campanula glomerata L.
Campanula persicifolia L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula sibirica L.
Cardamine impatiens L.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
Carex digitata L.
Carex palescens L.
Carex spicata Hudson
Carex sylvatica Hudson
Centaurea stoebe L.
Cerastium semidecandrum L.
Chaerophyllum aromaticum L.

Ruginiţă
Straşnic
Cosacii lui Roemer
Spinarea lupului
Bănuţei
Dracilă
Mesteacăn
Limba cucului
Obsigă
Obsigă
Urechea iepurelui
Trestioară
Clopoţei
Clopoţei
Clopoţei
Ciucure
Clopoţei
Clopoţei
Clopoţei
Râjnică
Frigurele
Rogoz
Rogoz
Rogoz
Rogoz
Struna cocoşului
Asmăţui sălbatic
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Denumire ştiinţifică
Chaerophyllum hirsutum L.
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link (subsp.
leucotrichus)
Chamerion angustifolium (L.) Holub
Chelidonium majus L.
Chenopodium bonus-henricus L.
Circaea alpina L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis alpina (L.) Miller
Clinopodium vulgare L.
Coronilla varia L.
Cortusa matthioli L.
Corydalis capnoides (L.) Pers.
Corylus avellana L.
Cotoneaster integerrimus Medik.
Cotoneaster niger (Thunb.) Fries
Cruciata glabra (L.) Ehrend
Cynoglossum officinale L.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Dactylis glomerata L.
Daphne mezereum L.
Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.
Dianthus tenuifolius Schur
Digitalis grandiflora Miller
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echium vulgare L.
Elymus caninus (L.) L.
Epilobium montanum L.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Erysimum witmannii Zawadzki
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia cyparissias L.
Fagus sylvatica L.
Festuca altissima All.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca heterophylla Lam.
Festuca ovina L.
Festuca versicolor Tausch
Fragaria vesca L.
Fumaria schleicheri Soy. – Willem.
Galeopsis tetrahit L.
Galium mollugo L.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium schultesii Vest
Geranium phaeum L.
Geranium rotundifolium L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.)
Newman
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Hepatica transsilvanica Fuss
Hieracium bauhinii Besser
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Denumire populară
Asmăţui sălbatic
Drob
Zburătoare
Rostopască
Spanacul ciobanilor
Tilişcă
Pălămidă
Colţul lupului
Scai
Curpen de munte
Apărătoare
Coronişte
Ciuboţica ursului
Brebenei
Alun
Bârcoace
Bârcoace
Limba câinelui
Feriguţă de stâncă
Golomăţ
Tulichină
Breabăn
Garofiţă
Degeţel galben
Ferigă
Ferigă
Iarba şarpelui
Pir pădureţ
Pufuliţă
Mlăştiniţă
Mlăştiniţă
Micsandre sălbatice
Alior
Laptele cucului
Fag
Păiuş
Păiuş
Păiuş
Păiuş
Păiuş
Fragi de pădure
Fumariţă
Lungurică
Sânziene albe
Vinariţă
Sânziene de pădure
Pălăria cucului
Priboi
Năpraznic
Cerenţel
Silnic
Ferigă
Ferigă
Iarba osului
Crucea voinicului
Vulturică

Denumire ştiinţifică
Hieracium laevigatum Willd.
Hieracium murorum L.
Hieracium pilosella L.
Hieracium piloselloides Vill.
Hieracium pojorâtense Woloszczak
Hieracium transsylvanicum Heuffel
Hypericum perforatum L.
Jovibarba globifera (L.) J. Parnell (subsp.
hirta)
Juniperus communis L.
Juniperus sabina L.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Lathyus hallersteinii Baumg.
Leontodon hispidus L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Lilium martagon L.
Lolium perenne L.
Lonicera xylosteum L.
Lotus corniculatus L.
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin
Lycopodium annotinum L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Medicago lupulina L.
Melampyrum saxosum Bumg.
Melica ciliata L.
Melica nutans L.
Mercurialis perennis L.
Moehringia muscosa L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Monotropa hypophegea Wallr.
Muscari botryoides (L.) Miller
Mycelis muralis (L.) Dumort
Myosotis stricta Link ex Roemer et Schultes
Myosotis sylvatica Ehrt. ex Hoffm.
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard
Origanum vulgare L.
Orobanche caryophyllacea Sm.
Oxalis acetosella L.
Paris quadrifolia L.
Petasites albus (L.) Gaertner
Phleum hirsutum Honck.
Picea abies (L.) Karsten
Pimpinella saxifraga L.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Poa compressa L.
Poa molinerii Balbis
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.

Denumire populară
Vulturică
Vulturică
Vulturică
Vulturică
Vulturică
Vulturică
Sunătoare
Ienupăr
Cetină de negi
Muşcata dracului
Gălbiniţă
Urzică moartă
Zgrăbunţică
Smeoaică
Lintea pratului
Pupezele
Potcapul călugărului
Margarete
Crin de pădure
Iarbă de gazon
Caprifoi
Ghizdei
Mălaiul cucului
Horşti
Cornişor
Lăcrimiţă
Trifoi mărunt
Mărgică
Mărgică
Brei
Scânteiuţe albe
Merinană
Părăluţe de munte
Sugătoare
Porumbei
Susai pădureţ
Nu-mă-uita
Nu-mă-uita
Trânji
Sovârv
Lupoaie
Măcrişul iepurelui
Dalac
Captalan
Timoftică
Molid
Petrinjei de câmp
Pin
Pătlagină cu frunze înguste
Pătlagină mare
Pătlagină
Firuţă
Firuţă
Iarbă deasă
Firuţă
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Denumire ştiinţifică
Polygala amara L.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Polystichum setiferum (Forskal) Woynar
Populus tremula L.
Potentilla arenaria Borkh.
Potentilla chrysantha Trev.
Primula veris L.
Prunella vulgaris L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulmonaria obscura Dumort.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus carpaticus Herbich
Ranunculus oreophilus Bieb.
Ranunculus repens L.
Ribes alpinum L.
Ribes uva-crispa L.
Rosa canina L. s.l.
Rosa pendulina L.
Rosa pimpinellifolia L.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix capraea L.
Salvia glutinosa L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Sanicula europaea L.
Saxifraga adscendens L.
Saxifraga paniculata Miller
Scrophularia scopolii Hoppe
Sedum hispanicum L.
Sedum maximum (L.) Hoffm.
Senecio ovatus (P. Gartner, B. Meyer et
Scherb) Willd.
Senecio squalidus L.
Seseli annuum L.
Seseli libanotis (L.) Koch (subsp. intermedium)
Sesleria rigida Heuffel
Silene heuffelii Soo
Silene italica (L.) Pers.
Silene nutans L.
Silene zawadzkii Herbich
Solidago virgaurea L.
Sorbus aucuparia L.
Spiraea chamaedrifolia L.
Stachys sylvatica L.
Stellaria holostea L.
Stellaria nemorum L.
Symphytum cordatum Waldst. et Kit.
Symphytum tuberosum L.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.
Taraxacum officinale Weber ex Wiggers
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.

Denumire populară
Amăreală
Pecetea lui Solomon
Pecetea lui Solomon
Feriguţă
Creasta cocoşului
Şarpe
Plop tremurător
Buruiana junghiului
Gălbenuşe
Ciuboţica cucului
Busuioc de câmp
Corcoduş
Ferigă de câmp
Mierea ursului
Stejar
Piciorul cocoşului
Gălbenele de munte
Floare de leac
Coacăz de munte
Agriş
Măceş
Măceş de munte
Măceş
Mur de mirişte
Zmeur
Măcrişul calului
Salcie căprească
Cinsteţ
Soc
Soc roşu
Sânişoară
Ochii şoricelului
Iarba surzilor
Brânca porcului
Şoaldină aurie
Iarbă grasă
Cruciuliţă

Denumire ştiinţifică
Thalictrum minus L. (subsp. olympicum)
Thesium bavarum Schrank
Thymus bihoriensis Jalas
Thymus pulegioides L.
Trifolium alpestre L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trisetum fuscum (Kit. et Schultes) Schultes
in Roemer et Schultes
Tussilago farfara L.
Ulmus glabra Hudson
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Valeriana sambucifolia Mikan fil.
Valeriana tripteris L.
Valeriana wallrothii Kreyer
Veratrum album L.
Verbascum glabratum Friv.
Verbascum lychnitis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica prostrata L.
Veronica serpyllifolia L.
Veronica urticifolia Jacq.
Vicia sepium L.
Vicia sylvatica L.
Vincetoxicum hirundinaria Medikus
Viola odorata L.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau
Viola tricolor L.

Denumire populară
Rutişor
Măciulie
Cimbrişor
Cimbrişor
Trifoi
Trifoi roşu
Trifoi alb târâtor
Podbal
Ulm de munte
Urzică mare
Afin
Odolean
Cujucărea de munte
Odolean
Steregoaie
Lumânărică
Lumânărică
Stejărel
Ventrilică
Coada mielului
Şopârliţă
Iarba şarpelui
Măzăroi sălbatic
Măzăriche de pădure
Iarba fiarelor
Toporaşi
Colţunii popii
Trei fraţi pătaţi

Deosebite de importante, din punct de vedere conservativ, pot fi considerate 24 specii (prezentate în tabelul
2), dintre care de departe cea mai valoroasă, o adevărată
„specie simbol” a rezervaţiei naturale, este Astragalus roemeri Simonkai, care a fost identificată în 7 puncte, pe
stânci şi grohotişuri.
Tab. 2. Specii importante din punct de vedere conservativ

Cruciuliţă
Cosicel

Aquilegia nigricans

Frecvenţa speciei în
România
Sporadică

Smeoaie

Astragalus roemeri

Rară (EC’RO)

Coada iepurelui
Opaiţă
Lichitoare păsărească
Splinuţă
Scoruş de munte
Cununiţă
Bălbisă
Iarbă moale
Steluţă
Brustur negru
Tătăneasă
Năpraznic
Păpădie
Dumbăţ
Sugărel

Campanula abietina
Campanula carpatica
Corydalis capnoides
Dianthus tenuifolius
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Erysimum witmannii
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Hepatica transsilvanica
Hieracium pojorâtense
Jovibarba globifera subsp.
hirta
Juniperus sabina
Melampyrum saxosum
Neottia nidus-avis
Phleum hirsutum

Frecventă
Frecventă (EC)
Sporadică
Frecventă (EC’RO)
Sporadică
Frecventă
Sporadică (ECES)
Sporadică
Frecventă
Sporadică (ECES)
Sporadică (EC’RO)

LR’RO
LR’IUCN +
CR’RO +
LR’RO
CBerna
LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO

Sporadică

LR’RO

Sporadică
Sporadică (EC)
Frecventă
Sporadică

LR’RO
LR’RO
LR’RO
LR’RO

Specia

Inclusă în:
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Frecvenţa speciei în
Inclusă în:
România
Poa molinerii
Sporadică
LR’RO
Ranunculus carpaticus
Frecventă (ec)
LR’RO
Ribes alpinum
Frecventă
LR’RO
Silene zawadzkii
Sporadică (ECE)
LR’RO
Thymus bihoriensis
Sporadică (EC’RO)
LR’RO
Trisetum fuscum
Sporadică (*ec)
LR’RO
EC: endemit carpatic; EC’RO: endemit al Carpaţilor româneşti ECE/S:
endemit al Carpaţilor estici/sudici; LR’RO: Lista Roşie a plantelor superioare din România, 1994; LR’IUCN: Lista Roşie IUCN a plantelor ameninţate, 1997; CR’RO: Cartea Roşie a plantelor vasculare din România,
2009; C’Berna: Convenţia de la Berna, 1979.
Specia

3.2. Vegetaţia

Complexitatea mare a condiţiilor microstaţionale se reflectă în mod direct şi în vegetaţia ariei naturale protejate. Astfel, se individualizează următoarele categorii:
»» de pajişte pe soluri superficiale, stâncoase;
»» de pajişte pe soluri mai profunde;
»» de pădure pe soluri cu volum edafic mijlociu;
»» de pădure situată pe versanţi abrupţi;
»» de pădure pe grohotişuri cu plus de umiditate;
»» de lizieră de pădure, la limita cu păşunea;
»» de vegetaţie de grohotişuri;
»» de vegetaţie de pereţi stâncoşi.
Aceste zone nu sunt întotdeauna clar delimitate, în
multe cazuri apar tranziţii şi amestecuri între ele, pe
suprafeţe mici.
Pentru a caracteriza şi din punct de vedere cantitativ
vegetaţia, au fost amplasate 5 relevee floristice (câte 2
în zonele de pădure şi pajişte şi unul în zona de stâncărie – grohotiş), în zilele de 6 şi 7 iulie, din care s-au
obţinut datele prezentate în tabelul 3.
Tab. 3. Relevee floristice amplasate
Specia

Ind. Ab-Do

RELEVEUL 1 – PAJIŞTE
(asociaţia Asperulo capitatae – Seslerietum rigidae)
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Phleum hirsutum

3

Sesleria rigida

2

Allium senescens

1

Festuca ovina

1

Galium mollugo

1

Jovibarba globifera

1

Potentilla arenaria

1

Rosa pimpinellifolia

1

Thalictrum minus

1

Melica ciliata

+

Poa compressa

+

Teucrium chamaedrys

+

Valeriana wallrothii

+

Vincetoxicum hirundinaria

+

Acinos arvensis

r

Centaurea stoebe

r

Coronilla varia

r

Cotoneaster integerrimus

r

Dianthus tenuifolius

r

Specia

Ind. Ab-Do

Erysimum witmannii

r

Hypericum perforatum

r

Juniperus communis

r

Laserpitium latifolium

r

Lathyus hallersteinii

r

Myosotis stricta

r

Origanum vulgare

r

Saxifraga adscendens

r

Saxifraga paniculata

r

Sedum hispanicum

r

Sedum maximum

r

Seseli libanotis

r

Silene italica

r

Spiraea chamaedrifolia

r

Verbascum lychnitis

r

Veronica chamaedrys

r

Viola tricolor

r

RELEVEUL 2 – PĂDURE
(asociaţia Hieracio rotundati – Piceetum)
Arbori
Picea abies

5

Acer pseudoplatanus

1

Arbuşti + seminţiş
Lonicera xylosteum

1

Rubus idaeus

1

Acer pseudoplatanus

+

Abies alba

r

Clematis alpina

r

Daphne mezereum

r

Fagus sylvatica

r

Quercus robur

r

Ribes uva-crispa

r

Rosa canina

r

Sorbus aucuparia

r

Spiraea chamaedrifolia

r

Ulmus glabra

r

Ierburi
Poa nemoralis

1

Campanula persicifolia

+

Campanula rapunculoides

+

Elymus caninus

+

Glechoma hirsuta

+

Salvia glutinosa

+

Sesleria rigida

+

Urtica dioica

+

Valeriana wallrothii

+

Aquilegia nigricans

r

Asplenium trichomanes

r

Bromus ramosus

r

Bupleurum falcatum

r

Cirsium erisithales

r

Clinopodium vulgare

r

Cruciata glabra

r

Cystopteris fragilis

r

Dryopteris filix-mas

r
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Specia

Ind. Ab-Do

Specia

Ind. Ab-Do

Epilobium montanum

r

Potentilla arenaria

r

Erysimum witmannii

r

Seseli libanotis

r

Festuca ovina

r

Silene zawadzkii

r

Fragaria vesca

r

Valeriana wallrothii

r

Galium mollugo

r

Verbascum lychnitis

r

Geranium robertianum

r

Hieracium murorum

r

Hieracium transsylvanicum

r

Lamium maculatum

r

Laserpitium latifolium

r

Melica nutans

r

Moehringia muscosa

r

Mycelis muralis

r

Myosotis sylvatica

r

Oxalis acetosella

r

Petasites albus

r

Pimpinella saxifraga

r

Polygonatum verticillatum

r

Polypodium vulgare

r

Polystichum lonchitis

r

Primula veris

r

Ranunculus oreophilus

r

Saxifraga paniculata

r

Sedum maximum

r

Senecio ovatus

r

Seseli libanotis

r

Silene italica

r

Stellaria holostea

r

Symphytum tuberosum

r

Taraxacum officinale

r

Thymus bihoriensis

r

Valeriana tripteris

r

RELEVEUL 3 – STÂNCĂRIE + GROHOTIŞ
(asociaţia Saxifrago luteo-viridis – Silenetum zawadzkii)

RELEVEUL 4 – PĂDURE
(asociaţia Hieracio rotundati – Piceetum)
Arbori
Abies alba

4

Picea abies

3

Arbuşti + seminţiş
Abies alba

1

Rubus idaeus

1

Acer pseudoplatanus

r

Betula pendula

r

Corylus avellana

r

Daphne mezereum

r

Lonicera xylosteum

r

Picea abies

r

Salix capraea

r

Sambucus racemosa

r

Sorbus aucuparia

r

Spiraea chamaedrifolia

r

Ierburi
Oxalis acetosella

2

Hieracium transsylvanicum

1

Athyrium filix-femina

+

Circaea alpina

+

Fragaria vesca

+

Hieracium murorum

+

Achillea distans

r

Actaea spicata

r

Asplenium ramosum

r

Bromus ramosus

r

Astragalus roemeri

2

Campanula abietina

r

Laserpitium latifolium

2

Campanula carpatica

r

Trisetum fuscum

2

Campanula persicifolia

r

Allium senescens

1

Campanula rapunculoides

r

Coronilla varia

+

Cardamine impatiens

r

Jovibarba globifera

+

Chamerion angustifolium

r

Saxifraga paniculata

+

Chelidonium majus

r

Sedum maximum

+

Cirsium erisithales

r

Sesleria rigida

+

Cirsium vulgare

r

Thalictrum minus

+

Cortusa matthioli

r

Asplenium ruta-muraria

r

Dryopteris carthusiana

r

Asplenium trichomanes

r

Epilobium montanum

r
r

Campanula carpatica

r

Festuca altissima

Campanula rapunculoides

r

Festuca ovina

r

Dianthus tenuifolius

r

Galium odoratum

r

Erysimum witmannii

r

Galium schultesii

r

Euphorbia cyparissias

r

Geranium robertianum

r

Festuca ovina

r

Gymnocarpium dryopteris

r

Hieracium pojorâtense

r

Hepatica transsilvanica

r

Pimpinella saxifraga

r

Hypericum perforatum

r

Poa compressa

r

Lathyrus vernus

r
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Specia

Ind. Ab-Do

Specia

Ind. Ab-Do

Luzula luzuloides

r

Primula veris

+

Melica nutans

r

Achillea distans

r

Mercurialis perennis

r

Acinos alpinus

r

Mycelis muralis

r

Calamagrostis arundinacea

r

Plantago major

r

Campanula rapunculoides

r

Polygonatum verticillatum

r

Campanula sibirica

r

Polystichum aculeatum

r

Cardaminopsis arenosa

r

Salvia glutinosa

r

Cirsium erisithales

r

Senecio ovatus

r

Coronilla varia

r

Seseli libanotis

r

Cotoneaster integerrimus

r

Silene zawadzkii

r

Dactylis glomerata

r

Symphytum cordatum

r

Galium mollugo

r

Symphytum tuberosum

r

Galium schultesii

r

Urtica dioica

r

Jovibarba globifera

r

Valeriana tripteris

r

Lonicera xylosteum

r

Veronica urticifolia

r

Lotus corniculatus

r

Melampyrum saxosum

r

RELEVEUL 5 – PAJIŞTE
(asociaţia Asperulo capitatae – Sesleriatum rigidae)
Sesleria rigida

3

Festuca ovina

2

Poa compressa

1

Bupleurum falcatum

+

Chamaecytisus hirsutus

+

Dianthus tenuifolius

+

Helianthemum nummularium

+

Origanum vulgare

+

Phleum hirsutum

+

Potentilla arenaria

+

Pimpinella saxifraga

r

Ranunculus oreophilus

r

Seseli libanotis

r

Silene nutans

r

Thesium bavarum

r

Thymus bihoriensis

r

Verbascum lychnitis

r

Ind. Ab-Do: Indice Abundență – Dominanță

Tipurile de habitate româneşti, tipurile de habitate de
interes comunitar şi tipurile de asociaţii vegetale identificate sunt prezentate în tabelul 4.

Tab. 4. Tipuri de habitate şi asociaţii vegetale determinate
Tip de habitat Natura 2000

Tip de habitat românesc

Tip de asociaţie vegetală

Valoare conservativă în România

4060 Tufărişuri alpine şi boreale

R3115 Tufărişuri sud-est carpatice de cetină cu negi
(Juniperus sabina)
R3116 Tufărişuri sud-est carpatice de cununiţă (Spiraea chamaedryfolia)

Juniperetum sabinae Csuros 1958

Mare

Calamagrostio – Spiraeetum ulmifoli40A0* Tufărişuri subcontinentale
peripanonice
ae Resmeriţă et Csuros 1966
8120 Grohotişuri calcaroase şi R6112 Comunităţi montane sud-est carpatice pionieThymo comosi – Galietum albi Sanda
de şisturi calcaroase din etajul
re de grohotişuri mobile sau semifixate cu Thymus
et Popescu 1999
montan până în cel alpin (Thlascomosus,
Galium
album
şi
Teucrium
montanum
pietea rotundifolii)
R6206 Comunităţi sud-est carpatice ale fisurilor
Asplenio – Cystopteridetum fragilis
pereţilor stâncoşi, calcaroşi cu Cystopteris fragilis,
Obert. (1936) 1949
8210 Versanţi stâncoşi cu vege- Campanula carpatica, Saxifraga cuneifolia şi Valeriana sambucifolia
taţie casmofitică
Saxifrago luteo-viridis – Silenetum
R6213 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci cu
Saxifraga luteo-viridis şi Silene zawadzkii
zawadzkii Pawl. et Wallas 1949
R4205 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea
Hieracio rotundati – Piceetum Pawl. et
abies) cu Oxalis acetosella
Br. Bl. 1939
9410 Păduri acidofile de Picea
din etajul montan (Vaccinio – PiR4207 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea
Myrtillo – Piceetum excelsae Brezina
ceetea)
abies) şi brad (Abies alba) cu Hylocomium splendens
et Hadac 1962
Fără corespondent
(după unii autori corespunde
habitatului 6170 Pajişti calcifile
alpine şi subalpine)

R3401 Pajişti sud-est carpatice de Asperula capitata
şi Sesleria rigida

Asperulo capitatae – Seslerietum rigidae (Zolyomi 1939) Coldea 1991

Moderată
Mare, habitat endemic
Mare, habitat endemic
Mare, habitat endemic
Moderată
Moderată

Mare, habitat endemic

Ca habitat european, cel mai valoros este tipul 40A0*, neşti, în cadrul ariei protejate analizate este redată în
care este un habitat prioritar. La nivel naţional cele mai fig. 3.
importante sunt tipurile: R3115, R6112, R6206, R6213
şi R3401.
Distribuţia aproximativă a tipurilor de habitate româ44
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»» ţinerea sub control a populaţiilor de ipide, pentru a
nu se produce înmulţiri în masă, în acelaşi context
trebuie analizată şi cantitatea de lemn mort care poate fi menţinută în pădure, în cazul producerii unor
doborâturi de vânt;
»» utilizarea punctelor în care a fost identificat Astragalus roemeri pentru monitorizarea pe viitor a evoluţiei
populaţiei acestei specii;
»» folosirea punctelor în care s-au amplasat releveele
floristice pentru monitorizarea pe viitor a evoluţiei
speciilor şi vegetaţiei;
»» realizarea unui studiu privind consangvinizarea,
precum şi capacitatea de a produce seminţe viabile,
ţinând cont că efectivul populaţiei de Astragalus roemeri este foarte redus;
»» eventual, se poate încerca să se înmulţească artificial
Fig. 3. Distribuţia tipurilor de habitate româneşti
specia Astragalus roemeri, din seminţe recoltate de la
plantele existente, urmând ca plantele obţinute să fie
3. Concluzii şi recomandări
introduse în locuri favorabile;
Prin studiul elaborat, s-a realizat probabil primul inventar mai amănunţit al florei Rezervaţiei Naturale »» menţinerea şi promovarea exemplarelor de stejar
(Quercus robur) din vecinătatea rezervaţiei naturale,
Pietrele Roşii, din ultimii 70-80 ani, cu precizarea totdatorită caracterului lor relict.
odată a zonelor în care vegetează fiecare specie. În plus,
au fost identificate şi cartate, posibil pentru întâia oară, Bibliografie
toate tipurile de habitate şi de asociaţii vegetale, de Bartha L., Bartok A., 2013: Rediscovery of Astragalus roemeri Simonk. in
pe teritoriul rezervaţiei. Datele obţinute vor constitui
the Scăriţa-Belioara natural reserve. Grădina Botanică „Alexandru Borfundamentul indispensabil pentru realizarea viitorului
za”, Cluj-Napoca, Contribuţii Botanice XLVIII: 23-26.
plan de management al ariei naturale protejate.
Candrea Ş.B., Indreica A.V., Lazăr G., 2013: Flori din pădurile României. Ed. Green Steps, Braşov.
Totodată, a fost reconfirmată prezenţa speciei Astragalus roemeri, fiind identificate punctele în care aceasta Ciocârlan V., 2000: Flora ilustrată a României – Pteridophyta et Spermatophyta. Ed. Ceres, Bucureşti.
există – în special zone de grohotiş şi abrupturi stâncoase. Se poate afirma că, deşi numărul de exemplare este Dihoru G., Negrean G., 2009: Cartea roşie a plantelor vasculare din România. Ed. Academiei Române, Bucureşti.
foarte redus (probabil maxim 30-40 exemplare), totuşi
Dihoru G., Pârvu C., 1987: Plante endemice din Flora României. Ed.
starea de conservare a populaţiei este relativ bună şi nu
Ceres, Bucureşti.
au fost observaţi factori cu potenţial perturbator, cu exDoniţă N., Popescu A, Paucă-Comănescu M, Mihăilescu S., Biriş I. A.,
cepţia unor vătămări produse prin păşunat cu animale
2005: Habitatele din România. Ed. Tehnică-Silvică, Bucureşti.
domestice, plantelor din partea de sud a rezervaţiei.
Doniţă N., Popescu A, Paucă-Comănescu M, Mihăilescu S., Biriş I. A.,
S-a constatat că Rezervaţia Naturală Pietrele Roşii este
2005: Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC). Ed.
caracterizată de o biodiversitate ridicată, rezultat al
Tehnică-Silvică, Bucureşti.
mozaicului de condiţii microstaţionale existente. Astfel, au fost identificate nu mai puţin de 256 specii de Gafta D., Mountford O. (coord.), 2008: Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
plante vasculare şi 8 tipuri de asociaţii vegetale şi de
Ionel
A., Manoliu A., Zanoschi V., 1986: Cunoaşterea şi ocrotirea plantehabitate româneşti.
lor rare. Ed. Ceres, Bucureşti.
Cercetările prezente și experiența anterioară au permis Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V.,
recomandarea următoarelor acţiuni (considerate neMihăilescu S., 1994: Lista roşie a plantelor superioare din România. În
cesare în cadrul managementului ariei protejate):
Studii sinteze, documente de ecologie, Academia Română – Institutul de
Biologie, Bucureşti.
»» completarea inventarului floristic, care nu poate
fi considerat exhaustiv, în special cu observaţii din Sanda V., Ollerer K., Burescu P., 2008: Fitocenozele din România. Ed.
Ars Docendi, Bucureşti.
timpul primăverii şi toamnei;
Sârbu I., Ştefan N., Oprea A., 2013: Plante vasculare din România. Ed.
»» cercetarea stâncilor de la nord de rezervaţie pentru a
Victor B Victor, Bucureşti.
verifica dacă nu cumva specia Astragalus roemeri creş- Walter K.S., Gillett H.J. (ed.), 1998: 1997 IUCN Red List of Threatened
te şi acolo, habitatul fiind prielnic;
Plants. IUCN, Marea Britanie.
»» prevenirea tăierilor ilegale de arbori şi a păşunatului D.S. Harghita (ing. Szabo I.), 2013: Plan de Management Rezervaţia Naturală Pietrele Roşii.
cu animale domestice, care sunt favorizate de preComisia Europeană – Directiva 92/43/CEE, 1992 privind conservarea
zenţa stânelor din apropiere;
habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.
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Abstract

Contribution to the knowledge of the flora and the vegetation of The Red Stones – Tulgheş Natural Reserve
“Pietrele roșii” (meaning “The Red Stones”) near Tulgheş locality is the place where the plant species Astragalus
roemeri Simonkai was discovered. This small area becomes later a natural botanical reserve.
Although in this zone, especially in the first half of the XX century, a series of botanical researches were made,
a recent floristic inventory of the natural protected area was needed, financed and support by RNP-Romsilva,
Forest Branch of Harghita (and Forest District Tulgheş), the custody of the protected area. In this article the
results obtained in the recent study are reported.
A high diversity of plants was identified: 256 species of superior plants, from which were revealed 24 species as
having high conservative value. These are: Aquilegia nigricans, Astragalus roemeri, Campanula abietina, Campanula
carpatica, Corydalis capnoides, Dianthus tenuifolius, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Erysimum witmannii, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Hepatica transsilvanica, Hieracium pojorâtense, Jovibarba globifera subsp. hirta, Juniperus sabina, Melampyrum saxosum, Neottia nidus-avis, Phleum hirsutum, Poa molinerii, Ranunculus
carpaticus, Ribes alpinum, Silene zawadzkii, Thymus bihoriensis and Trisetum fuscum.
The existence of Astragalus roemeri was reconfirmed, distributed in 7 points, either as isolated individuals or as
small groups of plants. The vegetation was also studied, being identified 8 vegetation associations and 8 types
of Romanian habitats (corresponding to 5 Natura 2000 habitats, one of witch being a priority habitat: 40A0*
Subcontinental peri-Pannonic scrub).
Several recommendations for the future management plan of the natural reserve are included.
Keywords: Natural Reserve Pietrele Roşii, Astragalus roemeri, flora, vegetation, habitats.
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Genetică

STRUCTURA TAXONOMICĂ INTRASPECIFICĂ ÎNTR-UN
COMPLEX DE CVERCINEE DIN ESTUL ROMÂNIEI,
LA CONTACTUL CU ZONA SILVOSTEPEI EXTERNE
ECATERINA NICOLETA (CHEŞNOIU) APOSTOL, ALEXANDRU LUCIAN CURTU,
NECULAE ŞOFLETEA

1. Introducere

Date recente indică o creştere a temperaturii medii
anuale a aerului, în România, în ultimii 33 de ani, cu
0,5°C, iar pentru zonele din estul şi sudul ţării pentru
perioada 2011-2040 se estimează o creştere a temperaturii medii cu până la 1,3°C, respectiv scăderea cantităţii medii de precipitaţii în partea de sud şi sud-est a
României cu până la 10% (Simota et al. 2014). În aceste
condiţii, asigurarea adaptabilităţii şi plasticităţii speciilor forestiere prin menţinerea unui nivel corespunzător
de variabilitate genetică (Enescu et al. 1997) trebuie să
constituie o prioritate. Cunoscându-se dificultăţile de
regenerare prin sămânţă la stejarul pedunculat şi stejarul brumăriu, deoarece periodicitatea fructificaţiilor
a crescut, context în care este posibil să asistăm la un
regres biologic al acestor taxoni, posibil chiar de amploarea unei recesiuni ontogenetice (Bândiu et al. 1995),
este imperios a reflecta asupra variabilităţii cvercineelor în scopul conservării genofondului acestora.
Mărimea diversităţii genetice este considerată o normă
şi o măsură a potenţialului adaptiv al speciilor, mai ales
în condiţiile modificării factorilor de mediu (Hamrick
2004). În afară de diversitatea reliefată la nivelul structurii şi funcţionării materialului genetic, variabilitatea
se poate manifesta şi în expresia fenotipică a caracterelor, diferenţiindu-se subspecii sau alte unităţi taxonomice intraspecifice (forme şi varietăţi). Din această
perspectivă, la multe dintre speciile actuale de arbori
s-au identificat taxoni intraspecifici, mai ales după caractere ale frunzelor. Ca şi la nivelul materialului genetic, variaţiile pur fenotipice pot fi sau nu cu valoare
adaptativă. Atunci când nu au un astfel de efect discutăm de existenţa variaţiilor neutrale (Hartl et al. 1997,
Holderegger 2006, de Guia & Saitoh 2007), care nu sunt
supuse acţiunii modelatoare a selecţiei naturale.
Pentru cvercineele autohtone au fost identificate multe unităţi taxonomice intraspecifice: forme şi varietăţi,
chiar subspecii în cazul gorunilor (Beldie 1952, 1997,
Beldie & Cretzoiu 1941, Georgescu & Cretzoiu 1941,

Georgescu & Morariu 1948, Dumitiu-Tătăranu et al.
1960, Stănescu et al. 1997, Şofletea & Curtu 2007). Totodată, astfel de unităţi intraspecifice sunt enumerate şi
în literaturea de circulaţie internaţională (Rehder 1960,
Menitsky & Fedorov 2005). Dacă pentru unele criterii
de diferenţiere a acestor unităţi intraspecifice, cum ar fi
de exemplu numărul de lobi ai frunzelor, nu există un
motiv plauzibil pentru a deduce implicarea în creşterea
adaptării la diverse condiţii de mediu, în schimb, pentru
alte caractere utilizate în discriminarea infrataxonilor
situaţia este contrară. Astfel, unităţile taxonomice intraspecifice de tip microphylla sau macrophylla, ori cele
bazate pe diferenţe de intensitate a părozităţii sau coriacităţii frunzelor pot fi creditate cu valoare adaptativă
faţă de factorii climatici de mediu. De altfel, adaptarea
faţă de mediul climatic generează forme de manifestare
mult mai expresive decât faţă de condiţiile edafice.
Cercetările întreprinse au avut ca scop analiza unor
arborete multispecifice de cvercinee, constituite întrun complex de specii dezvoltat în acelaşi loc (pădurea
Fundeanu din estul României), în vederea identificării
unităţilor taxonomice intraspecifice, pentru a evalua
după acest criteriu diversitatea structurală a arborilor
de cvercinee din biocenoza respectivă. În subsidiar, s-a
urmărit identificarea unităţilor taxonomice intraspecifice care să caracterizeze nivelul şi sensul adaptărilor la
nişa ecologică locală.

2. Material şi metodă

Cercetările au fost efectuate în complexul de cvercinee
Fundeanu din cadrul Direcţiei Silvice Galaţi, Ocolul Silvic Griviţa, UP III Fundeanu, în unităţile amenajistice
18, 19A, B, C, 20 şi respectiv 21 (fig. 1). În zona de cercetare menţionată au fost constituite nuclee de conservare genetică in situ precum şi unităţi sursă – materiale
de bază pentru producerea materialelor forestiere de
reproducere, pentru speciile gorun şi stejar brumăriu
(Pârnuţă et al. 2011, Pârnuţă et al. 2012). Totodată, în
apropierea complexului de cvercinee luat în studiu s-a
constituit o arie naturală protejată de interes naţional
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inclusă în categoria IV IUCN, în principal pentru conservarea habitatului natural de Quercus petraea ssp. dalechampii. Printre speciile de foioase caracteristice pădurilor din zona dealurilor de platformă de tip Tutova
– Colinele Covurluiului, aici întâlnim un bogat complex
de cvercinee alcătuit din speciile, respectiv subspeciile:
Quercus petraea ssp. dalechampii (Ten.) Soó, Q. petraea
(Matt.) Liebl. ssp. petraea (Liebl.) Soó, Q. petraea ssp.
polycarpa (Schur) Soó, Q. robur L., Q. pedunculiflora K.
Koch, Q. pubescens Willd. şi Q. virgiliana Ten.
Pe teren s-a constituit o suprafaţă intensivă de cercetare (lat. 45°58'41"N, long. 27°41'26"E, altitudinea medie
230 m, temperatura medie anuală de 9,5-9,6°C, precipitaţiile medii anuale de 460-470 mm*), în care au fost
inventariaţi, materializaţi cu vopsea şi poziţionaţi cu
GPS-ul 300 arbori de cvercinee, dintre care 221 de stejar brumăriu, 28 de stejar pedunculat, 10 de gorun, 8 de
stejar pufos şi 5 de stejar italian. Alţi 28 arbori au prezentat caractere ambigue, neputând fi încadraţi la specii sensu stricto, fiind consideraţi de origine prezumtiv
hibridogenă. În a doua parte a lunii iunie, când frunzele
au fost complet formate, din fiecare arbore s-au recoltat
ramuri cu frunze, care s-au recoltat pentru toţi arborii
din partea mijlocie a coroanei, dinspre interiorul acesteia, evitându-se astfel, fie frunzele dinspre exteriorul
coroanei, a căror creştere poate fi influenţată de radiaţia solară directă, fie cele din interiorul coronei, parţial
umbrite (Ponton et al. 2004). Amprenta a câte 5 frunze pentru fiecare arbore a fost preluată prin scanare cu
sistemul WinFOLIA, cu ajutorul căruia s-au determinat
valorile descriptorilor morfologici măsurabili (LLlungimea laminei, LP-lungimea peţiolului, L-lăţimea
maximă a laminei, LW-lăţimea lobilor din zona mijlocie a laminei, SW-lăţimea sinurilor din zona mediană a
laminei, WP-lungimea laminei de la bază până în zona
de lăţime maximă) (Kremer et al. 2002), cât şi caractere
observabile sau numărabile, precum forma limbului şi
a bazei frunzei (Kremer et al. 2002), numărabili (numărul perechilor de lobi) şi observabili (forma bazei
frunzei – după Kremer et al. 2002, tipul de părozitate
– după Kissling 1997, forma lobilor, culoarea frunzei pe
faţa dorsală). Pe baza acestor descriptori şi a descrierilor unităţilor intraspecifice prezentate în literatura de
specialitate menţionată în introducere au fost identificate speciile şi unităţile taxonomice intraspecifice. De
asemenea, materialul recoltat din teren a fost analizat
şi validat ca încadrare taxonomică în unităţi intraspecifice prin comparare cu mostrele de material herborizat
existente în cadrul Herbarului Facultăţii de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere din Braşov, precum şi în Herbarul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în
Silvicultură “Marin Drăcea” (determinări efectuate de
A. Borza, A.I. Morariu, C.C. Georgescu, P. Cretzoiu, D.
Parascan, M. Danciu, I. Radu, I. Damian ş.a.).
Pentru cele 28 exemplare cu caractere ambigue s-a realizat, de asemenea, o încadrare pe infrataxoni specifici,
prin asimilare cu specia față de care au prezentat cea

mai mare similitudine a descriptorilor de bază utilizaţi
în determinarea cvercineelor.

Figura 1. Localizarea cercetărilor în cadrul U.P. III Fundeanu

3. Rezultate şi discuţii

În suprafaţa intensivă de cercetare, specia edificatoare
de ecosistem este stejarul brumăriu, care deţine o pondere de circa 81% din cele 272 exemplare inventariate şi
determinate ca specii tipice, respectiv 74% din totalul
arborilor de cvercinee evaluați. De asemenea, în compoziţia fitocenozei respective se regăsesc 13 exemplare
de stejari din seria Lanuginosae, astfel încât, per total
fitocenoză, ponderea celor trei specii termofile şi xerofite (stejarul brumăriu, stejarul pufos şi stejarul italian)
este de circa 86%, reflectând specificul ecologic al staţiunii. De altfel, indicele anual de ariditate de Martonne
a cărui valoare este de 23,8 indică condiţii staţionale
de început de silvostepă. Stejarul pedunculat şi gorunii,
în special cel comun, se află aici la limita lor de areal şi,
desigur, de suportanţă.
Pentru stejarul brumăriu au fost identificate 7 unităţi
intraspecifice dintre cele descrise în Flora României
(Beldie 1952) (fig. 2).

Figura 2. Distribuţia arborilor de stejar brumăriu (Q. pedunculiflora)
pe unităţi intraspecifice

De remarcat că nu au fost identificate exemplare raportate la var. atrichoclados f. parvifolia, caracterizate prin
frunze extrem de mici, de cel mult 6 cm lungime, păroase pe dos, caractere care-i conferă o rezistență foarte
bună la secetă şi insolaţie; absența acestui infrataxon
din biocenoza studiată poate fi justificată prin faptul că
* Planul de management al Rezervaţiei Naturale Pădueste caracteristic silvostepei interne şi nu celei externe.
rea Fundeanu
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De asemenea, la var. virescens au fost identificate doar
exemplare aparţinând formei normalis, lipsind cele specifice formei macrophylla, care are frunze mari, de până
la 25 cm lungime.
Specificul staţional din zona cercetată şi respectiv
adaptabilitatea faţă de acesta se reflectată cât se poate
de concludent şi în ponderea pe care o deţin cele două
varietăţi de stejar brumăriu diferenţiate după părozitatea frunzelor: 98 % din exemplare aparţin var. atrichoclados (infrataxon cu frunze pubescente şi, ca atare, cu
adaptabilitate sporită faţă de climatul silvostepic), respectiv numai 2% exemplare aparţinând var. virescens.
În cadrul var. atrichoclados, majoritare sunt exemplarele
încadrate la f. maxima (53%), cu frunze mari, predominând subf. simplex (31,7%) şi respectiv subf. frainettoides (12,2%). Exemplarele de var. atrichoclados f. typica
au o pondere de 45%.
Prezent în complexul de cvercinee analizat, stejarul
pedunculat este reprezentat în suprafața de cercetare
prin 28 arbori aparţinând la 7 unităţi taxonomice intraspecifice caracteristice acestei specii, rezultând şi
pentru acesta, ca şi în cazul stejarului brumăriu, o variabilitate morfologică ridicată (figura 3).

bil celor doi taxoni, aceştia fiind recunoscuţi pentru înclinaţiile lor relativ termofile şi mezoxerofite (Stănescu
et al. 1997, Şofletea & Curtu 2007, Doniţă et al. 2005).

Q. petraea ssp. petraea
Q. petraea ssp. dalechampii
Q. petraea ssp. polycarpa
Figura 4. Distribuţia arborilor de gorun pe unităţi intraspecifice

Complexul de cvercinee Fundeanu include şi 13 exemplare din seria Lanuginosae, reprezentând aproape 5%
din totalul arborilor cu caractere tipice speciilor din suprafaţa de cercetare. Variabilitatea intraspecifică este
mare şi în acest caz, deoarece, în total, cele două specii
sunt reprezentate prin 5 varietăţi, respectiv 5 forme ale
acestora.
Majoritare sunt exemplarele de stejar pufos, dar semnificativ este faptul că sunt şi arbori de stejar italian
(38,5%) (fig. 5). Acest taxon considerat cu potenţial
ridicat pentru silvicultura viitorului în zonele aride în
extindere altitudinală (Doniţă 2008), se pliază foarte
bine pe specificul ecologic local, cu soluri profunde şi
bine aprovizionate în săruri minerale.

Figura 3. Distribuţia arborilor de stejar pedunculat (Q. robur) pe
unităţi intraspecifice

Majoritare (circa 82%) sunt exemplarele tipice de stejar pedunculat raportate la var. glabra, în cadrul căreia
doar un singur exemplar a fost încadrat la f. macrophylla,
celelalte distribuindu-se aproape egal între formele heterophylla, multilobata, acutifolia şi vulgaris. Totodată,
existenţa în biocenoză a circa 18% exemplare de stejar
pedunculat încadrate la var. puberula trebuie privită din
perspectiva specificului ecologic al staţiunii şi al efectului selecţiei naturale, care au promovat şi infrataxoni cu
adaptabilitate xerofitică.
Gorunii sunt reprezentaţi în suprafaţa intensivă de cercetare prin 10 exemplare (3,7%) din compoziţia cvercineelor identificate ca specii sensu stricto. Semnificativ
este însă faptul că sunt prezente toate cele trei subspecii:
Q. petraea ssp. petraea (5 exemplare), Q. petraea ssp. dalechampii (3 exemplare) şi respectiv Q. petraea ssp. polycarpa (2 exemplare) (fig. 4). Mai mult, prezenţa exemplarelor de gorun de Dalmaţia şi a celor de gorun transilvănean, însumând 50% din genofondul local al gorunilor,
trebuie privită tot prin specificul ecologic al staţiunii, în
care climatul specific de silvostepă externă a fost favora-

Figura 5. Distribuţia arborilor de stejar pufos şi stejar italian pe unităţi
intraspecifice
Q. pubescens

Q. virgiliana

Exemplarele ambigue, considerate astfel deoarece
după descriptorii morfologici ai frunzelor nu a fost
posibilă încadrarea lor la speciile sensu stricto, reprezintă circa 9% din totalul de 300 arbori inventariaţi.
Coabitarea interspecifică şi suprapunerea fenofazelor
antezei la speciile componente (Chesnoiu et al. 2009)
au permis emiterea ipotezei originii prezumtiv hibridogene a acestora, probabil din hibridări introgresive. În
această accepţiune, retroîncrucişările ar fi putut duce
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la reeditarea caracterelor unei specii. Pe baza acestui
raţionament s-a trecut la analiza morfologică a acestor exemplare, pentru a vedea cu care dintre specii se
aseamănă, continuând apoi la încadrarea lor inclusiv pe
infrataxoni (fig. 6), desprinzându-se următoarele concluzii mai importante:
»» toate aceste exemplare prezintă caractere mai apropiate de stejarul brumăriu;
»» circa 82% sunt exemplare mai apropiate de var. atrichoclados, diferenţa fiind reprezentată de cele asemănătoare cu var. virescens;
»» faţă de raportul de 45:1 între varietățile atrichoclados și virescens la specia sensu stricto de stejar brumăriu, la exemplarele cu caractere ambigue se ajunge
la un raport de 10 ori mai mic. În consecinţă, aceste
exemplare ambigue ar indica o participare mai mare
la posibila hibridare a speciei cu frecvență mai mică
în biocenoza locală (stejarul pedunculat). Acest fenomen de asimetrie de hibridare prin participarea mai
intensă a speciei aflată la limita arealului său a fost
relevat şi prin studii de genetică moleculară (Crăciunesc 2013).

plare ar putea fi rezultatul hibridării, în condițiile în
care rezultatele anterioare (Chesnoiu et al. 2009) au
confirmat posibilitatea suprapunerii fenofazelor antezei la speciile de cvercinee din compoziţia fitocenozei
Fundeanu.
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Abstract

Intraspecific taxonomic structure in a mixed oak stand from Eastern Romania, at contact with external forest steppe
The research aim was to assess intraspecific taxonomic structure in a mixed oak stand situated at contact with
external forest steppe. Following the evaluation of leaf morphological descriptors, our results revealed the
presence of seven out of the nine taxa present in Romania and the existence of individuals with ambiguous
characters, which could not be classified in one of the species sensu stricto, which may be considered, at least
in part, of hybrid origin. Grayish oak is the most common species in the studied community (74%). Two intraspecific forms f. typica subf. obtusiloba (40% of all specimens of species), and f. maxima subf. simplex (32%) are
the most abundant. Common oak (12.7%) showed individuals belonging to 7 intraspecific taxonomic units characteristic for this species, most trees within it (82%) being associated var. glabra, with an almost equal distribution between forms heterophylla, multilobata, acutifolia and vulgaris. The extreme site conditions, typical for
the contact zone to forest steppe, are reflected by the massive presence of three xerophilous species (grayish,
downy and Italian oak), within community their share being about 86%, but also by the existence of infra-taxa
adapted to drought (Q. robur var. puberula, Q. petraea ssp. dalechampii and ssp. polycarpa alongside ambiguous
specimens showing characters closer to grayish oak).
Keywords: oak, complex of species, leaf morphology, intraspecific taxa

51

Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Ion I. Florescu, Emil Toader, 2015: Silvicultură Ediția a II-a revizuită si adăugită, Vasile Goldiș University Press, 343 pagini, 93
figuri și 40 tabele

Profesorul universitar dr. ing. Ion I. Florescu,
membru titular al Academiei de Științe Agricole
și Silvice împreună cu profesorul universitar dr.
ing. Emil Toader de la Facultatea de Științe ale
Naturii, Inginerie și Informatică a Universității
Vasile Goldiș din Arad au elaborat cu pasiune și
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profesionalism un excepțional curs de Silvicultură, completat și adăugit cu ultimele noutăți privind legile și procesele care acționează în pădure, modul de gospodărire durabilă sau conservarea resurselor forestiere și căile de reabilitare
structurală și funcțională a ecosistemelor forestiere expuse degradării atât din cauza factorului
antropic cât și sub acțiunea schimbărilor climatice.
Sub tehnoredacția profesorului dr. ing. Emil Toader cartea este deosebit de atrăgătoare ca formă, cu scheme relevante și tabele cu mare valoare informativă, care împreună cu conținutul
cărții de înalt nivel științific îi conferă acesteia
un caracter enciclopedic.
Astfel, studenții, masteranzii și doctoranzii silvicultori dar și specialiștii preocupați de probemele din ce în ce mai dificile ale silviculturii vor găsi
în această carte de referință, cele mai actuale
concepte privind pădurea ca ecosistem, cei mai
importanți parametrii tehnici pentru aplicarea
unei silvotehnici științifice și un cadru riguros de
norme tehnice, strategii naționale și europene,
proceduri și îndrumări practice.
Valorificând cu înaltă competență tezaurul
lăsat de marii silvicultori ai neamului: prof. dr.
ing. Marin Drăcea sau prof. em. dr. doc. Emil
G. Negulescu autorii cărții au realizat un tratat

de silvicultură, adaptat la realitățile forestiere
românești și rațional integrat în științele silvice
internaționale.
Conștienți de importanța schimbărilor climatice,
autorii cărții preconizează noi cercetări privind
adaptarea silvotehnicii la atenuarea efectelor
negative, așa cum s-a semnalat și în articolele
din Revista de Silvicultură și Cinegetică:
• consolidarea rezistenței la doborâturi de
vânt și secete prin scheme mai rare de
impădurire și prin rărituri mai intense și
amestecul de specii
• fortificarea lizierelor pădurii prin garduri
vii și păduri etajate
• extinderea speciilor cu sistem radicelar
pivotant
Având în vedere că întreaga carte este axată pe
progresul silviculturii, începând de la întemeierea pădurii, îngrijirea culturilor și până la regime
și tratamente se propune premierea ei de Societatea Progresul Silvic și acordarea unor diplome
de onoare autorilor.
Acest tratat de silvicultură ocupă un loc primordial în galeria cărților științifice asigurând
o educație ecosistemică generațiilor actuale și
viitoare de silvicultori
Valentin Bolea
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Petre Bradosche, 2015: “Evoluția gestiunii
pădurii și învățământului superior forestier”, Editura AGIR București, 160 pagini, 40
figuri cu hărți scheme și grafice color (majoritatea) și 6 tabele

O carte originală și incitantă, scrisă de un inginer consultant liber profesionist, care în ultimii
70 de ani a parcurs toată filiera, de la simplu
proiectant până la director general și după
publicarea a cinci cărți interesante, continuă
să împărtășească silvicultorilor români din
excepționala sa experiență profesională și din
părerile personale privind silvicultura din România.
Cartea este rațional organizată pe trei părți. Partea I ”Pădurea, avangardă a omului pe pământ”
cuprinzând o serie de capitole extrem de educative privind: conviețuirea dificilă între om și
pădure, ecosistemul terestru cel mai amenințat
sau, repercursiunile schimbărilor climatice asupra pădurii, urmate de istoria pădurilor europene și românești și încheiat cu o critică severă dar
discutabilă privind lipsa unui inventar forestier
național și marginalizarea pădurilor României
în administrația de stat, în Academia de Științe

Recenzie
Agricole și Silvice și în Societatea Progresul Silvic. Partea II ”Evoluția conceptului de gestiune a
pădurii” relatează trecerea de la funcțiile pădurii
la serviciile pădurii (suport, de aprovizionare, de
regularizare, culturale și sociale), precizează că
amenajamentul forestier este operația cea mai
importantă de gestiune a pădurii si consideră,
în mod discutabil, că ”în România, conceptul de
amenajarea pădurii este neschimbat de peste
60 de ani, când a fost tipizat sub forma unor
instrucțiuni rigide care elimină posibilitatea
analizei concrete a fiecărui arboret” și că ”modelul de amenajament adoptat de numeroasele birouri private este complet nesatisfăcător pentru
a gestiona proprietățile forestiere particulare”.
De asemenea se apreciază că: ”în gestionarea
pădurilor Fondului Bisericesc a reprezentat un
exemplu unic de punere în valoare, transformând în trei decenii un fond forestier inaccesibil într-o gospodărie intensivă și rentabilă, cu
păduri cultivate și amenajate, dotate cu tehnica cea mai avansată”. ”Din păcate, experiența
acumulată de administrația Fondului Bisericesc
n-a folosit silviculturii românești nici mai târziu;
administrația forestieră de stat dintre cele două
războaie a rămas nesatisfăcătoare, după care a
fost înlocuită prin economia dezastruoasă a dictaturii comuniste”.
În lipsa informațiilor, autorul cărții afirmă la
capitoul 14 că nu este mulțumit de activitatea
Societății Progresul Silvic și a Asociației Proprietarilor de Păduri, deși în Revista Pădurilor și
mai ales în Revista de Silvicultură și Cinegetică
susținută financiar de Societatea Progresul Silvic s-au publicat numeroase articole, apeluri,
scrisori deschise sau propuneri legislative privind problemele pădurii românești de interes
național.
De asemenea, autorul cărții critică în capitolul
15 lipsa unui Inventar Forestier Național, considerat documentul cel mai general de gestiune
a pădurilor unei țări, neaflând că un asemenea
inventar a fost obiectul unei îndelungi cercetări
iar rezultatele ei au fost prezentate și dezbătute
in decembrie 2015 în Aula Universității Brașov.

Partea a III-a "Învățământul, cercetarea și profesiunea de inginer silvic în România”. Ea este scrisă
fără consultarea ”Monografiei Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere 1948-2008” și
cuprinde informații prețioase privind misiunea
inginerului silvic, modernizarea învățământului
forestier în Europa, istoricul învățământului
superior forestier românesc dar și clasamentul
necorespunzător al universităților din România:
• numai Universitatea Politehnică din
București a urcat în 2011 în topul primelor
600 din lume;
• Universitatea Transilvania e situată pe locul 20, iar Universitatea Ștefan cel Mare pe
locul 41 din 49 institute inventariate de Ad.
Astra în România;
• Universitatea din Brașov este considerată
de categoria a II-a (de educație și cercetare) iar Universitatea din Suceava de categoria a III-a (de educație).
Deși în Revista de Silvicultură și Cinegetică s-au publicat numeroase articole privind
învățământul silvic superior (2/1996, 5/1997,
6/1997, 9-10/1999, 13-14/2001, 15-16/2001,
29/2011), cercetarea silvică (1/1996, 5/1997,
9-10/1999, 13-14/2001, 17-18/2003, 24/2008,
25/2009), și profesionalismul inginerilor de la
ocoalele silvice (5/1997, 8/1998, 9-10/1999,1112/2000,19-20/2004, 21/2005, 23/2007,
24/2008, 26/2010, 27/2010, 28/2011, 29/2011),
considerăm că pentru restabilirea adevărului
privind profesionalismul inginerilor silivici din
România se fac necesare nu numai sugestiile
domnului inginer Petre Bradosche ci și o campanie mai convingătoare și mai susținută de
informare asupra rezultatelor din producție,
cercetare și învățământul silvic superior din România, campanie pe care Revista de Silvicultură
și Cinegetică o găzduiește în continuare în paginile sale.
Cu toate observațiile critice discutabile pe care le
conține cartea este utilă și o recomandăm tuturor inginerilor silvici, indiferent de locul muncii.
Valentin Bolea
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Păduri urbane

RĂȘINOASELE DIN PARCUL TITULESCU BRAȘOV
VALENTIN BOLEA, COSTEL MANTALE

1. Introducere

”Brașovul a fost, mai este (încă) și va trebui să rămână
și pentru posteritate – capitala turismului montan și a
sporturilor de iarnă din țara noastră” (Marcu & Marcu
2010). Turismul montan, ca și cel cultural-istoric, din
frumosul oraș Brașov, care se luptă pentru titlul de Capitala Culturală a Europei, începe în Parcul Titulescu.
În centrul parcului, cei mai mici copii găsesc nenumărate modalități de a se juca în mediul aromat al
rășinoaselor, pe aleile romantice cu magnolii înflorite
se plimbă tinerii îndrăgostiți, grupuri de studenți analizează pe viu speciile ce se studiază la dendrologie, în
fața exemplarelor excepționale de Liriodendron tulipifera,
cu flori incredibile de lalea, se fotografiază tinerii aflați
încă sub emoțiile ceremoniilor oficiale de căsătorie, iar
la umbra mestecenilor pensionarii dispută cu pasiune
jocuri de șah, înconjurați de spectatori.
Turiștii din alte orașe românești ori din străinătate,
care găsesc în apropiere cele mai luxoase hoteluri și restaurante, care vizitează muzeele și monumentele istorice și admiră arborii excepționali ai Brașovului: Ginko
biloba, platanul care îmbrățișează cerul etc., nu vor pierde prilejul să intre și în Parcul Central Titulescu, care îi
va fermeca prin aleile largi, drepte sau sinuoase, mărginite de vegetație, straturi cu flori trasate geometric,
vegetație lemnoasă grupată liber, amestec bogat de specii rășinoase și foioase, culori diferite de frunze și flori.

2. Particularități climatice

»» Regim termic mai moderat și un potențial caloric
bioactiv caracteristic altitudinilor colinare 17,7 °C la
altitudini de 600 m. În 35 ani, temperatura aerului
nu a coborât niciodata sub – 26,3°C, iar în perioada
1912-2001 nu a coborât niciodată sub – 29,6°C. În
nopțile senine și calme, mai ales în perioada rece a
anului (septembrie-aprilie), procesul de răcire din
șesul depresionar al Bârsei și cețurile radiative se extind pe fundul văilor și în Parcul Titulescu sub forma unei pelicule subțiri de aer rece, în care gazele de
eșapament și produsele de ardere ale sistemului casnic de încălzire îngroașă stratul de ceață joasă, înecăcios pentru oameni și toxic pentru vegetația din parc.
»» Pluviozitate sporită (800 mm) ca urmare a extinderii
ariei de cuprindere a formațiilor noroase montane cu
un potențial pluvial însemnat și asupra acestor teritorii de la poale de munte. Aceste influențe orografice
au fost denumite ”efect de tip golf”.
»» Regim eolian de tip ”adăpostit” ferit de vânturile
puternice și cu o frecvență însemnată a brizelor de
relief, cunoscute prin efectele lor primenitoare, binefăcătoare.
În cadrul acestui sector topoclimatic, Parcul Titulescu
are un microclimat de spațiu verde, influențat de procesele poluante de-a lungul arterelor de circulație riverane: Nicolae Iorga, Eroilor, Lungă și drumul dinspre
Primărie.

Brașovul se situează în districtul Carpaților de Curbură,
în zona climatică temperată, provincia climatului continental, la tranziția dintre climatul vest-european subatlantic și cel excesiv continental din est. Acest climat
este influențat atât de advecțiile maselor de aer rece polar, cât și de cele de aer cald mediteranean.
Având în vedere impactul condițiilor fizico-geografice
neomogene, asupra factorilor climatogeni – radiația soFig. 1. Parcul Titulescu
lară și circulația atmosferică, profesorul Marin Marcu
diferențiază trei sectoare topoclimatice.
3. Rășinoase indigene
În baza datelor climatice din Stația Brașov – oraș situat
la 609 m altitudine, sectorul topoclimatic piemontan și 3.1 Taxus baccata L.
de vale intramontană, în care este situat Parcul Titules- Un relict terțiar european, ocrotit ca monument al naturii, pentru a nu dispărea prin exploatarea neglijentă
cu, se caracterizează astfel:
a pădurilor.
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Manifestând o mare capacitate de lăstărire și modelându-se ușor prin tundere, a fost folosit în aliniamente și
mai ales garduri vii, pe latura Parcului dinspre strada
Nicolae Iorga. În lipsa unor tăieri consecvente de formare a coroanei, dar și ca urmare a înghețurilor târzii
sau a secetei, tisa a luat tot felul de forme, cu tulpini
culcate, cu ramuri ascendente și individualizându-se a
luat coroane ovoidal conice și mai ales globuloase, cu
ramuri vii până aproape de sol, cu numeroși lăstari
de trunchi sau de ramuri. Aceste exemplare cu tulpini
strâmbe, întortocheate, canelate cu ritidom de la vârste
mici, cenușiu-roșcat, exfoliabil în plăci, coroane bogate
întunecate sunt destul de interesante dar discutabile și
constituie specificul Parcului Titulescu.
Având satisfăcute cerințele privind stațiunile adăpostite, cu umiditate atmosferică ridicată și adaptându-se la
antrisoluri, rezultate din mișcări de pământ, tisa realizează diametre de 16-38 cm și înălțimi de 8-15 m și
numeroși lăstari cu diametre de 3-15 cm. În funcție de
numărul de lăstari (1-15) raza coroanelor ajunge la 6 m.
Starea de vegetație este bună, dar 24% din exemplare au
lujeri uscați în procent de 3-35%; 16% au transparența
coroanei de 10-40%, 1% au vârfurile uscate pe 5%; 10%
au acele uscate pe 5%-20%; 4,1% au ramuri uscate pe
5-20%. Aceste simptome se corelează cu rezultatele analizelor foliare, care indică: carențe de fosfor (1098 ppm)
și potasiu (4870 ppm) și excese de natriu (339 ppm) și
calciu (22360 ppm) (Bolea & Chira 2005) punând sub
semnul întrebării atingerea longevității potențiale de
1500 ani.

Nr.
crt.
85
86
87

190
191
192
194
195
198
199
200
201
202
218
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
253
254
309
313
337
338
339
340
342
572
583
590
600
601
603
622

Fig. 2. Taxus baccata

623
637
638
640

Tab.1. Tisa – date biometrice și fitosanitare (24.10.2005)

641

Nr.
crt.
15
16
17
40
41
44

D
(cm)
25,8

46
47
48

27,1
7,0
9,6

16,9
19,1
16,9

H
(m)
5,5
1,8
4,0
3,0
5,5
7,5
0,8
3,5
4,5
1,8

Rcor
(m)
3,5

4,0
4,0
3,2
3
2,5
3,2
1,5

Stare fitosanitară

642

Lu
Târâtor

656
657
652
655
657
658
719
720

+3l

721

D
(cm)
22,3
26,1
21,0
14,0
9,6
14,7
11,2
9,2
13,7
8,0
15,9
15,9
11,5
23,5
26,8
6,7
13,06
9,6
17,2
7,3
13,1
10,0
6,7
9,2
9,6
11,2
7,6
6,1
8,6
7,3
6,7
3,2
36,9
18,2
13,4
11,5
9,5
15,6
25,5
15,9
16,9
15,3
20,7
18,8
15,3
11,2
5,4
15,3
8,9
10,8
11,5
8,6
10,2
21,7
7,0
10,2
9,2
8,9
24,2
7,0
16,9
10,8
23,0
20,7
36,6

H
(m)
6,5
6,0
4,5
4,5
4,5
2,5
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5
5
5
5
5
2,5
2,5
1,5
2,5
2,0
2,0
2,0
1,5-4
3,5
4,4
3,0
4,0
4,0
3,0
5,0
5,0
3,5
2,5
5,0
5,0
2,2
2,0
5,0
2,5
2,5
2,5
3,5
2,0
5,5
3,0
2,0
4,5
3,5
6,5
3,0
3,5
4,5

Rcor
(m)
2,3
3,0

2,1
3,6
3,4
4,2
4,3
4,5
5,1
4,8
4,1
3,8
3,2
5,1
3,4
4,9
4,2

r, Pb, T20%
r, Lu30%, T30%
Ru10%,Lu20%
Au5%,Ru20%, T30%, Pb
T40%, Pb
Lu35%, T40%
3l, Ru20%, <ex.tisă

8,0

5,0

2 l., +um Pam

4

5,4

4l, tr

Stare fitosanitară
2l, vu5%, Lu

3l
4l, vAc
3,3

3l, Lu5%

4,3

2 lăstari

5,4
5,4
0,8

5 lăstari

3,6
3,6

3,6
3,6

5 lăstari

3,1
1,7
1,8
0,5
0,5
1,4
5,7
2,7
4,5

2lăstari
5 lăstari sănătoşi
+5r, Lu5%, Ag30%
b1,1; Lb, T10%, Lu5%
4l

6,0
4,4
5,6
5,6
4,9
3,0
2,3
3,9

<Me, Lu10%, T20%
3r, Lu5%
S
5R, Lu20%, T20%, <Pistr

1,4

Lu3%

<Me, Lu10%
2l

<Mă, T20%

Lu10%,<Pa
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Nr.
crt.

D
H
Rcor
Stare fitosanitară
(cm)
(m)
(m)
3,514,06,4
5l
722
16,9
7,9
723
23,8
6,5
5,7
1r
724
21,3
5,5
4,0
+lc, +Hh, <Mă, Lu20%
727
40,1
7,0
4,1
T30%, Lu20%
21,0
5,5
731
4,5
2 l(+r), Lu20%, T40%, Au10%
18,5
5,0
6,0
17,5
3 l, Lu20%,
4,5
3,9
732
9,9
T40%, Drept
3,2
2,0
745
21,7
5,5
3,4
T20%, Lu20%, +10R
646
31,9
4,0
4,6
+16 l(10-20 cm Ø)
19,1
5
3 l, Lu5%
752
35,0
6
5,5
Fu10%
18,1
5
5,5
19,4
4,2
2t, T20%, Au10%,Lu10%
753
18,8
5,0
778
10,2
2,0
3,9
Au30%,T30%, Ru20%, <Mă
10.8
3,0
779
2,8
2l
10,5
3,0
780
16,2
3,0
5,0
6 t.ram., Lu15%, Au15%, T20%
781
11,8
3,5
3,0
782
16,9
4,0
5,0
Lu10%, Au5%, T10%
38,2
7,0
T20%, Au5%, Turtit
793
16,9
4,0
6,5
Aplecat, Lu 5%, Au5%, Turtit
803
12,4
4
1,8
Sub păr, +Hh, T10%, Lu10%
811
15,9
3
2,4
3 ex, 15%Lu, dr, Au
10,82,0831
4,7
3 l, Au5%, Lu20%, T20%
17,8
3,5
D: diametru, H: înălțime, Rcor.m: raza coroanei; A: ace; F: frunze; L(a/l):
lujeri (anuali/lacomi); l: lăstari (c: la colet, b: la bază); cor: coroană
(r-rară); t: trunchi, tl: tulpină (r: ramificată, e2,5: elagată pe 2,45m); tf:
tufă; Ht: înălțime trunchi; R: ramuri; v: vârf; sz: solzi; u: uscat; c: căzut;
rp: rupt; tă: tăiat; T: transparenţă; col: colorare; g: îngălbenite; rș:
înroșite; v: verde; ex.: exemplar; Hh: Hedera helix; Pa(c):paltin de câmp;
Ar: arţar; Me: mesteacăn; Fa: fag; Moa: molid argintiu; Pi(n): pin(negru);
Pistr: Pinus strobus Mă: măr; Ø: diametru; dr: lângă drum; +um: parţial
umbrit; (c)dom: ex. (co-)dominat; <: sub; column: columnare; Pb: poluare cu plumb; S: sănătos; b1,1: bifurcat la 1,1 m H; Lbază; : înclinat;
st: strâmb/sinuos; c: curbat; p: putregai; rn(î): rană(închisă); cc: cancer;
ciot: cu cioturi (m-mic, M-mare, sc-cu scurgeri); can: canelură; gel: gelivură; AF: exemplar cu Analize foliare; Sv: Sacchiphantes viridis;

3.2 Pinus nigra Arn. ssp. nigra var. nigra

Pinul negru apare în Parcul Titulescu ca un element de
stabilitate, cu tulpina dreaptă, bine conformată, cu ritidom solzos, cenușiu-negricios și cu o coroană relativ
largă.

Tab.2. Pin negru – date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
37
38
186
187
291
292
293
294
331
334
665
783
794

D
cm
25,2
21,3
33,8
34,4
28,7
36,6
35,0
24,5
32,8
26,4
29,9
44,6

H
m
12,5
12,5
15,0
14,0

3,5
3,5
16,0
2,0

Rcor
m
2,0
2,1
4,0
4,3
5,5
5,5
6,4
3,2
3,3
4,4
4,7
6,0
2,7

Stare fitosanitară
Tel2,5,Ru6m
Hh3;Ht3,T10%
Hh2,5;Ht3;S
Ht 3, cdom
Hh4,Ht4,S,dom
Ht2,5;Hh3,S,
Ht2, , Hh3
Ht2,S,Au20%, T25%
Ht3,5,S,Hh1,5, T25%,Rub
S,c,T15%,Au
Ht2,3; b, e, Au35%,T30%
p; Ru30%; Au20%, T25%

Cele 13 exemplare din parc au diametre de 21 până la 45
cm, înălțimi de 12-16 m și raze ale coroanelor de 2-6,4
m. Trunchiul este elagat pe 2-4 m înălțime și acoperit
de Hedera helix pe 1,5-4,0 m înălțime.
Starea de vegetație este mai bună decât la pinul silvestru, având o transparență de 10-25% din coroană la
un număr de 40% din exemplare. Analizele foliare arată că una din cauzele acestei stări necorespunzătoare a
vegetației este carența în mangan: 11,5 ppm.

3.3 Pinus sylvestris L.

Pinul silvestru înviorează peisajul prin tulpinile sale
roșii-cărămizii și coroana luminoasă. Cele 7 exemplare
au diametre între 30 și 40 cm, înălțimi între 11 și 15,5
m și raze ale coroanelor între 4 și 6,4 m. În parc s-a întâlnit și un exemplar de 0,8 m înălţime, provenit probabil din regenerare naturală.
Tab.3. Pin silvestru – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
185
230

D
cm
33,1
44,3

H
m
15,5
15,5

R cor
m
4,6
6,0

616

33,1

13

5,1

617
618
662
804

29,6
30,5
38,2
42,7

11
12
14
15

6,3
6,4
4,3
4

Stare fitosanitară
Hh1,8;Ht2,2,T40%,Ru
Ht2,5, T30%, rnî
dom, st, Ht3,5, Hh2,
T40%,Ag30%,Ac20%
Ht2, dom, st
Ht3, st
Ht8,e,ciotm,st,S,T30%
Hh8

Această specie autohtonă din România este una dintre cele mai răspândite pe glob și are o largă amplitudine ecologică. Tulpinile sale înclinate ori strâmbe, în
proporție de 40%, indiferent că este dominat ori dominant, arată un pronunțat temperament de lumină. De
asemenea prezența plantei cățărătoare Hedera helix pe
1,8-8,0 m înălţime a tulpinii indică o coroană rară, ospitalieră.
Peste 50% din exemplare au însă ace căzute (20%) sau
îngălbenite (30%) și prezintă o transparență a coroanei
de 30-40%, care indică efectele negative ale poluării,
concretizată prin excesul în ace a cuprului 10 ppm și
magneziului 2253 ppm.
Fig. 3. Pinus nigra ssp. nigra
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Fig. 4. Pinus sylvestris

Fig. 6. Puieţi de Picea abies

3.4 Picea abies (L.) H.Karst.

Situat la limita sa altitudinală inferioară molidul are o
vigoare bună de creștere, realizând 37-41 cm diametru
și 19,5 m înălțime, mai mare ca rășinoasele exotice, dar
coroanele sale cu o rază de 3,5-5,4 m au o transparență
de 50-40% și un procent ridicat de lujeri uscați. Pe lujerii unui exemplar de molid apar gale ale insectei Sacchiphantes viridis. Molizii sunt afectați de poluare:
»» puternică cu clor: 1510 ppm; natriu: 419 ppm, calciu:
11150 ppm;
»» medie cu fluor: 9 ppm, plumb: 5,5 ppm, cupru: 13
ppm, magneziu: 1337 ppm și azot: 16300 ppm;
»» scăzută cu sulf: 746 ppm, zinc: 18 ppm și fier: 296
ppm.
Condițiile de vegetație nefavorabile pentru molid sunt
indicate și de raportul N/S de 22 și carența de mangan:
16 ppm provocată și de excesul de natriu.
De remarcat că în Parcul N. Titulescu se găsesc și câteva
exemplare de molizi mai tineri și mai sănătoși, cu diametre de 15-22 cm și înălțimi de 15,5 m având coroane
largi, cu raze de 6,6 m.

Tab.4. Molid – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
103
104
105
112
116

D
cm
18,5
15,6
21,7
41,1
37,3

H
m
15,5
15,5
15,5
19,5
19,5

R cor.
m
6,6
6,6
6,6
5,4
3,5
0,7-1

Starea fitosanitară

AF, T40%, Sv, 1Lu
Ht4,5m,Ccî,u35%,T50%
7ex., 1vu50%

3.5 Juniperus sabina L.

Brădișorul formează câteva tufe foarte ornamentale, cu
ramurile târâtoare la început, apoi cu vârful ascendent
atingând 1,5-1,7 m lungime.
El are o stare de vegetație bună, manifestând rezistența
la SO2 (2066 ppm), cupru (14 ppm) și tolerând bine
carența de mangan: 15 ppm (Bolea & Chira 2005).

Fig. 7. Juniperus sabina (în prim plan), Chamaecyparis lawsoniana și
Thuja plicata (în planul 2)
Tab.5. Brădișor – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.

Fig. 5. Picea abies în planul 2 și Juniperus sabina în prim plan

De asemenea, au fost văzuți 7 puieți de 0,7-1 m înălțime,
din care doi cu vârful și 50% din coroană uscate.

D
cm
0,6
0,6
0,6

H
m
1,5
1,5
1,7

Rcor
m
2,5

Stare fitosanitară
2tf
2tf
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4. Rășinoase exotice
4.1 Piceea pungens Engelm. var. glauca Reg.

Ornamental prin coroanele argintii, molidul înțepător
este cel mai răspândit, în parcul N. Titulescu, dintre
rășinoasele exotice:
»» 14 exemplare cu 31-54 cm diametre 15-17 m înălțime,
2,5-5 m raza coroanei, o transparența de 30% a coroanei, cu 3%-10 % ace căzute, 5-20% lujeri uscați, cu
cioturi de 1-5 cm, pe trunchi cu cancere gâlmoase, cu
rădăcini la suprafață, iar unele cu Hedera helix până
la 3,5 m înălțime.
»» 15 exemplare cu 6-26 cm diametru, 4-10 m înălțime
și 1,3-2,5 m raza coroanei;
»» 18 exemplare de 0,8-1,2 m înălțime.
Din prima categorie trei exemplare, situate în apropierea statuii Titulescu și un exemplar pe latura parcului
dinspre strada 14 noiembrie aparțin varietății columnaris Schelle.

Nr.
crt.
269
597
608
632
633
634
635

D
cm
32,2
53,5
53,2
54,4
30,6
33,1
12,1
16,2

H
m
15,0
15,0
17,0
16,0
15,0
16,0

Rcor
m
2,2
3,9
5,0
2,5
3,6
3,4
0,9
2,5

810
812
813

38,2
10,8
23,3

15,0
4,0
6,0

2,5
1,3
2,0

814

18,2

5,0

1,5

825

8,9

5,0

1,3

675

42,0

15,0

3,7

676

41,7

15,0

3,9

677

33,4

15,0

3,8

744

20,1

7,0

1,4

786
787
788

41,1
26,1
22,0

15,0
10,0
9,0

2,5
2,4
1,9

Stare fitosanitară
S; Ht2,2; Hh3
Ht2,2; S, T30%
Ht2,5, T20%, Lu5%
tS,Ht2,2;T20%,Lu10%
tS
tS; Ht1,8
tS; Ht2,2
5ex.,Ht1;T20%
tS,Ht2,5;T5%,Lu10%
Ht1,4;T20%,Arș5%,ciotM
Ht2;T30%;Ru30%;Au10%
Ht1,8;tst;T20%;Ru20%;
Au5%
<Thuja;Ac
Ht2;ciotm;can2;T15%;
Lu10%
Ht1,6;ciotm,Lu10%,
T15%
Ht2,5;cc+R,ciotm,Ac15%,Rc15%
;T15%
Ht3,5;t2;ciotp,Hh1,tcan,
Lu30%,Ru10%,T30%
Ht2,5;Hh1,5m;ciotM
Ht2;ciotm,Hh3,5
Ht1;ciotM

Molidul argintiu dă culoare și farmec parcului, este xerofil, rezistent la gaze și la fum, dar este debilitat din
cauza:
»» carenței de mangan (9 ppm), potasiu (2523 ppm), fosfor (1162 ppm), azot (11400 ppm) și magneziu (742
ppm);
»» excesului de natriu (216 ppm), cupru (11 ppm), și calciu (10050 ppm), după Bolea & Chira (2005).
Fig. 8. Picea pungens

De remarcat la exemplarele în vârstă o diminuare a
colorației argintii și apariția unor ramuri uscate care
prin cădere cauzează găuri inestetice în coroană. De
asemenea în grupurile prea dese unele exemplare rămân în urma cu creșterea, au tulpinile strâmbe și o
colorație mai slabă. În consecință, este necesară înlocuirea exemplarelor mai în vârstă și plantarea în grupe
mai rare în care fiecare exemplar să fie bine luminat.
Deşi parcul este situat în imediata apropiere a Primăriei
Brașov, numeroase exemplare de molid argintiu au vârfurile tăiate pentru pomi de Crăciun.
În locul vârfului tăiat apar mai multe vârfuri dar impresia rămâne penibilă sub aspectul civilizației.
Tab.6. Molid înțepător – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
113
114
115
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D
cm
6,4
6,7
9,6
14,3

H
m
0,8-1,2
2,0
4,0
4,0
4,0

Rcor
m
1,1
1,4
1,1

Stare fitosanitară
12 ex.
plagiotrop

vrp

Fig. 9. Picea pungens var. columnaris

4.2 Thuja plicata Donn ex D.Don

Ca și pe coasta Oceanului Pacific din America de Nord,
de unde provine, tuia gigantică formează în Parcul Titulescu amestecuri frumoase cu Chamaecyparis lawso-
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niana, Juniperus virginiana și Thuja occidentalis, pe care
uneori le întrece dar nu le stânjenește niciodată datorită
vârfului său îngust și ascuțit. Este un arbore ornamental apreciat pentru stratul extrem de dens a sistemului
radicelar, trasant și superficial cu numeroase rădăcini
fine ale tuiei gigantice nu afectează relația ei cu speciile
arborescente, ținând la distanță numai speciile ierboase (Durand 1989). Thuja plicata este apreciată și pentru
portul său frumos și conic, cu o bază lățită, puternică
datorită capacității sale de a marcota prin ramurile ei
inferioare.

Nr.
crt.
621
652
645
660
729
50
72
73
74
75
76
77
78
89
216
275
277
290
729
754
816
726
827
828

D
cm
6,7
18,5
19,1
10,8
25,8
24,8
14,0
15,3
13,1
15,0
12,7
13,1
7,6
8,3
19,8
17,2
20,7
32,2
32,8
45,5

H
cm
6,0
7,0
9,0
8,0
12,0
11,5
7,5
10,0
8,5
9,5
7,5
8,0
6,0
6,0
9,0
7,0
10,0
15,0
16,0
17,0

Rcor
m
1,3
2,3

Stare fitosanitară

1,2

Ht1,5; ciotm; T45%; Lu30%

2,8
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
2,1
2,0
2,0
2,8
3,3

Ht2;S,Ll,ciotm,T30%,Lu30%
Ht0,5; b1,5; rnM
Lu30%
Ht1,5; Lu20%
l
l
Lu15%
Lu15%
Luc40%, T40%

21,0
12,7
8,0
22,6
19,4
15,6
26,4

10,0
8,5
5,0
11,0
9,0
10,0
13

3,3

bc;ciot+p;t;T30%;Fu30%;Lu10%

2,5
2,0

cloroză apicală
Lu35%;Fu40%;T20%

2,4

b

2,6

Lu30%;T25%

2,0
3,8
2,6

Lu20%
Ht2; S

coru50%;Lu;<Fa
t<Thuja;Ht1,8;Hh3
Hh2;b0,4;ciotM;
codom cu Magnolia
Ht1,5;can;S
Ht2,5;b;can;T30%;Lu25%
b+p;T50%;Lu30%;Fu20%

4.3 Thuja occidentalis L.

Tuia obișnuită este reprezentată prin trei exemplare
Fig. 10. Thuja plicata
splendide din varietatea fastigiata Jaeger având 29-43
În tinerețe, tuia gigantică este sensibilă la ger și arșiță cm diametru de bază, 11,5-12 m înălțimea coroanei și
(face gelivuri de 0,5-1,3 m lungime), își pierde vârful și 20-30% transparența coroanei. Unul dintre ele are un
se bifurcă (15%) sau face trifurcări (3%). La unele exem- trunchi bifurcat, elagat pe 1 m înălțime și este evident
plare bifurcate, prin presiunea zăpezii apar crăpături incomodat de un pin care l-a întrecut în înălțime.
cu putregai și transparența coroanei scade la 50%. Deși
are o creștere înceată în tinerețe, tuia gigantică nu este
eliminată din amestecuri, dar face trunchiuri aplecate,
înclinate și rezistă la umbrirea parțială a mesteacănului, fagului, magnoliei ori a altor specii de tuie.
Fiind o specie exigentă față de umiditatea din sol și atmosferă, tuia gigantică din Parcul Titulescu a fost vătămată și de secete, prezentând lujeri uscați în procent de
50% (3%), 40% (6%), 35% (3%), 30% (15%), 25% (3%),
20% (6%), 15% (12%), 10% (9%). Brunificarea ramurilor
este cauzată și de mai multe specii de ciuperci microscopice, care cauzează alterarea frunzișului la această
specie (Durand 1989).
Tab.7. Tuia gigantică – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
323
325
345
568
591
620

D
cm
22,3
17,5
41,1
9,5
12,7
15,6
15,6
38,9

H
cm
11,0
7,0
16,0
7,0
8,5
10,0
9,5
15,0

Rcor
m
1,8
1,8
3,6

Stare fitosanitară
Ht1; S
Lu20%, Ht1; S
vu,tcan,T50%,Arș50%,Ru40%
Lu10%

2,1
4,1

gelm,Frş30%,Lu10%<Me
Lu15%

Fig. 11. Thuja occidentalis (gard viu)

Celelalte exemplare au diametre de 5-32,5 cm, înălțimi
de 4-11,5 m și raze ale coroanei de 2,1-3,5 m. Unele suportă bine umbra laterală a unui molid argintiu, iarna
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o parte din frunzișul său se brunifică, iar secetele cauzează uscarea lujerilor și transparența coroanei ajunge
la 20-30%.
În parc se mai găsește un gard viu frumos de 19,5 m
lungime și 70 cm lățime, format din 25 de exemplare
de tuie, dar și garduri vii neconduse, cu 27 exemplare de 3 m înălțime sau cu 8 exemplare de 6-7 cm diametru având 15-10 % lujeri uscați. De asemenea, se
menționează 4 exemplare varietatea fastigiata cu 10%
lujeri uscați care vegetează slab într-un vas cu beton.

plare, au 32-41 cm diametru, 10-14 m înălțime, 2,4-5 m
raza coroanei și 2-3 m înălțimea elagată a trunchiului.
Deși are o rezistență relativ bună față de poluanți, aceste exemplare mai în vârstă au 2-70% lujeri uscați, 30%
ramuri uscate și o transparență a coroanei de până la
60%. Prezența unei gelivuri până la 6 m înălțime indică
de asemenea pretențiile sale față de un climat moderat.

Tab.8. Tuia – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
96
97
98
99
100
101
242

D
cm
32,2
32,5
2,9
312
42,7
27,7
9,2

H
cm
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
9,5
4,5

Rcor
m
1,7
1,7
2,3
2,3
1,2
1,4
0,8

Stare fitosanitară

243

4,1-9,2

8

1,3

279
289

6,7
12,0
5,7
7,3
21,0
18,5

4

2,2
1,9

Lu10%;vas_beton;
4tcolumn
4t; Lu5%;Hh
AF

3

1,2

8+17+10+25 ex = gard viu; Lu10%

2,5

2,5
2,0

Ht2,5; S
din gard viu

8-10

3,5

Lu30%;<Moa;T30%; Corr, fastigiata

12
7-8
12

2,1
2,1
1,8

b; Lu20%; T20%; <Pi
3ex; T20%
fastigata;Fu30%

7

1,5

10 ex. din gard viu

569
595
596
609
619
799
800
801

5,418,5
29,0
8,6-9,2
30,0
5,15,7

Lu20%
gard viu de T. occ.

Fig. 12. Chamaecyparis lawsoniana

4.4 Platycladius (Thuja) orientalis (L.)
Platycladius Franco

Arborele vieții, originar din China, este apreciată pentru portul său ornamental, cu ramuri dese ascendente, scoarță brun-roșcată, lujeri subțiri, turtiți, frunze
solzi, forme și conuri verzi-albăstrui-brumate, cu solzi
recurbați. Se comportă mulțumitor pe antrisoluri (crude, întoarse) și realizează 21-27 cm diametrul tulpinii,
9-10 m înălțime și 1,9-3,0 m raza coroanei. Zăpezile
abundente îi provoacă rupturi și bifurcări, iar gerurile
mari determină brunificarea şi uscarea parţială (1530%) a ramurilor. Deși rezistă relativ bine la fum și secetă, transparența coroanei ajunge la 40%.
Tab.9. Arborele vieții – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
215
295

D
cm
26,8
21,0

H
cm
10
9

Rcor
m
3,1
1,9

Tab.10. Chiparos – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
32
33
34

Stare fitosanitară
b1,2;Hh3;T40%;Lu30%
Lu15%; S

4.5 Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.

Provenit de pe coasta Oceanului Pacific, chiparosul de
California atrage atenția prin coronamentul său compact, conic și cu vârf nutant. Cele mai în vârstă 8 exem60

În sectorul topoclimatic piemontan, cu regim eolian de tip ”adăpostit” sustras vânturilor puternice și
cu o frecvență însemnată a brizelor de relief (Marcu
2004) cele 24 de exemplare de chiparos californian
mai tinere au realizat diametre de 6-28 cm diametru,
6-11,5 m înălțime și 1,2-3,0 m raza coroanei. Din cauza creșterilor mai mici în tinerețe, chiparosul de California a fost depășit de alte specii, rămânând sub
coroanele de Styphnolobium japonicum, Acer platanoides,
Pinus nigra sau Prunus pisardi. În aceste situații, o parte din chiparoși s-au bifurcat, au dat 6 lăstari, au fost
invadați de Hedera helix, s-au uscat vârfurile ori a crescut transparența coroanei.
În general, chiparosul de California vegetează bine, dovedind o bună rezistență la SO2 (1570 ppm), la Na (256
ppm), Cu (13 ppm) și excesul de Ca (17000 ppm) după
Bolea și Chira (2004).

35
92
93
203
204

D
cm
6,4
13,4
14,7
9,6
6,4
28,4
23,9
19,4
25,8
15,3
18,5
16,9

H
cm
7
7
8
6
6
9,5
11,5
11,5
9,5
7,5
11
10

Rcor
m
2
2
2
2
2
1,8
2,2
3
3
1,2
1,9
1,7

Stare fitosanitară
Hh, 3l
l
l
l; <Styphnolobium
l; <Styphnolobium

Ht2
bb; S
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Nr.
crt.
205
206
207
274
296
318
319
320
321
322
324
329
333
336

D
cm
24,8
35,4
36,9
16,6
33,4
16,3
16,6
11,5
12,7
13,7
8,0
40,5
13,4
17,4
18,2

H
cm
11
13
10,5
10
13
7
7

Rcor
m
2,5
4,8
4,4
2,7
5
2,1
1,7

594
604
613

36,0
40,5
38,5

9
9
6
14
6
7
8
2,2
13
14
13

1,8
2,1

614

32,8

20

3,1

3,7
1,5
1,7
2,1
2,3
2,4
2,9

Stare fitosanitară
Ht2
T30%; Ht3; S; vu
Ht2,5; S; T50%; vu
<P.pisardi;Ht2;rnM
vu;Ru30%;Lu40%
Ht2

rezultat din aplicarea greşită a sării la deszăpeziri şi al
poluării cu calciu rezultat din fabricarea varului. De
menţionat că excesul de calciu din sol şi aer a menţinut
echilibrul cu magneziul rezultat din poluare, dar a oprit
pătrunderea în arbore a manganului şi fierului.

Lu1%
T5%
S; Ht1,9
Ht1,9
candelabru;T60%;Ru30%;Lu70%
Ht2,5;<Pin;T40%;Lu1%
Ht2,5;S;T5%;<Pac;Lu5%
H2;îndoit;ciotmp;Hh1,5
-Mn (îngălbenire); T50%; Lu
Ht3; nodm; L5%; tS
nodm;Lu2%;T1%;Ht2
Ht2;Lu1%;tS
Ht2;gel0-6;ciotM; tcan; Lu10%;
T10%

4.6 Abies concolor (Gord.) Lindl. ex Hild.

Originar din America de Nord, statele Idaho până în
Mexic, din pădurile Munţilor Stâncoşi, cu altitudini de
1800-3200 m, bradul argintiu străluceşte cu coroana sa
argintie-albăstruie, scoarţa cenuşie-deschisă şi conurile sale roşii-purpurii şi brune. Prezenţa sa în cele două
puncte ale parcului: latura dinspre statuia lui Titulescu şi cea dinspre strada 15 Noiembrie, sunt indicate
de aromele emanate de scoarţa cu pungi de răşină, din
mugurii răşinoşi şi acele verzi albăstrui lungi de 4-6 cm,
îndoite spre faţa superioară a lujerilor, pectinate şi cu
miros aromatic de citrice.
Cele cinci exemplare din parc, fac parte din două generaţii:
»» Una tânără cu doi arbori de 19-23 cm diametru, cu
înălţimi de 9,5-10 m, raza coroanelor de 3,1 m şi înălţimea trunchiului de 3,0 m cu numeroase cioturi mici
parţial cicatrizate.
»» Una mai în vârstă cu trei arbori de 45-44 cm diametru, cu înălţimi până la 17 m, raza coroanelor de
3,4-4,6 m şi trunchiuri elagate până la 2,1-3,0 m şi cu
Hedera helix care urcă pe 1,3 – 2,5 m înălţime.
La aceşti din urmă arbori au apărut semnele de îmbătrânire prin uscarea a 5% din ace şi a 5-10% din ramuri
şi o transparenţă a coroanei de 20%.
În condiţiile Parcului Titulescu, cu artere de largă circulaţie pe toate cele 4 laturi ale sale şi cu o poluare scăzută cu: sulf (746 ppm), zinc (18) ppm, fier (296 ppm), o
poluare medie cu fluor (9 ppm), plumb (5,5 ppm), cupru
(13,5 ppm), magneziu (1337 ppm), azot (16300 ppm) şi
o poluare ridicată cu clor (1510 ppm), natriu (419 ppm)
şi calciu (11149 ppm) (Bolea şi Chira 2005), Abies concolor confirmă o suportanţă bună a prafului şi fumului
şi chiar a poluării cu oxizi ai azotului şi sulfului sau a
poluării cu fluor (Şofletea & Curtu 2007). De asemenea
a rezistat şi la nivelul ridicat al poluării cu clor şi natriu

Fig. 13. Abies concolor

În acest context, pentru îmbunătăţirea stării de vegetaţie a bradului argintiu din parcul Titulescu şi prelungirea vieţii până la limita longevităţii, se recomandă:
»» Renunţarea la sare în acţiunile de deszăpezire şi folosirea nisipului.
»» Neutralizarea poluanţilor prin fertilizări cu îngrăşăminte organice şi potasice.
»» Compensarea aprovizionării mai slabe cu fosfor
(1134 ppm) cu îngrăşăminte organice sau fosfatice.
»» Aplicarea în jurul arborilor a unui strat de 35 cm humus, pentru fixarea cuprului de unii complecşi organici (acizi, fenoli, etc.) şi a îngrăşămintelor cu mangan şi fier.

Fig. 14. Abies concolor

Rusticitatea acestei specii ornamentale – mai puţin pretenţioase faţă de sol decât alte specii de brad – care este
deosebit de frumoasă şi rezistentă la ger şi secetă ne dă
speranţe de menţinere şi în contextul schimbărilor climatice care se aşteaptă.
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Tab.11. Abies concolor – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
110
193
630
631
785
111

D
cm
19,1
44,9
55,1
23,3
51,0

H
cm
9,5
17
16
10
15
16

Rcor
m
3,1
3,4
4,6
3,1
4,2
4,1

Stare fitosanitară
Ht3; Hh1,3
Ht2,2;Hh2,5;Ru10%
Ht3; ciotm
Ht21;tS;T20%;Au5%;Ru5%
Ht3; Hh2

Tab.12. Pin neted – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
231
602
728
792

D
cm
40,1
58,9
15,3
12,7

H
cm
17,0
18
2,3
5

Rcor
m
4,8
5,1
1,9
2,9

Stare fitosanitară
Ht4; vu; Ru
Ht3; tS; ciotm; vu25%; Av; T30%
tS;T30%;Ag5%;Ac20%;Au20%
Ht2,2;ciotm;vtă5;T50%;Arș5%

4.7 Abies grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl.

Bradul uriaş, care în California atinge 100 m înălţime,
are un aspect ornamental plăcut, cu coroana sa piramidală, scoarţa cu pungi de răşină şi ace pectinate, care
prin zdrelire degajă un miros de citrice.
În parcul N. Titulescu are 39 cm diametru la înălţimea
pieptului, 16 m înălţimea tulpinii, cu trunchi elagat pe
3 m înălţime şi cu o coroană având 4 m rază.
Hedera helix se caţără pe primii 2 m ai tulpinii.
Starea de vegetaţie este bună, ceea ce arată că nu a fost
afectat de îngheţurile târzii, de deficitul de umiditate
din sol şi nici de poluare.

4.8 Pinus strobus L.

Pinul neted impresionează prin valoarea sa ornamentală deosebită: coroană piramidală cu ramuri flexibile,
scoarţă netedă, frunzişul fin, elegant, verde deschis-albăstrui, ace subţiri şi moi, de 10 cm lungime, stau câte
5 şi sunt reunite în mănunchiuri răsfirate la vârful lujerilor.

Fig. 16. Pinus strobus exemplar mai tânăr

Această specie valoroasă, care în America de Nord atinge 30-40 m înălţime, iar în Parcul Dendrologic „Zeno
Spârchez” din Baia Mare realizează la 53 ani înălţimea
de 30 m şi este creditat cu o amplitudine ecologică relativ mare şi cu o bună rezistenţă la ger şi îngheţuri târzii, nu dă rezultatele scontate la Braşov printre altele şi
din cauza: sulfului care depăşeşte pragul de toxicitate
(1859 ppm), natriului (519 ppm) şi cuprului (14,5 ppm)
şi mai ales din cauza carenţei de mangan: 9 ppm (Bolea
și Chira 2005).

4.9 Tsuga canadensis (L.) Carr.

Adusă din estul Americii de Nord, ţuga, cu rezistenţa
ei deosebită la umbrire, permite crearea unui parc cu
consistenţă ridicată. Acest lucru nu s-a dorit şi parcul
este mai mult un loc de joacă, cu prea multe peluze şi
flori şi mai puţini arbori, mai puţin aer curat, linişte sau
umbră.

Fig. 15. Pinus strobus

În parcul Titulescu vegetează:
»» două exemplare splendide: de 40-59 cm diametru la
1,3 m înălţime, 17-18 m înălţime şi 4,9-5,1 m rază
a coroanei, cu trunchiuri elagate pe 3-4 m înălţime,
vârfuri parţial sau total uscate şi o transparenţă de
30% a coroanelor;
»» două exemplare de 13-15 cm diametrul trunchiului,
2-5 m înălţime, 1,9-2,9 m raza coroanei, cu cioturi
necicatrizate pe trunchi, vârful tăiat la 5m şi o transparenţă a coroanei de 30-50%.
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Fig. 17. Tsuga canadensis (stânga)
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Din această specie au mai existat trei exemplare, cu
diametre de 18-27 cm, înălţimi de 5-7 m coroane latpiramidale, cu ramuri lungi, subţiri şi vârfuri curbate,
în partea superioară. Acele de un verde închis lucitoare
au lungimi descrescătoare, de la bază spre vârful lujerului iar pe faţa superioară a acestor lujeri stau culcate un
rând de ace cu stomatele în sus.
Trunchiurile sunt elagate pe 1,9-3,0 m înălţime, iar unul
din exemplare este noduros cu cioturi mici de 1-2 cm.
Deşi are o longevitate de 600 ani a apărut uscarea ramurilor: cel mai tânăr are o transparenţă de 5% iar celelalte două ajung la 50% transparenţă, cu 15-20% ramuri
uscate. Având în vedere exigenţele sale relativ mari faţă
de umiditatea din aer şi sol este una din speciile care vor
suferii din cauza schimbărilor climatice.
Specia este rezistentă la ger şi îngheţuri, dar pe solul nu
prea bogat şi profund a avut creşteri modeste.
Tab.13. Țuga – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
270
272

D
cm
26,8
17,8

H
cm
7
5

Rcor
m
4,2
2,2

607

23,6

6

3,8

Stare fitosanitară
Hh3;Ht2;T50%;Ru
Ht2;T5%
Ht1,9;nodm+ciotm;T40%;Ru20%;
Lu15%

4.10 Pseudotsuga menziessi (Mirbel) Franco

Cel mai preţios răşinos introdus în ţara noastră, care
atinge 127 m înălţime şi 7,6 m diametru în arealul natural din America de Nord, nu realizează în parcul Titulescu potenţialul său de specie repede crescătoare. Cele trei
exemplare de duglas situate pe partea dinspre N. Iorga
au numai 15-26 cm diametru, înălţimi de numai 8,0-9,5
m şi raze ale coroanelor de 2,9-3,2 m. Dintre factorii limitativi au acţionat gerurile puternice, îngheţurile târzii,
insolaţia şi seceta, deşii este o specie mai rezistentă la uscăciune decât bradul. De asemenea, solul puţin profund
cu rezerve insuficiente de substanţe nutritive şi umiditate nu asigură cerinţele optime ale speciei. Deşi are o
mare capacitate de concurenţă inter-specifică, două din
cele trei exemplare au fost defavorizate de coroana unui
exemplar de Styphnolobium japonicum şi au rămas în urmă
atât la creşterea în diametru cât şi la creşterea în înălţime.
O influenţă negativă asupra duglasului o exercita poluarea medie şi înaltă din Parcul Titulescu cu fluor, clor,
natriu, plumb, cupru, magneziu, azot şi calciu.
Tab.14. Duglas – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
22
23
24

D
cm
26,1
15,0
15,3

H
cm
9,5
8,0
8,5

Rcor
m
3,0
3,2
2,9

Stare fitosanitară

<Styphnolobium

4.11 Cupressus arizonica Greere

Originar din ţinuturile montane ale Arizonei, chiparosul de Arizona realizează 11-31 cm diametru de bază a
trunchiului şi 3,5-7,5 m înălţime. Este un arbore ornamental frumos cu lujeri subţiri muchiaţi şi frunze solziforme glaucescente. Starea de vegetaţie lasă de dorit,
având 30% lujeri uscaţi şi fiind invadaţi de Hedera helix

de 3m înălţime.
Tab.15. Chiparos de Arizona – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
95

D
cm
11,5
31,2

H
cm
3,5
7,5

Rcor
m
1,6
4,8

Stare fitosanitară
Hh; Lu30%

4.12 Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don.

Este una din speciile elegante care prin portul său frumos şi frunzele persistente, aciculare, falcate, dispuse
de jur-împrejurul lujerilor aduce de exotism Parcului
Titulescu.
Cunoscută ca cea mai apreciată specie din Japonia (5060 m), cea mai repede crescătoare specie din Franţa şi
cu performanţe de 28 m înălţime la 51 ani în Parcul
Dendrologic „Zeno Spârchez” din Baia Mare, criptomeria s-a adaptat greu la Braşov realizând 17-29 cm diametru de bază şi 7-11 m înălţime. Pretenţiile sale faţă de o
climă dulce, oceanică, cu o umiditate ridicată tot timpul
anului sunt greu de satisfăcut. Pentru a fi ferită de gerurile puternice şi de îngheţurile puternice, criptomeria a
fost plantată la adăpostul unor specii mai rezistente ca
pinul negru și Acer negundo, dar starea lui de vegetaţie
este afectată, având gelivuri de 0,3-1,8 m lungime, 1020 % lujeri uscaţi şi o transparenţă a coroanei de 60%.

Fig. 18. Cryptomeria japonica (dreapta)
Tab.16. Criptomeria – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.

D
cm

H
cm

Rcor
m

Stare fitosanitară

330

17,2

7

2,3

606

28,7

11

2,9

Ht2;tS;Drept; <Acer
negundo;Lu10%;T60%
Ht2,5;ciotm;gel0,31,8;Ru15%;Lu20%

4.13 Thujopsis dolobrata (Thunb. ex. L.f.) Sieb.
et Zucc.

O specie deosebit de ornamentală cu ramuri principale dispuse orizontal şi cu lujeri verzi lucitori, puternic
comprimaţi şi frunze solzoase persistente. Originară
din Japonia, are o mare sensibilitate faţă de ger îngheţuri târzii şi secete dar se reface mulţumitor în sezonul
de vegetaţie atingând 5-9 diametru, 3-5 m înălţime şi
1,2-4,0 m raza coroanei.
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Solitară, sau în tufe de 3-6 exemplare Thujopsis dolobrata se dezvoltă în locuri semiumbrite şi are 1-3% lujeri
uscaţi, o transparenţă a coroanei de 5% şi solzi cu vârfuri înroşite.

Fig. 19. Thujopsis dolabrata
Tab.17. Thujopsis dolobrata – Date biometrice și fitosanitare
Nr.
crt.
610
636
784

D
cm
8,6
6,4
5,7

H
cm
5,0
4,0
3,0

5. Concluzii

Rcor
m
4,0
2,3
1,2

Stare fitosanitară
4+2ex.;Lu3%;T5%
Lu1%
3ex.;Szvr;T5%

Parcul Titulescu este un parc frumos cu gazon și rânduri
de flori splendide, este un parc curat cu amenajări sociale atrăgătoare, dar este un parc cu arbori, mai ales cu
rășinoase, într-o stare de vegetație necorespunzătoare.
În condițiile unui climat temperat-continental și respectiv a unui topoclimat piemontan și de vale intramontană și a unui sol sărac de umplutură, satisfacerea
cerințelor ecologice ale celor 18 specii de rășinoase, din
care 12 specii exotice, nu este urmărită, lipsind cele
mai elementare măsuri de îngrijire și igienă, de ameliorare și contracarare a efectelor poluării, iar lucrările
de formare a coroanei sunt de calitate slabă, neadaptate
la particularitățile fiecărei specii și neurmărite consecvent, an de an.
Din 108 exemplare de Taxus baccata, doar câteva exemplare au format obiectul unor tăieri de formare și sunt
puse în lumină, arătând excepțional. Restul au fost
lăsați în subarboret, au lăstărit, s-au ramificat, au format tulpini strâmbe, închircite, cu un aspect dezagreabil și nu vor atinge longevitatea de 2000-3000 de ani.
Lucrările de punere în lumină sunt neglijate și numeroase specii au tulpini înclinate, sinuoase, coroane asimetrice și parțial uscate. Câteva exemplare de Thuja
plicata sunt acoperite de mesteacăn, fag sau magnolie.
Chamaecyparis lawsoniana este lăsat sub coroanele de
Styphnolobium japonicum, Acer platanoides, Pinus nigra
sau Prunus cerasifera var. pisardi. În pâlcurile prea dese
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de Picea pungens, acestea își diminuează culoarea argintie în lipsă de lumină. Pseudotsuga menziesii nu-și realizează potențialul de creștere din cauza umbririi exercitate de Styphnolobium japonicum. Cele mai frumoase
exemplare de molid argintiu au vârfurile tăiate pentru
pomi de Crăciun. Una dintre cele două exemplare de
Cryptomeria japonica lâncezește sub coroana unui Acer
negundo și a unui pin negru. Pe lângă gardurile vii aspectuoase și bine întreținute de Thuja occidentalis, există
și tronsoane neîntreținute, sălbatice, cu exemplare solitare crescute la întâmplare.
În parc nu s-au luat măsuri de diminuare a poluării (prin
renunțarea la deszăpezirea cu sare) sau de contracarare
a efectelor poluării (cu îngrășăminte), deși înroșirea acelor în procent de 10-20% sau transparența coroanelor în
procent de 5-40% indicau această poluare, iar analizele
foliare din 2005 confirmau această poluare prin:
»» Excesul de natriu la Pinus strobus (519 ppm), Picea
abies, Abies concolor și Pseudotsuga menziesii (419
ppm), Thuja plicata (366 ppm), Taxus baccata (338
ppm) și Picea pungens (216 ppm);
»» Excesul de cupru la Pinus strobus (15 ppm), Thuja plicata (14 ppm), Pseudotsuga menziesii și Abies concolor
(15 ppm);
»» Conținutul ridicat de clor la Abies concolor (1510 ppm),
de sulf la Pinus strobus (1859 ppm) sau de magneziu
la Pinus sylvestris (2253 ppm);
»» Carențe de mangan la Picea abies (17 ppm), Thuja plicata (15 ppm), Pinus nigra (12 ppm), Picea pungens (9
ppm) și Pinus strobus (9 ppm);
»» Carențe de fosfor (1098 ppm) și potasiu (4870 ppm)
la Taxus baccata.

6. Recomandări

»» Monitorizare de către Primăria Brașov a poluării și
stării nutriționale, pe specii, prin recoltarea la începutul anului pentru fiecare arbore reprezentativ, pe
specie, a 5 g ace și depunerea lor, împreună cu o comandă pentru analize la Stațiunea Brașov a Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în silvicultură ”Marin Drăcea”;
»» Inventarierea anuală de către Primăria Brașov și
completarea unei fișe de evidență pentru fiecare arbore cu date privind: denumirea speciei, poziția, fotografia, parametrii biometrici (diametru, înălțime,
raza coroanei), clasa de vârstă, starea fitosanitară,
starea de nutriție, nivelul poluării, starea solului,
factori urbanistici vătămători, tratamente necesare,
soluții tehnice pentru salvarea de la uscare:
»» contracararea efectelor toxice ale poluanților;
»» ameliorarea carențelor nutritive ale arborilor;
»» combaterea agenților biotici dăunători;
»» Instruirea practică și supravegherea echipei de muncitori specializați pentru tăierile de formare sau regenerare a arborilor pentru a pune capăt tăierilor brutale, neculturale care se practică în prezent;
»» Efectuarea în raport cu temperamentul și cerințele
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față de sol și apă a fiecărei specii, a lucrărilor de îngrijire: rărituri, punere în lumină, de îngrășare a solului
și de udare;
»» Renunțarea la aplicarea sării pentru deszăpeziri, fiind depășit pragul de toxicitate a natriului de 2,1-3,5
ori și înlocuirea sării cu nisip;
»» Evitarea poluării cu cupru, rezultat din arderea combustibililor și a deșeurilor, ori din haldele de zgură și
cenușă incomplet fixate de vegetație și aplicarea în
jurul arborilor a unui strat de 25 cm humus, pentru
fixarea cuprului de complecși organici (acizi, fenoli
etc.), având în vedere depășirea pragului de toxicitate
cu cupru de 1,3-2,1 ori;
»» Mărirea la 70% a procentului de participare a arborilor în compoziția parcului pentru amplificarea aromelor caractesitice, degajate de frunzișul rășinoaselor;
intensificarea acțiunii de purificare a atmosferei prin
ozonare, prin efectul bactericid al multor specii și
mai ales pentru îmbunătățirea efectelor antipoluante prin completarea parcului cu plantații de Chamaecyparis lawsoniana, Abies concolor, Abies grandis,
Juniperus virginiana, Picea pungens, Pinus nigra, Pinus
strobus, Thuja plicata.
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Abstract

Coniferous trees in the ”Nicolae Titulescu” Park in Brașov
In the Titulescu Park, governed by the temperate-continental climate and by the topoclimate specific for regions located at mountain foots (Rom. „Topoclimat piemontan”) and intra-mountain valleys, the vegetation
state of the 18 coniferous species, of which 12 exotic species, is unsatisfactory. The topping works done for the
formation of the canopy structure are of low quality and done in an inconsequent manner. Out of 108 Taxus
baccata specimens, only a few made the object of pollarding and thinning works, the rest of them being left
in the understory, sprouting and branching in a for the vegetation state detrimental way. Such specimen are
surely not going to reach the potential lifetime of 2000-3000 years characterising the Taxus baccata specimen
in good health.
Thinning works are being neglected. Thuja plicata has some specimen covered by birch, beech and magnolia
trees. Chamaecyparis is left in the understory, dominated by Styphnolobium japonicum, Acer platanoides, Pinus
nigra or Prunus cerasifera var. pisardi. In the high-density gropus of Picea pungens, Chamaecyparis losses some of
its typical silver colour. Pseudotsuga menziesii cannot reach its potential growth in height and basal area because
of the shading by Styphnolobium japonicum. Three of the Picea pungens have their tops cut off as Christmas tree.
One of the two specimens of the Cryptomeria japonica is underdeveloped under the canopy of an Acer negundo
and a Pinus nigra tree. Besides hedges kept in good condition, there are also wild badly maintained hedges.
Among the greatest impediments that hinder a good vegetation state of coniferous trees in the Park are: an
excess in Na, Cu, Ca, Cl, S, Mg and an deficiency in P, K, Mn, N.
Finally, it is recommended to introduce an individual record for every tree, a monitoring of the pollution and
of the nutritional state, individually chosen measures of protection against pests before felling of wounded
specimens.
Keywords: coniferous trees, green areas, vegetation state, nutrition and pollution.
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Protecţia pădurilor

USCAREA ANORMALĂ A STEJARULUI
DIN O.S. LIVADA
FLORIN DĂNESCU, CEZAR UNGUREAN, FLORENTINA CHIRA, DORIN HORGA, THOMAS JUNG

1. Introducere

Uscarea sau debilitarea stejarilor este o boală complexă,
în care un număr de agenţi vătămători interacţionează,
cauzând o deteriorare serioasă a stării de sănătate a arborilor. În patologia forestieră termenul „uscare” (“decline”, „dieback”, „dying back”) este clasic, fiind folosit
din anii 1920’ pentru uscarea stejarului în toată Europa
(din Arhipelagul britanic până în Balcani – Georgevitch
1926, Day 1927). Ulterior au fost consemnate valuri periodice ale uscării stejarilor, cele din ultimele decade fiind induse de mai mulţi factori (Oleksyn & Przybil 1987,
Manion & Lachance 1992, Führer 1998), printre care:
»» fluctuațiile climatice (în special secete extreme – Di
Filippo et al. 2010, Merian et al 2011);
»» defolieri severe sau repetate urmate de infecții foliare cu făinare (Gibbs & Greig 1997);
»» solurile grele, arboretele bătrâne (Donaubauer et al.
1987, Hartmann & Blank 1993);
»» noilor agenți biotici vătămători:
»» de rădăcină: Armillaria spp., Collybia fusipes (Thomas 2008), Phytophthora quercina (Jung et al 1999),
P. ramorum (Webber 2008), P. cinnabarina și P. cambivora, (care s-au dovedit mai virulente în anumite combinații cu celelalte organisme de rădăcină –
Marçais et al 2011);
»» de vase: bacterioze produse de Gibbsiella quercinecans,
Lonsdalea (Brenneria, Erwinia) quercina, Serratia spp.
(Soria et al. 1997, Poza-Carrion et al. 2008, Brady et al 2010, Brady et al 2014), Brenneria goodwinii
(Denman et al. 2012) – toate implicate în noua „boală
acută a stejarilor (AOD)” din vestul Europei, precum
şi micoze provocate de Ophiostoma quercus, O. grandicarpum (Aghayeva et al. 2004, Novotný & Šrůtka
2004, Grobbelaar et al 2009, Selochnik et al 2015);
»» folaire, în special după defolieri: Oidium alphitoides
etc. (Kowalski 1991);
»» de scoarță și lemn: Agrillus biguttatus (sin. A. pannonicus) – prezent în „boala acută a stejarilor (AOD)”
(Moraal & Hilszczanski 2000, Denman et al. 2014).
În România, fenomenul de uscare intensă a cvercine66

elor a fost înregistrat în mai multe perioade, în cadrul
activității de protecție a pădurilor (Arsenescu et al
1966, Ştefănescu 1980, Nițescu et al 1992, Simionescu
et al 2001, 2012), în procesul de monitorizare a stării de
sănătate a pădurilor (Neagu et al 2011, Badea et al 2013,
Popa et al 2013) și în diferite studii:
1. în perioadele 1910-1914 în Banat, 1920-1923 în Regat, 1937-1943 în Argeş – informaţiile sunt rare şi
neclare;
2. în anii următori secetei istorice din perioada 19451946, uscarea a apărut în toate arboretele de stejar;
dintre cauzele acestor uscări fiind amintite: cantităţile insuficiente de precipitaţii în mai mulţi ani consecutivi, apariția unor perioade cu exces de apă în sol
şi la suprafaţă (determinat îndeosebi de topirea bruscă a zăpezilor), brăcuirea arboretelor, defrişarea pădurilor pe suprafeţe întinse, bătătorirea solului prin
păşunat, defolieri repetate provocate de insecte sau
atacuri de ciuperci patogene;
3. în perioada 1955-1961 fenomenul s-a extins în toată
subzona stejarului, în această perioadă s-au uscat şi
80% din arboretele de stejar din trupul Livada (peste
1600 ha).
Dintre numeroşii factori care au contribuit la uscarea
stejarului în trupul de pădure Livada amintim:
»» în perioada 1956–1958 au fost consemnate alternanţe de perioade excesiv secetoase cu cele cu excedent
de umiditate, cu treceri bruşte de la un regim la altul,
pe fondul unor temperaturi mari (înregistrându-se
creşterea mediilor lunare ale temperaturilor maxime
cu 1-60C peste mediile multianuale);
»» solurile din trupul Livada prezintă un orizont B compact, cu fenomene de pseudogleizare, care face ca sistemul radicelar al arborilor să se dezvolte superficial,
care amplifică efectul extremelor hidrice;
»» au apărut atacuri puternice şi repetate de defoliatori (1950 au avut loc atacuri puternice de Lymantria dispar, urmate din 1954 de atacuri succesive de
Euproctis chysorrhaea), urmate de infecții foliare (la
generația de frunze ce apare în urma defolierii) cu
Erysiphe alphitoides, iar pe fondul debilitării vegetaţi-
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ei forestiere infecţii puternice cu Armillaria mellea s.l.,
Ophiostoma sp. și specii xilofage.
4. uscarea stejarilor a cunoscut alte valuri de uscări,
cu pusee mai puternice (uscări active) după secetele
excesive, urmate de perioade cu uscări cronice, cu reactivări după defolieri puternice sau în perioade cu
deficit sau exces hidric (Constantinescu 1958, Marcu
et al 1966, Spârchez et al 1968, Chira & Chira 1998,
Simionescu et al 2001, Blujdea 2005, Dănescu et al.
2011, Simionescu et al. 2012, Agapi 2012, Roșu & Dănescu 2013). Pe acest fond, au fost identificate infecţii / infestări cu:
»» bacterii vasculare: Erwinia quercicola, Fusarium
oxysporum, Verticilium spp. (Georgescu & Mocanu
1956, Georgescu et al. 1959);
»» ciuperci vasculare: Ophiostoma quercus (sin. O. roboris,
O. valachicum, Ceratocystis fagacearum) (Georgescu et
al. 1948, Haring et al. 1984); Verticilium, Fusarium
(Georgescu & Mocanu 1956, Georgescu et al. 1959);
»» insecte și ciuperci foliare: defoliatori precum Lymantria dispar, Tortrix viridana, gale, Erysiphe alphitoides
etc. (Georgescu 1939, Eliescu 1943, Petrescu 1974,
Dissescu & Chira 1989, Nețoiu 2002, Şimonca & Tăut
2010, Neţoiu et al. 2014, Tăut et al 2015);
»» ciuperci și insecte de rădăcină: Armillaria spp. (Petrescu 1974, Nemţeanu et al. 1997, Chira & Chira
2001);
»» atacuri de insecte de scoarţă şi lemn (Georgescu et al.
1948, Marcu et al 1966, Petrescu 1974).
Au fost efectuate și studii fiziologice asupra cvercineelor, în urma cărora au fost descrise reacţii diferite la
secetă ale cerului, gârniţei şi stejarului (Blujdea 2005)
sau ale diferitelor fiziotipuri / ecotipuri ale stejarului
pedunculat (Alexe 1984-1986).
Prognozele climatice actuale prevăd o viitoare translare a arealului speciilor spre altitudini mai mari şi latitudini mai nordice, fenomenul urmând să se manifeste
printr-un şir de uscări rapide sau cronice (Barbu 2012,
Puia 2015).
Obiectivele cercetării au fost:
»» Studiul factorilor abiotici care au contribuit la uscarea arboretelor;
»» Identificarea factorilor biotici implicaţi în uscarea
anormală a stejarului;
»» Stabilirea soluţiilor de reconstrucţie ecologică a arboretelor afectate de uscare.

prezentative în ceea ce priveşte condiţiile staţionale dar
şi intensitatea de manifestare a fenomenului de uscare.
La nivelul fiecărui punct, suprafeţele pe care s-au manifestat procesele au avut o extindere extrem de mare
(>14-20ha).
În suprafețele de probă au fost culese date privind caracteristicile (compoziţie, vârstă, structură, flora indicatoare) şi starea vegetaţiei forestiere (estimarea gradului de uscare şi prezența dăunătorilor și bolilor – defoliatori principali, insecte de scoarță, boli foliare, boli
vasculare, boli de rădăcină etc.).
Au fost examinate frecvenţa şi intensitatea principalilor factori biotici care sunt cunoscuți că pot contribui
la debilitarea stejarilor: insecte defoliatoare (infestările
anterioare cu Lymantria dispar, Tortrix viridana, cotari),
insecte de scoarţă (prezenţa galeriilor), ciuperci vasculare (Ophiostoma sp.), ciuperci (Armillaria sp.) şi oomicete de rădăcină, ciuperci foliare (Oidium sp.). Identificarea speciilor a fost efectuată pe baza caracteristicilor
morfologice sau ale simptomelor relevante ale atacurilor, în laboratoarele de specialitate ale ICAS(INCDS), iar
oomicetele în Germania (T. Jung). Defolierile reale au
fost inventariate (în fiecare u.a.), de către personalul silvic responsabil de protecția pădurilor (D. Horga).
Pentru evidenţierea condiţiilor edafice din cuprinsul
trupului de pădure Livada au fost executate 3 profile
magistrale de sol, efectuate în puncte reprezentative
din fondul forestier afectat de procese de inundare pluvială şi de stagnare prelungită a apei din precipitaţii,
din care au fost prelevate 18 probe care au fost analizate în laboratorul pedologic al ICAS (INCDS).
Descrierea morfologică a solurilor (alcătuirea profilului, grosimea orizonturilor, profunzimea morfologică
şi fiziologică, culoare, textură, structură, compactitate,
permeabilitate, conţinut de schelet, volum edafic, neoformaţii, procesele de hidromorfism) a fost efectuată
pe teren. În paralel au fost efectuate observaţii privind
condiţiile staţionale (relief cu specificul geomorfologic
local, climă, substrat, drenaj extern, condiţii hidrologice locale).
Caracterizarea proceselor de inundare pluvială şi de
stagnare prelungită a apei a fost realizată prin înregistrarea cât mai exactă a datelor referitoare la apariţia,
evoluţia, intensitatea, precum şi încetarea (durata) proceselor, care au fost considerate foarte importante pentru a stabili cât de ridicat a fost nivelul de agresare la
care a fost expusă vegetaţia forestieră înainte de a ceda.
Stabilirea efectelor negative produse asupra vegetaţiei
forestiere a fost realizată în teren, prin analizarea stării
2. Metoda de lucru
vegetaţiei forestiere care mai există în suprafeţele afecTeritoriul ce face obiectul studiului este situat în raza
tate, cât şi prin consultarea documentelor şi cadrelor
Ocolului Silvic Livada (Direcţia Silvică Satu Mare), U.P.
tehnice de la unitatea silvică teritorială. Au fost urmăIII Livada (parcelele 29-85) şi U.P. IV Mujdeni (parcelerite atât caracteristicile vegetaţiei forestiere înainte de
le 86-110), terenuri aflate în administrarea O.S. Livada,
manifestarea proceselor negative (compoziţie, vârstă,
pe raza comunei Livada, judeţul Satu Mare.
provenienţă, consistenţă, clasă de producţie etc.), cât
Procesele de inundare pluvială şi de stagnare a apei din şi modul în care aceasta a reacţionat după producerea
precipitaţii s-au manifestat în unitatea de producţie agresiunii (compoziţie, consistenţă, speciile care s-au
(U.P.) III Livada, pe o suprafaţă totală de aproximativ dovedit a fi mai rezistente la astfel de factori dăunători
230 ha. Investigaţiile au fost efectuate în trei puncte re67
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şi starea lor de vegetaţie, ierarhizarea speciilor care au
cedat după nivelul de rezistenţă diferit pe care l-au dovedit în faţa agresiunii etc.).
În laborator, au fost efectuate determinări privind următorii indici analitici ai solurilor:
»» indici fizici: compoziţia granulometrică (Ng, Nf, P,
Ac), indicele de diferenţiere texturală (Idt), densitatea specifică (D), densitatea aparentă (Da), porozitatea totală (Pt), porozitatea de aeraţie (Pa);
»» indici hidrofizici: coeficientul de higroscopicitate
(CH), coeficientul de ofilire (CO), capacitatea de apa
în câmp (CC), capacitatea de apa utilă (CU), capacitatea totală de apă (CT) ;
»» indici chimici generali: conţinutul de carbon organic
(C) şi humus total (Ht), conţinutul de azot total (Nt),
reacţia solului (pH), conţinutul total de carbonaţi alcalino-pământoşi (CaCO3 şi MgCO3) (unde a fost cazul), conţinutul total de săruri solubile (unde a fost
cazul), conţinutul de fosfor accesibil (mobil) (Pm),
conţinutul de potasiu accesibil (Km).
Indicii analitici au permis caracterizarea generală a solurilor, atât sub aspectul capacităţii de înmagazinare a
apei şi a drenajului intern (conţinut de argilă coloidală,
porozitate totală şi de aeraţie, permeabilitate, capacitate de apă în câmp, capacitate totală de apă), cât şi în ceea
ce priveşte încadrarea tipologică a solurilor, stabilirea
troficităţii şi caracterizarea unor procese semnalate în
teren.

4. Rezultate şi discuţii
4.1. Caracterizarea cadrului natural (ICAS
2002)

Geomorfologie. Teritoriul analizat este localizat în
Ţinutul Câmpiei Tisei, Subţinutul câmpiei de divagare,
Districtul Câmpiei Someşului. Trupul de pădure Livada
face parte din câmpia râurilor Tur și Talna (denumită
în trecut Mlaştinile Turului). Altitudinea variază între
135 m și 143 m. Relieful este orizontal la foarte slab
înclinat (cu orientarea generală vestică), având un drenaj extern nesemnificativ. Zonele micro-depresionare,
cu exces periodic de umiditate, se întâlnesc frecvent în
zona de studiu.
Geologie – litologie. Substratul litologic al zonei este
alcătuit în cea mai mare parte din depozite argiloase.
Lipsa drenajului extern a favorizat tasarea materialelor
din substrat şi apariția formelor de relief depresionare
și, local, microdepresionare.
În straturile situate mai la suprafață (0-2,0 m adâncime), fracţiunile argiloase constituie 90% din material,
în rest fiind prăfoase, mai rar nisipoase. Aceste materiale au o permeabilitate redusă, favorizând stagnarea
apelor din precipitaţii în zonele fără drenaj exterior.
Doar în zonele microdepresionare sunt întâlnite fracţiuni grosiere (nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri). Între 2
și 4 m adâncime, marea majoritate a suprafeţelor conţin
pământuri semigrosiere (nisipuri prăfoase sau argiloase) sau grosiere, foarte permeabile.
Hidrologie. Trupul Livada (situat în bazinul râului Tur)
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este brăzdat de Pr. Talna şi Pr. Egher (parțial regularizate ca şanţuri de irigaţii sau drenare). Reţeaua naturală a
fost îndesită cu canale de desecare dispuse, în principal,
în lungul liniilor somiere. Apa freatică apare în orizonturile de la 2-4 m adâncime. Apa subterană este cu nivel
liber sau sub presiune. În perioadele cu ploi abundente
şi după topirea zăpezii nivelul apei freatice înregistrează creşteri de 1,5-3 m, ceea ce cauzează schimbarea modului de circulaţie a apelor subterane, din regim liber,
în regim ascensional. Toamna nivelurile sunt minime.
Direcţia generală de scurgere a apelor subterane este de
la est la vest, corespunzător direcţiei de curgere a cursurilor de apă din zonă. Panta apei subterane are valori
cuprinse între 0,5 şi 5%.
În perioadele cu precipitaţii abundente care coincid şi cu
viiturile apelor curgătoare, zona suferă de exces de umiditate. Explicaţia constă, pe de o parte în existenţa, pe
cea mai mare parte a teritoriului a stratului acoperitor
argilo-prăfos, care nu permite o infiltraţie pe verticală,
cât şi a capacităţii de transport reduse a stratului acvifer, condiţionată de panta mică a curentului subteran.
Pentru eliminarea excesului de umiditate din pădurea
Livada se recomandă desecarea prin canale deschise şi
prin drenare verticală.
Climatologie. Teritoriul analizat este situat în regiunea Cfax (Köpen), cu climat temperat, ploios, cu precipitaţii suficiente tot timpul anului şi ierni calde, cu temperatura lunii celei mai calde peste 22 0C şi maximul de
precipitaţii la începutul verii.
Regimul termic. Verile sunt moderate, temperaturile
medii anuale fiind cuprinse între 9-10 0C (staţia meteo
Satu Mare), încadrându-se între – 2,4 0C (ianuarie) şi
+20,1 0C (iulie). Temperaturile absolute sunt de 39,2 0C
(maxima) şi –31,6 0C (minima). Durata medie a sezonului de vegetaţie (temperaturi medii >10 0C) este de 185
zile, iar lungimea perioadei bioactive este de 290 zile
(temperaturi medii >0 0C). Temperatura medie în perioada de vegetaţie este de 15,7 0C.
Regimul pluviometric. Precipitațiile medii lunare
sunt cuprinse între 38,4 mm (februarie) și 83,1 mm
(iunie), media anuală fiind de 667,9 mm. În sezonul de
vegetaţie, media precipitaţiilor e de 280 mm (68% din
totalul precipitaţiilor). Cantitatea maximă de precipitaţii în 24 ore a variat între 21,3 mm (martie) şi 119,2
mm (iulie) (Clima României 1961). Indicele de ariditate
de Martonne (anual 49,5, respectiv 35 pentru sezonul
de vegetaţie aprilie-octombrie) indică un climat relativ
umed. Umezeala relativă medie anuală este de 71%. Valoarea cea mai redusă se realizează în luna iulie (60%)
şi cea mai ridicată în decembrie (82% ). În perioada de
vegetaţie, umezeala relativă a aerului este de 64%.
Evapotranspiraţia potenţială (Penman) variază între
0 mm (ianuarie şi decembrie) şi 120 mm (iulie). Între
septembrie şi aprilie, volumul de precipitaţii este mai
mare decât evapotranspiraţia potenţială, dar în perioada mai-august regimul precipitaţiilor este deficitar.
Pe ansamblul unui an, evapotranspiraţia potenţială
este mai mică decât volumul de precipitaţii cu cca. 100
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mm. Regimul hidric este alternant, primăvara (martieaprilie) fiind perioade cu exces de umiditate şi stagnări
ale apelor, iar vara (iulie, august) perioade cu deficit de
umiditate.
Regimul eolian. Zona Livada are un regim eolian moderat, cu vânturi neregulate, ce bat preponderent din
direcţia NV, cu intensităţi medii.
Discuții privind condiţiile climatice. Precipitaţiile abundente, asociate cu lipsa unui drenaj fizic corespunzător (din cauza stratului de argilă impermeabil
şi a pantei reduse a terenului), reprezintă principalele
cauze care determină stagnarea apelor în cuprinsul
trupului de pădure Livada. La menţinerea excesului de
umiditate contribuie şi nefuncţionarea corespunzătoare a sistemului de desecare existent. O contribuţie
însemnată la înmlăştinarea terenului din pădurea Livada o au apele provenite din topirea zăpezii. Cu toate
că precipitaţiile cele mai bogate se înregistrează în luna
iunie, totuşi băltirea maximă are loc în lunile martie şi
aprilie, perioadă în care se produce topirea zăpezilor, la
care se adaugă şi precipitaţiile din perioada respectivă.
Presupunând că din cantitatea de zăpadă acumulată
din decembrie până în februarie (în pădure), care însumează cca. 130 mm (precipitaţii lichide) a mai rămas un
procent de 60%, rezultă că luna martie la cei 38,8 mm
proveniţi din precipitaţiile curente se adaugă şi cca. 70
mm rezultaţi din topirea zăpezii. În consecinţă, cantitatea totală de apă rezultată în luna martie este de 108
mm, care depăşeşte cu mult cantitatea de precipitaţii
care cad în luna cea mai ploioasă a anului (iunie, când
cad 83,1 mm). Apariţia fenomenului de înmlăştinare
din lunile martie şi aprilie este favorizat şi de faptul că
solul este îngheţat şi îmbibat cu apă, de lipsa evapotranspiraţiei şi a drenajului biologic. La creşterea gradului
de înmlăştinare în pădurea Livada mai contribuie şi
lipsa capacităţii de preluare a emisarelor, care ating în
aceiaşi perioadă nivelul maxim.
Un factor de stres suplimentar pentru vegetaţia forestieră îl constituie seceta, care se produce în timpul sezonului estival, când valoarea evapotranspiraţiei potenţiale depăşeşte cu 20-60% cuantumul precipitaţiilor medii.
Vegetaţia forestieră naturală (stejărete și, rar stejăreto-şleauri, de câmpie, de productivitate inferiară la
mijlocie), a fost afectată de uscările din 1955-1960, fiind refăcută prin plantaţii de stejar pur sau în amestec
cu frasin (lăstărișurile de stejar sunt restrânse). Specia
de bază este stejarul (72,6 % din suprafaţa arboretelor),
care vegetază fie în arborete pure sau în amestecuri cu
frasin (10,3%), carpen (10,9%), ponderea diverselor moi
(anin negru, paltin, plop tremurător – 5%), a diverselor tari (paltin, arţar, salcâm) şi răşinoaselor (pin strob,
larice) fiind redusă. Plantarea arboretelor uscate a condus la o structură dominată de clasele de vârstă a II-a
şi a III-a. Aboretele cu vârste de peste 60 ani (cca. 10%
din suprafaţă) sunt situate pe terenuri mai ridicate, cu
stagnări de apă de scurtă durată sau fără fenomene de
stagnare şi au fost constituite în bună parte ca rezervaţii de seminţe.
Productivitatea arboretelor (29,5% ridicată) depășește

nivelul bonității stațiunilor (0,3% superioară) ca urmare a faptului că arborete de vârstă mijlocie găsesc au
găsit până în prezent resurse suficiente în orizonturile
superioare, iar măsurile de drenare a solului şi tratarea
defoliatorilor au dat roadele scontate. Este posibil ca,
pe măsură ce arboretele înaintează în vârstă, iar sistemul radicelar va fi limitat de orizontul compact şi pseudogleizat, vitalitatea arboretelor ar putea scădea.
Dacă înainte de uscare consistenţa era plină pentru 97%
din arborete, respectiv redusă (0,4-0,6) pentru 3% din
acestea (Amenajament UP IV Livada), ulterior uscările au
condus la reducerea consistenţei pe suprafeţe mai mari.
În arboretele cu consistenţă redusă, datorită reducerii
drenajului biologic şi instalării rapide a florei higrofile,
are loc o înrăutăţire simţitoare a condiţiilor de vegetaţie
(accentuarea fenomenului de înmlăştinare) şi creşterea
procentului arborilor uscaţi sau în curs de uscare.

4.2. Investigaţii pedo-hidrice

Debilitarea stejarului a fost studiată în trei cazuri relevante din u.a. 71ABC, 77AB şi 81. Fenomenul s-a manifestat în condiţii de relief favorizante pentru inundarea
pluvială şi stagnarea apei din precipitaţii: microrelief
depresionar specific câmpiei de subsidenţă cu extindere extrem de mare (13,5-19,5 ha), cu altitudine relativă minimă de cca. 140 m (parcela p.71 cu un minim în
zona sa centrală), uniform, întins, plan, fără drenaj extern natural, dar cu posibilităţi de ameliorare a acestuia
prin reabilitarea şi îmbunătăţirea reţelei de canale de
drenare care există în zonă.
Substratul litologic al solurilor este alcătuit din depozite argiloase, care, prin textura lor fină şi permeabilitatea foarte scăzută determină reducerea drenajului
intern de profunzime şi favorizează stagnarea îndelungată a apei din precipitaţii.
Apa freatică se află la adâncimea de 8-10 m, astfel încât
condiţiile hidrogeologice locale nu au favorizat apariţia
şi evoluţia proceselor negative amintite.
Procesele de inundare pluvială şi de stagnare a apei din
precipitaţii au afectat întreaga zonă; periodic în 2005
(de-a lungul întregului an) şi în 2006 (primăvara-vara) apa a stagnat mai mult deasupra solului. Stagnarea
supraterană a fost de intensitate slabă (apreciată după
durata de stagnare, care în acest caz a fost de 1-2 luni)
în u.a. 71ABC şi 77AB, respectiv foarte slabă în u.a. 81;
solul a fost însă saturat cu apă o perioadă mult mai îndelungată – până la 6 luni în primele două cazuri şi de
cca. 2 luni în al treilea caz.
Solul analizat se încadrează în clasa luvisoluri, tipul luvosol, subtipul albic-stagnic şi este:
»» morfologic foarte profund, fiziologic mijlociu profund (50 cm în p.71 şi 77, 60-70 cm în p.81), edafic
foarte mare;
»» moderat la moderat-slab humifer,
»» foarte puternic acid în orizonturile de suprafaţă Ao
şi AEw (0-23 cm), puternic acid până la adâncimea
de 67 (p.81) – 92 (p.77) – 120 (p.71) cm (Eaw, parţial
Bt1w + Bt2W) şi moderat acid în orizonturile inferi69
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oare (Bt2W-Bt3W), cu o variaţie a valorilor pH care
pune în evidenţă levigarea puternică a orizonturilor
de suprafaţă ca urmare a stagnării apei,
»» textură puternic diferenţiată pe profil, cu un minim
al conţinutului de argilă în orizonturile Ao şi AEw, lutoasă în Ao, AEw, în primii 23 cm, cu 23-29% argilă;
lutoasă la luto-argiloasă în EBw, între 23 şi 42-45 cm,
cu 28-43 % argilă şi argiloasă sub aceste adâncimi, în
orizontul Btw (argilă de 45-55 % în p.81 şi 53-59 %
în p.71 şi 77),
»» pseudogleizarea începe din orizontul AEw (de la 8-9
cm adâncime) în p.71, p.77 și din orizontul Eaw (de la
23 cm adâncime) în p.81.

Datorită texturii fine, la nivelul orizontului Btw(BtW),
sub adâncimea de 42-44 cm în p.71 și p.77 sau sub 67
cm în p.81, coeficientul de ofilire are valori foarte mari,
densitatea aparentă este mare (solul este compact), porozitatea totală este mică şi porozitatea de aeraţie este
practic nulă.
În condiţiile unor precipitaţii mai abundente, solul este
uşor permeabil numai până la adâncimea de 44 cm, sub
acest nivel fiind la început foarte greu permeabil şi devenind, ulterior, după saturarea argilei, practic impermeabil. Se poate afirma deci că, prin drenajul intern deficitar, şi solul favorizează stagnarea prelungită a apei
în zona analizată.

Fig. 1. Harta zonei afectată de debilitarea stejarului
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4.3. Starea de sănătate a stejarului

a). u.a. 71 B, A, C
Stejăretul artificial (de 50 ani), cu carpen şi frasin diseminat, fără subarboret şi cu pătură erbacee higrofilă
bogată (Deschampsia caespitosa, Carex brizoides, Carex
riparia ± Agrostis alba, Juncus effusus), cu o consistenţă
relativ normală (0,7), a fost afectat de uscare foarte
puternică, consistenţa reducându-se la 0,0 în zona
centrală (ochi complet uscat pe cca. 3 ha) şi la 0,4 în ansamblu. Scăderea consistenţei s-a produs pe seama uscării stejarului. Starea de vegetaţie a exemplarelor de
stejar rămase este foarte slabă; în cazul frasinului şi a
carpenului starea de vegetaţie este moderată, respectiv
slabă-moderată; arborii sunt frecvent acoperiţi cu muşchi; pătura erbacee higrofilă a rămas la fel de bine reprezentată şi după scăderea consistenţei. Ierarhizarea
speciilor după rezistenţa la uscare: 1-FR; 2-CA, 3-ST.

brizoides, Carex riparia ± Agrostis alba, Juncus effusus), cu
o consistenţă relativ normală (0,7), a fost afectată de
uscare moderat-intensă a stejarului, consistenţa de
ansamblu reducându-se la 0,5-0,6. Fenomenul s-a declanşat în anul 2006, dar a continuat în anii următori.
Starea de vegetaţie a exemplarelor de stejar rămase este
slabă-lâncedă; în cazul frasinului şi a carpenului starea de vegetaţie este moderată, respectiv slabă; arborii
sunt frecvent acoperiţi cu muşchi; pătură erbacee higrofilă a rămas la fel de bine reprezentată şi după scăderea consistenţei.

Foto 4. Parcela 77, băltire de lungă durată, stejarul fiind înlocuit cu frasin

c). u.a. 81
Plantaţia de stejar (de 45 ani), în a cărui compoziţie
Foto 2. Parcela 71: gol de cca. 3,0 ha rezultat în urma extragerii arbori- participă şi 10% carpen, cu plop tremurător, anin nelor uscaţi, băltire cu vegetaţie ierbacee higrofită, băltire de lungă durată gru şi frasin diseminat, cu subarboret bogat de alun
şi cu pătură erbacee higrofilă slab reprezentată), cu o
consistenţă normală (0,8), a fost afectată de uscare
moderată numai a stejarului, consistenţa de ansamblu
reducându-se la 0,6-0,7. Starea de vegetaţie a exemplarelor de stejar rămase este slabă spre lâncedă; în cazul
frasinului şi a carpenului starea de vegetaţie este moderată; arborii sunt frecvent acoperiţi cu muşchi; pătură
erbacee higrofilă a rămas la fel de slab reprezentată şi
după scăderea consistenţei.
d) alte parcele
Fenomenul de debilitare a cuprins tot trupul de pădure
Livada, dar intensitatea fenomenului a variat semnificativ (fig. 1), uscările grupându-se pe câteva grupuri de
parcele:
»» în zona central vestică, uscarea a cuprins parte (%)
din parcelele: 52% + 56% (foarte puternice) și 40% +
Foto 3. Parcela 71: pe margine nu se observă exces evident de apă, dar
44% + 49% (puternice);
arborii au tulpinile invadate de muşchi şi licheni
»» în zona central nordică, debilitările au fost semnalate în parcelele: 71% (foarte puternică), 78% (puternib). u.a. 77 B, A
ce) și 63 + 70% + 77 + 84 (moderate);
Vegetaţia forestieră de tip artificial (stejăret de 45 ani,
»
»
în zona central sudică, uscările au fost foarte putercu 10% frasin şi cu exemplare mici de carpen diseminanice
în 86% + 87%, puternice în 82% şi moderate în
te, cu regenerare de carpen, fără subarboret şi cu pătură
66%
+ 73% + 74% + 81;
erbacee higrofilă bogată – Deschampsia caespitosa, Carex
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– în celelalte parcele debilitarea stejarului este slabă la
vârste mai mari, arboretele tinere fiind sănătoase.
Debilitarea a fost însoțită de caracteristici și simptome
specifice: goluri cu vegetaţie higrofilă şi arbori în curs
de uscare (78), sol saturat cu apă, exces de apă, băltiri
(52 – stejarul fiind înlocuit de frasin, 45 – băltirea îndelungată a apei, 70, 82), arborii cu trunchiuri invadate
de mușchi și licheni (56, 63, 70, 73, 82, 84) invadarea
terenului cu vegetație higrofile (30 – plantație, 63, 73).

Foto 7. Parcela 45 (sus) și 56 (jos): băltirea îndelungată a apei determină debilitarea vegetaţiei forestiere și acoperirea bazei tulpinii cu mușchi

Foto 8. Parcela 82: solul saturat cu apă, stejarul cu tulpina invadată de
muşchi
Foto 5. Parcela 78 (sus) şi 73 (jos): apar goluri cu vegetaţie higrofită şi
arbori în curs de uscare

Foto 6. Parcela 30: plantaţia invadată de vegetaţie higrofită
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Foto 9. Parcela 52: teren cu exces de apă, stejarul înlocuit de frasin
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5.1. Factorii implicaţi în uscare

a). u.a. 71 B, A, C
Cauzele fenomenului foarte puternic de uscare sunt:
1. stagnarea mai îndelungată a apei în anii 2005 şi
2006, comparativ cu alţi ani şi cu celelalte două puncte (zonă depresionară);
2. defolierea puternică produsă de Lymantria dispar în
anul 2005 (80% în zona centrală, pe cca. 3ha, unde şi
uscarea are intensitate maximă);
3. îngheţul puternic produs la sfârşitul lunii aprilie
2007, care a condus la pierderea primei creşteri. Fenomenul s-a declanşat în anul 2006, a continuat în
anul 2007 şi este în evoluţie în zonele marginale, deoarece în centru acesta a atins deja nivelul maxim
posibil;
4. factorii biotici însoţitori: Oidium alphitoides (frecvenţă foarte mare, intensitate moderată), Ophiosoma
quercus (generalizată, intensitate foarte puternică),
Phytophthora spp. şi Pytium anadrum (parametrii
infecţiei sunt greu de cuantificat), Armillaria mellea
(generalizată, infecţii puternice), Agrilus spp. (generalizată, infestări puternice).
b). u.a. 77 B, A
Cauzele fenomenului moderat-intens de uscare sunt:

1. stagnarea mai îndelungată a apei în anii 2005 şi
2006, comparativ cu alţi ani și arboretele din proximitate mai ridicate;
2. defolierea produsă de Lymantria dispar în anul 2005
(25%);
3. îngheţul puternic produs la sfârşitul lunii aprilie
2007, care a condus la pierderea primei creşteri;
4. factorii biotici însoţitori: Oidium alphitoides (frecvenţă foarte mare, intensitate moderată), Ophiosoma
quercus (frecvență și intensitate moderate la puternice), Pytium anandrum și Phytophthora spp., Armillaria
mellea (infecţii moderate la puternice).
c). u.a. 81
Cauzele fenomenului de uscare (mai puţin intens ca în
pct. 2 şi pct. 3) sunt: i) stagnarea mai îndelungată a apei
în anii 2005 şi 2006, comparativ cu alţi ani (dar cu saturare a solului de durată ceva mai scurtă comparativ cu
celelalte puncte); ii) defolierea slabă produsă de Lymantria dispar în anul 2005; iii) îngheţul puternic produs
la sfîrşitul lunii aprilie 2007, care a condus la pierderea primei creşteri; iv) factorii biotici însoţitori (Oidium,
Ophiosoma, Phytophthora, Armillaria). Fenomenul s-a
declanşat în anul 2006, a continuat în 2007-2009, apoi
uscarea s-a manifestat slab şi uniform, uneori în mici
pâlcuri.

Fig. 11. Uscarea cvercineelor (de intensitate moderată – QvM și puternică – QvP), în perioada 1986-2010, în pădurile administrate de RNP

5.3. Discuţii şi recomandări

Precipitaţiile din anul 2005, dar şi din anul 2006 (în
special din intervalul martie (aprilie-august) au depăşit
nivelul mediu multianual cu 26%, respectiv cu 16%, şi
au condus, pe fondul drenajului extern nesemnificativ şi
al solurilor cu textură fină şi permeabilitate scăzută, la
apariţia unor procese de inundare pluvială şi de stagnare a apei din precipitaţii mai intense în zonele depresionare, dar uneori şi pe terenuri orizontale (foto 2, 4, 7, 10).
Procesele de stagnare supraterană au fost urmate de
stagnarea mult mai îndelungată a apei în sol. În acelaşi
timp, în zonă s-au înregistrat defolieri succesive, de
intensităţi diferite, produse de Lymantria dispar (20042005) şi îngheţuri târzii puternice (2007).
Efectul înghețului la cvercinee a fost evidențiat cu
câțiva ani înainte, în bazinul panonic (Halász 2001).
Efectul cumulat al secetei și gerului reduce vitalitatea
stejarilor (Thomas 2008).

Procesele au fost semnalate pe întreaga suprafaţă şi
s-au manifestat în condiţii de teren orizontal, plan,
sau microdepresionar specific câmpiei de subsidenţă.
În 2005 şi în 2006 (primăvara-vara) apa a stagnat mai
mult deasupra solului, stagnarea supraterană fiind de
intensitate în general slabă sau foarte slabă (apreciată
după durata de stagnare supraterană, cuprinsă între <1
lună şi 1-2 luni. Solul a fost însă saturat cu apă o perioadă mult mai îndelungată (2 la 6 luni).
Substratul litologic şi totodată materialul parental al
solurilor este alcătuit în toate situaţiile analizate din
depozite luto-argiloase sau argiloase, care, prin textura
lor fină şi permeabilitatea foarte scăzută determină reducerea drenajului intern de profunzime şi favorizează
stagnarea îndelungată a apei din precipitaţii.
În Câmpia Someşului, în teritoriul parcurs predomină,
atât pe terenul orizontal, cât şi în zonele uşor depresionare, solurile brune luvice pseudogleizate (luvosolurile
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stagnice), din clasa argiluvisoluri (luvisoluri), însoţite
însă mult mai frecvent de soluri puternic levigate pseudogleizate, precum luvisolurile albice pseudogleizate
(luvosolurile albice-stagnice), din aceeaşi clasă. În partea mai joasă a acestor uşoare depresiuni apar destul
de frecvent şi luvisoluri albice pseudogleice sau soluri
pseudogleice tipice, luvice şi albice (stagnosoluri tipice
şi luvice şi albice), din clasa solurilor hidromorfe (hidrisoluri), şi mai rar, acolo unde apa freatică influenţează
cel puţin temporar solurile, lăcovişti pseudogleizate
(faeoziomuri gleice-stagnice), din clasa solurilor hidromorfe (cernisoluri).
Toate aceste soluri au unele trăsături comune, şi anume faptul că au textură puternic sau foarte puternic diferenţiată pe profil, sunt argiloase, compacte şi foarte
greu permeabile, mai ales la nivelul orizontului argiloiluvial Btw (BtW), uneori însă chiar pe întregul profil
(lăcoviştile), şi sunt pseudogleizate începând din orizontul Elw (Eaw) (de la 10-15cm adâncime).
La nivelul orizontului Btw (BtW) (sub adâncimea de
40-50cm) însuşirile fizice-hidrofizice sunt nefavorabile:
coeficientul de ofilire are valori mari-foarte mari, densitatea aparentă este mare-foarte mare (solul este compact până la foarte compact), porozitatea totală este mică-foarte mică şi porozitatea de aeraţie este extrem de
redusă sau practic nulă. Ca urmare, sub aspect fiziologic
solurile sunt în general cel mult mijlociu profunde.
În condiţiile unor precipitaţii foarte abundente solurile sunt mai uşor permeabile numai până la adâncimea
de 40-50cm, sub acest nivel fiind la început foarte greu
permeabile şi devenind ulterior, după saturarea argilei,
practic impermeabile. Se poate afirma deci că, prin drenajul intern deficitar, solurile (alături de terenul plan) favorizează stagnarea prelungită a apei în zonele analizate.
Apa freatică se află, în general, la adâncimi inaccesibile,
astfel încât condiţiile hidrogeologice locale nu au favorizat apariţia şi evoluţia proceselor de inundare pluvială
şi de stagnare prelungită a apei din precipitaţii.
În zonă există canale de drenare – pe liniile parcelare, de
o parte şi de alta a drumurilor, uneori chiar şi în interiorul parcelelor (canale de descărcare – fig. 1) – care indică
faptul că procese de stagnare mai intense s-au manifestat
destul de frecvent în zonă şi în trecut; acest sistem de canale trebuie însă reabilitat şi îmbunătăţit (ICAS torenţi).

Foto 10. Parcela 75: Datorită nefuncţionării canalelor principale nu
este posibilă evacuarea apelor din interiorul parcelelor

74

Fenomenul a atins intensitate maximă în arboretele
în care subarboretul (păducel, sânger, lemn câinesc) şi
subetajul de carpen au lipsit. Pătura erbacee higrofilă,
bogată şi înainte, a devenit luxuriantă după declanşarea uscării. Uscarea s-a declanşat în anul 2006, a continuat în anul 2007, apoi cunoscând o fază cronică.
În arboretele neafectate sau slab afectate subetajul consistent de carpen a contribuit la realizarea drenajului
biologic (şi la combaterea înmlăştinării) şi a împiedicat
instalarea păturii erbacee higrofile. Totodată acesta a
constituit şi un factor de activare a creşterii exemplarelor de stejar.
În aceste condiţii complexe, ierarhizarea speciilor întâlnite în suprafeţele afectate de stagnarea apei şi de ceilalţi
factori menţionaţi după rezistenţa dovedită în faţa agresiunii este următoarea: 1-frasin; 2-carpen, 3-stejar. Deci,
se poate observa o răsturnare completă a ierarhiei în
ceea ce priveşte rezistenţa stejarului, faţă de sudul ţării.
Se recomandă ca atât în compoziţia de refacere a stejăretelor afectate de uscare, cât şi în compoziţia de regenerare a stejăretelor neafectate de uscare dar afectate
de procese de stagnare a apei, să fie crescută proporţia
de participare a carpenului (în special), a frasinului şi a
arbuştilor, în defavoarea stejarului, a cărui pondere nu
trebuie să depăşească 60%. Crearea unui subetaj consistent de carpen şi instalarea unui subarboret bogat sunt
două măsuri absolut necesare pentru a preveni apariţia
efectelor negative ale stagnării apei în astfel de arborete
(înierbarea excesivă cu floră higrofilă şi înţelenirea, scăderea consistenţei şi a vitalităţii, declanşarea uscării).

Reîncadrarea stațională a arboretelor
afectate

În majoritatea situaţiilor a fost realizată o reîncadrare
staţională provizorie a suprafeţelor analizate, deoarece s-a constatat că încadrarea staţională actuală este
în totalitate sau cel puţin parţial necorespunzătoare.
Noua încadrare a fost făcută pe baza realităţii pedostaţionale din punctele respective, dar în limitele destul
de restrictive ale sistematicii staţionale actuale, care nu
permit tocmai evidenţierea riscului apariţiei proceselor
de inundare pluvială şi de stagnare prelungită a apei.
Reîncadrarea staţională provizorie a suprafeţelor parcurse a fost făcută în următoarele tipuri de staţiuni:
»» TS 8335* „Câmpie forestieră joasă (NV) (stejar, frasin)
Pm, luvosoluri şi luvosoluri albice stagnice, edafic mijlocii,
cu floră higrofilă” (tip nou de staţiune).
»» TS 8336 „Câmpie forestieră joasă (NV) (stejar, frasin)
Pm(s), luvosoluri stagnice, edafic mari, cu floră higrofilă”.
»» TS 8711* „Câmpie forestieră de subsidenţă cu frăsinetostejăret Pm(s), faeoziom gleic (lăcovişte), edafic mijlociumare, cu floră higrofilă” (acest T.S. apare în „Staţiuni
forestiere”-1977, dar nu i s-a atribuit un cod numeric).
În cazul suprafeţelor cu relief plan sau uşor depresionar
din Câmpia Someşului este posibilă introducerea uniformă a noţiunii de risc de stagnare a apei în cele trei
situaţii staţionale întâlnite: risc frecvent – TS 8335*, TS
8336, TS 8711*.
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Factorii biotici

Prezenţa, în ultimul timp, a mai multor categorii de factori care produc boli cvercineelor, a dus la diferenţierea
uscării acute a stejarilor (AOD – „acute oak decline” –
care omoară arborii de Quercus robur și Q. petraea în 4-5
ani de la primele simptome), de moartea (uscarea) rapidă a stejarilor (SOD – „sudden oak death” provocată de
Phytophthora ramorum stejarului de bronz din California, laricelui japonez şi altor specii lemnoase), respectiv
de a debilitarea (uscarea) cronică a stejarilor (oak decline
sau, mai nou, chronic oak decline care debilitează pe o
perioadă lungă stejarii, fără ai omorî într-un interval
delimitat) (Grünwald et al. 2012, Denman et al. 2014).
În Trupul Livada, în 2006-2007 uscarea a fost activă,
urmată apoi încă câțiva ani de o uscare cronică. Fenomenul de debilitare a fost similar celui din anii 19571960, pe fondul, mai mult sau mai puțin, a aceluiași
complex de factori abiotici și biotici (Marcu et al 1966).
Dintre factorii biotici care contribuie la uscarea stejarului, se remarcă următorii:
i) Factori declanşatori:
»» Defolierile cu L. dispar (mai ales dacă sunt repetate
sau cumulate cu defolieri de cotari, cărăbuși etc.) pot
provoca debilitări severe ale stejarilor (Marcu 1966,
Simionescu et al 2001, Thomas 2008, Nețoiu et al
2014). Arboretele debilitate au fost defoliate succesiv, de intensităţi diferite, de Lymantria dispar (20042006). Tratamentele efectuate în primăvara anului
2006 nu au avut peste tot eficacitatea aşteptată. Se
presupune că eclozarea neuniformă a larvelor ar fi
contribuit la acest fapt (I. Tăut, comunicare personală). Cele mai importante uscări au fost înregistrate
în ochiurile în care defolierile au fost cele mai semnificative.
ii) Factori agravanţi. Stejarii puternic debilitaţi sunt
afectaţi în masă de insecte (Agrilus biguttatus) şi ciuperci de scoarţă şi lemn.
»» Ophiostoma spp. (Ophiostoma quercus) este prezentă
la toţi arborii uscaţi din u.a. 36 şi 37, infecţiile fiind
uşor de remarcat pe cioplajele marcării şi pe secţiunile efectuate pe arborii de probă doborâţi. Înnegrirea alburnului cuprinde tot alburnul în porţiunea
inferioară a trunchiului, urcând pe tulpină până sus
în coroană, unde cuprinde sectoare din alburn. Simbioza dintre insectele de scoarţă şi ciupercile din
genul Ophiostoma este aceeaşi ca la uscarea ulmului
sau a răşinoaselor: insectele sunt vectorii ciupercii, iar acestea omoară arborii (Aghayeva et al 2004,
Čížková et al 2005);
»» Armillaria spp. este omniprezentă în arboretele debilitate din trupul Livada, rizomorfele şi miceliile subcorticale urcând uneori de pe rădăcini la baza trunchiului, rareori infecţiile înaintând pe trunchi cel
puţin câţiva metri. Speciile de Armillaria sunt paraziţi primari (pătrund în rădăcinile arborilor sănătoşi,
care însă le opresc înaintarea cât timp sunt sănătoşi),
capabile să omoare speciile forestiere dacă acestea
sunt debilitate de alţi factori de stres (Chira & Chira

2001b, Popovici et al. 2014). În România, în zona de
câmpie (inclusiv pe stejarul pedunculat) este dominantă specia A. mellea, în vreme ce în zona de deal,
pe toate foioasele este dominantă A. gallica (Chira &
Chira 2001a).
»» Phytophthora spp. şi Pythium spp. cuprind specii de
rădăcină patogene în condiţiile similare uscării din
D.S. Satu Mare – staţiuni cu drenaj exterior şi interior deficitar, în care excesul hidric temporar asigură
atât debilitarea stejarului cât şi răspândirea mult mai
rapidă a ciupercilor de la un arbore la altul.
La arborii în curs de uscare au fost semnalate infecţii
incipiente de alburn.
În arboretele afectate de uscare din O.S. Carei şi Livada
(D.S. Satu Mare), au fost recoltate trei probe de sol din
care au fost izolate (T. Jung) următoarele specii patogene (speciile de Pytium saprofite nu au fost trecute, nefiind implicate în uscarea arborilor), toate în premieră
pentru România:
1). Phytophthora spp. (din proba 1) – specie neidentificată, cu sporangii non-papilate şi oogonia fără anteridii.
2). Pythium anandrum (din proba 2) – specie cunoscută a fi patogenă pentru stejari.
Uscarea fiind un fenomen răspândit în toată zona, este
foarte probabil ca şi în probele 2 şi 3 să fie prezentă
această specie de Phytophthora, dar miceliile au putut
fi acoperite de abundenţa speciilor de Pytium. Uscarea
fiind mai veche, arborii deperisaţi au murit, nemaifiind favorabili speciei patogene ci speciilor saprofite.
Abundenţa apariţiei speciilor rapid crescătoare de Pythium în probele de sol au făcut ca subculturile pure de
Phytophthora sp. să fie foarte dificil de obţinut.
Uscarea în masă a stejarului pedunculat din anii 1950’
şi cea foarte puternică din 2006-2007 (apoi cronică în
anii următori) au survenit pe fondul acelorași factori
(doar oomicetele nu au fost identificate în uscările vechi
– Georgescu et al 1957, Marcu et al. 1966), printre care
excesul de umiditate deosebit, cu băltiri frecvente la
suprafaţă, constituie un mediu ideal de răspândire a
speciilor de Phytophthora la mari distanţe. Altfel, infecţiile (urmate de debilitări şi în cel mai grav caz la uscare) sunt difuze, la exemplare izolate sau la grupuri mici
(ochiuri) de stejari.
Infecţiile cu Phytophthora debilitează arborii prin putrezirea radicelelor micorizate cu rol de absorbție, iar defolierile produse de Lymantria dispar urmate de făinarea
generației următoare de frunze (Petrescu 1974) şi, apoi,
infecţiile masive cu Ophiostoma quercus (Georgescu et al
1948) au contribuit la uscarea stejarului.
De remarcat că inundaţiile, urmate de băltiri de lungă
durată (mai mult de un an), nu au produs uscări la stejarul pedunculat din O.S. Snagov, doar cerul sucombând
relativ rapid (Dănescu et al 2011).
În trupul Livada, frasinul şi carpenul au fost mult mai
rezistente în arboretele afectate de uscarea stejarului
pedunculat. În alte zone ale ţării, frasinii sunt decimaţi
de ciuperca invazivă Hymenoscyphus fraxineus (Popovici
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et al. 2014), iar carpenul a suferit debilitări în perimetrele afectate de stagnarea apei (tr. Balta Neagră – Snagov 2005, tr. Mociar – Reghin, 2010 etc. – Chira & Chira
2008, Dănescu et al. 2011).
Efectul speciilor de Phytophthora și Pytium asupra rădăcinilor fine, micoritice, singurele cu rol de absorbție a
apei și nutrienților din sol (urmate uneori de putrezirea rădăcinilor groase și chiar a coletului) ale stejarilor
au fost dovedite în multe lucrări experimentale (Hartman & Blank 1993, Jung et al. 1999, Webber 2008,
Marçais et al 2011, Grünwald et al 2012).
Făinarea produsă de Oidium alphitoides este, de asemenea, un factor agravant al uscării, îndeosebi la arbori
slăbiţi de îngheţ şi defolieri, unde noile creşteri apar în
perioada de maximă vigoare a ciupercii (Petrescu 1974,
Tăut & Holonec 2004). Factorii de mediu din arboretele
debilitate (rărite) – temperatură mare, umiditate ridicată – sunt foarte favorabili ciupercii patogene.
Lucrări de refacere a arboretelor uscate
Refacerea arboretelor afectate de uscări a fost efectuată
prin plantarea pe suprafețe mari a stejarului pedunculat (din păcate puieții au fost aduși din multe zone ale
țării, provenind din ecotipuri necunoscute). În trupul
Livada a fost instalat un șir de suprafețe experimentale
cu amestecuri de specii variate (de la stejar în amestec
cu diferite foioase la larice și pin), instalate într-o zonă
în care au fost efectuate canale de scurgere a apei situate la scheme diferite. Regenerările artificiale și naturale
ale arboretelor au fost monitorizate o perioadă (Constantinescu et al 1954, Spârchez et al 1968), fiind însă
necesară o reevaluare a comportamentului speciilor /
amestecurilor experimentale.
În u.a. 71 B şi 71 C, datorită extragerii arborilor ca urmare a uscării masive a stejarului, s-a format un gol de
cca. 3,2 ha. Solul în acest gol este puternic înţelenit şi
prezintă exces evident de umiditate, cu numeroase microdepresiuni în care bălteşte apa. Mai există exemplare izolate de stejar, frasin şi carpen (preponderent frasin). Tipul staţional (conform cartării propuse de Traci,
1985) este MbCv4 – terenuri periodic saturate cu apă de
la suprafaţă, situate pe depresiuni şi terenuri plane, cu
soluri pseudogleice şi pseudogleizate, luvice, cu orizontul de pseudoglei la 30-50cm, cu exces vernal prelungit
de apă şi deficit estival de apă, cu floră hidrofilă (Carex,
Juncus). Speciile recomandate pentru împădurire sunt
stejarul, stejarul roşu (doar cu pondere redusă), frasinul cu frunza îngustă (uscarea nouă a frasinului face ca
frasinul comun să fie promovat doar cu mare prudență),
carpenul, mălinul, alunul, lemnul câinesc. În acest sens
a fost propusă următoarea formulă de împădurire:
50ST (max. 10% ST.R) 15FR.Î (FR?) 25CA (ML) 10AL
(LC)
Lucrările de împădurire se recomandă să fie făcute după
executarea lucrărilor de drenarea terenului. În vederea
realizării plantaţiilor se va executa, în prealabil, pregătirea manuală a solului în fâşii cu lăţimea de 0,6-0,8 m
amplasate la 2 m între ele. Această lucrare are ca principal scop înlăturarea covorului ierbaceu şi va consta
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din săparea solului cu sapa de munte la o adâncime de
12-15 cm. Puieţii vor fi plantaţi pe fâşiile pregătite la o
distanţă de 1 m între ei. Numărul de puieţi la hectar va
fi de 5000 bucăţi. Completările vor fi de 30% în anul I şi
15% în anul II.
Întreţinerile vor consta în revizuriri (1+1), mobilizări şi
descopleşiri (3+3+3+3+2).
Vor fi utilizate numai provenienţe locale, adaptate condiţiilor particulare ale zonei.

6. Concluzii

Uscarea stejarilor a survenit în cele mai dificile conjuncturi de factori:
»» favorizanţi: terenuri cu relief orizontal / plan sau
uşor depresionat (care a amplificat intensitatea stagnării), cu drenaj extern şi intern foarte deficitar; arborete artificiale, pure, de vârstă ridicată de stejar);
»» declanşatori: stagnarea mai îndelungată a apei în
anii 2005 şi 2006, comparativ cu alţi ani, defolieri
repetate produse de Lymantria dispar (± Tortrix viridana) şi îngheţul puternic produs la sfârşitul lunii
aprilie 2007;
»» agravanţi (însoţitori): infecţiile puternice de făinare (Oidium alphitoides) la generaţia de frunze care ar
trebui să asigure supravieţuirea stejarilor după defoliere; infecţiile puternice vasculare (Ophiostoma quercinum) care au blocat circulaţia sevei; infecţiile de
rădăcină (oomicetele Phytophthora sp. şi Pytium anandrum au putrezit rădăcinile fine, iar Armillaria sp. a
parazitat rădăcinile şi coletul arborilor muribunzi),
insectele secundare au produs galerii subcorticale la
arborii lâncezi (Agrilus spp.), iar cele de lemn au început degradarea structurală a lemnului mort.
A fost propusă reîncadrarea staţională a arboretelor
afectate, astfel încât să se includă factorul de risc la
stagnarea apei.
Au fost făcute recomandări de refacere a arboretelor uscate cu specii rezistente la complexul de factori care au
condus la debilitarea arboretelor de stejar.
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Abstract

Oak decline in Livada Forest District
Common oak decline had a historical outbreak in the second part of 1950’s in Livada Forest District (Somes
Plain – north eastern part of Pannonia Plain, NW Romania), when more than 1600 ha affected oak stands have
been harvested and subject of afforestation. In the last decade the phenomenon has reoccurred in the same
area, after a complex simultaneous / successive action of similar factors:
»» Favouring: depression or horizontal relief with low extern and intern drainage (compact, clayey soils); artificial, pure, old oak stands;
»» Determinant: i) repeated defoliations produced by Lymantria dispar (± Tortrix viridana); ii) prolong water
stagnancy (two successive years before oak dieback start) alternating with water stress, and iii) severe late
(April) frost damage;
»» Aggravating (secondary): high powdery mildew infections (Oidium alphitoides) of the second (recovery) leaf
generation; high vascular infections (Ophiostoma quercinum); high root infections (Phytophthora sp. and
Pytium anandrum fine root rot, Armillaria sp. roots and collar rot), high infestation with secondary bark (Agrilus biguttatus) and wood insects.
A new / improved habitat / site description was provided, which includes the stagnant water risk factor.
Oak stand restoration using a mixture of the most resistant species to the local complex factors has been recommended.
Keywords: common oak decline, water stress, clayey soils, Lymantria, Agrilus, Ophiostoma, Oidium, oomycetes.
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Ecaterina Fodor, Tatiana Şesan, 2014. Fitopatogeni din ecosistemele forestiere. Ed.
Univ. Bucureşti, 647 pag. ISBN 978-606-160447-0

Lucrarea are caracteristicile unui manual de fitopatologie forestieră, cuprinzând informaţiile
existente, la zi, în domeniu, atât în ţara noastră
cât şi pe plan mondial.
Structura este mai bogată decât a altor lucrări
de profil, îmbinând elemente teoretice ale taxonomiei și biologiei agenților fitopatogeni cu
elemente practice ale cercetării științifice, micologiei aplicate şi protecţiei pădurilor.
Cartea abundă de noutăţi (noi concepte, abordări, informaţii, definiri) în domeniul
fitopatologiei forestiere din România, pornind
de la descrierea proceselor patogene, variabilitatea agenţilor patogeni şi co-evoluţia patogenilor cu plantele gazdă (cap. 1), ecologia

Recenzie
populaţiilor de fitopatogeni - structură şi dinamică, factori de mediu implicați, ecologia patosistemelor, dinamica populaţiilor de patogeni în
condiţiile schimbărilor climatice (cap. 2).
Metodele specifice protecţiei pădurilor (cap. 3)
sunt succint trecute în revistă, dar includ multe
elemente de noutate legate de tratamente, respectiv fungicide chimice sau biologice utilizate
în protecţia plantelor lemnoase, inducerea rezistenţei gazdelor, măsurile de carantină, pragul
economic de dăunare etc.
Prezentarea noţiunilor generale de sistematică
a agenţilor biotici fitopatogeni (cap. 4) şi a grupelor de boli ale organismelor plantelor gazdă
(cap. 5) sunt bine structurate şi actualizate. Fiziopatiile (cap. 6) încheie prima parte a cărții,
sumarizând principalele tipuri de boli abiotice
ale plantelor forestiere.
Partea a doua a lucrării este, de asemenea,
foarte bogată în informații cu caracter de noutate pentru fitopatologia forestieră națională, o
mare parte provenind din experiența bogată în
cercetare a autoarelor. Astfel, considerăm meritorie includerea aici a metodelor de studiu în
micologie și fitopatologie - de la metodele clasice ale observațiilor microscopice și creșterea pe
medii de cultură la cele ultramoderne bazate pe
analize moleculare (cap. 7-8), urmate de organi-

zarea și interpretarea experimentelor de fitopatologie (cap. 9).
Ultima parte, cea mai bogată în informații este
dedicată principalelor grupe de agenți biotici
fitopatogeni (virusuri, bacterii, fitoplasme, micetozoare, oomicete, ciuperci – cap. 10). Este de
apreciat actualizarea nomenclaturii, includerea
multor specii noi pentru fitopatologia națională,
precum și completarea cunoștințelor despre
biologia, ecologia și combaterea acestora. Ar fi
fost ideal să fie evidențiați care dintre agenţii
biotici noi sunt deja identificați în ţara noastră și
care sunt doar potențiali prezenți sau constituie
pericole potențiale pentru viitor.
Bibliografia este impresionantă, subliniind efortul mare depus pentru actualizarea
informațiilor. Bogata ilustraţie originală și laboriosul glosar de termeni științifici fac lucrarea
mai atractivă și mai accesibilă atât studenților
cât și specialiștilor.
În concluzie, salutăm apariția în România a
unei lucrări cu totul deosebite privind agenții
fitopatogeni și fiziopatiile plantelor lemnoase,
precum și patosistemele forestiere, ca o încununare a activității prodigioase de cercetare și
învățământ universitar a autoarelor conf. Ecaterina Fodor și prof. Tatiana Șesan.
Dănuț Chira
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SOLURILE AFECTATE DE SĂRURI DIN ROMÂNIA:
CONCEPTE DE BAZĂ ȘI STARE ACTUALĂ
ROXANA TEȘILEANU, MIHAI FEDORCA

1. Introducere

Solul reprezintă o resursă naturală importantă în contextul dezvoltării durabile. Procesele de degradare a solului, cum este procesul de salinizare și alcalinizare, limitează potențialul agro-ecologic al solului și reprezintă un risc socio-economic pentru dezvoltarea durabilă
a unei țări (Várallayay 2002). În raportul tehnic al JRC
(Joint Research Centre) al Comisiei Europene privind
starea solurilor degradate din Europa se estimează că
aproximativ 18,3 milioane de ha din Europa sunt afectate de săruri (JRC-ESDAC 2016). Printre țările cele mai
afectate de acest tip de degradare se numără și România
împreună cu Spania, Ungaria, Slovacia, Grecia, Austria,
Bulgaria, Bosnia, Serbia, Italia și Franța. De aceea este
important să se facă cunoscută dimensiunea acestui
tip de degradare a solului și să se elaboreze strategii de
combatere și ameliorare adaptate situației actuale. În
prezentul articol prezentăm noțiunile de bază legate de
procesul de salinizare și alcalinizare și oferim o privire
de ansamblu asupra situației solurilor afectate de săruri
din România, în speranța de a deschide noi perspective
de cercetare în acest domeniu.

2. Procesul de salinizare și alcalinizare

Salinizarea este un proces de acumulare a sărurilor ușor
solubile pe soluri și/sau în orizonturile solului (Ciortuz
1981). O sare este ușor solubilă, dacă este mai solubilă în apă decât ghipsul (CaSO4 x 2H2O) (Scheffer 2002).
Cele mai des întâlnite săruri din soluri ce duc la salinizare sunt: cloruri, sulfați și carbonați ai sodiului, potasiului, magneziului și calciului.
Prin alcalinizare se înțelege o saturație cu sodiu la nivelul complexului de adsorbție al solului (Scheffer 2002).
Cele mai des întâlnite săruri ce duc la alcalinizare sunt
NaHCO3, Na2CO3 și Na2SiO3.
Solurile ale căror proprietăți fizice, chimice și microbiologice sunt puternic influențate de săruri (Ciortuz
1981) se împart în mai multe categorii, în funcție de
conductivitatea electrică a apei solului (EC), a saturației
cu sodiu la nivelul complexului de adsorbție al solului
(ESR – Exchangeable Sodium Ratio) și a proporției de
adsorbție a Na din soluția apoasă a solului faţă de alți
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cationi majori (Ca și Mg) prezenți în soluția apoasă a solului (SAR – Sodium Adsorption Ratio) (Eynard 2006).
Se investighează astfel dominanța cationului Na la nivelul diferitelor pool-uri de cationi ale solului. Pentru
Na ne interesează două pool-uri: cationii din soluția
apoasă a solului (aşa-zişii „cationi liberi”) și cationii
legați la complexul de adsorbție al solului, pasibili pentru schimb cu soluția apoasă a solului (engl. exchangeable
cations). Al treilea pool, cel al cationilor ficși din structura silicatelor (engl. non-exchangeable) ce sunt eliberați
numai prin procesul de dezagregare, nu reprezintă un
interes major decât în descrierea ciclului potasiului din
cauza procesului de fixare (Schneider et al. 2013).
În literatura internațională categoriile în care sunt
împărțite solurile influențate de săruri (engl. salt-affected soils) sunt următoarele: soluri saline, soluri salinosodice și soluri sodice (tabelul 1) (Eynard et al. 2006).
În literatura silvică de specialitate din România solurile
influențate de săruri se împart în funcție de anionul prezent în sărurile ce influențează caracteristicile solului.
Se disting astfel în mare (Traci și Costin, 1966, p. 251):
soluri clorurice, soluri sulfatice și soluri cu carbonat de
sodiu și carbonat de calciu. Dat fiind faptul că procesul
de salinizare și alcalinizare implică cu predilecție capacitatea de schimb a cationilor (engl. CEC – cation exchange capacity) la nivelul complexului de adsorbție al solului,
observându-se o creștere a saturației în cationi (Na, Ca,
Mg) la acest nivel, cât și în soluția apoasă a solului, investigarea și clasificarea solurilor în funcție de cationii
predominanți este mai eficientă pentru a înțelege procesele pedologice implicate în salinizare și alcalinizare.
Contrar opiniei lui Ciortuz (1981, p. 114) care sugerează că salinizarea și alcalinizarea reprezintă procese de
„înrăutățire in-situ”(adică nelegate de transport prin intermediul apei) a proprietăților solului, aceste doua procese sunt, în cele mai multe cazuri, procese pedologice
de transport (ca și redoximorfoza) (Hildebrand 2000,
Essington 2004, Tsanis et al. 2016). Putem vorbi de
salinizare in-situ doar în cazul în care sunt mobilizați
cationii ficși (non-exchangeable) prin dezagregarea insitu a mineralelor primare dacă aceştia nu pot fi drenaţi de apa de ploaie datorită impermeabilității solului
rămânând astfel în soluţia solului şi deci pasibili pen-
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tru adsorbţie de către complexul de absobţie al solului
(Essington 2004). Aceste condiţii ce duc la formarea de
soluri saline şi sodice sunt întrunite însă doar în cazuri
speciale, cum ar fi cel al bazinelor închise din regiunile
aride (Essington 2004). Dezagregarea in-situ este doar
una dintre sursele de salinizare. Alte surse sunt: masele de apă salină adiacente solurilor (gradul de salinizare depinzând de climat și de capacitatea de drenare
a solului), sărurile din sedimente (săruri fosile ce pot
fi solubilizate prin irigare şi introduse în schimbul de
cationi ce are loc între faza lichidă şi cea solidă a solului), depoziţia atmosferică (în funcţie de climat şi capacitatea de drenare a solului), şi activităţile antropogene
(de ex.: o tehnică inadecvată de irigare sau despădurirea – Abrol et al. 1988) (Essington 2004). Acestea din
urmă salinizează practic orice tip de sol, chiar şi unul
cu o balanţă a sărurilor iniţial echilibrată, dacă input-ul
de săruri provenite din irigaţie nu sunt drenate (Brady
2002) sau dacă balanţa hidrologică este modificată prin
despădurire (Abrol et al. 1988). Abrol et al. (1988) indică o începere a salinizării şi o ridicare a nivelului pânzei
freatice prin trecerea de la culturi forestiere la culturi
agricole. Aceștia sugerează că salinizarea este declanşată de (i) o scădere a evapotranspiraţiei, interpretată în
prezentul articol ca fiind vorba de evapotranspiraţia de
la nivelul frunzelor plantelor, ce determină o creştere
a evapotranspiraţiei la nivelul solului (evapotranspiraţia depăşind astfel precipitaţiile), acumulându-se astfel
săruri în orizonturile superioare, şi de (ii) o ridicare a
nivelului pănzei freatice datorate mişcării în sus a apei
din capilare datorată diferenţei de adâncime a rădăcinilor culturilor celor două tipuri de utilizare a terenurilor.

2.1 Legea acțiunii maselor și ESR, SAR și ESP

Conductivitatea electrica a soluției solului (EC), măsurată în dS m-1 (unde dS reprezintă decisimen, subunitate
de măsură pentru conductivitatea electrică – Essington
2004), ne indica prezenţa sărurilor (și deci potențialul
osmotic) în soluția solului, indicându-ne astfel gradul
de salinizare al solului (Abrol et al. 1988, Essington
2004), iar ESR și SAR ne indică gradul de alcalinizare al
solului (Eynard 2006, Essington 2004). Ecuația ESR (3)
a fost derivată din ecuația Gapon (2), care la rândul ei
are la bază legea acțiunii maselor (1) (Essington 2004):
(1)
unde:
[Na+], [Ca2+], [Mg2+] reprezintă concentrațiile în mmol/L
ale ionilor de Sodiu, Calciu si Magneziu din soluția solului,
[KG] reprezintă coeficientul Gapon de selectivitate
[NaX] și [(Ca+Mg)0,5X] reprezintă ionii adsorbiți de Sodiu, Calciu și Magneziu măsurați în cmolckg-1 (unitatea
de măsură a CEC).
Ecuația (1) descrie schimbul asimetric dintre ionii de
Calciu şi Magneziu legați la complexul de adsorbție denotat cu X – și ionii liberi de Sodiu din soluția solului,

explicând astfel procesul de formare al solurilor sodice
(Essington 2004, p. 418-419).
Prin reformularea ecuației (1) se obține:
(2)
Categoria solului

EC (dS
m-1)

ESP %

SAR
(mmol0,5L-0,5)

Soluri nesaline si nesodice
Soluri saline
Soluri salino-sodice
Soluri sodice

<4

< 15

< 13

>4
>4
<4

< 15
> 15
> 15

< 13
> 13
> 13

Tabel 1: Clasificarea solurilor influențate de săruri, în funcţie de valorile EC, ESP și SAR (Eynard et al. 2006) *.

Partea stângă a ecuaţiei (2) reprezintă ESR, adică raportul dintre cantitatea de Na adsorbit [NaX] şi cantitatea
de Mg şi Ca adsorbit [(Ca+Mg)0,5X]:
(3)
Raportul dintre concentraţia de [Na+] și suma
concentrațiilor de [Ca2+] și [Mg2+] din soluția solului reprezintă raportul de adsorbție al sodiului (SAR)
[mmol0,5 L-0,5]:
(4)
Ecuația Gapon poate fi deci scrisă şi sub forma:
(5)
În mod tradiţional un sol este încadrat ca fiind sodic
în funcţie de ESP (engl. exchangeable sodium percentage)
care este definit în funcţie de NaX și CEC, adică indirect
în funcţie de ESR (Essington 2004, Tsanis et al. 2016):
NaX
NaX
ESR=
=
[(Ca+ Mg )0.5 X ] (CEC− NaX )

=>

ESP =

NaX
100
CEC

(6)

2.2 Efectele conținutului ridicat de săruri
asupra plantelor

Salinizarea împiedică dezvoltarea plantelor influențând
procesele fiziologice la nivel celular. Alcalinizarea cau-

* Referitor la diferenţierea dintre categoriile de soluri
influențate de săruri se menţionează că volorile EC, ESP
şi SAR ce delimitează categoriile din tab. 1 nu sunt fixe.
Ele variază în funcţie de specia plantată (Essington
2004). Dacă se aplică clasificarea oferită de Maas (1993),
tab. 1 prezintă valori EC, ESP şi SAR pentru plante relativ tolerante la săruri.
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zează înrăutățirea caracteristicilor fizice ale solului și
împiedică astfel dezvoltarea plantelor. Ambele procese
limitează șansele de supraviețuire ale vegetației ce acoperă solurile afectate de săruri (Rengasamy 2006).
2.2.1 Efectele salinizării asupra plantelor
Un conținutul ridicat de săruri mărește potențialul osmotic al soluției solului și îngreunează astfel adsorpția
apei și a nutrienților de către rădăcinile plantelor. Plantele ce sunt supuse stresului osmotic folosesc o parte
din energia produsă de procesele metabolice pentru
sinteza osmolitelor organice. Acestea sunt complexe
care scad potențialul osmotic la nivel celular, când se
instalează o concentrație ridicată de substanțe și când
se pierde apă prin evaporare (Zang et al. 1999). De altfel,
plantele care suferă de stres salin, suferă de multe ori și
de carențe (de ex. carența de potasiu sau calciu în cazul
unei concentrații ridicate de sodiu în soluția solului) și
își dezvoltă mai mult rădăcina în detrimentul dezvoltării frunzelor (Eynard et al. 2006).
Toate plantele sunt sensibile la o anumită concentrație
de săruri, dar pragul critic de concentrație variază de
la specie la specie și în interiorul speciei de la plantă
la plantă. Sensibilitatea plantelor depinde de: specie,
stadiu de dezvoltare și durata stresului osmotic (Bergmann 1992, Chira & Bolea 2009, Eynard et al. 2006).
2.2.2 Efectele alcalinizării asupra plantelor
Solurile alcalinizate au un conținut ridicat de ioni de
sodiu la nivelul complexului de adsorbție. De multe
ori complexul de adsorbție al acestor soluri este compus din particule de lut, în aceste cazuri solurile sunt
supuse procesului de umflare și contractare. Când un
sol alcalinizat se contractă și apoi se umezește are loc
o dispersie și umflare a particulelor de lut (Rengasamy
2006). Din cauză că tendința de dispersie crește odată
cu saturarea în Na, particulele de ton din solurile cu un
pH mai mare de 8,5 (solurile Soloneţe) se translocă mai
repede (Scheffer 2002). Așa au loc alunecările de teren
datorate alcalinizării (Tsanis et al. 2016). Dispersia particulelor de ton înrăutățește structura solului, porozitatea și permeabilitatea lui (Rengasamy 2006). Un sol
cu orizonturi inferioare compactate, puțin permeabile
este greu de străpuns de către rădăcini, este neaerisit și
în perioadele umede adună apă creând lipsa de oxigen
(Zech 2002). De altfel, o saturație în Na ridicată a complexului de adsorpție al solului are ca urmare și o toxicitate ridicată în sol, pentru că anumite elemente cum
sunt Cl si B devin mobile reducând și mai mult șansele
de supraviețuire ale plantelor (Enyard et al. 2006).

3. Starea actuală a degradării solurilor
afectate de săruri în România

Harta revizuită a solurilor afectate de săruri din UE elaborată de Toth și colab. (2008) acoperă și situația solurilor afectate de săruri din România. Această hartă este
o compilare a datelor referitoare la solurile afectate de
săruri extrase din ESDB (baza europeană de date despre soluri, engl. European Soil Data Base) și harta solurilor afectate de săruri din Europa elaborată de Szabolcs
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(1974) (Toth et al. 2008). JRC al CE pune la dispoziție
prin ESDAC (centrul european de date despre soluri,
engl. European Soil Data Centre) setul de date utilizat
la realizarea hărții. Rezoluția spațială folosită este de
1:1000000. Pentru a oferi o privire de ansamblu asupra
dimensiunilor procesului de salinizare și alcalinizare
am generat în GIS harta pentru România, folosind setul
de date pus la dispoziție de JRC-ESDAC (fig. 1).
Harta elaborată de Toth și colab. (2008) după care a fost
generată harta din fig. 1, cuprinde trei tipuri de soluri
afectate de săruri: soluri saline, soluri sodice (alcaline)
și o a treia categorie cea a solurilor potențial afectate de
săruri. Subîmpărțirea în două categorii a solurilor saline și sodice în soluri saline >50% respectiv soluri sodice
>50% și soluri saline <50% respectiv soluri sodice <50%
este urmarea faptului că unitățile tipologice de sol (STU
– engl. Soil Typological Units) au fost grupate în unități de
sol pentru cartare la scala de 1:1000000 (SMU – engl.
Soil Mapping Units). Astfel, grupurile de soluri saline sau
sodice din interiorul unei unități de cartare pot constitui >50% sau <50% din suprafața totală a unității de
cartare (Toth și colab. 2008).
Conform lucrării lui Toth și a colab. (2008), delimitarea
solurilor saline a cuprins soluri cu denumiri ce indică
prezența salinizării cum sunt:
»» Solonciacurile ce au un orizont salic în primii 50 cm
adâncime de la surprafața solului,
»» solurile salice (engl. salic soils) care au un orizont salic
în primii 100 cm adâncime de la suprafața solului și
»» solurile petrosalice (engl. petrosalic soils) care au în
primii 100 cm adâncime de la suprafața solului un
orizont de 10 cm sau mai lat cu săruri cimentate mai
solubile decât ghipsul.
ESDB nu conține date ce indică existența solurilor petrosalice în UE, numai a Solonciacurilor și solurilor
salice. Astfel au fost selectate următoarele tipuri de
soluri saline: Solonciac, Solonciacuri gleice (engl. Gleyic
Solonchak), Solonciacuri fluvi-gleice (engl. Fluvi-Gleyic
Solonchak), Solonciacuri molice (engl. Mollic Solonchak),
Solonciacuri ortice (engl. Orthic Solonchak), Solonciacuri
tachirice (engl. Takyric Solonchak), Solonciacuri haplice
(engl. Haplic Solonchak), Solonciacuri ghipsice (engl. Gypsic Solonchak), Solonciacuri sodice (engl. Sodic Solonchak),
Solonciacuri calcice (engl. Calcic Solonchak), Solonciacuri
hipoghipsice (engl. Hypogypsic Solonchak), Fluvisoluri
salice (engl. Salic Fluvisols), Histosoluri salice (engl. Salic
Histosols), Calcisoluri endosalice (engl. Endosalic Calcisol), Vertisoluri salice (engl. Salic Vertisol).
Delimitarea solurilor sodice a cuprins soluri ce conțin
un orizont B natric (Toth și colab. 2008). Orizontul
natric este un orizont argilic care are în primii 40 cm
o saturație în Na a complexului de adsorbție de mai
mare de 15%, sau are un complex de adsorbție ocupat
cu mai mult Na plus Mg decât Ca plus anioni (la un pH
de 8.2) dacă saturarea în Na este mai mare de 15% în
orice fel de suborizont în primii 200 cm adâncime de la
suprafața pământului.
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Fig. 1: Harta solurilor afectate de săruri din România (extras din Toth et al. 2008).

În ESDB, orizontul natric este prezent în solurile Soloneţe, Soloneţele gleice (engl. Gleyic Solonetz), Soloneţele
fluvi-ortice (engl. Fluvi-Orthic Solonetz), Soloneţele molice (engl. Mollic Solonetz), Soloneţele haplice (engl. Haplic
Solonetz), Soloneţele ghipsice (engl. Gypisc Solonetz),
Soloneţele calcice (engl. Calcic Solonetz). De asemenea
orizontul natric este și un criteriu pentru grupa de Solonciacuri cu proprietăți alcaline, grupa numită Solonciacuri sodice (engl. Sodic Solonchak), precum și pentru
Gleisolurile sodice (engl. Sodic Gleysols), Faeoziomurile
sodice (engl. Sodic Phaeozems), Vertisolurile hiposodice
(engl. Hyposodic Vertisols), Calcisolurile hiposodice (engl.
Hyposodic Calcisols) sau Ghipsisolurile hiposodice (engl.
Hyposodic Gypsisols), acestea fiind și ele luate în considerare în elaborarea hărții (Toth et al. 2008).
Harta revizuită a solurilor afectate de săruri din UE
conține pe lângă solurile saline și natrice și categoria
solurilor potențial afectate de săruri. Acestea sunt conform lucrării lui Szabolcs (1974) acele soluri care ”nu
sunt, sau sunt numai într-o mică măsură saline și/sau
alcaline la momentul actual, însă intervenția umană,
mai ales irigarea, poate cauza salinizarea și/sau alcalinizarea lor considerabilă” (p. 36). În principiu toate terenurile irigate sunt în pericol de a deveni saline (Brady
2002, Szabolcs 1974). Factorii ce determină salinizarea
unui sol sunt de natură ”internă” și ”externă” și variază
de la sol la sol (Toth et al. 2008). Salinizarea avansează
repede sau mai puțin repede în funcție de combinațiile
de factori prezenți. Pe scurt, factorii de natură ”internă”

țin de caracteristicile solului (textură, material de bază
– engl. parent material, ș.a.), iar cei de natură ”externă”
țin de regiunea unde sunt amplasate solurile (clima și
regimul de ploi, calitatea apei freatice, ș.a.). Dacă în contextul unei clime aride și a unei texturi pe bază de ton
se aplică o tehnică inadecvată de irigare adaugând astfel și factorul antropic, salinizarea și alcalinizarea sunt
ca și programate (Tsanis et al. 2016). Din păcate factorii
antropici pot deveni dominanți în așa proporții încât
apar terenuri saline chiar și în nordul Europei (Tsanis et
al. 2016). În cazul hărții din fig. 1, categoria terenurilor
potențial afectate de săruri ia în considerare ca și factor antropic numai irigarea în prezența factorilor ”interni” și ”externi” observați și este bazată pe datele ce
stau la baza hărții lui Szabolcs (1974) (Toth et al. 2008).
Se estimează că în România se găsesc aproximativ 2.5
milioane de ha de astfel de terenuri în care salinizarea
secundară datorată irigării se poate instala. România
deține terenuri salinizate sau alcalinizate în mod natural datorită surselor naturale de săruri cum sunt sărurile fosile sau masele de apă salină. Sunt estimate ca.
1.9 milioane de ha de astfel de terenuri. Deci, având în
vedere că avem aproximativ 4.4 milioane de ha de terenuri afectate și potențial afectate de săruri, o strategie
de minimizare a dimensiunilor acestui tip de degradare
a solului este necesară.

4. Concluzii și perspective

Având în vedere că procesele de degradare pot fi re83
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versibile în cazurile moderate, ameliorarea lor poate
menține dimensiunile spațiale ale acestor procese la un
nivel care să nu le transforme într-o problemă de mediu de neoprit. De aceea, monitorizarea calității solului
prin metode de diagnoză pe bază de EC, ESP și SAR sunt
și în România o necesitate în evaluarea corectă a gradului de salinizare sau alcalinizare a solului. Modelarea procesului de salinizare ne poate oferi scenarii mai
mult sau mai puțin precise despre cum va evolua acest
proces (Tsanis et al. 2016). Un lucru pare a fi însă cert:
schimbarea climatică va accelera procesul de salinizare
și alcalinizare a solului (Tsanis et al. 2016).
Mulțumiri: Autorii mulțumesc dl.-ui dr. Helmer
Schack-Kirchner pentru îndrumarea lucrării semestriale ce stă la baza acestui articol. De asemenea, mulțumim
echipei JRC-ESDAC a CE, care ne-a pus la dispoziție setul de date folosit la generarea hărții din fig. 1.
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Abstract

Salt-affected soils in Romania: basic notions and actual state
The process of salinization and alkalinization is one of the most important soil threats in the EU. In the context
of climatic change, this fact should raise our attention even more. This paper throws light on this process, explaining its basic theoretical notions and showing its spatial dimensions in Romania. Future work in Romania
should aim at establishing a monitoring system built on diagnosis methods based on EC, ESP and SAR, which
should prevent the expansion of secondary salinization/alkalinization. Furthermore, the European research
community asks for attempts in modelling the process taking into account the need to cover larger regions
more accurately.
Keywords: map of salt-affected soils after Toth et al. 2008, salinization in Romania, salinization and alkalinization diagnosis methods.
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Drumuri forestiere

EXTINDEREA REȚELEI DE DRUMURI PENTRU
ACCESIBILIZAREA FONDULUI FORESTIER ȘI A
PĂDURII ÎN GENERAL
VIOREL POPOVICI, ROTISLAV BEREZIUC, IOAN CLINCIU

1. Introducere

și oferă posibilitatea valorificării potențialului recreativ al pădurii prin turism (Popovici 2015).
Realizarea administrării fondului forestier, valorificarea producției de masă lemnoasă, ca și a altor produse Deci, rețeaua de drumuri forestiere, prin faptul că se
forestiere (de exemplu fructe de pădure sau ciuperci co- racordează la rețeaua publică de transport, pune la
mestibile – Vasile și colab. 2015), este condiționată în dispoziția societății resursele oferite de pădure.
cea mai mare măsură de dotarea pădurilor cu căi de acces permanente, în special drumuri forestiere, singure- 3. Contextul extinderii reţelei de
le instalații de transport care sunt în măsură să asigure drumuri forestiere
în condiții corespunzătoare tehnic și economic accesibi- Conform studiilor elaborate, la sfârșitul anului 2006,
litatea fondului forestier.
pădurile României erau dotate cu o rețea de drumuri
și căi ferate de cca. 33000 de km din care în pădure cca.
2. Importanţa reţelei de drumuri
30000 de km.
forestiere
Drumurile existente pe care se desfășoară peste 90%
Extinderea rețelelor de drumuri forestiere și renunțarea din volumul total de transporturi forestiere de la noi,
la alte căi permanente de transport, în special căi ferate conduc la un indice de desime (mediu) de 6.1 m/ha,
forestiere, se justifică prin următoarele avantaje pe care iar dacă ține seama că apropierea lemnului nu se poate face chiar pe toată lungimea drumurilor ce străbat
le prezintă rețeaua de drumuri auto (Bereziuc 1980):
»» Se adaptează mai bine la teren decât rețelele alcătui- pădurea, indicele de desime utilă al căilor de transport
te din alte tipuri de instalații de transport și permite la care se poate colecta masa lemnoasă este de cca. 5.5
o cuprindere mai punctuală a fondului forestier, cu m/ha. Această rețea de transport asigură o accesibilitaposibilități de a pătrunde mai adânc în interiorul pă- te teritorială a fondului forestier de cca. 65% pentru o
durii, chiar și în condiții de relief mai dificile (Ungur distanță maximă de apropiat de 2 km.
Distanța medie de apropiat, în zona considerată ca acși Popovici 2014);
»» Asigură accesibilitatea pădurii sub toate aspectele cesibilă este de 1.2 km, ceea ce corespunde și economic
(sol, subsol, potențial hidroenergetic și turistic) și instalațiilor cu cablu și tractoarelor forestiere folosite la
oferă premisele necesare unei conduceri științifice a apropiatul lemnului, iar în zona inaccesibilă este de 3.3
arboretelor (cultură, protecție și pază) până la vârsta km; pe ansamblul fondului forestier distanța medie de
exploatabilității și o administrare rațională multiva- apropiat este aproximativ de 1.8 km.
Rețeaua de transport existentă nu este unifrom reparlentă a pădurii;
»» Contribuie în mod eficient la realizarea condițiilor tizată pe întreaga întindere a fondului forestier. Astfel
necesare ridicării potențialului productiv și recreativ pădurile unor filiale RNP județene, cum sunt Hunedoaal pădurii și la valorificarea în condiții de eficiență ra, Neamț, Alba, Bacău, Olt, Prahova posedă o dotare de
economică a produselor sale (asigură transportul în peste 7m/ha. De asemenea, deasupra mediei pe țară se
situează și pădurile din județele Covasna, Caraș-Severin,
condiții de economicitate a materialului lemnos);
Argeș, Arad, Cluj, Buzău, Mureș, Satu-Mare și Sălaj. În
»» Permite transportul rapid și comod al muncitorilor
schimb o serie de filiale RNP cu pondere mare în ecoforestieri;
nomia forestieră a țării, cum sunt Suceava, Maramureș,
»» Facilitează accesul în pădure și spre pășunile alpine și Hargita, Bistrița, Vâlcea, Gorj, Brașov, sunt dotate sub
spre alte sectoare economice (minier, energetic, geo- medie. Nu mai vorbim de județele din zona de câmpie
logic ș.a.) ce își desfășoară activitatea în aceste zone (Brăila, Galați, Iași, Vaslui) unde indicele de desime este
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de numai 3 până la 4 m/ha.
Nivelul de dezvoltare al rețelei forestiere de transport
de la noi prezentat mai sus este în general unul inferior
rețelelor din pădurile Europei Centrale (Austria, Elveția,
ș.a.), însă desimile la care s-a ajuns acolo nu pot constitui un obiectiv, deoarece fiecare țară trebuie să aibă
în vedere condițiile sale specifice. În plus, în dezvoltarea rețelelor de transport trebuie procedat cu multă
prundeță, întrucât tehnica de colectare evoluează rapid,
iar drumurile auto nu sunt instalații provizorii și nici
transportabile (Bereziuc 1980). Cercetările efectuate în
țara noastră, în special în cadrul temelor de doctorat,
în problema desimii la care se realizează cel mai scăzut
cost în activitatea colectare, transport, s-a ajuns la concluzia că pentru condițiile de la noi, aceasta se situează
între 14 și 18 m/ha, deci oricum sub nivelul existent.
Consecințele acestei subdotări s-au manifestat în anii
în care s-au scurs, pe multiple planuri și anume:
»» Necorelarea cotelor de tăieri cu posibilitatea fiecărei
unități de producție în parte și de aici suprasolicitarea cu tăieri a unităților de producție mai ușor accesibile;
»» Neexecutarea la timp a tăierilor de îngrijire și de igienă a pădurii, cu repercursiuni negative asupra dezvoltării arboretelor și a stării lor fito-sanitare pe lângă
faptul că o importantă cantitate de material lemnos
este lăsată să se degradeze în pădure;
»» Imposibilitatea extinderii la nivelul dorit al tratamentelor bazate pe extracții selective, care asigură permanența pădurii și exercitarea deplină a
funcțiilor sale de protecție;
»» Realizarea de cheluieli de producție ridicate în exploatările forestiere, cu consumuri mari de forță de
muncă, material și energie, datorită în primul rând
colectării lemnului pe distanțe mari;
»» Imposibilitatea dezvoltării unei infrastructuri turistice corespunzătoare și de aici valorificarea slabă a
potențialuilui recreativ al pădurii.
Față de cele arătate apare evident că dezvoltarea
rețelelor de drumuri forestiere trebuie continuată în
ritm alert și concentrată în special în zonele care prezintă rămâneri în urmă sub raportul accesibilității și
unde distanțele de colectare sunt prea mari.
De asemenea, ținând seama de imperativele
reconstruției ecologice a pădurilor noastre, se impune
în continuare ca dezvoltarea rețelelor de drumuri forestiere să fie justificată prin studii de fundamentare, atât
din punct de vedere economic, cât mai ales al cerințelor
ecologice.
Omenirea a devenit din ce în ce mai conștientă de
importanța conservării pădurilor, de pericolele care le
amenință, iar respectarea cerințelor ecologice, care urmăresc să asigure stabilitatea ecosistemelor forestiere a
devenit un imperativ în toate acțiunile legate de administrarea pădurii (Teșileanu 2009), inclusiv în aceea de
dezvoltare a rețelelor de transport.
Respectarea cerințelor ecologice în acțiunea de dotare
86

a pădurilor cu drumuri trebuie să se manifeste încă din
fazele inițiale de proiectare, adică de la elaborarea studiilor de fezabilitate, respectiv de concepere a planului
general de dezvoltare a rețelei de drumuri în cuprinsul
teritoriului forestier. Pe urmă ea trebuie urmărită și la
stabilirea traseelor individuale și este necesar să se reflecte și în modul de organizare și de conducere al lucrărilor de execuție. Problema fiind vastă și implicând
tipuri de valori multiple (economice, ecologice și sociale
– Teșileanu 2008), este necesar ca în calculele de fundamentare a planului general de dezvoltare a rețelelor de
drumuri să fie cuprinse și criterii ecologice.
Trebuie subliniat de la început că drumurile forestiere
cu care s-au dotat pădurile până în prezent nu s-au construit la întâmplare însă la elaborarea studiilor de amplasament, care reprezintă documentația tehnico-economică premergătoare proiectelor de execuție și care se
refereau la întreaga rețea de drumuri, alegerea variantei celei mai avantajoase din rândul variantelor posibile
tehnic, s-a făcut numai în baza unor criterii economice,
incomplete, hotărâtoare fiind costurile de colectare și
transport ale lemnului, specifice fiecărei variante.
Această metodologie de lucru este valabilă și în prezent
și practic, generalizată la elaborarea studiilor referitoare la dezvoltarea rețelelor de drumuri forestiere. Luarea
în considerare numai a costurilor aferente colectării și
transportului lemnului, înseamnă, implicit de a considera drumul forestier ca o dotare destinată deplasării
și valorificării lemnului recoltat și nu ca o dotare încadrată organic în viața pădurii, inclusă în biotopul ecosistemului forestier, această dotare fiind chemată să
faciliteze executarea tuturor lucrărilor silviculturale, să
contribuie la dezvoltarea turismului și să valorifice nu
doar lemnul ci pădurea în ansamblul său, într-o manieră în care impactul său asupra ecosistemului forestier să
nu fie destabilizator.

4. Concluzii

Este cunoscut că dezvoltarea unei rețele de drumuri în
pădure are multiple consecințe/efecte. Luarea în considerare în studiul variantelor numai a efectelor financiare, precum și eventual al celor tehnice care își găsesc
expresie în optimizarea efectelor financiare și neglijarea totală a efectelor ecologice care nu pot fi cuntificate
monetar deși și acestea variază ca intensitate de manifestare de la o variantă la alta, poate îndepărta decizia
finală de soluția optimă dintr-un punct de vedere de
ansamblu. În plus trebuie avut în vedere că dezvoltarea
exagerată a rețelelor de drumuri poate să afecteze capacitatea biocenozelor forestiere de a-și păstra sau reface
structura și funcțiile pe care le posedă. Cu alte cuvinte,
poate afecta derularea proceselor ecosistemice și bloca
fluxul de servicii ecosistemice de susținere. De aceea în
regiunile unde problemele legate de păstrarea echilibrului ecologic se situează în prim plan sau în unitățile destinate extinderii codrului grădinărit, limitarea calculelor doar la stabilirea eficienței economice a investițiilor
și neglijarea efectelor ecologice, silviculturale și sociale
ale rețelei de drumuri care și ele pot fi definite printr-
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o anumită eficiență, dar nu pot fi cuantificate monetar, cu drumuri auto cât și de efortul de investiții reclamat
nu mai corespunde cerințelor timpurilor.
de realizarea lor, efort care trebuie prioritizat pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă după diferite criterii
5. Recomandări
de urgență, apare evident că la acțiunea de amenajare
Nu trebuie uitat că drumurile sau alte căi permanen- a pădurii cu drumuri auto este necesar să existe o colate de transport nu sunt singurele construcții de inte- borare între toate sectoarele economice interesate, de
res forestier a căror execuție presupune deschiderea de stat sau private, care să contribuie cu fonduri, alături
șantiere în pădure, aprovizionarea acestora cu materia- de alocațiile din buget la finanțarea cheltuielilor de prole și utilaje și desfășurarea de lucrări mai mult sau mai iectare și execuție a acestor investiții.
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Abstract

The development of the forest road network in order to improve the access to forest marketable and non-marketable goods and services
Forest ecosystems provide multiple ecosystem services and goods. Some of them are marketable (like e.g. wood
harvest or mushrooms collecting), but many of these services and goods are of non-marketable nature (e.g.
fresh air or mantainance of genetic pools). Through a well-designed forest road network these ecosystem services and goods can be made accessible to the society, without endangering the well-functioning of ecosystem
processes. Even if technical binding frameworks in Romania require both economic and ecological aspects to
be taken into account, current practices seem to neglect such specifications. In many cases, the financial aspect
prevails leading to problems like: depletion of the wood resources in some accessible areas, depriving inaccessible forest areas of secondary felling, sanitary cutting or removal works and a low use of the high recreational
potential of such areas. The authors also encorage the forest administrations to make use of the integrative
management concept for forest cathments which requires all types of building works (esp. forest roads and
torrent control protection works) to be done in the same period with a minimum possible impact on the forest
ecosystem.
Keywords: forest road network in Romania, ecological and economic aspects of the development of the forest
road network.
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Produse accesorii

RECOLTAREA PLANTELOR MEDICINALE DIN FLORA
SPONTANĂ A FONDULUI FORESTIER ADMINISTRAT
DE RNP ROMSILVA
DIANA VASILE, LUCIAN DINCĂ, ION VOICULESCU

1. Introducere

Plantele medicinale au fost utilizate de oameni din
vremuri preistorice. Exploatarea plantelor medicinale
și aromatice pentru proprietățile lor farmaceutice, în
parfumerie și cosmetică și alte produse naturale a crescut foarte mult la nivel global (Walter 2001, Rao & Arora 2004). Se estimează că 70-80% dintre oamenii din
întreaga lume (Farnsworth & Soejarto 1991, Shengji
2001), care utilizează 20% din medicamentele medicinii alopate moderne (Uddin et al. 2008) se bazează, în
principal, pe medicina tradițională cu plante pentru satisfacerea nevoilor de asistență medicală primară (Rahman et al. 2011). În cazul produselor farmaceutice moderne, cel puțin 25% din medicamente conțin derivate
din plante și multe alte substanțe sunt analogi sintetici
constituiți pe baza compușilor prototip izolați din plante (DeSilva 1997).
Orientările actuale în medicină sunt grefate tot mai
mult pe utilizarea fitoterapiei (tratamentul cu produse
farmaceutice obţinute din plante), limitând exploziva
folosire a medicamentelor de sinteză la strictul necesar
(Gold 1994, Kula 1998).
Prin activitatea de recoltare a plantelor medicinale se
furnizează materie primă pentru industria farmaceutică locală sau pentru export, constituind o sursă de
venituri foarte importantă. În plus recoltarea plantelor
medicinale presupune implicarea într-o activitate economică rentabilă a populaţiei cu venituri mai reduse
din zonele rurale.

2. Metoda de recoltare

Activitatea de recoltare a plantelor medicinale presupune amplasarea cât mai judicioasă a punctelor de achiziţie (colectare), asigurarea forţei de muncă necesară şi
pregătirea condiţiilor de cazare a recoltatorilor. Principalele faze ale activităţii de recoltare sunt:
a. Evaluarea resurselor în bazinele de recoltare cunoscute, identificarea unor noi zone de recoltare şi urmărirea fenofazelor speciilor care se recoltează, pentru a
prinde momentul optim de recoltare;
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b. Organizarea punctelor sau centrelor de colectare: spaţii de depozitare, dotare cu cântare şi ambalaje pentru
depozitare pe scurtă sau lungă durată, cazarmament,
formulare, fonduri de achiziţie, autorizaţie sanitară de
funcţionare, afişarea instrucţiunilor de identificare şi
recoltare a speciilor de plante medicinale;
c. Organizarea recoltării
d. Condiţionarea plantelor recoltate.
La recoltare trebuie să se ţină seama de momentul optim de recoltare, care este determinat de mai mulţi factori:
»» condiţiile climatice, care variază de la un an la altul şi
fac ca plantele să ajungă la maturitate la termene diferite (florile de muşeţel se recoltează în anii normali
începând din ultima decadă a lunii aprilie, iar când
este frig de abia în luna mai);
»» condițiile edafice grăbesc sau întârzie momentul optim de recoltare;
»» expoziţia influenţează fructificarea în sensul că pe
versanţii însoriţi, momentul optim de recoltare are
loc mai devreme;
»» altitudinea – recoltarea va întârzia cu 8-10 zile pentru
fiecare 100 m diferenţă de nivel;
»» perioada favorabilă în cursul zilei este cuprinsă între
orele 9 şi 12, deci după ce dispare roua şi înainte de
insolaţia prânzului, precum şi după ora 15.
Stabilirea momentului optim de recoltare se face diferenţiat pe bazine naturale, fiindcă o întârziere de câteva
zile poate uneori influenţa negativ calitatea produsului
în privinţa conţinutului în principii active.
Momentul optim şi modul de recoltare diferă de la un
organ la altul (muguri, frunze, flori, scoarţă, rădăcini
etc.).

2.1. Recoltarea organelor vegetale

Mugurii (gemmae, turiones) se formează pe ramuri
încă din vara anului precedent, rămân în stare latentă
pe timpul iernii, se dezvoltă rapid în volum primăvara
când începe circulaţia sevei (sfârşitul lunii februarie-
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aprilie) şi se recoltează înainte de a se deschide (Bojor
& Popescu 2009).
De obicei recoltarea se face manual (turiones pini), însă
uneori se taie ramuri, se usucă şi apoi se treieră pentru
separarea mugurilor (gemmae betulae).
În general, se recoltează mugurii foliacei şi se evită cei
de pe exemplarele tinere.
Scoarţa (cortex), se recoltează în lunile de primăvară,
după ce începe circulaţia sevei când se desprinde uşor
de tulpină sau de ramuri (Pop & Olos 2004).
Pentru recoltare se execută incizii circulare la 10-30 cm
distanţă şi apoi cele longitudinale, după care scoarţa
este desprinsă de pe lemn (cortex frangulae) sub formă
de benzi (Kostadinovic et al. 2013).
Se recoltează numai scoarţa netedă şi lucioasă, neacoperită cu licheni, care apoi se usucă.
Frunzele (folium) se recoltează în perioadele de înflorire incipientă, când ajung la anumite dimensiuni caracteristice unei dezvoltări normale (Kostadinovic et al.
2013).
La cele mai multe specii recoltarea se face pe vreme
uscată, de preferință pe timp noros, dimineaţa (Pop &
Olos 2004, Bojor & Popescu 2009).
Recoltarea se face prin ciupire (frunză cu frunză), care
permite şi sortarea pe dimensiuni sau prin strunjire,
prinderea ramurii şi tragerea ei prin mâna apărată de o
mănuşă, cu dezavantajul că frunzele sunt zdrenţuite şi
de mărimi şi culori diferite.
În general, frunzele se culeg fără peţiol, cu excepţia
celor care conţin alcaloizi, sau se lasă doar codiţele foliolelor (fragi, nuc, mur etc.). Frunzele de vâsc (Viscum
album) se recoltează prin tăiere cu foarfeci.
Florile (flores). Unele flori se recoltează în faza de îmbobocire (Styphnolobium japonicum, Rosa x centifolia
etc.), însă cele mai multe, în timpul înfloririi complete, iar inflorescenţele (soc, tei etc.) când 50% din flori
sunt deschise (Kostadinovic et al 2013). Florile se recoltează cu mâna prin ciupire, pe cât posibil fără codiţă;
inflorescenţele (soc) cu foarfeca obişnuită; florile de pe
arbori (salcâm) cu foarfeca cu prăjină; prin scuturare
de pe ramurile aplecate şi bătute cu băţul (porumbar),
după ce sub tufe se aştern prelate; în buchete cu ramuri,
care se usucă şi se strunjesc; cu piepteni sau hreabăne
(muşeţel) etc. Florile culese se aşează în stare afânată
în coşuri căptuşite cu hârtie, spre a preveni încingerea
(Pop & Olos 2004, Bojor & Popescu 2009).
Timpul prielnic pentru recoltare este în jurul prânzului,
evitându-se vremea ploioasă, umedă sau pe rouă. Până
la uscare, florile se zvântă în încăperi uscate şi aerisite,
prin aşezare în straturi subţiri, care se lopătează.
Planta întreagă fără rădăcină (herba) se recoltează
în faza înfloririi incipiente (Kostadinovic et al 2013).
Recoltarea, se face prin retezarea tulpinii, astfel: la câţiva centimetri deasupra solului pentru a exclude amestecarea cu pământ şi nisip la plantele ierboase, în zona
primului verticil al tulpinii, cu excluderea părţii lignificate, la cele ierboase perene şi la 20-25 cm sub vârf la

cele prea înalte. Culesul se face pe vreme uscată, căci
umiditatea ridicată produce brunificarea ierbii. Pentru
retezarea tulpinii se foloseşte cosorul, secera sau alte
obiecte tăioase. Înainte de uscare se îndepărtează părţile lignificate, tulpinile prea lungi şi lipsite de frunze
(Bojor et al. 1976).
Fructele şi seminţele (fructus şi semen). În general,
acestea se culeg când ajung la maturitatea fiziologică,
mai rar în pârgă – cum ar fi cele dehiscente, cele rezistente la scuturare, măceşele livrate în stare proaspătă
sau cele folosite pentru prepararea sucurilor. În cazul
fructelor care urmează să fie uscate, se culeg înainte de
coacere (Aftab & Sial 1999). La cele mai multe specii,
culesul se face cu mâna, cu excepţia inflorescenţelor
care se execută cu foarfeci (scoruş, soc etc.), cu secera
(chimion) etc. Alte specii (ienupărul porumbarul) se
recoltează prin scuturarea ramurilor pe prelate (Pop &
Olos 2004, Bojor & Popescu 2009).
Rădăcinile şi rizomii (radix şi rhizoma). În aceste organe se găseşte cea mai mare cantitate de substanțe active, mai ales după ce partea aeriană se veştejeşte, deci
în lunile de toamnă, în timp ce în perioada de vegetaţie
conţinutul este redus deoarece acestea sunt răspândite
şi în celelalte organe (frunze, flori, fructe etc.). Din aceste motive recoltarea se face toamna, pe cât posibil pe
vreme uscată, însă fără îngheţ, cu diferite unelte: sapă,
hârleţ sau furca cu doi dinţi curbaţi (Bojor et al. 1976,
Pop & Olos 2004, Bojor & Popescu 2009). După recoltare, se scutură şi se şterg de pământ, iar cele mai multe se spală imediat, în apă curgătoare. Apoi se execută
toaletarea, tăierea în bucăţi de 20-25 cm şi despicarea
longitudinală pentru o mai bună uscare. Rădăcinile şi
rizomii plantelor otrăvitoare se vor spăla în locuri special amenajate evitându-se găleţile şi jgheaburile pentru apa de băut, cât şi adăpătorile.

3. Estimarea cantităților de plante
medicinale care urmează să se
recolteze

Pentru stabilirea cantităţilor de plante medicinale ce se
pot recolta din flora spontană a fondului forestier administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în
anul 2016, s-a ţinut cont de:
»» situaţiile întocmite în ultimii ani de specialiştii Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” –INCDS;
»» baza de date a INCDS privind produsele nelemnoase;
»» suprafaţa actuală a fondului forestier (pe formaţiuni
forestiere) administrat de RNP;
»» informaţiile existente în lucrări de specialitate (teme
de cercetare, lucrări ştiinţifice etc.).
Baza de date privind produsele nelemnoase s-a constituit din consultarea amenajamentelor din ultimul deceniu (pentru a se ţine cont de suprafaţa actuală a fondului forestier). În aceste lucrări, în cadrul capitolului
Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului există date concrete (valori) şi aproximative (indicarea unor specii ce pot fi recoltate), care
89

Revista de Silvicultură şi Cinegetică
au la bază experienţa personalului de teren din zonă şi
situaţiile existente la ocoalele silvice privind recoltele
din anii anteriori (recolta de vânat, producţia salmonicolă, produsele din flora spontană şi cultivată, plantele
medicinale şi aromate, producţia de fructe de pădure şi
producţia de ciuperci comestibile).
Valorile corespunzătoare suprafeţelor ocoalelor silvice
ce s-au inventariat, au fost multiplicate cu un coeficient
corespunzător suprafeţei totale actuale a fiecărei direcţii silvice luate în studiu.
Acest procedeu de calcul asigură (în lipsa unor studii
locale aprofundate privind resursele de plante medicinale) o bază relativ reală privind resursele de plante
medicinale din fondul forestier.
Cantităţile de plante medicinale (în tone), estimate pentru recoltare din flora spontană a fondului forestier administrat de Regia Naţională a Pădurilor în anul 2016
sunt prezentate în figura 1. Condițiile din țara noastră

sunt foarte bune pentru dezvoltarea plantele medicinale, prin urmare acestea se găsesc în cantități mari în
flora spontană a fondului forestier (3700 de specii de
plante cu proprietăți curative deosebite) (CDDC et al.
2012), putând fi recoltate de pe raza tuturor direcțiilor
silvice administrate de Romsilva (Cioloca et al. 1988,
1991, 1996, Voiculescu 2004-2006, Bujilă et al. 2011,
Voiculescu 1999-2015).
Prin numărul mare de specii de plante medicinale, România depășește multe țări cu tradiție în recoltarea și
prelucrarea acestora cum ar fi India (3000 de specii),
Vietnam (1800), Malaezia (1200), Indonezia (1000),
fiind depășită doar de China, care are 4941 de specii
(Kostadinovic et al 2013).
Cele mai mari cantități de plante medicinale sunt recoltate în 3 din cele 41 de direcții silvice (fig. 1), respectiv
în Bihor (16%), Tulcea (10%) și Vaslui (7%), dar cantități
semnificative se recoltează și din DS Argeș (6%), Cluj
(5%), Gorj (5%) și Maramureș (5%).
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Fig. 1. Cantităţile de plante medicinale (în tone), estimate pentru recoltare în 2016 în suprafeţele administrate de RNP

The quantities of medicinal plants estimated to be col- Equisetum arvense (coada calului), Achillea millefolium
lected in 2016 in Romsilva
(coada şoricelului), Symphytum officinalis (tătăneasă),
Viola sp. (toporaşi, viorele), Plantago officinalis (pătlagi3.1. Speciile de plante medicinale care se
nă), Tussilago farfara (podbal), Arctium lappa (brusture),
recoltează în cantitățile cele mai mari
Atropa belladonna (mătrăgună), Dryopteris filix-mas (feConform Legii 491/2003 republicată și actualizată în
rigă), Arnica montana (arnică), Lamium sp. (urzică moar2011 (MO 52/2011) privind plantele medicinale și arotă), Urtica dioica (urzică), Melissa officinalis (roiniţă),
matice, de pe raza tuturor direcțiilor silvice administraLycopodium clavatum (pedicuţă), Allium ursinum (leurte de RNP, se recoltează următoarele plante medicinale:
dă), Sphagnum sp. (muşchi), Cynara scolymus (anghinaSambucus nigra (soc), Hypericum perforatum (sunătoare),
re), Melilotus officinalis (sulfină), Crataegus sp. (păducel),
Vaccinium myrtillus (afin), Betula pendula (mesteacăn)
Chelidonium majus (rostopască), Vinca minor (saschiu),
Pinus sp. (pini), Populus sp. (plopi), Fagus sylvatica (fag),
Mentha sp. (mentă), Capsella bursa-pastoris (traista
Tilia sp. (tei), Juniperus communis (ienupăr), Taraxacum
ciobanului), Asarum europaeum (pochivnic), Centarium
officinale (păpădie), Picea abies (molid), Abies alba (brad),
erythraea (ţintaură), Matricaria chamomilla (muşeţel),
Rhamnus frangula (cruşin), Quercus sp. (stejari), CorianPrimula officinalis (ciuboţica cucului).
drum sativum (coriandru), Robinia pseudoacacia (salcâm),
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Fig. 2. Principalele speciile de plante medicinale ce se recoltează, pe direcții silvice

The main species of medicinal plants collected in different Forest Administration Counties
Din numărul mare de specii de plante medicinale de pe
raza celor 41 de direcții silvice, s-a estimat că se vor
recolta în anul 2016 cantități mari din speciile de urzică (Urtica dioica), păducel (Crataegus sp.), leurdă (Allium
ursinum) și salcâm (Robinia pseudoacacia).
Cele mai mari cantități de urzică și păducel se recoltează din DS Vaslui, Tulcea și Argeș, cantități importante
de salcâm se recoltează din DS Bihor și Botoșani iar leurda se recoltează în cantități apreciabile din DS Sălaj,
Gorj și Bihor (fig. 2).
Urzica și leurda se recoltează cel mai intens în lunile
de primăvară, folosindu-se în mod deosebit în scop alimentar.
Urzica (Urtica dioica L.) fam. Urticaceae
Specie răspândită în toată ţara, din zona de câmpie şi
pană în zona alpină, fiind întâlnită mai ales pe soluri
bogate în azot (tăieturi de pădure, lângă stâne, pe malul
apelor, etc.) Plantă perenă, erbacee care are în sol un rizom cilindric, subţire lung şi ramificat cu numeroase radicele subţiri; tulpina tetramuchiată, acoperită cu peri
urticanţi ca şi frunzele (Sârbu et al. 2013).
Înfloreşte în perioada iunie-octombrie. Se recoltează fie
numai frunzele (folium urticae), sau toată partea aeriană a plantei (herba urticae).
Sucul de urzică poate fi folosit ca un antidot la urzicătura frunzelor de urzică, iar o infuzie din frunze proaspete vindecă arsurile. Rădăcina s-a dovedit a avea un efect
benefic în cazul prostatei mărite. Din frunze, se face un
remediu homeopatic care este utilizat în tratamentul
gutei reumatice, urticarie și varicelă, exterior este aplicat pentru tratarea loviturilor (Chevallier 1996).
Nu se pune problema dispariţiei din flora spontană prin
recoltarea ei raţională.

Fig. 3. Urzica (foto V. Bolea). The nettle

Leurda (usturoiță, usturoiul ursului) (Allium ursinum L.) fam. Alliaceace
Plantă erbacee perenă, genul Allium L. cuprinde mai
mult de 400 de specii care sunt răspândite în întreaga
lume, numai în România fiind cunoscute 32 de specii
sălbatice și cultivate (Ciocârlan 2009, Vlase et al. 2013).
Datorită compușilor bogați în sulf este folosită atât în
scopuri culinare cât și în scopuri medicinale. Leurda
conţine vitamine (A, C), uleiuri esențiale (sulfură de
alil), alicină, carotenoizi şi săruri minerale (calciu, fier,
fosfor, cupru, natriu) (Schmitt et al 2005).
Leurda, are datorită proprietăților ei biologice efecte cum ar fi: antioxidant, citostatic și antimicrobian
(Ivanova et al. 2009).
Nu se pune problema dispariţiei din flora spontană prin
recoltarea ei raţională.
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Păducelul (gherghinar, mărăcine) (Crataegus sp.)
fam. Rosaceae
Specie cu o largă amplitudine ecologică, rezistent la
înghețuri și geruri, de obicei arbustiv, cu tulpina neregulată, cu ritidom solzos cenușiu-brun, format de timpuriu. Lujerii sunt cu spini de cca. 1 cm lungime dispuși
lateral, mugurii sunt globuloși, frunzele alterne rombic–ovate cu lobi neregulați (3-7). Fructele sunt drupe
false ovoide sau sferice, de culoare roșie, cu un sâmbure
foarte tare (Stănescu et al. 1997).
Se utilizează atât florile cu frunze cât și fructele, datorită acțiunii lor inotropice (efect asupra contractibilității
musculare), cronotropice (regularitatea și frecvența ritmului cardiac) și datorită faptului că extractele îmbogăţite
în flavonoide cresc fluxul sanguin (Bojor 2003).
Fig. 4. Frunze de leurdă. Wild garlic leaves
Salcâmul (acăț) (Robinia pseudoacacia L.) fam. Fa- Este recomandat în cazurile uşoare de bradiaritmie, în
tahicardia paroxistică, hipertensiune, arterioscleroză,
baceae
ca vasodilatator coronarian, ca sedativ şi antispastic.
Specie oarecum pretenţioasă faţă de climă şi sol, dar În cazul bolnavilor cardiaci, preparatele pe bază de pădatorită vitalităţii deosebite creşte în cele mai variate ducel se vor utiliza numai la recomandarea medicului
condiţii, îndeosebi în zona de câmpie, pe soluri uşoare, (Bojor 2003).
nisipoase pe care le fixează. Este plantat în liziere, la
marginea drumurilor, în sudul Olteniei, întreaga Muntenie şi sudul Moldovei (Stănescu et al. 1997, Ciuvăț et
al. 2013).
Arbore cu rădăcina pivotant-trasantă, tulpina dreaptă,
înaltă până la 30 m, având scoarţa de timpuriu cu ritidom foarte gros. Coroana rară luminoasă, cu frunze imparipenat compuse, cu foliole eliptice sau ovate. Scurt
peţiolate, glabre. Florile albe papilionaceae, puternic
mirositoare, dispuse în racem. Înfloreşte în mai-iunie.
Se recoltează florile (flores acaciae), randamentul la uscare fiind de 6-8:1.
Datorită conţinutului redus de robină şi acaciină – un
glicozid de natură flavonoidică şi a uleiului volatil, florile se recomandă ca neutralizant al acidităţii gastrice și
Fig. 6. Păducel în perioada de fructificație (foto I. Bîlea)
sunt indicate şi în unele ceaiuri medicinale pentru calCommon hawthorn during fructification
marea tusei (Bojor 2003).

4. Impactul potenţial asupra
componentelor mediului cauzat de
recoltarea plantelor medicinale şi
măsuri de reducere al acestuia

Fig. 5. Salcâm în perioada de înflorire (Foto G. Lazăr)
Black lokust in the flowering period
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Colectarea speciilor de plante medicinale va trebui să se
facă cu atenție, pentru ca speciile protejate (de pe Lista
roșie – Dihoru & Negrean 2009) să nu fie culese, de asemenea se va preveni colectarea speciilor din habitatele
naturale în cantități și într-un mod care ar putea pune
în pericol supraviețuirea lor în viitor, distrugând astfel
structura și stabilitatea biocenozei.
Având în vedere că recoltarea plantelor medicinale nu
necesită amenajări speciale în fondul forestier, toate
amenajările necesare desfăşurării activităţii de colectare se vor amplasa în sate sau în incinta cantoanelor
silvice.
Pentru ca impactul asupra mediului și asupra
biodiversității să fie cât mai mic se vor avea în vedere
următoarele:
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»» Este interzisă colectarea plantelor din populațiile
mici, smulgerea sau distrugerea părților subterane
(rădăcini, rizomi) la speciile la care se utilizează doar
părțile superioare, ruperea sau tăierea trunchiurilor
și ramurilor arborilor și arbuștilor în timpul colectării fructelor, florilor sau frunzelor;
»» Se vor culege doar speciile de plante din habitatele
unde acestea sunt numeroase, respectiv doar plantele mature (optime pentru a fi recoltate);
»» Se va colecta doar partea din plantă care conține cantitatea cea mai mare de substanță activă pentru care
planta se recoltează.
Când se recoltează rădăcinile, tija / pivotul principal nu
se va tăia și nu se va dezgropa ci se vor recolta doar o
parte din rădăcinile laterale. Când se colectează rădăcini, rizomi sau bulbi, minim 80% din plantă se va lăsa
intactă, iar rădăcinile și rizomii cu muguri care au fost
scoși accidental se vor pune înapoi în sol (Aftab & Sial
1999).
În cazul speciilor erbacee, acestea se vor recolta astfel
încât 30% din plantă să rămână intactă; când se recoltează frunzele, minim 70% din frunze vor fi lăsate pe fiecare plantă; când se recoltează florile, minim 30% din
flori se vor lăsa pe fiecare plantă, iar când se colectează
fructe și semințe, 20% se vor lăsa pe fiecare plantă în
scopul regenerării (Gold 1994, Kula 1998, Kostadinovic
et al. 2013).
În timpul campaniei de recoltare se va încerca pe cât posibil să nu fie deranjate animalele sălbatice, astfel încât
să nu fie obligate să-și părăsească habitatul în această
perioadă.
Pentru a se evita tasarea și degradarea solului, accesul
în bazinele naturale de recoltare se va face, pe cât posibil, pe drumurile și potecile create anterior cu alte scopuri (exploatare, acces la enclave, legături între comunităţi, transhumanţă, sau poteci vechi).
Pentru păstrarea potenţialului productiv al bazinelor
de floră spontană se poate recurge la metoda spontaneizării (Crăciun et al. 1977). Faţă de simpla supraînsămânţare, metoda spontaneizării are următoarele elemente caracteristice:
»» flora medicinală este privită în ansamblul ei, într-o
viziune integralistă;
»» sunt cuprinse şi speciile la care înmulţirea se face pe
cale vegetativă (Atropa belladona, Acorus calamus etc.);
»» răspândirea materialului de înmulţire nu se face numai în bazine al căror potenţial s-a diminuat, ci şi pe
alte suprafeţe cu condiţii potrivite cerinţelor ecologice,
ale speciei (ex. sărături cu Eleagnus angustifolia, Tamarix ramosissima, locuri băltite cu Acorus calauius etc.);
»» în unele cazuri se fac şi alte lucrări pentru ameliorarea condiţiilor de vegetaţie (afânarea superficială a
solului, acoperirea seminţelor etc.;
»» rezultatele acţiunii de spontaneizare sunt urmărite
în timp.
Soluţia optimă pentru protejarea şi conservarea speciilor de plante medicinale din flora spontană este

introducerea lor în culturi speciale cu scop medicinal,
având în vedere că acest sistem este şi foarte rentabil
din punct de vedere economic în cazul multor specii de
plante medicinale.

5. Concluzii

Țara noastră are un potențial extraordinar de a livra
plante medicinale și aromatice, luând în considerare condițiile naturale (ecosisteme forestiere, pajiști,
pășuni) și numărul mare de specii existente (3700), precum și răspândirea acestora pe raza tuturor direcțiilor
silvice din cadrul RNP –Romsilva.
Respectând legile și principiile în ceea ce privește perpetuarea speciilor și a populațiilor acestora, protejând
habitatele și speciile rare și cele pe cale de dispariție, în
România există oportunități importante pentru o mai
bună utilizare a acestor resurse naturale și prin aceasta
de a îmbunătății și nivelul de trai al persoanelor care se
vor implica în activitățile de recoltare.
Foarte mulți utilizatori, atât români cât și străini, sunt
interesați de produse din zone ecologic pure, astfel că
prin colectarea plantelor medicinale care reprezintă o
alternativă la medicina alopată, se poate realiza o diversificare a activităților economice, care poate duce la o
creștere a exportului și implicit la creșterea cantităților
recoltate (fără a recolta fără discernământ), dar și la
creșterea numărului de culturi speciale de plante medicinale și aromatice.
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Abstract

Collecting medicinal plants from spontaneous flora of forest fund managed by National Forest Administration Romsilva
Medicinal herbs are very commonly used in Romania but also are often consumed all over the world. The use of
medicinal herbs to diminish and treat many human diseases is increasing around the world due to their mild
features and low side effects.
Favorable geographical position and climatic conditions of Romania resulted in an extremely rich genetic potential of medicinal plants. Romania’s abundant flora includes more than 3.700 plant species with medicinal
properties.
The medicinal plants are collected from the spontaneous flora of forest fund managed by NFA Romsilva, on the
area of 41 Forest Administration County (FAC). The greatest quantities being collected from the Bihor (16%),
Tulcea (10%) and Vaslui (7%) FAC. According to Law 491/2003 on medicinal and aromatic plants, there are
collected a lot of plant species on the area of the 41 FAC, however the greatest quantities that are collected are
the nettle, wild garlic, black locust and common hawthorn.
The great abundance of the medicinal and aromatic plant in natural habitats of Romania allows for their sustainable exploitation, with application of protection measures, in line with the sustainable development principles. It must take into account that the irrational, uncontrolled and unprofessional collecting can lead in
disappearance of a large number of populations of medicinal species from spontaneous flora, with many plant
species in danger. In order to protect the biodiversity, it is necessary to apply sustainable collecting of medicinal
and aromatic plants. Another alternative is to cultivate medicinal and aromatic plants. Cultivation of plants is
one of ways to attenuate the pressure exerted on wild plants and can be used as a good and purposeful way to
secure larger quantities of raw materials and produces and a larger market.
Keywords: collected, medicinal plants, populations, species, spontaneous flora.
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INFLUENȚA HABITATULUI ASUPRA
EFECTIVELOR DE VÂNAT MIC ÎN CADRUL
A 67 DE FONDURI CINEGETICE DIN ROMÂNIA
MIHAI FEDORCA, GEORGETA IONESCU, OVIDIU IONESCU, PETRE GĂRGĂREA,
ALEXANDRU GRIDAN, SPĂTARU CEZAR, NEGREA IOANA, ANCUȚA FEDORCA

1. Introducere

În comparație cu oferta trofică a pădurii, culturile agricole
oferă o sursă alternativă de hrană concentrată pentru speciile de interes cinegetic din zona de câmpie, în același timp,
câmpul agricol se poate constitui într-o adevărată capcană
pentru vânatul mic. Discuirea miriștilor cu utilaje care se deplasează cu viteze mari, recoltarea producției cu combine pe
care nu sunt montate instalații de avertizare a vânatului sau
chiar folosirea unor substanțe cu toxicitate ridicată în combaterea buruienilor și a insectelor, provoacă mortalități ridicate
în rândul puilor și chiar a adulților. De asemenea, tratamentele aplicate care conduc la distrugerea nevertebratelor atrag
după sine lipsa unei componente esențiale în dezvoltarea în
primele faze după eclozarea puilor de fazan și potârniche.
Conform Politicii Agricole Comune, producţia de lapte de vacă
este restricționată, însă se acordă subvenţii pentru ovine şi caprine şi nu se contingentează producţia de lapte de la acestea în
ţările ce au aderat mai târziu la UE. Favorizarea creşterii de oi şi
capre în defavoarea vitelor mari, atrage după sine concurenţa la
hrană foarte mare pentru vânatul mic, distrugerea adăpostului
şi perturbarea liniştii din teren, precum şi prădarea în rândul
puilor realizată de câinii însoţitori ai turmelor. În acest context,
se impun cercetări în vederea determinării celor mai eficiente
măsuri de contracarare a efectelor negative directe şi indirecte
ale activităţilor antropice asupra vânatului mic (Cota și Bodea
1969, Comșia 1961, Castiov – comunicare personală, 2014).
Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, influenţa
politicii comune agricole începe să se resimtă din ce în ce mai
mult prin intermediul subvenţiilor acordate agriculturii şi
creşterii animalelor, care atrag după sine concentrarea terenurilor agricole urmată de exploatarea pe suprafeţe mari (mecanizată şi chimizată) în vederea creşterii productivităţii. Astfel,
se folosesc utilaje performante, cu viteză mare de execuţie a
lucrărilor şi front larg de lucru (Castiov – comunicare personală 2014, Gates 1964). Acest fapt duce la transformarea condiţiilor propice existenței speciilor de la o zi la alta, la pierderi
mari înregistrate în rândul puilor şi uneori în rândul adulţilor,
precum şi la dispariţia locurilor de refugiu. Zonele de adăpost
din cuprinsul terenurilor agricole (şanțuri împădurite / perde-

lele de protecţie) sunt de cele mai multe ori eliminate de către
proprietarii de terenuri, în special datorită politici de acordare
a subvenției în funcție de suprafața cultivată.
Începând cu anul 2015, ca urmare a negocierilor dintre DG
Environment și DG Agriculture s-a adoptat politica "step aside" prin care o suprafață de minim 5% din cea cultivată trebuie menținută pentru conservarea biodiversității. Pentru
aplicarea acestei directive s-a decis acordarea de subvenții și
restricționări la plățile compensatorii. Aceste insule de biodiversitate în culturile agricole vor atrage speciile din faună
de interes cinegetic și se vor constitui în adevărate zone de
refugiu pentru iepure, fazan și potârniche. Distrugerea perdelelor de protecție de-a lungul canalelor de desecare împădurite poate fi parțial compensată de această măsură lăsându-se necultivată o suprafață de minim 5% din zona agricolă.

Localizarea cercetărilor

Figura 1. Harta generală a localizării fondurilor cinegetice selectate
pentru monitorizare

În cadrul acestui studiu s-au selectat 67 de fonduri cinegetice
din zona de câmpie, localizate în diferite județe ale țării. Acestea
au fost alese randomizat, ținând cont de cerințele ecologice ale
speciilor luate în studiu, dar și de zona geografică, majoritatea
fiind în partea de Sud și de Nord-Est a României, cele din Vest și
Nord-Vest fiind alese ca și elemente de comparație (Fig. 1).
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2. Metoda de cercetare

nate utilizând cheile de bonitate a terenurilor cu fazan,
iepure
și potârniche.
Pentru a asigura compatibilitatea datelor culese din teren,
dar și repetabilitatea culegerii datelor și folosirea aceleași Efectivele reale ale speciilor au fost furnizate de către gestimetodologii, s-a optat pentru împărțirea fondurilor cinege- onarii fondurilor cinegetice luate în studiu, evaluate în pritice în grilaje predefinite de 1x1km (1km2). Acest grilaj a fost măvara anului 2015 și fac referire la populația de reproducăfolosit pentru desemnarea locațiilor de monitorizare și este tori care a rămas pe fiecare fond cinegetic, după încheierea
reprezentativ pentru orice fel de împărțire în unități echi- sezonului de vânătoare 2014-2015 (Negruțiu et al. 2005).
valente (1km2). Astfel, indiferent de grilajul folosit rezultatele generale sunt comparabile, atâta timp cât acestea sunt 3. Rezultate
suprapuse spațial, fiecare celulă din grilaj a fost numerotată, După analiza datelor au rezultat 11 clase de habitat înastfel încât aceasta poate fi identificată foarte ușor în teren tâlnite în fondurile cinegetice luate în studiu, acestea ficu ajutorul GPS-ului (Ghid standard de monitorizare a speci- ind utilizate diferit de către speciile selectate, în funcție
de cerințele ecologice (Fedorca et al 2015).
ilor de păsări de interes comunitar din România, 2014).
O
mare influență asupra preferințelor de habitat al iepuÎn cazul fazanului se pot alege puncte fixe, mai ales în perelui
o au apele și zonele industriale sau comerciale (tab. 1).
rioada de împerechere, în care masculul își semnalează
Faptul
că specia evită zonele industriale se poate datora
prezența prin sunete specifice, astfel identificarea fiecărui
zgomotului
și a circulației din zonă, dar mai ales prezenței
exemplar se poate face cu mare ușurință, pe fișa de teren nocâinilor
și
a
pisicilor hoinare care reprezintă un pericol
tându-se distanța până la acesta (Ionescu & Ionescu 2003).
asupra
puilor,
dar și a adulților (Nesterov et al. 2006).
O altă metodă folosită pentru toate speciile avute în studiu, este cea a transectelor liniare, astfel configurația
Tab. 1. Analiza multi-criterială a habitatelor din fondurile cinegetice cu iepure
terenului și mai ales tipul și mărimea vegetației impun
Specie / tip de cultură
operatorului să se deplaseze în funcție de acestea, astfel
Iepure
P
încât să poată observa cât mai bine zonele parcurse. FieCulturi complexe
0.074
care observație fiind marcată atât pe aparatul GPS, cât și
Ape
0.025
pe fișele din teren, notând și caracteristicile habitatului.
Livezi
0.081
Testarea a presupus efectuarea unor calcule pregătiMlaştini
0.098
toare, cum ar fi verificarea existenţei valorilor extreme,
Păduri de foioase
0.070
verificarea omogenităţii sistemelor de dispersii, verifiPăşuni
0.046
carea normalităţii distribuţiilor.
Structuri urbane discontinue
0.045
Teren arabil
0.053
Verificarea prezenţei valorilor extreme dubioase s-a făUnităţi industriale sau comerciale
0.033
cut prin aplicarea testului „Z” (Giurgiu 1972). Când s-a
Vegetaţie
arbustivă
şi
ierboasă
0.218
constatat existenţa unor valori extreme dubioase, acesVii
0.069
tea au fost eliminate din calculele ulterioare.
Pentru verificarea omogenităţii s-a folosit testul Hart- După analiza fondurilor cinegetice cu fazan, se poate
ley (Giurgiu, 1972), iar pentru verificarea normalităţii observa faptul că pădurile de foioase au o pondere imdistribuţiilor, testul Shapiro-Wilk.
portantă în selectarea habitatului. Deși această specie
Atunci când distribuţiile au fost normale pentru analiza la origine este o specie de pădure, la noi preferă în gevarianţei s-a aplicat testul parametric ANOVA. La aplicarea neral terenurile agricole, în care își găsește adăpost în
testului ANOVA, analiza datelor s-a făcut luând în consi- haturi, canale cu stuf, sau tufărișuri, pădurea fiind foderare factorii care ar fi putut influenţa caracteristica ur- losită doar temporar, astfel putem să ne referim doar la
mărită. În cazul în care testul ANOVA a arătat că ipoteza efectul de margine al acesteia, fiind foarte rare cazurile
nulă (egalitatea mediilor) trebuie respinsă (pentru P<0.05), în care această specie este găsită în interiorul acesteia
pentru stabilirea semnificaţiei diferenţelor dintre medii s-a (tab. 2) (Dăneți & Ionescu 2003).
folosit testul Tukey (Tukey's multiple comparison test).
Tab. 2. Analiza multi-criterială a habitatelor din fondurile cinegetice cu fazan
Dacă nu au fost îndeplinite condiţiile pentru aplicarea
Specie / tip de cultură
testului parametric ANOVA, semnificaţia diferenţelor
Fazan
P
dintre suma rangurilor s-a stabilit cu testul nonparameCulturi complexe
0.209
tric Friedman (K Paired Samples Comparison) urmat de
Ape
0.182
testul Bonferroni (Bonferroni multiple comparisons test).
Livezi
0.096
Cu datele obținute din teren s-a realizat o analiză a
Mlaştini
0.157
influențelor habitatului asupra speciilor luate în studiu,
Păduri de foioase
0.028
care a luat în considerare efectivele optime, efectivele reaPăşuni
0.069
le și clasele de habitat de pe fiecare fond cinegetic în parStructuri urbane discontinue
0.063
te, utilizând programul XLSTAT. Astfel, utilizând baza de
Teren arabil
0.099
date Corine Land Cover și programul ArcGIS 10.2, au fost
Unităţi industriale sau comerciale
0.084
obținute clasele de habitat și suprafețele ocupate de acestea.
Vegetaţie arbustivă şi ierboasă
0.053
Vii
0.074
Datele referitoare la efectivele optime au fost determi96
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Potârnichea, deși preferă terenurile agricole, atât chimizarea cât și mecanizarea exercită un efect negativ asupra
speciei, astfel culturile complexe sunt grupate în tarlale de
dimensiuni mari, care deși oferă o cantitate însemnată de
hrană, prin viteza mare de rotire a culturilor și prin frontul mare de lucru și viteza de deplasare a utilajelor au efecte negative asupra adulților, dar mai ales a puilor. Fiind cea
mai mică specie luată în studiu pune presiune și mai mare
asupra populației din țara noastră fapt demonstrat și de
evitarea zonelor industriale, mai ales din cauza câinilor
hoinari și a pisicilor hoinare, care pe lângă prădătorii naturali, reprezintă un pericol constant asupra speciei (tab. 3).
Tab. 3. Analiza multi-criterială a habitatelor din fondurile cinegetice cu potârniche
Specie / tip de cultură
Potârniche
Culturi complexe
Ape
Livezi
Mlaştini
Păduri de foioase
Păşuni
Structuri urbane discontinue
Teren arabil
Unităţi industriale sau comerciale
Vegetaţie arbustivă şi ierboasă
Vii

3. Concluzii

P
0.046
0.055
0.093
0.145
0.084
0.150
0.066
0.109
0.013
0.168
0.177

În urma studiului s-a demonstrat faptul că pentru monitorizarea speciilor se pot folosi atât puncte fixe, cât și transecte liniare.
Au fost determinate influențele asupra preferințelor de
habitat ale vânatului mic luat în studiu, astfel:
»» iepurele de câmp evită zonele cu ape stătătoare și zonele industriale sau comerciale,
»» fazanul evită, în general, pădurile de foioase utilizând doar liziera acestora,
»» potârnichea, deși preferă terenurile agricole, culturile complexe constituite în tarlale de mari dimensiuni

pun presiuni mari asupra acestei specii.
O dată cu determinarea preferințelor pentru habitat se
pot stabili măsuri punctuale de management pentru speciile luate în studiu, mai mult decât atât, dacă ținem cont
și de faptul că aceste specii nu sunt uniform distribuite
pe întreaga suprafață a unui fond cinegetic, putem concentra aceste măsuri, astfel încât eficiența să fie maximă.
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Abstract

The influence of habitat concerning the populations of small game from 67 hunting units
In comparison with the forest trophic offer, the crops provides a concentrated source of artificial food for the
species inhabiting in the plain area. We randomly selected 67 hunting units from different counties, taking
into account the ecological requirements of the species, but also geographical distribution; we have ensured covering for South and North East of Romania, while West and Northwest were chosen as comparison elements.
Predefined grids 1x1km were used in order to ensure compatibility of the data collected in the field. The grids
were used to designate locations for monitoring and is representative for any division in equivalent units. The
results showed that de hare preferences for habitats is negatively affected by water presence and by industrial
and commercial areas. The pheasant, even though at the origine is a forest species, in our country prefers the
active agricultural land, where they can found shelter in harness, channels with reeds or bushes; the forest is
used only temporarily, so we could take into consideration only the forest edge. The partridge, although prefers
farmland, chemical processing and mechanization have a negative effect on the species. The crops, even though
offers a large quantity of food, the fast change rate of the crops and the fast speed of movement and length of
the machines used, have negative effects on adults but mainly on the youngs.
Keywords: small game, population, management, habitat, Romania.
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ASUPRA PREZENȚEI DROPIEI
PE TERITORIUL MOLDOVEI
SORIN GEACU

1. Introducere

Specia a existat pe Câmpiile Siretului Inferior, Covurluiului, Tecuciului, Jijiei dar şi pe platourile Dealurilor
Fălciului, la altitudini cuprinse între 20 şi 250 m. Temperatura medie anuală a aerului este de 8,4oC la Dorohoi şi 10,5°C la Galaţi, iar precipitaţiile atmosferice
medii însumează 349,7 mm/an la Cârja (jud. Vaslui) şi
452,0 mm la Avrămeni (jud. Botoşani).

2. Scopul şi metoda de cercetare

Scopul lucrării este acela de o documenta prezenţa
acestei păsări în diferite locuri ale provinciei în ultimul
secol. Având în vedere faptul că în prezent specia este
extinctă, pentru evidenţierea aspectelor propuse am
realizat cercetări la direcţiile Arhivelor Naţionale din
Bucureşti, Buzău şi Galaţi, dar şi investigaţii (anchete)
de teren în câteva localităţi moldovene.

3. Date asupra prezenţei speciei

Francezul Fourquevaux vizitând Moldova în timpul lui
Petru Şchiopul (1582-1591) vânează spre Orhei şi Soroca, rămânând uimit de belşugul vânatului, între care şi
dropii (Nania 1977). Dimitrie Cantemir nota în “Istoria
ieroglifică” (1705) faptul că dropia era “foarte comună”
în provincie (Filipaşcu 1969). Această pasăre în Moldova anilor 1709-1714 apare în însemnările lui Erasmus
vom Weissmantel, soldat în armata regelui suedez Carol al XII-lea, el arătând că în Moldova, dropii (alături
de alte păsări) “se găsesc în număr foarte mare” (Nania
1977, pag. 124). În anii `20-`30 ai secolului al XIX-lea,
specia se întâlnea “în mai toate câmpiile” moldovene,
după cum nota în memoriile sale principele Nicolae
Şuţu (Revista Carpaţii, nr. 3/1947, pag. 49). Sfatul Administrativ [Consiliul de Miniştri] al Moldovei hotărâse în şedinţa din 26 mai 1842 “Măsurile ce s-au socotit
a să păzi pentru a nu să stârpi vietăţile nestricătoare
prin vânarea lor fără osăbire de vreme”. Conform acestora, între 15 mai şi 25 iulie era oprită vânarea tuturor
păsărilor (Istrati 1971). În Bucovina erau puţine dropii
“şi numai în unele timpuri” nota Marianu în 1883 (pag.
279), dar, la începutul secolului XX, dropia dispăruse
“aproape de tot” din Bucovina, aici găsindu-se în trecut
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“în mare mulţime” menţiona Grigorovitza (1908, pag.
29).
În primele decenii ale secolului XX, dropia exista în judeţele Galaţi, Vrancea, Vaslui, Iaşi şi Botoşani.
Regiunea în care specia s-a observat cel mai mult a fost
Câmpia Covurluiului (jud. Galaţi). Chiar arealul satului
Vânători fusese un loc al concentrărilor dropiilor (Chirilă 1997).
Pe teritoriul dintre Fârţăneşti şi Brăneşti, un mare braconaj la dropii s-a înregistrat într-o perioadă cu polei
în 1917, în timpul Primului Război Mondial, păsările
fiind ucise atât de trupele existente cât şi de localnici. În
1926 specia era bine reprezentată pe teritoriile localităţilor Scânteieşti, Rediu şi Cudalbi, iar pe teritoriul acestei ultime comune în acel an se vânaseră 10 exemplare
(Arhivele Naţionale Galaţi, Fond Consilieratul Agricol
Covurlui, Dos. 43/1926, nepag.).
La limita nordică a câmpiei, dropia exista în 1939 lângă
Măcişeni (Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti, Fond
Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 782/1942, f. 450).
În intervalul 1940-1944 se întâlneau dropii (chiar şi
în cârduri de 10-15 exemplare) la nord-est şi sud-est
de satele Rediu şi Suhurlui. Multe au fost braconate în
perioadele cu polei şi în anii `40-`50 ai secolului trecut,
fiind alergate cu caii sau chiar prinse cu mâna, cazuri
semnalate în zona satelor Suhurlui-Rediu (pe câmpurile
dinspre Lupele ori Cuca-Fârţăneşti) şi Cudalbi. Pe un
polei din 1946 s-au braconat ultimele dropii existente
în zona Schela-Negrea.
Un exemplar a fost văzut pe un platou la începutul lunii
august 1947 într-o mirişte de grâu, la 4 km sud de intersecţia şoselei Cuca-Galaţi cu drumul spre Scânteieşti. Tot în acel an, alte câteva existau la sud-est de Rediu. Ultimele dropii pe câmpul aflat la nord-vest de
Tuluceşti s-au întâlnit tot în 1947. Puţine exemplare
s-au menţinut în 1948-1949 la nord-est de Rediu (spre
Cuca-Fârţăneşti). Pe teritoriul comunei Fârţăneşti,
existenţa în trecut a dropiei este amintită şi de Filip
(1976).
În luna noiembrie 1953 s-au văzut 3 dropii în apropierea
mănăstirii Gologanu (10 km nord de comuna Costache
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Negri), masculul fiind vânat, el cântărind 9,5 kg. Tot 3
dropii s-au văzut în luna iulie 1956 în punctul “Movila”
aflat la nord de localitatea Tudor Vladimirescu. Arealul
dropiei din apropierea văii Gerului a fost marcat şi pe
harta faunei României din 1959 (Călinescu 1960).
La 8 km vest/sud-vest de Scânteieşti (către Lupele) s-a
observat un dropioi în anul 1959, în perioada recoltării
grâului, iar în 1960 s-a braconat o dropie între Cuca şi
Fârţăneşti, în punctul numit Fundătura. La 2 km nordvest de Pechea s-au observat 6 dropii la semănatul grâului în 1966, iar în 1970 o dropie era pe platoul de la est
de Băleni. Pe teritoriul comunei Costache Negri au notat specia Dumitrescu şi Dumitrescu (1969).
Tot în zona mănăstirii Gologanu, în culturile de lucernă,
la mijlocul anilor `70 au apărut câteva dropii. Astfel, în
1974 s-a văzut un exemplar, în 1975 – 5 (2 masculi şi 3
femele) iar în anul următor 4 (1 mascul şi 3 femele). În
noiembrie 1976 s-au observat 2 dropii la 4 km sud de
Rediu, iar alta s-a menţinut câteva zile în nordul lacului
Brateş.
Dropia a fost o pasăre sedentară în fauna covurluiană
până în jurul anului 1960. Exemplarele semnalate ulterior au venit din alte regiuni, staţionând scurt timp.
Menţionăm că, în unii ani, populaţia de dropii din Câmpia Covurluiului a fost “suplimentată” cu exemplare venite atât din sudul Basarabiei, cât şi din nordul Munteniei (Bărăgan). Totodată, în fosta regiune administrativă Galaţi, veneau multe dropii din Ucraina în iernile
grele, unde se reîntorceau primăvara (Barbu 1976).
În colecţiile Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
din Galaţi există o pereche de dropii împăiate (tab. 1,
fig. 1), vânate probabil în Câmpia Covurluiului (una a
aparţinut colecţiei Paşa, datând din perioada interbelică). Ele au fost achiziţionate la 7 octombrie 1958
(Glăvan 2003). Masculul a fost expus până în 2001 la
sediul vechi al muzeului.

(Geacu 2007). Pentru protecţia acestora, Inspectoratul
de Vânătoare Râmnicu Sărat a propus Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor la 13 martie 1946, crearea la
Măicăneşti, a unui post de « poliţia vânatului », pentru
« protecţia dropiilor care au rămas în urma dezastrului
provocat de poleiul din 1938 » (Arhivele Naţionale Buzău, Fond Inspectoratul de Vânătoare Râmnicu Sărat,
Dos. 22/1946, f. 219).

Fig. 1: Mascul de dropie păstrat în colecţia ornitologică a Complexului
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Galaţi

În anul 1948, dropii existau pe teritoriile localităţilor:
Mihălceni (com. Ciorăşti), Obileşti (com. Tătăranu), Tătăranu şi Vâjâietoarea (Gologanu) (Geacu 2007).
Pe câmpia din sud-estul judeţului Vrancea s-au observat 7 exemplare în 1956 (Mihalciuc 1983). Pe un teren
cultivat cu grâu şi orz aflat la est de Mihălceni, dincolo
de calea ferată Făurei-Tecuci, s-au observat 11 dropii în
două cârduri în luna iulie 1957. În 1958 existau 8 dropii pe un areal cultivat cu grâu la câţiva km sud-est de
Ciorăşti.

Tab. 1. Datele biometrice ale dropiilor păstrate în muzeele din Galaţi
(A, B) şi Focşani (C)
Elemente măsurate (cm)
Sex
Înălţime
Lungime cioc
Lungime aripă
Lungime coadă
Lungime tars

A
M
82
4
67
34
16

B
F
35
2,2
55
21
11,5

C
F
3,8
52
21
14

Dropii au existat până la sfârşitul anilor `50 şi în Câmpia Siretului Inferior (jud. Vrancea). Astfel, la poleiul din
luna decembrie 1938 între satele Tătaru şi Stupina (com.
Măicăneşti) s-au constatat câteva cârduri de păsări cu
aripile îngheţate, fiecare cârd având aproximativ 20 de
indivizi. Tot în acel an, dropia s-a observat pe arealul
dintre Mihălceni şi Măicăneşti. În anii 1944 şi 1945, în Fig. 2: Femelă de dropie expusă la Secţia de Ştiinţe Naturale a Muzeului Vrancei din Focşani
acea regiune, se aprobase recoltarea a câte doi masculi
(Arhivele Naţionale Buzău, Fond Inspectoratul de VâLa Secţia de Ştiinţe Naturale a Muzeului Vrancei din
nătoare Râmnicu Sărat, Dos. 22/1946, f. 185). La înceFocşani există două exemplare (femele) împăiate, vânaputul primăverii anului 1946, dropiile erau semnalate
te la sud-est de Goleşti (aproape de Focşani) şi respecdoar în cuprisul fostei plase administrative Măicăneşti
tiv vest de Măicăneşti (Mihalciuc et al. 1976). Cel de
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la Măicăneşti, vânat la 22 septembrie 1954, se află în
expoziţie (fig. 2). Cel de la Goleşti a fost vânat în 15 octombrie 1954. Datele biometrice ale uneia dintre dropii
sunt arătate în tabelul 1 (punctul C).
Secţia de Ştiinţe Naturale a Muzeului Vrancei păstrează
şi două ouă de dropie (fig. 3), care au următoarele dimensiuni: 75,41 x 57,54 mm şi 77,72 x 55,82 mm. Goale,
acestea cântăresc 15,6 grame şi respectiv 16,3 grame.

Fig. 3: Ou de dropie aflat în colecţia oologică a Secţiei de Ştiinţe Naturale a Muzeului Vrancei – Focşani

Specia a existat şi în Dealurile Fălciului şi depresiunea
Elanului (jud. Vaslui şi Galaţi). De exemplu, în bazinul
pârâului Horincea, în anul 1926 s-au constatat exemplare în zona Aldeşti-Bereşti-Găneşti-Suceveni (Geacu
2002). Prezenţa ei este atestată şi de existenţa, în trecut,
a două Societăţi de Vânătoare numite “Dropia”, una la
Cârja (jud. Vaslui) desfiinţată în 1932, şi alta la Cavadineşti (jud. Galaţi) înfiinţată în 1937, care funcţiona şi
în 1942.
În depresiunea Huşilor “erau până înspre anul 1865
şi dropii ce veneau dinspre sud, din stepa Elanului. În
stepa Elanului, cu fâneţe şi păşuni mai multe, dropiile
s-au întâlnit şi după 1918” (Gugiuman 1959, pag. 124).
De exemplu, pe teritoriul localităţii Murgeni “încă prin
anul 1925 se mai întâlnea dropia, necruţător vânată”
(Coman 1973, pag. 24).

Dos. 795/1942, f. 248).
Existenţa speciei în trecut pe teritoriul comunei Tătărani, este amintită de dealul Dropiei.
Judeţul Iaşi. Câteva dropii ajunseseră cu câţiva ani înainte de 1916 lângă gara Grajduri (Bădărău 1916).
La Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi există un exemplar împăiat (fig. 4), dar şi un trofeu datat 1940.
În 1940 specia exista pe câmpurile de lângă Ţuţora
(Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti, Fond Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 613/1942, f. 106). Dropii
au existat chiar şi pe teritoriul comunei Deleni “în cârduri mărişoare”, dar în anul 1942 “doar ca nume mai
sunt cunoscute” (Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti,
Fond Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 495/1942, f.
279).
Dropia încă se mai întâlnea la sfârşitul anilor `40 în
judeţul Iaşi, deoarece prin Decizia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor nr. 11217/1947 se hotărâse oprirea
vânătorii în sezonul 1947/1948 a căprioarelor, dropiilor
şi potârnichilor în cuprinsul acestuia (Revista Carpaţii,
nr. 11-12/1947). La sud de localitatea Gropniţa din
Câmpia Moldovei există dealul Drobul, al cărui nume
vine de la prezenţa acolo, în trecut, a dropiilor.
Judeţul Botoşani. Dropia s-a observat pe teritoriul comunei Drăguşeni în intervalul 1926-1928 şi în anul 1936
(Crâşmaru şi Crâşmaru, 1992). Lângă Vlăsineşti ea exista în 1944 (Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti, Fond
Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 560/1944, f. 38).
Specia fusese văzută şi lângă Cerneşti (com. Todireni)
“altădată în cârduri destul de mărişoare” dar, în 1946, era
dispărută (Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti, Fond
Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 434/1946, f. 91).
Ca specie stabilă, dropia a existat în sectorul botoşănean al Câmpiei Moldovei până în 1952 (Rosetti-Bălănescu 1957).
Menţionăm şi faptul că Muzeul de Ştiinţele Naturii
din Dorohoi are un exemplar de dropie (fig. 5). Nu se
cunoaşte provenienţa, dar, probabil, a fost vânat în perioada interbelică în Câmpia Jijiei.
În iarna grea 1984/1985 lângă satul Loturi Enescu-Dorohoi au poposit 4 dropii (1 mascul şi 3 femele) venite din Ucraina. S-au văzut puţin înainte de Crăciun,
plecând după câteva zile.

Fig. 4: Exemplar de dropie expus în Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi

Şi lângă Docăneasa dropiile “altădată ajungeau şi pe aici
în cârduri destul de mărişoare; astăzi [1942 n.n.] nici
ca nume nu mai sunt cunoscute” (Arhivele Naţionale
Centrale Bucureşti, Fond Ministerul Culturii Naţionale,
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Fig. 5: Exemplar de dropie din colecţia ornitologică a Muzeul de Ştiinţe
Naturale din Dorohoi
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Notăm şi câteva date referitoare la prezenţa acestei specii pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, care a aparţinut
României în perioada interbelică.
Răspândirea în trecut a speciei în judeţul Soroca este
amintită de satul şi valea Drochia (Arbore 1904). Între
Prut şi Nistru în anii 20 ai secolului XX dropiile erau
vânate frecvent în împrejurimile localităţilor Floreşti,
Soroca, Bălţi, Tighina, Căuşani, Cahul (Ganea & Zubcov
1989).
Până în 1933, în sudul Basarabiei se constatase o sporire a efectivului speciei (Rosetti-Bălănescu 1933).
Atunci, pasărea era “straşnic ocrotită de vânătorii judeţului Ismail, unde inspector de vânătoare era maiorul
Rosetti-Bălănescu” (Aniţei 1996, pag. 3).
Totuşi, s-a semnalat şi cazul unui învăţător din satul
Cubei care “găsind un cârd de dropii ce nu puteau zbura
din cauza poleiului, care le imobilizase aripile, le-a dus
acasă, de dinapoi, ca pe o turmă de oi, fapt pentru care
Rosetti-Bălănescu l-a acţionat în judecată, vinovatul
pierzând dreptul de a mai vâna, plus o amendă usturătoare” (Aniţei 1996, pag. 3). Menţionăm şi faptul că
într-o colecţie particulară, există un trofeu de dropioi
care are montată o plăcuţă pe care scrie: “15 mai 1933,
Cubei, jud. Ismail, 10,8 kg”. Localitatea Cubei se află la
20 km nord-est de Bolgrad. Erau multe exemplare lângă Caracurt (10 km est de Bolgrad) unde Rosetti-Bălănescu (1938) a vânat un dropioi de 16 kg, apoi lângă
Borisovca, etc.
La locuinţa sa din Bolgrad, în anii `30, Rosetti-Bălănescu avea “un dropioi împăiat, un exemplar de-a dreptul uriaş care ocupa un colţ întreg de cameră; dropioiul
era împăiat rotind” (Jianu 2005, pag. 18). Dropioiul a
fost adus apoi la Bucureşti.
La începutul anilor `40, specia era întâlnită şi pe teritoriul comunei Corpaci (jud. Bălţi) (Arhivele Naţionale
Centrale Bucureşti, Fond Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 435/1946, f. 98). Tot atunci, lângă Visoca (jud.
Soroca), “pe podişul Peleniei se găsesc dropii care se
vânează pentru carnea lor. Sunt pe cale de a dispărea”
(Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti, Fond Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 1855/1945, f. 34), iar pe
câmpurile comunei Tătărăşti (jud. Ismail) dropiile erau
“mai rare” (Arhivele Naţionale Centrale Bucureşti, Fond
Ministerul Culturii Naţionale, Dos. 500/1942, f. 44).
În revista Basarabia Vânătorească din 1943 se menţiona faptul că dropia în judeţul Tighina avea “abundenţa
mai mare” decât în restul Basarabiei, iar pentru judeţul
Ismail se eliberaseră 4 autorizaţii de vânare a dropioilor
(nr. 7-8, pag. 33, 36). În ansamblu însă, în anul 1943, pe
teritoriul dintre Prut şi Nistru, dropiile erau “ameninţate să dispară” (Basarabia Vânătorească, nr. 1, 1944, pag.
26).

4. Concluzii

La începutul secolului al XIX-lea dropia se întâlnea în
toate zonele de câmpie din Moldova. Ulterior, arealul
speciei se reduce continuu astfel încât, la începutul ani-

lor `50 specia dispare din fauna nordului regiunii, iar la
începutul anilor `60 din cea a părţii sale sudice.
Exemplarele semnalate ulterior în judeţele Galaţi şi Botoşani au pătruns accidental din Ucraina, staţionarea
lor fiind de scurtă durată.
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Abstract

The Great Bustard in Moldavia (Romania)
The species has been reported in the plains of the Lower Siret, Covurlui, Tecuci and Jijia regions, as well as in
the Fălciu Hills and the Elan Depression at hights of 15-250 m.
In his “Hieroglyphic History”, published in 1705, the Ruling Prince Dimitrie Cantemir mentions the Great Bustard as “a very common species at the time” in his Principality. The Memoirs of Prince Nicolae Şuţu speak of the
presence of Great Bustard between 1820 and 1830 “in almost all the lowlands” of the Principality.
In the early 20th century Great Bustard was no longer seen in Bukovina.
In the first decades of the 20th century the bird could be met in the territories of Galaţi, Vrancea, Vaslui, Iaşi
and Botoşani counties.
The Great Bustard was a stabile species in the North of Moldavia until 1952, the south of the province recording
it until around 1960. Subsequently, intense anthropisation of its favourable habitats led to the disappearance
of this species.
Naturalised specimens are being preserved in the Natural Science Museums of Dorohoi, Iaşi, Galaţi and Focşani.
Keywords: Great Bustard, Moldavia, Romania.
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Norme tehnice

DEZBATEREA PRIVIND ELABORAREA
NORMELOR TEHNICE, A GHIDURILOR
ȘI INSTRUCȚIUNILOR DIN SILVICULTURĂ
GHEORGHE GAVRILESCU, VALENTIN BOLEA
În 18.08.2015 în Aula Universității Transilvania din
Brașov a fost organizată o dezbatere privind completarea Normelor Tehnice din Silvicultură, elaborarea ghidurilor de bune practici și reactualizarea instrucțiunilor
din silvicultură. La dezbateri au participat specialiști
din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice,
Universității Brașov, Institutului Național de Cercetare
și Dezvoltare în Silvicultură, Societatea Progresul Silvic,
Asociația Administratorilor de Păduri, ASFOR, CONSILVA, BIOSILVA, ITRSC, Parcuri Naționale, Ocoale Silvice ale RNP și private, ONG-uri.
Participanții la dezbatere au precizat necesitatea stabilirii:
»» Principiilor în elaborarea unui cadru tehnic mai accesibil, flexibil și novator, dar și prescriptiv;
»» Formelor de aplicare în practică și a diferențelor de
aplicare în funcție de suprafața proprietății;
»» Grupului de Lucru pentru elaborare care trebuie să
cuprindă specialiști din INCDS, Universitate, Progresul Silvic, practicienii de la Ocoale Silvice și ONG-uri,
proprietarii și administratorii de păduri;

»» Termenului (12 luni) și a etapelor de elaborare a Normelor Tehnice;
»» Conținutului caietelor de sarcini;
»» Cadrului legislativ de aplicare a Normelor Tehnice;
»» Modalităților de control al aplicării Normelor Tehnice;
»» Fondurilor de finanțare, inclusiv pentru dezvoltarea
pe termen lung a infrastructurii;
»» Celor mai eficiente și ecologice soluții pentru asigurarea creșterilor maxime și a regenerărilor cu speciile
valoroase;
»» Sistemului de urmărire pas cu pas a aplicării prevederilor normative;
»» Regimului de exploatare a masei lemnoase pe bază
de caziere tehnice, atestări de exploatare, licitație pe
mai multe canale etc.;
»» Noutăților din sistemul european și a modalităților
de creștere a simplității și clarității normativelor.
Dintre propunerile participanților la dezbateri s-au
evidențiat propunerile de modificări la actualele norme
tehnice 1-4; după concepția prof. dr. ing. Norocel Nicolescu.
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DIN ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PROGRESUL SILVIC
MARIA ELENA MUNTEANU
Pe 15 Octombrie 2015 a avut loc ședința Consiliului de
Conducere a Societății Progresul Silvic cu următoarea
ordine de zi:
1. Raport privind activitatea desfăşurată în perioada
15 mai-15 octombrie 2015 de Comitetul Director al
Societății.
2. Stabilirea programului de acțiuni al Societății Progresul Silvic în perioada ce urmează: trim. IV 2015
– trim. I 2016.
3. Măsuri pentru buna desfășurare a simpozionului
pentru acordarea premiilor Societății Progresul Silvic pentru anul 2015.
4. Acordarea de distincții unor personalități care aduc
servicii deosebite sectorului silvic.
5. Diverse.
Societatea noastră a participat intens la toate activităţile
desfăşurate pentru îmbunătăţirea legislaţiei silvice, legea 46/2008 Codul Silvic, Legea 407/2006, privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului, Strategia Forestieră
Naţională 2013-2022 şi a actelor normative care decurg
din modificările şi completările aprobate de parlament.
Reprezentanţii, asociaţiei noastre au susţinut argumentat prevederile care să asigure integritatea pădurilor, grav afectate în anii de aplicare a legilor privind
retrocedarea, creşterea fondului forestier naţional prin
împădurirea de suprafeţe în terenuri degradate, depolitizarea sectorului silvic prin încadrarea şi promovarea
pe criterii profesionale a personalului, nu prin presiuni
politice etc.
În Codul Silvic Legea 46/2008 modificată şi completată
la care s-a lucrat peste 4 ani, aprobată în parlament şi
promulgată de preşedintele ţării dl. Klaus Iohanis, Societatea a conceput şi a completat art. 30 alin 1, 2 și 3, a
introdus noile alineate 5 şi 6 care clarifică modul în care
se vor realiza lucrările tehnice de importanţă deosebită
pentru viitorul pădurilor, respectiv lucrările de regenerare, întreţinea seminţişurilor şi plantaţiilor, precum şi
îngrijirea arboretelor tinere ș.a.
De asemenea, prin reprezentanţii Societăţii s-au făcut
propuneri pentru completarea, îmbunătăţirea actelor
normative cum ar fi Strategia Forestieră Naţională, Regulamentul pentru atestarea, persoanelor juridice care
desfăşoară activităţii în domeniul silviculturii (întoc104

mit în totalitate de noi ca proiect), Regulamentul pentru recoltarea masei lemnoase din pădurile proprietatea publică, Regulamentul pentru înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Silviculturii şi alte acte
normative.
Societatea noastră, datorită sprijinului acordat de membrii Consiliul de Conducere, s-a implicat, în acest an mai
mult decât în anii trecuţi, în toate acţiunile desfăşurate
pentru binele pădurii româneşti, pentru realizarea de
legi şi acte normative, necesare organizării unei administraţii silvice cât mai trainice, atât pentru pădurile proprietate publică cât şi pentru pădurile proprietate privată.
Deşi s-a susţinut permanent, cu argumente solide, necesitatea înfiinţării ocoalelor silvice de regim, finanţate
de la bugetul statului pentru administrarea corectă a
pădurilor proprietatea privată, aşa cum a fost înainte
de anul 1948, nu am fost înţeleşi, iar prevederea nu a
fost acceptată în modificările Codului Silvic.
Se poate, în fapt, afirma că organizarea și funcționarea
atât a administratorului pădurilor publice de stat Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva, cât şi administraţia
silvică bugetară, respectiv Inspectoratele Silvice Teritoriale de Regim Silvic şi Cinegetic, transformate în
Comisariate Teritoriale de Regim Silvic şi Cinegetic, iar
în prezent în Garda Forestieră, sunt, în mare parte, concepţia inginerilor silvici profesionişti, care activează în
Societatea Progresul Silvic.
În perioada raportată s-au continuat acţiunile pentru
atragerea de noi membri, înfiinţarea de noi filiale şi
consolidarea celor vechi, dar rezultatele sunt modeste,
îndeosebi determinate de presiunile politice care se fac
permanent asupra inginerilor silvici, pentru a se înscrie
în partidele care participă la guvernare şi datorită conducătorilor de organizaţii silvice, îndeosebi a celor din
RNP Romsilva care încearcă să menţină un control asupra asociaţiei noastre tehnico-profesionale care nu este
aliniată politic.
Societatea noastră a insistat permanent pentru creşterea nivelului tehnico-profesional, de pregătire a inginerilor silvici, pentru realizarea unor lucrări tehnice
de calitate, atât în pădurile din domeniul public, cât şi
privat, prin organizarea de simpozioane, mese rotunde,
schimburi de experienţă şi altele, cu participarea unor
specialişti consacraţi în silvicultură. Numai astfel se
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poate asigura o dezvoltare sustenabilă a pădurilor şi se
pot stabili măsuri concrete privind adaptarea din mers
a arboretelor la schimbările climatice. De asemenea,
s-au exercitat presiuni asupra angajaţilor din silvicultură în vederea reducerii faptelor de corupţie care înregistrează o creştere îngrijorătoare.
După o lungă perioadă de incertitudine, la presiunile
societăţii, contractul de închiriere pentru spaţiul ocupat în imobilul din b-dul Gheorghe Magheru, nr. 31, în
suprafaţa de 1510,51 mp, de către Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Departamentul Pădurilor, a fost
prelungit prin act adiţional până la 31 decembrie 2015,
la tariful de 48000 lei/lună, chirie şi utilităţi, care permite desfăşurarea activităţilor curente ale asociaţiei.
Comitetul Director s-a preocupat să atragă noi chiriaşi pentru ocuparea spaţiului de birouri rămas liber
în urma plecării unei părţi din angajaţii Ministerului
Mediului Apelor şi Pădurilor. În acest sens dl. ing. Gheorghe Dumitriu, membru în Consiliul nostru de conducere, a acordat un sprijin deosebit, dar avem încă spaţii
disponibile de birouri de 350 mp, la etajele VI şi VII.
După cum se cunoaşte Societatea Progresul Silvic realizează Revista Pădurilor, din care în acest an au apărut
numai numerele 1 şi 2/2015 din cele 6 numere care pot
fi editate anual, Revista de Silvicultură şi Cinegetică din
care a apărut numai un număr şi până la 31 decembrie
2015, trebuie să apară şi numărul 2 şi publicaţia de cultură şi informaţie silvică Pădurea şi Viaţa, pentru Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, din care a apărut un supliment în luna martie a.c., un număr în luna iulie a.c. şi
mai trebuie să apară încă un număr până la finele anului.
Apariția cu întârziere a numerelor programate la Revista Pădurilor este determinată de lipsa de articole ştiinţifice, iar revista Pădurea şi Viaţa de lipsa de decizie a
factorilor responsabili din RNP – Romsilva în legătură
cu momentele de aparţie a publicaţiei. Trebuie reţinut
că întârzierea celor două publicaţii afectează imaginea
şi atractivitatea în rândul cititorilor, dar şi bugetul asociaţiei care înregistrează restante. Revista de Silvicultură şi Cinegetică este distribuită gratuit până în prezent.
Pentru a redresa situaţia la Revista Pădurilor, propunem retribuirea cu jumătate de normă a d-lui redactor
responsabil dl. conf. dr. ing. Stelian Borz cu suma de
2200 lei lunar, în dorinţa de a realiza o legătură mai
trainică cu mediul universitar, principalul furnizor de
materiale tehnico-ştiinţifice.
În perioada imediat următoare, comisia pentru acordarea premiilor Societăţii urmează să stabilească lucrările
care vor fi premiate şi data din luna noiembrie 2015 în
care să se organizeze simpozionul.
Propunem ca odată cu atribuirea premiilor Societăţii
să se acorde diplome de onoare şi de excelenţă personalităţilor care au contribuit la dezvoltarea silviculturii
româneşti, la recunoaşterea europeană şi internaţională a realizărilor silvicultorilor români, la creşterea patrimoniului ştiinţific naţional, la conservarea şi nu în
ultimul rând la dezvoltarea pădurilor noastre.
Privind acțiunile care se vor desfășura în etapa urmă-

toare și necesită aprobarea Consiliului de Conducere al
Societății se notează:
1. În vederea stimulării activităţii la Revista Pădurilor,
procurarea de materiale tehnice, documentare de articole tehnico-ştiinţifice, de cercetare etc., propunem
ca dl. conf.dr.ing. Stelian Borz, redactor responsabil
să primească o indemnizaţie lunară.
În prezent sunt dificultăţi cu apariţia la timp a revistei.
În anul 2015 au apărut numai doua numere din cele 6
pe care RNP Romsilva s-a angajat să le preia anual. Sunt
greutăţi în procurarea articolelor cu caracter ştiinţific
şi de cercetare; în realizarea de contacte cu organizaţii
internaţionale de acelaşi profil, în vederea realizării de
schimburi de reviste, lărgirea sferei de informare etc. În
acest sens s-a stabilit ca indemnizaţia să fie de 2200 lei/
lună brut.
2. În situaţia în care şi în acest an realizăm profit; căci
în semestrul I 2015 s-a realizat un profit de 57.000
lei, propunem ca suma să fie reţinută într-un cont de
provizioane şi în primăvara 2016, mobilizând şi alte
resurse financiare să contractăm reparaţia acoperişului care este într-o stare avansată de deteriorare.
3. După cum se cunoaşte imobilul nostru din b-dul Magheru nr. 31, Sector 1, Bucureşti, a fost afectat de cutremurul din martie 1977 şi ulterior în perioada 1992
– 1996 a fost consolidat. Periodic mai se aud voci,
chiar din minister, deci de la chiriasi care lansează
zvonuri că acest imobil are bulina roşie. Propunem
să facem asigurarea imobilului, la o importantă firmă de asigurări, deoarece acestea nu asigură imobile
care au bulină roşie sau prezintă avarii la structura
de rezistenţă. Prima de asigurare este de cca 5500 lei/
an, plătibil în rate. Aceasta asigurare, pe lângă faptul
că ne conferă un statut de siguranţă, devine în viitor
obligatorie.
4. În prezent, în administrarea Ministerului Mediului
Apelor şi Pădurilor există o serie de arii protejate (situri Natura 2000 / Parcuri Naturale) care nu au fost
preluate până în prezent în gestiune de nicio organizaţie. Propunem să participăm şi noi la viitoare licitaţii care se vor ţine pentru atribuirea în administraţie
/ gestiune a acestor situri, după ce vom face analiza
temeinică din punct de vedere a costurilor financiare.
Pentru aceste situri, Parcuri Naturale / Rezervaţii Naturale, se pot ulterior întocmi proiecte şi accesa fonduri
europene şi nu numai, care să acopere o parte din cheltuielile de administrare a acestora. Marele avantaj de
a avea în administraţie un astfel de sit este acela că în
momentul elaborării proiectelor nu vom mai avea nevoie de scrisori şi declaraţii de susţinere ale custozilor
(cum a fost în cazul proiectului din Hunedoara), prin
urmare scutim o etapă birocratică destul de dificil a fi
realizată.
În actualitate, situaţia este blocată din cauza faptului
că de la nivelul conducerii ministerului se doreşte înfiinţarea unei noi structuri care să supravegheze administrarea acestora (inclusiv cele care în prezent sunt în
subordinea RNP Romsilva).
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DOCTOR INGINER VADIM LEANDRU –
UN SENIOR VALOROS
AL CERCETĂRII SILVICE ROMÂNEȘTI S-A STINS
VALENTIN BOLEA
Autorul și coautorul a numeroase studii tipologice, inclusiv a lucrării de referință ”Tipuri de pădure din Republica Populară Română” (1958), a hărții geobotanice
a RPR (1961), pentru care a primit distincția ”Laureat al Premiului Emil Racoviță” al Academiei Române
(1963), fondator al combaterii integrate a vegetației
dăunătoare din pepiniere și răchitării (1992), un cercetător bine-cunoscut și apreciat în toată țara, un erudit
om de știință, participant la numeroase simpozioane și
congrese internaționale, domnul doctor inginer Vadim
Leandru s-a stins în noiembrie 2015.
Colectivul de redacție al Revistei de Silvicultură și Cinegetică care a fost onorat de colaborarea și prietenia
regretatului senior al cercetării silvice, păstrează vie
amintirea unui model de patriotism, de dăruire profesională, de muncă neobosită, de stil ecologic de viață,
de bonomie și deschidere față de oamenii din jurul său.
S-a născut la 20 februarie 1925, la Tighina, unde a urmat între 1935-1940 Liceul Teoretic Ștefan cel Mare.
Aici s-au născut primele sentimente de patriotism,
desăvârșite apoi la Liceul Alecu Russo din Chișinău,
sentimente profunde, așa cum numai basarabenii pot
simții cu adevărat.
Refugiat în Romania, a frecventat între 1944-1948, la
Facultatea de Silvicultură a Politehnicii București, cursurile magistrale ale profesorilor: Marin Drăcea, Vintilă Stinghe, Dumitru Sburlan, Dumitru Drâmbă, C.C.
Georgescu, Nicolae Rucăreanu, Alexandru Beldie, Constantin Chiriță, etc. Care i-au transmis, pe lângă tainele
silviculturii și o nesecată pasiune față de meseria de silvicultor și o arzătoare dragoste față de pădure.
Și-a început cariera în 1949 la ICAS București, ca interpret traducător, cunoscând bine limbile engleză,
franceză și rusă, cunoștințe care l-au ajutat în prodigioasa carieră de cercetător să participe la: Simpozionul
Internațional CIBA-GEIGY din Praga (1978), Simpozionul Internațional Monsonto din Helsinki (1981), Congresul Internațional de Protecția Plantelor din Brighton (1982), Simpozionul DOW din Zagreb (1982), Congresul CAER din Sofia (1984).
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În decursul activității sale de cercetător, a beneficiat de trei privilegii deosebite: a fost asistentul omului
de știință Sergiu Pașcovschi, sub îndrumarea căruia a
pătruns în lumea plantelor și păsărilor; a colaborat cu
prof. dr. Const. Chiriță, membru corespondent al Academiei și a avut ca îndrumător de doctorat pe prof. dr.
docent Emil Negulescu, membru al Academiei. Toate
aceste mari personalități au contribuit la formarea sa
științifică de înaltă calitate.
Timp de 45 de ani a muncit la același institut de cercetare
silvică din București, cutreierând toată țara, rezolvând
nenumărate teme de cercetare, cu aceeași competență
științifică. A petrecut mult timp pe teren, cunoscând
ca nimeni altul ecosistemele forestiere în cele mai mici
detalii. Era un adevărat privilegiu să mergi cu dumnealui pe teren pentru că poți afla cele mai mari taine ale
pădurii: cum se numesc păsările care cânta în jurul tău,
care sunt speciile forestiere tipice și atipice, cum se numesc speciile ierboase ori briofitele din mlaștini, sau
din insulele silvostepice ale Lempeșului, de exemplu.
Deși a fost o personalitate de prestigiu a silviculturii
românești, era de o mare onestitate, foarte sociabil,
gata oricând să intervină cu un sfat bun sau să împrumute o carte.
Chiar în ultimul său deceniu de viață domnul doctor ing.
Vadim Leandru a participat cu entuziasm tineresc la
acțiunile de ocrotirea pădurilor și a arborilor, a susținut
cu convingere necesitatea transformării zonelor verzi
în păduri urbane, a participat la protestele ”Revistei de
Silvicultură și Cinegetică”, împotriva agresării arborilor din parcuri, aliniamente și squaruri și la acțiunile
Societății Progresul Silvic pentru apărarea fondului forestier.
Plin de energie și cu o condiție fizică foarte bună, după
45 de ani de muncă neîntreruptă la ICAS București,
domnul dr. ing. Vadim Leandru, ne vizita mereu la
Stațiunea Brașov, gata oricând să urce Postăvarul, Dealul Cetății-Lempeș, să se plimbe în pădurea Prejmer ori
să participe la întocmirea unui proiect Life +.
Secretul acestei ”tinereți fără bătrânețe”, pe care dorim
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să îl dezvăluim pentru cititorii noștrii, era stilul său de
viață consecvent, pe care l-am remarcat încă din primele noastre întâlniri din pădurile Baia Mare: mersul
neobosit pe jos, optimismul, dragostea față de pădure și
față de profesiunea de silvicultor, documentarea continuă nu numai despre viața pădurii ci și despre factorii
de sănătate ai omului și nu în ultimul rând, viața exemplară de familie, alături de distinsa doamnă inginer Lia
Leandru, cercetătoare tot la ICAS București în genetica
și ameliorarea arborilor.
S-a retras din lumea aceasta cu satisfacția că a lăsat în
urmă doi băieți reușiți: unul informatician în Toronto –
Canada și altul inginer IGM în Brașov, care au, la rândul
lor, familii frumoase.

De asemenea, pentru pădurile pe care le-a iubit atât de
mult a lăsat teza sa de doctorat, elaborată în 1976 dar
publicată în 2015, care prin studiul auxologic și prin
evidențierea particularităților fitocenologice, ecologice
și silviculturale ale șleaurilor, în comparație cu arboretele din alte formații, ori cu unitățile similare din alte
regiuni ale Europei, relevă posibilitatea ca modificarea
structurii să majoreze nu numai productivitatea arboretelor ci și rezistența lor la secetă și la schimbările climatice care pun în primejdie, în primul rând pădurile
din regiunea de câmpie.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace în
împărăția Sa, iar pe dragii săi, greu încercați, să-i întărească.
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IN MEMORIAM
DR. RER. NAT. AUREL TEUȘAN
(30. sept. 1919 – 24. dec. 2015)
VALENTIN BOLEA
Un specialist recunoscut pe
meridiane străine și un colaborator și susținător al Revistei de Silvicultură și Cinegetică a dispărut dintre noi.
Pentru Redacția Revistei de
Silvicultură și Cinegetică,
care primea cu bucurie în ultimii ani articolele pline de
înțeleptciune și prezentate
într-o formă originală atrăgătoare, numărul 37/2015
este de mare tristețe căci colaboratorul nostru de suflet dr. rer. nat. Aurel Teușan
nu mai poate să ne scrie.
Articolele sale savuroase erau citite cu mult interes de
toți cei care voiau să afle părerile competente ale unui
specialist în problemele pădurilor din Germania:
»» ”Abies alba rediviva?” cu mottoul ”Cei din urmă vor fi
cei dintâi” (Matei 20.16) în RSC 36/2015;
»» ”Pădurile de mâine văzute prin optica germană” în
RSC 35/2014;
»» ”Germania Federală: Lupii pe urmele strămoșilor” și
”Silvicultură în dialog cu pădurea? Pe marginea unui
proiect german” în RSC 34/2014;
»» ”Pădurea, vânatul și certificarea – pe marginea unei
evoluții” în RSC 33/2013;
»» ”Silvicultorul în Germania: după trei secole la strâmtoare?”, ”EUTR: ultima ratio în comerțul cu lemne?”,
”Economia și ecologia în silvicultură: fața și reversul
aceleiași monezi? Puncte de vedere” în RSC 32/2013;
»» ”NATURA 2000: O tematică spinoasă”, ”Germania:
Pădurea și vânatul, motiv de dispută – Un tour d horizont”, ”Ordonanța europeană nr. 925/2010: o nouă
pagină în materie de certificare?” în RSC 31/2012;

108

»» ”Reflecții la finele Anului Internațional al Pădurilor”
și ”Cooperare sau confruntare?” în RSC 30/2012;
»» ”În lumina Anului Internațional al Pădurilor. Pădurea
privată în Germania postbelică” și ”Pădurea, bradul
și cervidele în Germania și țările învecinate” în RSC
29/2011;
»» ”Bradul alb – mai mult decât o specie silvică?”, ”De la
perdelele forestiere la sistemele agrosilvice – un tour
d horizont” și ”Rumaenien: Braunbaeren ein beachtliches Naturkapital in europaeischer Konstellation”
în RSC 28/2011;
»» ”Certificarea pădurilor: pe trei cărări spre același
obiectiv” scris în colaborare cu Ștefan Teușan în RSC
27/2010. Ce bine ar fi dacă dl. Ștefan Teușan ar continua frumoasa colaborare a tatălui său cu Revista de
Silvicultură și Cinegetică!;
»» ”Prof. dr. h. c. Mihai Prodan (1912-2002): pionier silvic pe meridiane străine” în RSC 22/2006;
»» ”Der Braunbaer: Wildtier des Jahres 2005, Wappentier der Hauptstadt Berlin” și ”Ursul brun: de la Ursus
arctos la Ursus problematicus” în 21/2005;
Ne vor lipsi foarte mult aceste articole și mai ales ne
întristează dispariția unui mare specialist, la nivel european, a unui român patriot și generos care la invitația
de a ne onora cu participarea la Comitetul de Redacție
a Revistei de Silvicultură și Cinegetică ne-a răspuns:
”Particip dar să știți că am 94 de ani”.
La regretul că nu am avut ocazia de a ne vedea, de a ne
strânge mâinile și de a ne împărtășii idealurile comune
privind pădurile Europei, ne despărțim de cel care a fost
dr. rer. nat. Aurel Teușan și cu sufletul plin de tristețe
îi dorim: Dumnezeu să îl odihnească în pace. Distinsei
doamne Ilka Teușan îi mulțumim pentru amabilitatea
de a ne scrie și îi transmitem condoleanțele redacției și
cititorilor pentru îndoliata familie.
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IN MEMORIAM
DR. ING. MIHAI IONESCU
27 iulie 1931 – 20 martie 2015
MIHAI IONESCU
Mihai Ionescu, s-a născut în localitatea Râşnov, judeţul Braşov la data
de 27.iulie.1931 , fiind cel mai mare
dintre copii familiei Ștefan şi Elena
Ionescu.
Părinţii s-au ingrijit de educaţia lui,
mama fiind profesoară de muzică iar
tatăl inginer constructor şi ofiţer în
Armata Română. Primii ani de viaţă
i-a petrecut în Râşnov, după care din
anul 1935 s-a mutat împreună cu familia la Miercurea Ciuc, Târgovişte şi ulterior Braşov ,
tatăl fiind detaşat de multe ori ca ofiţer, urmând Şcoala
generală în aceste localităţi. A avut o copilărie fericită,
în vacanţe venea de multe ori în judeţul Argeş de unde
provenea familia din partea tatalui, sau în Râşnov de
unde provenea familia mamei, petrecându-și timpul
alături de verişorii lui.
Şi-a continuat educaţia la Liceul Andrei Şaguna, absolvind liceul în 1950 după care a urmat cursurile Facultăţii de Silvicultură din Braşov şi Bucureşti. Dragostea
pentru silvicultură i-a fost inspirată de unchiul din partea tatălui, Traian Ionescu (Heroiu) care a fost inginer
şi inspector silvic în cadrul Ministerului Pădurilor. A
absolvit în 1956 facultatea de Silvicultură, secţia de Exploatări forestiere şi mecanizare.
Perioada adolescenţei i-a fost umbrită de perioada grea
din cel de-al doilea Război mondial şi de faptul că după
1947, regimul comunist, l-a condamnat pe nedrept pe
tatăl lui Ștefan Ionescu la închisoare din motive politice.
In anul 1947 , in timpul Liceului, s-a angajat pentru o
scurtă perioadă de timp la Uzinele Tractorul Braşov. In
anul 2 de facultate a fost exmatriculat timp de un an
de zile, din cauza faptului ca tatăl lui a fost condamnat
politic, fiind nevoit să-și ajute mama şi fraţii mai mici,
şi lucrând în sectorul de mecanizare al exploatărilor forestiere.
In cadrul Facultăţii de Silvicultură i-a avut ca profesori pe: Prof.dr.V.Stinghe, Prof.dr.V.Andreescu, Prof.
dr.Pelicudi, Prof.dr.Sburlan, Prof.dr.Topărescu, Prof.

dr.C.C.Georgescu, Acad.Ţiţeica, Prof.dr.Dâmboiu, Prof.
dr.Chiriţă, Prof.dr.Naumescu care l-au indrumat şi au
contribuit la evoluţia ulterioară pe plan profesional.
După absolvirea facultăţii în 1956 a lucrat ca inginer
proiectant la Trustlemn, IART-Brasov, CIL-Blaj, I.M.T.FBrasov , Direcţia Regională de Economie Forestieră ,
după care şi-a urmat menirea in activitatea de cercetare
ştinţifiică la Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru
Industria Lemnului (I.C.P.I.L) – actualul I.N.L.
Activitatea din domeniul cercetării a inceput să dea roade incă de la început prin realizarea a 11 invenţii brevetate şi a 60 de inovaţii privind realizarea motoferăstrăului romănesc şi a altor maşini şi utilaje de exploatare şi
transport masă lemnoasă.
Printre invenţiile brevetate enumerăm :
»» Mânere rabatabile pentru ferăstraie – 1968
»» Mîner pentru ferăstraie mecanice – 1971
»» Ambreiaj de transmisie pentru ferăstraie portative
cu lanţ – 1972
»» Sistem de fixare a lamei de ghidare la motoferăstraie
cu lanţ – 1972
»» Magnetou – 1972
»» Dispozitiv pentru reglarea debitului uleiului de ungere la ferăstraie mecanice – 1972
»» Mînere detaşabile pentru un ferăstrau portabil –
1975
»» Filtru de aer pentru ferăstraul mecanic – 1977
»» Sistem de amortizare a vibraţiilor mecanice pentru
motoferăstraie – 1978
»» Procedeu de încărcare a capătului lamei de ghidare cu
material de uzură – 1985
»» Stand pentru încercat lamele de ghidare şi lanţurile
tăietoare ale motoferăstraielor-1987
Fiind foarte perseverent şi dedicat muncii sale, lucrănd
de multe ori peste program a reuşit să creeze o variantă
de motoferăstrau românesc care s-a fabricat anual în
peste 10.000 de exemplare la Intreprinderea pentru
Utilaje şi Piese de Schimb Sibiu sub numele comercial
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Retezat şi la Uzina Metrom Braşov sub numele de FM60.
La nenumarate concursuri internaţionale ale „fasonatorilor mecanici” motoferăstraul românesc a ocupat de
multe ori primele locuri in detrimentul altori ţări cu
tradiţie precum Norvegia, Suedia, Germania, U.R.S.S.
Aspecte ale acestor concursuri sunt redate în figurile
care urmează.
Deşi a dorit să-şi susţină lucrarea de doctorat în anul
1970 conducerea comunistă a Universităţii nu i-a permis acesta, dar in cele din urmă in 2001 Universitatea”Transilvania” Braşov i-a conferit titlul de „Doctor
în silvicultură”
O lungă perioadă de timp a fost cadru didactic asociat
al Facultăţii de Silvicultură Braşov, instruind şi prezentând multor promoţii de studenţi motoferăstraul românesc şi standul de încercări. A colaborat foarte bine
cu Prof.dr.Matlac, Prof.dr.S.Corlăţeanu, Prof.dr. Rotislav Bereziuc, care i-a fost indrumătorul lucrării de doctorat şi Prof.dr.Stefan Ungureanu din cadrul Facultăţii
de Silvicultură Braşov.
În 1992 a ieşit la pensie de la Institutul Naţional al Lemnului Braşov şi a dorit să-şi continue activitatea ca şi
intreprinzător privat.
In anul 2003 a fost ales Preşedinte al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România. Fiind un om altruist
care doreşte binele tuturor a fost din nou dezamăgit de
cei care il inconjurau şi îşi urmareau exclusiv propriile
interese. Cum în România postrevoluţionară valorile
morale precum cinstea , corectitudinea şi responsabilitatea încă sunt desconsiderate i-a fost greu să se adapteze la modul de gândire al multor oameni şi politicieni
contemporani iar mulţi dintre cei apropiaţi îl atenţionau că se lupta cu „morile de vânt”. Fiind un caracter
foarte perseverent a reuşit să treacă peste toate obstacolele vieţii cu fruntea sus fără să facă nici un fel de
compromis.
A avut numeroase realizări pe plan profesional realizând 11 brevete de inveţii şi 60 de inovaţii.
In domeniul mecanizării forestiere este numit “părinte-
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le” motofierăstrăului românesc, realizând în colaborare
cu Intreprinderea Mecanică Sibiu, Metrom Braşov, Uzina 2 Braşov şi Electroprecizia Săcele motofierăstraiele
româneşti Retezat şi FM60.
Incepând cu anii 1980 a predat cursuri studenţiilor de
la Facultatea de Silvicultură Braşov, colaborând ca şi cadru didactic asociat.
In 1992 a ieşit la pensie de la Institutul Naţional al Lemnului Braşov, după mai mult de 42 de ani de activititate
în câmpul muncii.
A fost toată viaţa un om integru şi foarte modest şi nu
a revendicat niciodată drepturile de autor pentru invenţiile lui şi nu a solicitat sau pretins nici un beneficiu
de la societate şi Statul Roman deşi avea dreptul.
Deviza lui in viaţa era să creeze şi să realizeze o idee şi niciodata nu se gândea ce foloase materiale ar putea să câştige.
Imediat după pensionare şi-a continuat activitatea profesională înființând o societate comercială cu domeniul
de activitate în mecanizare forestieră şi prelucrare primară a materialului lemons având in primii ani de activitate succes, dar datorită conjuncturilor şi caracterului
său onest şi idealist, fiind de multe ori păgubit de partenerii de afaceri, de funcţionarii corupţi şi de oameni
politici parşivi.
In 1998 devine fondatorul Asociaţiei Proprietarilor de
Păduri din România şi preşedintele acestei asociaţii, devine şi membru al Federaţiei pentru Apararea Pădurilor.
Işi continuă activitatea până în ultimii ani de viaţă!
A fost un om idealist, bun, foarte modest, corect şi echitabil faţă de semenii lui, valori insuflate de tatăl acestuia. A fost ambitios, perseverent, energic şi extrem de
corect, valori care i-au fost insuflate de mama acestuia.
Aceste valori şi principii le-a păstrat până în ultima
clipă de viaţă, sacrificându-se de multe ori pentru a-şi
indeplini idealurile.
Îşi dă ultima suflare în data de 20 martie 2015 la ora
01.00, sufletul lui trecând în rândul celor Drepţi.
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IN MEMORIAM
VADIM NESTEROV
(1931–2015)
PETRE GĂRGĂREA, MUGUREL MINCĂ, SABIN BRATU
Cu adâncă tristețe în suflet,
aducem la cunoștința tuturor
celor care l-au cunoscut pe
doctorul veterinar Vadim Nesterov că, începând cu data
de 18 decembrie 2015, inima
acestuia a încetat să mai bată
și, prin urmare, doctorul Nesterov a plecat de lângă noi,
undeva acolo sus, în ceruri.
Pentru familie, pentru prieteni, pentru cei care l-au
cunoscut sub o formă sau alta, pentru slujitorii pădurii
românești și a faunei sălbatice de sub poalele acesteia,
este o mare pierdere datorită faptului că, înainte de a
discuta despre prietenul – apropiatul Vadim, acesta s-a
manifestat ca un mare profesionist în biologia și sănătatea animalelor sălbatice, preocupări pe care le-a avut
ca prioritare întreaga viață.
S-a născut în perioada României Mari, în anul 1931 (în
ziua de 27 iunie), în Basarabia, în familia unui brigadier
silvic (formată din Ion și Natalia Nesterov), într-un canton silvic la marginea comunei Balotina, pe malul stâng
al râului Prut, foarte aproape de actuala graniță. A fost
cel mai mic dintre cei trei frați: Tamara, Petru și Vadim.
Copilăria și școala primară le-a petrecut în comuna natală – Balotina. A început liceul în anul 1944 la Bălți (în
Basarabia) și l-a terminat în anul 1950 la Pitești.
Viitorul familiei sale, la fel ca al altor milioane de familii din această zonă geografică a Europei, a fost puternic
marcată de Cel De-al Doilea Război Mondial și întorsăturile sale vremelnice, fiind nevoiți ca, în anul 1944,
să se refugieze cu o parte din familie în zona de sud a
României, la Stâlpeni în județul Argeș (care la vremea
războiului se numea județul Muscel), fără a-l putea lua
și pe fratele mai mare Petru, despre care, cu toții au crezut că l-au pierdut pentru totdeauna.
În anul 1951 a intrat la Facultatea de zootehnie de la
Iași (unde câștigase prin concurs o bursă republicană),
facultate la care a studiat timp de trei ani de zile. În
anul III s-a transferat la Arad la Facultatea de Medicină

veterinară, pe care a absolvit-o în anul 1956, cu calificativul ”foarte bine”.
Crescut de mic în spiritul dragostei față de pădure și de
vietățile sale, în toamna aceluiași an, s-a angajat ca și
medic veterinar la Institutul de Cercetări și Amenajări
Silvice (fost I.N.C.E.F. la vremea aceea), în cadrul Laboratorului de Biologia vânatului și Salmonicultură.
Un an mai târziu, a fost promovat ca cercetător în cadrul aceluiași laborator, iar mai apoi, ca șef al Laboratorului de Patologia vânatului.
S-a pensionat în anul 1996 la vârsta de 65 de ani, însă
fără a întrerupe ritmul activității sale profesionale, cea
cu care se obișnuise de peste patru decenii, continuând
să facă ceea ce i-a plăcut cel mai mult: să aibă grijă de
sănătatea necuvântătoarelor în calitate de responsabil
sau colaborator la diverse teme de cercetare ale institutului.
Prin munca sa de cercetare de teren și de laborator, doctorul Vadim Nesterov a ajuns să fie apreciat și recunoscut ca un foarte bun specialist, atât în țară cât și peste
hotare, calitate în care a avut ocazia de a participa la
numeroase simpozioane și congrese internaționale din
domeniu.
Cum viața a reușit deseori să bată scenariile de film sau
pe cele politice, doctorul Nesterov a avut rarisima ocazie ca, la un congres internațional de cinegetică ținut în
Bulgaria în anii *70, să-și reântâlnească fratele Petru,
fără a ști anterior unul despre prezența celuilalt la acel
congres, fiecare participând din partea altei țări.
A primit titlul de doctor în științe veterinare în anul
1974, în baza studiului legat de ”Helmintofauna iepurelui
sălbatic”, studiu efectuat pe un număr de 4000 de iepuri
proveniți din întreaga țară.
Rezultatele muncii și satisfacțiile sale profesionale au
fost consemnate în timpul celor 59 de ani de activitate,
în numeroase lucrări științifice care au fost prezentate la simpozioane sau congrese internaționale la care
a participat sau, au văzut lumina tiparului, spre o mai
bună și îndelungată utilizare a acelor cunoștințe.
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Prima lucrare științifică publicată, a fost intitulată:
”Cercetări asupra bolilor curente la iepuri și fazani în R.P.R.
și indicarea mijloacelor de prevenire”.
De-a lungul carierei sale, a publicat în analele ICAS și
în diverse reviste de specialitate (Revista pădurilor, Pădurea și viața, Pădurea noastră, Vânătorul și pescarul
sportiv, Diana etc.) sau ziare, peste 1000 de articole,
elaborate în urma muncii sale sau în colectiv.
Deasemenea, singur sau în colaborare cu alți autori, a
publicat circa 40 de lucrări de specialitate, printre care:
»» ”Bolile vânatului”-1984 – lucrare nominalizată pentru
a fi premiată de Academia Română;
»» ”Cum apreciem calitatea cărnii de vânat și pește” – 1969;
»» ”Bolile animalelor pentru blană”;
»» ”Bolile păsărilor de volieră și colivie”;
»» ”Iepurele – monografie”;
»» ”Furaje și ogoare pentru vânat” – 2006;
»» ”Hrana vânatului” – 2010;
Dr. Nesterov s-a manifestat nu doar ca un simplu cercetător ci și ca un colaborator apropiat al oamenilor din
producție, contribuind la eradicarea unor boli cronice
din fermele de creștere a fazanilor; a elaborat metode
practice eficiente pentru administrarea medicamentelor antiparazitare și antibacteriene la vânatul din liber;
a elaborat procedeul de administrare orală a vaccinului
antipestos la mistreți.
După anul 1990, dr. Nesterov s-a implicat în reașezarea
relațiilor dintre breasla silvicultorilor români și cei din
Republica Moldova, colectând și transportând la frații
de peste Prut peste 2000 de publicații (cărți, reviste, ziare etc.) editate în România.
În același timp a colaborat activ la revista Artemis, revistă a vânătorilor moldoveni editată la Chișinău. În
semn de prețuire, a fost instituit premiul anual intitu-
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lat ”Vadim Nesterov” pentru vânătorul cu cea mai importantă contribuție la protejarea faunei și a pădurilor din
republica Moldova, premiu pe care l-a înmânat personal
la primele patru ediții după instituirea sa.
În plan familial, dr. Nesterov a avut totdeauna o familie
echilibrată și fericită. A fost căsătorit cu Maria Andrei
– Nesterov, de profesie farmacist, născută în localitatea
Copăceni din județul Ilfov, cu care se va reântâlni de
acum.
Dr. Nesterov a fost un om ales, trimis de Bunul Dumnezeu pe pământ să dăruiască și să bucure pe toți cei din
preajma sa, fiind un exemplu de delicatețe, modestie și
altruism.
Cei care au avut onoarea să-l cunoască sau măcar să-l
întâlnească, cu siguranță nu vor uita acest om – oază
de liniște, de pace și de bunătate umană și profesională,
fiind printre puținii oameni care au avut același loc de
muncă de la începutul și până la apusul carierei sale.
Un exemplu foarte edificator asupra credinței sale față
de natură, pădure și fauna sălbatică, împletită cu stima
și respectul pentru părinții și munca părinților săi, se
regăsește în dedicația făcută pe una dintre lucrări, apărută în anul 2006, unde spune:
”Cu recunoștință, părinților mei retrași din viață, Ion – brigadier silvic și Natalia, care întreaga viață au trăit în singurătatea cantoanelor silvice, apărând pădurea și vietățile
ei” – semnat V. Nesterov.
Același sentiment îl simțim și noi acum, la câteva zile de
la trecerea în neființă a celui care a fost prietenul, colegul și colaboratorul nostru de meserie și de suflet – doctorul veterinar Vadim Nesterov.
Dumnezeu să-l ierte !
Dumnezeu să-l odihnească în pace !
Ianuarie 2016

REVISTA DE SILVICULTURĂ
ȘI CINEGETICĂ
aduce în atenția inginerilor silvici adaptarea
silvotehnicii la schimbările climatice:
♦♦ Diminuarea efectului de seră prin extinderea și gospodărirea durabilă a pădurilor și a arborilor din mediul
urban și rural;
♦♦ Regândirea soluțiilor de regenerare și alegere a
speciilor și proveniențelor pentru împădurire în zonele
unde se modifică condițiile ecologice: subzona silvostepei, câmpia forestieră, zona montană pe soluri superficiale cu expoziție însorită și bilanț negativ P-ETR;
♦♦ Selecția speciilor și proveniențelor adaptate la: climate calde și secetoase (pinul negru, stejarul pufos,
salcâmul); soluri cu regim alternant de umiditate (cerul și gârnița) și extreme climatice (temperaturi extreme, zăpadă, vânt, apă stangnată, inundații, incendii);
♦♦ Înlocuirea culturilor pure și a speciilor sensibile, cu
înrădăcinare trasantă și promovarea amestecurilor cu
specii valoroase (paltin, frasin, sorb, cireș) și sisteme
de înrădăcinare pivotantă sau oblică;
♦♦ Plantații cu densități inițiale mai mici;
♦♦ Rărituri forte în tinerețe, repetate la 10-15 ani, rărituri de jos în stațiuni cu stres hidric, rărituri în jurul
arborilor de viitor;
♦♦ Consolidarea lizierelor.
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